
M A G Y A R O R S Z Á G

FÜGGETLENSEGI HÄRCZA
1848—4 9 - ben.

I R T A

GELICH RIKHÁRD
T Á B O R N O K .

I I I .  K Ö T E T ,

B U D A PE ST ,

A I G N E R  L A J O S .



B udapest, 1889. L ég rády  testvérek .



TARTALOM.

I. fejezet. Dembinski Kossuthnál. — Kiss Ernő a tiszti
karral megjelenik Dembinskinél, hogy öt a táborkari főnökség 
elvállalására bírja. — Dembinski levele Vetterhez. — Görgey 
Kossuthnál. — Vetter kinevezése a hadsereg főparancsnokává.
— Kossuthnak Dembinskihez intézett fölszólitása hadműveletei
és magatartása igazolására.............................................................. 1

II. fejezet. Windischgrätz Budán. — Erősités kérése Ó 
felségétől. — A herczeg intézkedései Szolnok visszafoglalása 
ügyében. — A hadtestparancsnokok együttes előterjesztése. —
Az osztrák hadtest harczrendének megváltoztatása. — Windisch
grätz uj hadműveleti terve. — Schlick Jellachichnak alárendel
tetik, Wrbna Pestre hivatik. — Jellachich táborszernagygyá ne- 
veztetése. — Ismételt eltérések az intézkedésekben, a bán 
előterjesztései és indítványai következtében. — Windischgrätz a 
hadsereghez megy. — Támadási mozdulatok a tiszáni átkelésre.
— Görgey átkelése Tiszafürednél s Miskolczra érkezése. — A
magyar főhadsereg átkelése a Tiszán Czibakházánál és újabb 
visszavonulása a Tisza balpartjára. — Kossuth két levele 
G ö rg e y h e z ................................................................................... 1 2

III. fejezet. Görgey előnyomulása Miskolczról Hatvan felé.
— Windischgrätz uiabb intézkedései. — Görgey kirándulása 
Kereesendről Tiszafüredre. — Összeütközés Damjanich és Vetter 
közt Tiszafüreden. — Görgey átmegy az eger-gyöngyösi főutra.
— Beniczky meglepte Almásyt Losonczon. — A magyar hadsereg 
átkelése a Tiszán és előnyomulása az eger-gyöngyösi főúton.
— - A megbetegedett Vetter helyett ideiglenesen Görgey neveztetik
ki főhadparancsnokká. — Windischgrätz intézkedései. — Win- 
dischgrälz 10,000 főnyi erősítést kap Galicziából. — Ő felsége 
Olmützbe hivja Windischgrätz h g e t ...................................................31

IV. fejezet. A magyar főhadsereg harczrendje . . . .  41
V. fejezet. K o m áro m ........................................................... 51

VI. fejezet. Délkeleti h a r c z t é r ............................................62
VII. fejezet. Az erdélyi harcztér............................................ 74

VIII. fejezet. Békealkudozások az oláhokkal, azok erőszakos
megszakítása és újabb elkeseredett h a r c z ........................................ 97

IX. fejezet. Birodalmi alkotmány az ausztriai császárság
számára . . .   108



II

X. fejezet. Az országgyűlésnek a hadifoglyul esett osztrák 
hadseregbeli tisztek és közlegényekkel szemben követendő 
bánásmódra vonatkozó tárgyalása. — Határozat ez ügyben. —
Á fogoly tisztek illetményeinek kitüntetése. — Átirat a hadifogoly 
magyar tisztek érdekében Windischgrätzhez. — Az országgyűlés 
elismerése Damjanich és Vécsey iránt. — A hadseregben szolgáló 
képviselők immunitásának megszüntetése. —1 Bem kitüntetése az 
országgyűlés á l t a l ......................................... ..... .......................... 129

XI. fejezet. Windischgrätz hg. márcz. 2-ki, 8-ki, 12-ki 
rendeletéi a magyar bankjegyekre vonatkozólag. — Pestmegye 
és a jászkun kerületek, valamint Budapest város kir. biztosainak 
ugyanarra' vonatkozó rendeletéi. — Windischgrätz hg.’kiáltványa, 
melylyel a közönséget a forradalmi párttal való érintkezésben 
gátolni igyekezett. — Windischgrätz hg. márcz. 10-ki rendelete, 
mely szerint mindennemű hadi requisitiók terhét a pártütésben 
résztvevő polgárok, nemesek, városok és községek fogják viselni 
s az osztrák hadak közeledtére eltávozó hivatalnokok és föld- 
birtokosok vagyona elkoboztatik. — Windischgrätz hg. a magyar 
hadsereg’ erkölcsi becsét megingatni czélzó márcz. 11-ki kiált
ványa. — Ugyanannak márcz. 14 ki hirdetménye az ujonczozás 
meggátlása czéljából. — Pestmegye kir. biztosa adakozásra szólítja 
fel a megyei közbirtokosságot. — Ugyanannak márczius 31-iki 
rendelete az ujonczozás tárgyában. — Budapest város kir. biz
tosának a lőpor beszolgáltatására vonatkozó márcz. 21 ki rende
lete. — Haditörvényszéki Ítéletek" . . . . . . . . . . .  140

XII. fejezet. A népfölkelés elrendelése Batthyány Kázmér 
gr. által a Közép-Tisza mentében fekvő megyékben. — Szemere 
nyilatkozata Windischgrätz herczegnek a magyar bankjegyek 
forgalmon kívül helyezését meghagyó rendeletére. — A védsereg 
szervezése Szemere Bertalan által. — Hivatalos intés a sajtónak.
— Nyilatkozatok a Magyarország ellen harczoló benszülöttek s
a hadifoglyok iránt követendő bánásmód tárgyában . . . .  155

XIII. fejezet. Intézkedések az északi határok biztosítására.
—• Répássy a hadseregek főfelügyelőjévé lesz. — Előhaladás a 
honvéd hadsereg szervezésében. — Rendeletek az ujonczozás és 
toborzás tárgyában. — A szabadcsapatoknak a hadügyminisztérium
alá rendelése.......................................................................................173

XIV. fejezet. Az áprilisi hadjárat megnyitása. — Elővédi
apróbb csatározások áprií 2-án. — Klapka megkerülési terve. — 
Klapka levele Görgeyhez. — Ugyanannak két levele és Görgey 
felelete. — Windischgrätz intézkedései. — A hatvani ütközet ápril 
3-án. — Windischgrätz intézkedései a hatvani ütközet után. —
A tápió-bicskei ütközet ápril 4-én ...............................................198

XV. fejezet. Az osztrák főhadsereg a gödöllői hadállásba
vonul. — Az isaszeghi csata. — Kossuth hadi jelentése. . . . 214

XVI. fejezet. Windischgrätz hátrálási intézkedései. —
Weiden br. bécsi katonai és polgári kormányzó hadijelentése 
Windischgrätz hg. hadműveleteinek eredményéről — A honvé
delmi bizottmány kiáltványa. — Wrbna br. budapesti katonai



m
és várparancsnok hirdetménye a főváros lakosságához. — Havas 
József kir. biztos h irdetése..............................................................227

XVII. fejezet. Kémszemle ápr. 10-én egyrészről az 1. és 
3. osztrák hadtest, másrészről a 7. magyar hadtest által. — Erős 
kémszemle ápr. 11-én a 2. és 7. magyar hadtestek részéről. — 
Kémszemle ápr. 13-án az 1. és 3. osztrák hadtestek 16 lovas 
százada és négy ütege által. — Windischgrätz visszahívása a 
hadseregtől s Weiden főparancsnokká történt kinevezése — Jel- 
lachich hg. ideiglenes főhadparancsnoksága. — Windischgrätz hg. 
hadiparancsa. — Windischgrätz bucsukiáltyánya Magyarország 
lakosaihoz. — Jellachich parancsa Wohlgemuthhoz. — Weiden 
átveszi a főhadparancsnokságot, Wohlgemuth a 4. hadtest pa
rancsnokságát. — E hadtest összpontosítása a Garam-vonalnál . 240.

XVIII. fejezet. A magyar hadsereg zöme a Garam balpart
jára ér. — Annak állása. — Görgey Armin elkülönítése a bánya
városokba. — A debreczeni függetlenségi nyilatkozat hirérek 
vétele. — A hadsereg átkelése a Garam jobb partjára. — A nagy
sarlói ütközet. — A hadsereg állása a nagysarlói ütközet után 
s előnyomulása Komárom felé. — Az osztrák 4. hadoszt. had
mozdulatai és állása a nagysarlói ütközet u t á n .................... 254

XIX. fejezet. Komárom körülzárolásának megszüntetése a 
Duna balpartján. — Klapka elővédének az erődbe bevonulása. —
Weiden intézkedései a nagysarlói ütközet kedvezőtlen kimenetele 
következtében. — Weiden intézkedései Budapest kiürítésére a Henťzi 
parancsnoksága alá helyezett budai vár kivételével, a császári 
hadak Komárom alatti összpontosítására s az összes hadi fel
szerelvény elszállítására..............................    261

XX. fejezet. Pest felszabadul. — Küldöttség Aulichnál. —-
Aulich kiáltványa a főváros lakosságához...................................... 268

■ XXI. fejezet. Buda ostroma. — A Vogl-féle hadtest . . 278
XXII. fejezet. Hadműveletek a déli harcztéren. — Bem és 

Perezel hadműveletei a Bánságban 1849. tavaszán. -  Események 
Temesvár körül és a vár bezárására. — Az aradi vár állapota 
és a vár körül lefolyt események. — Kudlik hadnagy esete. —
P é te rv á ra d .............................................................................  298

• XXIII. fejezet. Az 1848—49-ki téli és áprilisi hadjárat 
b í r á l a t a ...............................................................................................316

XXIV. fejezet. A függetlenségi nyilatkozat............................ 333
XXV. fejezet Az orosz beavatkozás genesiséhez . . . .  343
XXVI. fejezet. Mészáros lemondása és az erre vonatkozó 

országgyűlési tárgyalások. — Mészáros bucsukiáltványa a had
sereghez. — A honvéd hadsereg felirata Mészároshoz visszalépése
alkalmából. — Változás a hadügyminisztérium vezérkari osztályá-
nák vezetésében ........................................................................ ..... 359

XXVII. fejezet. A magyar északihadtest felállítása. — Dembinski 
átveszi az északi hadtest és a Felső-Magyarországon levő összes 
csapatok parancsnokságát. — Dembinski tervbe vett betörése 
Gácsországba. — Kossuth kinevezési irata Dembinskihez ápril 
19-éről. — Az északi hadtest ordre de batailleja. — E hadtest



IV

állapota. — Kossúth levele ápr. 25-ről Dembinskihez, melyben 
Bemnek Bukovinába leendő egyidejű betörése időszerűségéről 
tudakozódik. — Kossuth egy másik levele Dembinskihez, melyben 
őt támadó fellépésre sarkalja. — Kossuth egy harmadik levele 
Dembinskihez, melyben a lengyel légió további nagymérvű fej
lesztésének lehetetlenségét mutatja ki. — Bem levele Dembinski
hez, melyben egyelőre nem tanácsolja a betörést Gácsországba. 
— Kossuth május 12-ki levele, melyben tudatja Dembinskivel,
hogy végkép lemondott a tervezett gácsországi betörésről. — 
Batthyány Kázmér gróf egy jegyzéke a gácsországi orosz 
főhadparancsnokhoz. — Dembinski további működése . . . .  368

XXVIII. fejezet. Felhívás a nemzethez az oroszok elleni
keresztes hadjáratra. — 0  felsége kiáltványa Magyarorseág 
n é p e ih e z ............................................................................................386

XXIX. fejezet. Kossuth törvényjavaslata 50,000 ujoncz
kiállítása tárgyában. — Nyolcz ujoncztelep és két hadosztály 
felállítása. — Klapka ideiglenesen átveszi a hadűgyminiszteri 
tá rczá t.............................................. .................................................. 394

XXX. fejezet. Klapka működése a hadügyminisztériumban.
•— Klapka Görgey svábhegyi főhadiszállásán. — Görgey kitüntetése
az országgyűlés által. — Küldöttség Görgeynél. — Klapka kisér- ß  
létéi a fegyelem fentartása érdekében. — Kossuth erre vonatkozó 
ren d ele te .................................... ....................................................402

XXXI. fejezet. Klapka felhívása a fegyverek beszolgáltatá
sára. — Klapka erre vonatkozó második rendelete. — Kossuth 
ugyanerre vonatkozó rendelete. -  Az ujonczozást meghagyó 
rendeletek. — Klapka rendeletéi a szolgálat érdekében. — 
Különféle ren d e le tek ........................................................................411

XXXII. fejezet. A kormány székhelyének áttétele Budapestre.
— Kossuth rendelete Lukácshoz az összes hazai mesteremberek
nek és iparosoknak a hadsereg felszereléséhez való igénybevétele 
tárgyában. — A ruházati bizottság és fegyvergyár átköltözése 
Nagyváradról Budapestre. — Irányi Dániel rendelete a fegyverek 
beszolgáltatása végett. — A bankjegysajtó átszállítása és az 
összes minisztériumok és hatóságok átköltözése Debreczenből a 
fővárosba. — Kossuth bevonulása P e s t r e ....................................426

XXXIII. fejezet. Görgey átveszi a hadügyminisztérium 
vezetését s egyidejűleg megtartja ideiglenesen fó'parancsnoki 
állását. — A központi hadműveleti iroda felállítása Tatán. — 
Szabó Imre a hadügyminisztérium államtitkárává és Waldberg 
ezredes a vezérkari szakosztály végleges főnökévé neveztetik ki.
■— Görgey fogadtatása a hadügyminisztériumban s hadűgyminiszteri 
tevékenységének megkezdése. — Kossuth és Görgey több rendelete 
a hadseregben nyilvánuló visszaélések elhárítására. — A hadsereg 
uj beosztása hadtestekbe. — Az ezredkötelék megszüntetése a 
régi sorezredeknél s a zászlóaljak átalakítása honvédzászlóaljakká 434

XXXIV. fejezet. Perczel visszatérése Bácskába. — Kísérle
tek Knicsaninnak s a szerb szabad csapatoknak eltávolítására 
vonatkozólag a szerb fejedelemnél. — Perczel máj. 22-én meg



v

támadja Titelt. — Második támadás május 25 én. — Perczel 
figyelő állást foglal el Jellachich ellen. — A bán visszavonulása 
Budáról Eszékre. — A bán előnyömül május 18-án a Duna 
jobbpartján Karlovicz felé. — Mamula támadása a péterváradi 
magyar ütegek ellen. — A bán átkelése Zalánkeménnél és állás- 
foglalása a titeli fensikon. — Perczel kitörése Péterváradról. —
A kaácsi csata. —- Perczel visszavonulása. — Parancsnokváltozás.
— A viszonyok E rdélyben ................................................................ 448

XXXV. fejezet. Kiadások május és junius hónapokban. — 
Kossuth rendelete a birodalmi kincstári jegyeket illetőleg. — 
Weiden rendelete a magyar pénzjegyek érvénytelenítése ügyében.
— Adakozások.....................................................................................460

XXXVI. fejezet. Az osztrák főhadsereg összevonása a
pozsonyi vonalon, annak mozdulatai, ereje és állása és a többi 
hadtestek viszonyai a nyári hadjárat e lő tt....................................... 467

XXXVII. fejezet. Paskiewits herczeg kiáltványa. — A cs.
orosz segédsereg ereje, harczrendje és mozdulatai. — Kossuth 
kiáltványa Európa népeihez és kormányaihoz................................... 481

XXXVIII. fejezet. A magyar hadsereg harczrendje, különbeni 
viszonyai, mozdulatai és állásai a nyári hadjárat kezdete előtt . 495

XXXIX. fejezet. A támadás megkezdésének terve a magyar 
dunai hadsereg részéről. — A magyar dunai sereg állása a had
művelet megkezdése előtt. — Az L, II. és III. hadtest előnyomulása
a Vághoz................................................................... 508

XL. fejezet. A csornai ütközet. — Kossuth levele Klapkához.
— A zsigárdi ütközet. — Klapka levele Görgeyhez . . . .  514 

XLI. fejezet. A peredi ütközet jun. 20-án. — Kosztolányi 
közreműködés^ Nyárasdnál. — A peredi csata jun. 21-én. — 
Klapka közreműködése Aszódnál. — Az osztrák főhadsereg 
összpontosítása _a Duna jobbpartján ...............................................528

XLII. fejezet. Az orosz főhadsereg bevonulása Felső- 
Magyarországra. — Bártfa, Eperjes, Kassa és Miskolcz megszállása.
— A kolera kiütése az orosz hadseregben. — Tscheodajeff tábornok 
di verziója Debreczenbe. — Osztrák fogoly tisztek legyilkolása.
— Tscheodajeff sarczolása Debreczenben és a város elhagyása.
— Az orosz sereg 8 napi megállapodása Miskolczon élelem
beszerzése végett. — A Grabbe-féle hadtest működése . . . 545

XLffl. fejezet. Hadműveletek a déli harcztéren. — Újvidék
nek megszállása és elpusztítása a bán által. -  Az ó-becsei és 
verbászi ütközetek. — Guyon a IV. hadtest, Vetter a déli magyar
hadsereg parancsnokságát átveszi................................................... 557

XLIV. fejezet. Az aradi vár feladása. — Temesvár ostro
mának folytatása '. ................................................................... 568

XLV. fejezet. Az erdélyi harcztér. — A két hadsereg-erő
viszonyai, felállítása és mozdulatai. — A prediálhegyi ütközet.
— Ütközet Alsó-Tömösnél. — Brassó elfoglalása az oroszok 
által. — A brassói váracs feladása. — Az uzoni ütközet junius 
23-án, julius 2-án és 5-én. — A marosenyi ütközet junius 21-én.



VI

j ap
— A borgo-prundi ütközet junius 22-én. — Az olaszfalvi ütközet
junius 27. és 28-án. -  Kossuth levele Bem hez......................... 582

XLVI. fejezet. A 'minisztertanács jun. 26-ki határozatai.—
A kormány kiáltványa a nem zethez..............................................596

X.LVIL fejezet. Védelmi intézkedések a Tiszavonal védelmére.
— Görgey tevékenysége a hadügyminisztériumban. — Személyi 
változások e minisztérium kebelében. — Rendeletek . . . .  606

XLVIII. fejezet. A magyar központi hadműveleti iroda 
intézkedései a császári hadseregnek a Rábavonal ellen küszöbön 
levő támadásával szemben. -  A Rábánál elfoglalt állás leírása.
— Intézkedések annak megerősítésére. — A VII. magyar hadtest 
felállítása. — A császári hadsereg állása a támadás előtt. — 
Támadási terv. — Küzdelem a Rábavonal bírásáért . . . .  614 

XLIX. fejezet. Görgey levele a kormányhoz. — Gsánvi, 
Aulich és Kiss Ernő Görgeynél. — Kossuth a hadügyminiszté
riumban. — A bankjegysajtó, a fegyvergyár és a táborszer- 
hivatalnak az anyagkészlettel együttes áthelyezése Szegedre s a 
ruházati bizottságé Aradra. — Pénzhiány. Egy fővárosi kölcsön 
felvétele. — A kormány értesítése a főváros esetleges elhagyása
tárgyában. — Kossuth három levele B em hez...............................631

L. fejezet. A komáromi csata julius 2 - á n ..........................637
LI. fejezet. Görgey megsebesülése. — Görgey a felső-dunai 

hadsereg parancsnokságától elmozdittatik. — Mészáros az összes 
magyar hadak főparancsnokává neveztetik. — Kossuth két levele 
Klapkához. —v,Klapka gyűlésre hívja össze a tisztikart. —- A 
tiszti gyűlés tanácskozása és határozata. — Klapka és Nagy 
Sándor a hadsereg nevében Pestre mennek, hogy Görgeynek a 
feldunai hadsereg parancsnokává leendő visszahelyezését kiesz
közöljék. — A minisztertanács julius 5-én elhatározza a parancs
nokságnak Görgeyre való ruházását a feldunai hadsereg fölött 
e hadügyminiszteri tárcza letevése mellett. — Kossuth felhívása
az összes magyar h a d a k h o z ........................................................651

LII. fejezet. Klapka és Nagy Sándor visszatérése Pestről.
— Haditanács Görgeynél. — Görgey szándékai. — A haditanács 
értekezése és határozata Klapka hozzájárulásával. — Kossuth 
egy szolgálati levele Klapkához. — Klapka elrendeli a hadsereg 
elvonulását. — Az I. hadtest Bátorkeszire ér. Görgey le akar 
köszönni. — Felháborodás a tisztikarban. — A tisztikar küldött
sége Görgeynél. — Görgey eláll lemondási szándékától. — Klapka 
enged; az I. hadtest visszahivatik Bátorkesziről. — lljabb hadi
tanács Görgeynél, annak sajátságos lefolyása és határozata. — 
Mészáros három parancsa és Kossuth egy levele Klapkához . 662

Lili. fejezet. A komáromi csata julius 1 1 -én .................... 676
L1V. fejezet. Egy álhir. — A hadügyminisztérium személy

zete kéthavi fizetését kikapja. — Az alsóház ülése jul. 2-án. — 
Szemere hirdetése a magyar bankjegyekkel űzött uzsora tárgyá
ban. — Haynau br. és Zichy Ferencz gr. hirdetései a magyar 
bankjegyek érvénytelenségéről s az Almássy-féle papírpénz 
érvényességéről. — Újabb hirdetmény magyar részről a bank-



— VII —

jegyekkel űzött visszaélésről. — Kossuth két levele Bemhez. —
A főváros megszállása a III. osztrák hadtest á lta l......................685

LV. fejezet. Nyílt rendelet Dembinskinek. — Uj honvéd
zászlóaljak felállítása. — Szervezői tevékenység. — A nemzetőrség 
állapota. — Szemerének a nemzetőrségre vonatkozó rendelete.
— Aulich hadügyminiszterré nevezése. — Kossuth egy levele
B e m h e z ............................................................................................ 695

LVI. fejezet. A magyar és az osztrák déli hadsereg ereje, 
hadállása és intézkedései — A hggyesi csata. — Az osztrák 
déli hadsereg visszahúzódása a Duna jobbpartjára. — Ütközet 
Mossarin mellett. — Temesvár ostromlásának folytatása . . . 705

LV1I. fejezet. Bem egy napiparancsa. - Bem levele Kossuth- 
hoz. — A beszterczei ütközet jul. 10-én. — Ütközet Szeredfalvánál 
juh 16-án. — Ütközet Fogarasnál jul. 13-án. — Az osztrák had
test Brassóba érkezése __ és annak állása. — A vöröstoronyi 
ütközet jul. 21-én. — Ütközet Szászrégennél jul. 23-án. — 
Ütközet Sepsi-Szt.-Györgynél julius 23-án. — Bem betörése 
Moldvába jul. 22-én. — A segesvári csata jul. 31-én. — A ká- 
szonyfalvi és bükszádi ütközetek aug. 1-én. — A szerdahelyi és 
szászsebesi ütközetek. — Gyulafehérvár vára. — Nagy-Szeben 
bevétele Bem által. — A nagy-csüri csata aug. 6-án . . . .  -721 

LVIII. fejezet. Az orosz főhadsereg előnyomulása Miskolcztól 
Váózig. — A magyar feldunai hadsereg elvonulása Komáromból 
a Duna balpartján. — Ütközetek Vácznál jul. 15. és 17-én. — 
Görgey folytatja hátrálását Vácztól Losonczig. — A túrái ütközet
julius 2 0 -á n .......................................................................................746

LIX. fejezet. Haynau báró intézkedései Komárom elhagyása 
előtt. — Az osztrák fősereg zömének Pestre vonulása. — Ellentétek 
Haynau báró és Paskiewits herczeg közt a legközelebbi had
műveletek fölött. — Személyváltozások az osztrák tábornoki 
karban. — Az osztrák fősereg ereje. — Haynau báró hadműveleti 
tervei. — Az I. hadtestnek a fősereghez vonása. — Az osztrák 
fősereg előnyomulása Pesttől Félegyházáig. — Haynau báró kiált
ványa a főváros lakosságához. — A fővárosi zsidó hitközség
m egsarczolása..................................................................................760

LX. fejezet. Az első orosz parlamentairek Görgeynél 
Rimaszombaton, fegyverletételre szólítva őt. — Az alkudozások.
— Katlarow és Rüdiger ajánlatai fegyvernyugvás nyerése czél- 
jából. — Görgey első levele Paskiewitshez. — Görgey napi
parancsa a hadtestparancsnokokhoz a tisztek véleményének kitu
dása végett az orosz javaslatok tárgyában. — Görgey seregének 
folytatólagos hátrálása a Sajóvonalig s Miskolcz megszállása. — 
Görgey második levele Paskiewitshez. — Az oroszok menetelései 
és ellenmenetelései. — Ütközet Görömbölynél. — Egy hölgy 
érkezése Görgeyhez Alsó-Zsolczára Rüdiger gróf tábornoknak 
Görgeyhez intézett levelével. — Görgey válasza Rüdigernek. —
Sass tábornok és Ghrulow ezredes pisztolyokat küldenek ajándékul 
( jö rg e y n e k .......................................................................................771



VIII

'  LXI. fejezet. Ütközet Görömbölynél jul. 24-én. — Ütközet 
a Sajónál jul. 25-én. — A sereg hátrálása a Hernád balpartjára.
— Az oroszok menetei és ellenmenetei. — A gesztelyi ütközet.
— Seher-Thoss és Eszterházy grófok mint hadikövetek Tseheo- 
dajeffnél viszonajándékokkal Sass és Chrulow számára. — Kossuth 
levele Görgeyhez. — Parancs Kazinczynak. — Zászlóikat elhagyott 
tisztek elitéltetése. — Az oroszok átkelése a Tiszán T.-Fürednél 785

LXII. fejezet. Görgey szándékolt Karczagra rándulása, 
hogy Kossuthtal és Aulichhal találkozzék. -  Görgeynek a Tisza 
mögé hátrálása. — Az oroszok menete és ellenmenetei. — 
Görgey tovább hátrálása a Berettyó-vonalhoz; az erre vonatkozó 
intézkedések. — Nagy Sándor ereje és á'lása Debreczennél. — 
Görgeynek Nagy Sándorhoz intézett parancsa, hogy vegye fel 
az ütközetet az oroszokkal. — Ghrulownak Sz.-Miklósra küldése 
egy elkülönitménynyel. — Az orosz főhadsereg Ősegéről Debre- 
czenbe indulása. — Ütközet Debreczen alatt aug. 2-án. — Nagy 
Sándornak Nagyváradra hátrálása. — Görgey hátrálásaNagyváradig.
— Tisztelgések Nagy-Kállóban Görgeynél és egy képviselő ottani 
megjelenése. — Szemere és Batthyány Görgeynél Nyiradonyban 
az oroszokkal leendő alkudozások megkezdése végett. — 
Miloradovitsch orosz hadnagy Görgeynél. — Bayer visszalépése.
— Szemere első levele Paskiewitshez. — Szemere második 
levele Paskiewitshez. — Az orosz sereg további előnyomulása.
— Paskiewits elutasítja a magyar h a d ik ö v e te t..........................795

LXIII. fejezet. A kormány Szegedre érkezése s ottani mű
ködése. — Az országgyűlés megnyitása Szegeden. — Mozgalom 
Görgey mellett. — Kossuth Karczagra rándulása. — Az ország
gyűlés bezárása. — A lőporraktár felrobbanása. — Minisztertanács 
a főparancsnoki állás betöltése tárgyában. — Perczel Mór 
elmozdittatása. —■ Az elsánczolt tábor Szegednél. — Dembinski 
állása. — Vetter leköszönése. — Dembinski visszavonulása a 
Tisza balpartjára a szőregi töltés mögé. — A császári sereg 
két szárnyának mozdulatai. — Szeged megszállása Haynau br. 
által. — Az ujszegedi hídfő bevétele a császáriak által aug. 8 án 810

LXIV. fejezet. A szőregi csata aug. 5-én. — Dembinski 
hátrálása Bábán át. — Az osztrák hadsereg előnyomulása. — 
Ütközet 0  Bessenyőnél aug. 6-án. — Lovassági ütközet Csatádnál
aug. 9-én. — A kormány A r a d o n .............................................. 820

LXV. fejezet. A döntő csata Temesvárnál aug. 9-én . . 830
LXVI, fejezet. Némely megjegyzések Görgey meghiúsult 

egyesüléséről Dembinskivel. — Görgey hátrálása Aradig. — A
saági ütközet. — Rüdiger további előnyomulása..........................841

LXVn. fejezet. Minisztertanács Aradon. — Értekezlet 
Kossuth és Görgey közt. — Görgey nyilatkozata az esetleges 
fegyverletételről. — Észrevételek. — Görgey felszólítása Kossuth
és a kormány leköszönése s a legfőbb hatalom ráruházása tár
gyában. — Csányi, Vukovics és Aulich levele Kossuthhoz, 
melyben a leköszönést sürgetik. — Kossuth és a kormány le-



IX

köszönési kiáltványa a nemzethez. — Görgeynek a legfőbb ha
talom átvevését tudató kiáltványa. — Rüdiger gr. levele Görgey- 
hez. — Görgey levele Rüdigerhez. — Haditanács. — Magyar 
követek elküldése Rüdigerhez a fegyverletétel tárgyában . . . 848

LXVIII. fejezet. A világosi feg y v erle té te l............................ 860
LXIX. fejezet. A többi magyar hadtestek és hadoszlopok

fegyverletétele.....................................................................................872
LXX. fejezet. Az aradi vár átadása az oroszoknak. —

A déli osztrák hadsereg csatlakozása a zömhöz. — Pétervárad
átadása az osztrák ostromló h a d te s tn e k ...................................... 883

LXXI. fejezet. Komárom...........................................................890
LXXII. fejezet. Általános megjegyzések az 1849 -ki nyári 

hadjáratról. — Kimutatás a rendkívüli kiadásokról julius és 
augusztus hónapokban, valamint a forradalom összes költségeiről 923





L

Dembinski Kossutlinál. — Kiss Ernő a tiszti karral megjelenik Dembins- 
kinél, hogy őt a táborkari főnökség elvállalására bírja. — Dembinski 
levele Vetterhez. — Görgey Kossutlinál. — Vetter kinevezése a hadsereg 
főparancsnokává. — Kossuthnak Dembinskihez intézett fölszólitása had

műveletei és magatartása igazolására.

Noha Kossuth Dembinskinél nem tett viszontlátogatástTisza- 
Füreden, ez mégis illendőnek tartotta a kormányelnök meglátoga
tását, ekkor azonban Szőllősy Kossuth másodtitkára kijelentette 
neki, hogy az elnök az napon senkit sem fogad. Ezt a tábornok 
úgy fogta föl, mintha Kossuth azt akarná ezzel mutatni, hogy 
kegyvesztetté lett. De ez nem igy volt. Sőt minden megtörtént, 
hogy Dembinskit, kinek tanácsát nem akarták nélkülözni, a tá
borkari főnökség elfogadására bírják. E tekintetben ovácziót 
is Rendeztek. Lovas diszmenet élén Kiss Ernővel indult, már- 
ezius 14-én Dembinski lakása elé. Egy csapat huszár sorakozott 
szállása előtt és Kiss számos tiszt kíséretében diszegyen- 
liában belépett Dembinskihez, kihez a következő szava
kat intézte : «Exczellentiád! Európa utóbbi háborúinak esemé
nyei ismeretesek ön előtt. Ön tudni fogja, hogy Schwarzen
berg hg. dicsőségét, melyet Német- és Francziaország csata té
réin szerzett, legnagyobb részben Radetzky gr. altábornagy 
szellemi támogatásának köszönhette. Blüchernek, a vakmerő tá
madónak, szüksége volt oldala mellett a gondolkodó Gneisenaura. 
Az agg 'Radetzky tábornagy nem őrizhetné meg dicsőségét ve
zérkari főnöke Hess közreműködése nélkül. Ez fölbátorit en
gem és tisztikaromat, hogy excellent iádhoz a következő ké
réssel járuljunk: szíveskedjék gazdag tapasztalataival Vetter tá 
bornok segítségére lenni és fogadja el az önnek fölajánlott 
táborkari főnökséget.» Az összehasonlítások, melyeket Kiss
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felhozott, Dembinskire nézve túlzott bókot tartalmaztak, de ez 
sem bírta őt engedékenységre.

A válasz, melyet Dembinski Kissnek adott, első részében 
helyes volt. Ezt mondotta ugyanis: «Altábornagy u r ! Önnek a 
felhozott példákban minden esetre tökéletes igaza van, de a 
mellett mégis kifeledett valamit : Sehwarzenbergnél és Radetz- 
kynél magasabban állott Ferencz császár hatalma és tekinté
lye, Bliichernél és Gneisenaunál magasabban állott III. Frigyes 
Vilmos akarata és parancsa; Radetzky tábornagynál és Hess 
tábornoknál magasabban áll Ausztria fiatal uralkodója Ferencz 
József császár. Ott támaszkodhattak és támaszkodhatnak a 
hadparancsnokok és segédeik uralkodóik tekintélyére és tám o
gatására. De mivel bírunk mi itt ? Uraim. Mi tisztek vagyunk 
egymás között és nyíltan beszélhetünk egymással. Mivel bí
runk mi tehát itt?  Támogattatik-e a hadsereg parancsnoka 
cselekvényeiben és parancsaiban a kormány által ? Nem. Aki 
engedelmeskedni akár, az engedelmeskedik, a kinek nem tet
szik, az nem engedelmeskedik. Miért ? Mert a kormány gyenge, 
határtalanul gyenge, mert a kormány élén nem államférfiak, 
hanem ügyvédek, az emberi társadalom e heréi állanak — fér
fiak, tele személyes dicsvágygyal, tele hiúsággal és czivódási 
hajlammal. Uraim, ha a mondottak után tehát kijelentem, hogy 
én valóban nagy fájdalmamra nem tölthetem be a magyar 
hadsereg vezérkari főnökének tisztes állását, — önök meg fog
ják  érteni indokaimat.» — Midőn Dembinski beszédét végezte, 
mely a kormányra vonatkozó megjegyzéseire nézve tulment 
mindenen, mit tábornok tiszti gyűlés előtt mondhat, Kiss tá 
vozott a tisztekkel. Dembinskinek a kormány elleni kifakadá- 
sairól Kossuth értesült és nemsokára alkalma nyílt annak 
nem épen barátságos hangulatáról meggyőződni.

Dembinski 11-én a következő levelet intézte Vetterhez:

«Debreczen, márcz. 11. 1849.
Vetter altábornagy u r ! Megírom ma azt, a mit tegnap 

és tegnapelőtt m ár szóval mondottam ö n n ek : hagyjon ön fel 
a kombinált mozdulattal Mező-Kövesden és Szolnokon át, kü
lönben megverik önt és minden hadtestét egyenként.
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Az okok igen világosak. A vitéz Damjanich tábornok 
bátran  előre fog törni a parancsolt irányban, de Görgey nem 
fog előnyomulni, erre szám íthat; erre bizonyítékul szolgálhat 
önnek a tábornok egész működése és kiváltképen az, a mit 
akkor tett, midőn a helyett, hogy előre törjön, a mint ezt ön 
neki megparancsolta Tisza-Füreden, nem tudott megakadá
lyozni 2000 főnyi ellenséges csapatot, hogy valamennyi hidat 
fel ne égesse az orra előtt. De ha Görgey nem is volna 
Görgey, az ön tervezett hadművelete igen kombinált úgy, hogy 
minél közelebb van a czélhoz, annál nagyobb távolságot idéz 
elő a külön álló hadtestek közlekedésében. Az ellenség tehát 
fel fogja tartóztatni az egyik hadtestet még jól fölött állásban 
is a két működő tábornok csekélyebb tehetségeinek következ
tében és aztán egész erejével a másikra fogja magát vetni, 
azt megveri és aztán az első ellen fordul. Ezen felül Dam
janich balszárnya meg fog támadtatni Ottinger csapatai 
által és akkor numerice sokkal gyengébb arra, hogysem 
Szolnokot balról fedezze és jobbról az ellenség egész hadereje 
ellen működjék. Ne feledje azt sem, hogy Klapka hadteste a 
futás következtében nagyon demoralisalva van, különben nem 
vagyok képes jellemezni az ezredes mozdulatát Eger-Farmos- 
ról Poroszló felé. Én a hadtestet Szolnokra küldöttem, mert 
első volt, mely Poroszlóra érkezett, tehát 12 órát pihent. 
Egyszersmind megrendeltem a Répásy, most Aulich hadtestnek 
is, hogy menetkészen tartsa magát, hogy Szolnoknak (ide értve 
a Tisza hidját is) bevételéről szóló hir vétele u tán  azonnal 
oda mehessen. Ezenkívül azonban követte volna még e csa
patokat Görgeynek 8— 10.000 főnyi hadteste is.

Nekem három, egész negyedfél menetem volt Tisza- 
Füredről Szolnokig, az ellenségnek azonban hat-hét napi me
netet kellett volna tenni, ha a Tisza kanyarulatát meg 
akarta kerülni. De én az ellenséget Pest felé nyomtam volna 
10.000 emberrel, aztán 5 — 6000 embert a homlokzaton hagy
tam volna, hogy ott foglalkoztassam, a 36.000 embert szám
láló hadzömmel pedig kiszorítottam volna Pest, Eger és Mező- 
Kövesd irányából és egyszer elszakittatva visszavonulási vo
nalától, veresége elkerülhetetlen lett volna. Mindezt nem lehet

1*
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többé elérni. Tiz nap veszett el s ez következmény-terhesebb, 
mint békében egy század. Ma még csak az maradt önnek 
hátra, hogy az általam megkezdett mozdulatot oly gyorsan, a 
mint csak lehet folytassa, vagyis Szolnokon legalább 34,000 
embert összpontosítson. Mert minél fenyegetőbbnek mutatja 
ön magát Szolnokon, annál bizonyosabban fogja az ellenség 
magához vonni csapatait Felső-Magyarorszagról és akkor, a 
Görgeynél m aradt 5— 6000 ember elég lesz Miskolcz megszál
lására, úgyszintén az összes tartaléknak a balpartra szállítá
sára. Még egy másik veszély is tiltja önnek, hogy Poroszlóról 
délre vagy Szolnokról északra működjék; az ellenségnek 
ugyanis Árokszállás és Heves környékén 130 szekér hajó-hid 
készlete van, ha tehát észreveszi, hogy a magyar hadsereg 
messze távol van Szolnoktól vagy Tisza-Füredtől, természete
sen föl fogja használni az alkalmat, hogy Tisza-Beőnél, vagy 
bármely alkalmas helyen Szolnok és Tisza-Füred között hidat 
verjen és akkor Magyarország el van veszve.

Mint mondám, igyekezzék arra, hogy Aulich menete 
minél gyorsabb legyen, mert én azt hiszem, hogy az osztrákok 
mihelyt megtudják, hogy Görgey Mező-líövesd felé nyomul, 
meg fogják támadni Damjanich tábornokot Szolnokon és elve
szik tőlünk azon átmenetet, melynek nyeresége nagyon kevés
nek tekintetett és melyért Damjanichot nem jutalmazták meg. 
Egy tekintélyes haderő egyesítésének szüksége Szolnoknál, azaz 
Pesttel szemben politikai követelmény is egyszersmind. Európa 
nem tudja, mi történik Magyarországon. Magyarország barátai 
működni fognak ugyan külföldön a mi ügyünkben. De meglehet, 
azt hiszik, hogy Magyarországnak nincs m ár többé hadserege! 
Ha tehát anélkül, hogy ütközetbe bocsátkoznék is, Pesttel szem
ben tekintélyes haderőt fejt ki ön, a fővároson keresztül el fog
nak terjedni e hírek mindenfelé.

Azt hiszem, a mondottak elégségesek annak kim utatá
sára, hogy a Tisza balpartján megszakított Szolnok felé való 
összpontosítás folytatása az egyetlen, amit e pillanatban tenni 
kell. Miután bátorságot vettem magamnak, hogy e tanácsol 
adjam, részemről minden további beavatkozást feleslegesnek 
tartok egy oly tábornokkal szemben, mint ön altábornagy ur.»

D e m b i n s k i s. k. 
altábornagy.
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Demhinskivel egyidejűleg Görgey is, ki Egyekre tette fő- 
hadiszállását és hadtestével azon ponton állott, hogy 
végre átkeljen a Tiszán, kirándulást tett Debreczenbe, hogy 
megtudja, mit határozott Kossuth a főparancsnokság -betölté
sére nézve vagy mit szándékozik e tekintetben tenni. Kossuth 
ugyan már a tiszafüredi vizsgálat alkalmával is kijelentette 
szándékát, hogy Vettert nevezteti ki, de nem tett határozott 
nyilatkozatot, sőt azon lehetőségnekis helyt engedett, hogy Vet
ter talán nem fog kineveztetni. Vetter azonban e tekintetben 
már Tisza-Füreden oly biztonsággal lépett föl, m intha m ár ki
neveztetett volna főparancsnoknak. Kinevezése márczius 10-én 
a hadügyminiszternek Vetterre nézve nagyon hízelgő eme kom
münikéjével jeleni meg a hivatalos «Közlönyben» és követke
zőleg hangzo tt:

A m a g y a r  k i r á l y i  h a d s e r e g h e z !
A honvédelmi bizottmány az országgyűlés magas határo

zata folytán — Vetter Antal magyar altábornagy urat a m a
gyar hon ellenségei ellen küzdő összes hadsereg és pedig az 
1-ső, 2-ik, 3-ik, 4-ik, 5-ik, 7-ik és 8-ik hadtestek főparancsnok
ságával ruházta fel, — tántorít,hatlan teljes bizodalmát helyez
vén annak ismert dicső hadi képzettségébe, eszélyességébe 
•és tapasztalt bátorságába. Nevezett s tisztelt altábornagy s 
fővezér ur a nemzet bizodalma szülte legkiterjedtebb törvé
nyes felhatalmazásokkal láttatott el. Méltó és szükséges tehát, 
hogy a hadsereg ugyanazon magasztos bizalom által lelkesül
jön, melyre a nemzet képviselői s megbízottjai ezen fővezér 
urat méltatták. Végül pedig megkivántatván a magyar vitézek 
minden rangu egyénei részéről teljesítendő feltétlen s legponto
sabb engedelmesség, ez az, v itézek! mire felhí benneteket a 
magyar hadügyminiszter, a haza, igazság és becsület nevében! 
Mert csak akkor fogja győzelem és halhatatlan dicsőség a m a
gyar lobogót követn i!

Debreczenben, mart. 1.0-én 1849.

M é s z á r o s  L á z á r ,  
hadügyminister.
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Ugyan az napon, a melyen Vetter kinevezése főparancs
nokká kihirdettetett, Görgey Klapkához az alább következő 
levelet intézte, mely sok tekintetben igen figyelemre méltó. E 
levél igy szó l:

Egyed, 1849. márczius 10-én.
Vetter az összes m agyar hadak főparancsnoka és al

tábornagya.
Az ég tisztítsa meg keblét minden kicsinyes tekintettől 

és töltse be honszeretettel. Sikert fog aratni, ha tanácsotokat 
követi és az enyimet vissza nem utasítja. De ha téved, ak
kor az osztrákok megcsalják őt. Tervetek teljes kiegyezé
semet bírja, de Vetter kinevezése által minden lépésünk 
egyelőre meg van bénítva és az időnek és alkalomnak nagy 
része elveszett. Azon meggyőződés tölt el, hogy Damjanich, 
Aulich, te és én — sokat, igen sokat vihettünk volna végbe, noha 
nem lett volna főparancsnokunk. Én ma Ősegénél át akartam 
kelni a Tiszán, de a magyarok istene ezt meghiúsította, esőt 
küldött és most Tokajnál kell átkelnem. Ismét egy nap veszett 
el. — A csapatok alosztályozását Debreczenben hibásan csinál
ták. Damjanichnak csak a 3., nekem az 1. 2. és 7. hadtestet adták. 
Mondottam nekik, hogy ez nem jó, Damjanichnak többet, leg
alább annyit kell adniok mint nekem, azért adják neki a te, 
azaz az első hadtestet. Hiszem, hogy a te szándékod szerint 
cselekedtem. Én a 2 .-a té s7 .-e t tartottam  meg. Ezt m indigén 
vezénylem, a 2.-at Aulich, ez a jeles tábornok. Mindezekből lát 
halod, hogy nem tehetek mást, mint folytatom hadműveleteimet 
Tokajon át és megvárom, mint,fog intézkedni a főparancsnok.

G ö r g e y .

Ebből a levélből világosan kitűnik, hogy Görgeynek 
Vetter kinevezése épen nem volt inye szerint, még pedig azon 
egyszerű okból, m ert ez az ő függetlenségi vágyát vagyis fő
parancsnokságra törekedését megsemmisítette. Dicsvágya és 
önállóságra törekedése még a Klapkával, Aulichkal és Danija- 
nichcsal való kedélyes saját szakállára menő hadmüködést is le
hetségesnek találta minden főparancsnok nélkül. Még azon meg
győződését is kifejezi, hogy ily körülmények közt igen sokat
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tehettek volna. Azt hiszszük, hogy Görgey e véleménye nem 
volt komoly és csak arra szolgált, hogy dicsvágyát leplezze, 
mert hol volna a hadműveletek egysége főparancsnok nélkül?

Görgey debreczeni rövid időzése alkalmával történt az ország- 
gyűlés határozata által újonnan alapított katonai érdemrendek*) 
kiosztása a tábornokok számára, jelesül Vetter, Bem, Görgey, 
Kiss, Damjanich, Vécsey és Guyon részére. Ez érdemrendnek 
három osztálya volt. A kormány ez alkalommal a következő 
hirdetményt tette közé a hivatalos közlönyben.

A haza nevében az országgyűlés által választott orszá
gos honvédelmi bizottmány, márt. 8-án 3049. e. szám alatt kelt 
rendelete a lap ján :

Kiss Ernő altábornagy ur, a bánáti véres ütközetekben 
és harczokban tanúsított vezéri tehetségei, bajnoki vitézsége 
és ernyedetlen hazafisága által szerzett érdemei tekintetében ;

Vetter Antal altábornagy ur, a perlaszi sánczok bevétele 
és az arra  következett véres ütközet alkalmával tanúsított vi
tézsége, és bebizonyított vezéri ügyes tapintata tekintetében;

Görgey Arthur tábornok ur, azon bebizonyított vezéri 
tehetségei tekintetében, melyek az ellenség sokkal nagyobb 
számú seregei által környezve és üldözve, bajnoki csatázások
ban kitüntetett vitézsége által, serege bekerithetését mindenkor 
hatályosan gátolták és a nagyszerű hátrálás által a hazának e 
derék sereg megmentését eszközölték ;

Bem József tábornok ur, tanúsított bajnoki vitézsége és 
dicső győzelmei tekintetében, melyek az ország királyhágón- 
tuli része nagyobb felének kétszeresen történt megmentését 
idézték elő ;

Damjanich János tábornok ur, az ördöghidi, alibunári, 
jankovaczi és temesvári sánczok ostromlása és bevétele, de kü
lönösen az utóbbi szolnoki véres ütközet és Szolnok bevétele 
alkalmával tanúsított vitézsége és vezéri tehetségei tekintetében ;

*) Ezen érdemrend egyelőre csak ideiglenes volt és csak a had
járat után helyettesittetett volna véglegessel. Az érdemrend vörös szala
gon ezüst babér koszorúból állott, közepén Magyarország aranyozott 
apostoli kettős keresztjével.
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1 'erezel Mór tábornok ur, a Roth táborának elfogatása, és 
a fridaui ütközet alkalmával tanúsított vitézsége tekintetében ;

Guyon Richárd ezredes ur, Mansvörth ostromlása és be
vétele, a nagyszombati véres ütközet, valamint a branyiszkói 
szoros ostromlása és bevétele alkalmával tanúsított oroszlánt 
vitézsége tekintetében, a nemzet hálás jutalmául a katonai 
érdemjelek második osztályával diszittettek fel.

Debreczen, 1849. márcz. 9-én.
M é s z á r o s  L á z á r  

hadügyminiszter.

Az ünnepélyen valamennyi miniszter és a Debreczen- 
ben időző kitűnőségek jelen voltak. Kossuth azt ez al
kalomra illő beszéddel nyitotta meg és e napon lakomát 
rendezett. Föltűnő volt, hogy Klapka nem nyert ily rendet, 
mi Mészáros iránti tekintetből történt, kinek működései a 
hareztéren tudvalevőleg olyanok voltak, hogy e rendet nem 
érdemelte ki és ő maga sem vágyott e kitüntetésre, de még 
föltünőbb volt, hogy Dembinski az ebédre sem hivatott meg. 
Ennek oka hihetőleg abban rejlett, mert hadsegéde Molnár — 
hasonlólag kétszínű egyéniség — Dembinskitől azt akarta 
kikémlelni, vájjon nem kivánna-e rendjelet, mire Dembinski 
oly kijelentést tett, mely Kossuthra nézve némileg sértő volt.

Még ugyanaz nap este, az ünnepély megtartása után 
Szőllősy, Kossuth másod titkára Dembinskihez ment s tudatta 
vele, hogy az elnök sürgősen kíván vele beszélni, és ezért 
tudni szeretné, mikor látogathatja meg. Dembinski megjegyzé. 
hogy ha az ügy fontos, ő nem fogja kívánni az elnök ur láto
gatását, hanem hozzá megy. S egyenruháját polgári öltözettel 
váltván föl, Szőllősyvel azonnal az elnökhöz ment. Kossuth 
mindenekelőtt mentegetni kezdé magát, hogy Tisza-Füredről 
történt elutazása előtt elmulasztotta őt meglátogatni, azt állit
ván, hogy Przjemski őrnagy által épen nem üzentette, hogy 
meg akarja látogatni, ép úgy mentegeié Szőllősy jelentését, 
hogy Dembinskinek Debreczenbe érkeztekor senkit sem akart 
volna fogadni. Dembinski azon megjegyzésre szorítkozott, hogy 
egy tiszt jelentésének hitelt kénytelen adni.
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A beszélgetés folyama alatt Kossuth elárulta, miszerint 
tudomással bir a nyilatkozatról, melyet Dembinski Kiss tábor
nok és tisztjei előtt tett, midőn ezek őt a táborkari főnökség 
elfogadására felszólították, s megjegyezte, hogy a kormány 
nem fog gyengének mutatkozni és nem is volt gyenge. Ezután 
az eddigi és a későbbi hadműveletek körül forgott a beszél
getés, melyet Kossuth pikáns kérdésekkel és megjegyzésekkel 
fűszerezett s melyekre Dembinski ingerülten felelt, végre pedig 
annyira elragadtatta magát, hogy ügyvédekről is szólott és 
hozzá tette, hogy ha pőre lenne, Kossuth tanácsát kérné ki, 
de hadászati ügyekben nincs szüksége oktatásra. Kossuth föl
ugrott a pamlagról és ámulva nézett Dembinskire, ki ezekkel 
a szavakkal távozott: «Engedje meg, hogy távozzam», és 
becsapta maga után az ajtót.

így történt, hogy a táborkari főnökség átvétele szóba 
sem jött. A kormány elnökével szemben tanúsított e tisztelet
ien magaviselet következménye az volt, hogy Kossuth azonnal 
fölhasználta az alkalmat álláspontja kim utatására. E jelenet 
lejátszása után esti 11 órakor, Kossuth személyes hadsegéde, 
Bikkesy őrnagy által azt üzente nekünk, hogy m ár reggeli 
7 órakor jelenjünk meg irodájában és jelentsük magunkat 
nála, hogy egy fontos iratot másoljunk le német nyelven. 
Midőn 12-én a kitűzött órában az elnöki irodában meg
jelentünk, Kossuth egy tele irt ivet adott nekünk át e sza
vakkal : «Százados ur, szíveskedjék e Dembinski tábornokhoz 
intézett levelet leírni és hozza el nekem a tisztázottat.» A 
fogalmazványt Kossuth maga irta latin betűkkel s tökéletes 
németséggel, ez a Dembinskihez intézett azon meghagyást ta r
talmazta, hogy a következő pontokra nyilatkozzék:

Hadműveleteit illetőleg azon percztől kezdve, midőn át
vette a főparancsnokságot a főhadsereg fölött, jelesül Schlick 
megmenekülését, a tám adás elhalasztását, a kápolnai csata 
utáni intézkedéseit, a Tisza mögé vonulását és a Damjanich- 
hoz elkésve érkezett parancsot illetőleg Szolnok megtámadása 
ügyében.

Ebben az iratban föl voltak egyszersmind említve a pánszláv 
összeköttetések is a magyar hadseregben szolgáló lengyelek



10

részérő l; majd azon intést kapta Dembinski, hogy környezetét 
minden izgatástól távol tartsa, melyek viszályokat idéznek elő 
és végre a magyar kormánynak tett esküjére is figyelmeztetett.

Dembinski emlékirataiban csak négy sorban felületesen 
emlékszik meg ez iratról és csak hadműveleteinek igazolásáról 
és a Damjaniehhoz elkésve kiadott támadási parancsról szól 
benne.

Némi bizalmatlanság a lengyel politikai menekültek irá n t. 
kik ép oly kevéssé tudtak megférni egymás közt, mint egykor 
maga e nemzet is, minden esetre igazolt volt, mert ezek az 
1848-ki zavarok kizsákmányolásánál különféle utakat válasz
tottak. Egyik részük, mely a prágai szláv congresszusban részt 
vett, abban látta Lengyelország javát, hogy Ausztriához csat
lakozzanak Magyarország ellen, mások ellenben Magyarország
gal karöltve kivántak haladni. Ez utóbbiakhoz tartozott, hatá
rozottan Dembinski is, csakhogy a horvátokkal és szerbekkel 
való kiegyezés eszméjét is nagyon hőn karolta föl, mit Kos
suthnak is nagyon ajánlott. Kossuth értesülve volt róla, hogy 
Dembinski összeköttetésben áll Belgrádban időző Macaire nevű 
honfitársával i s ; m ert az ottani franczia konzul kérte őt. 
utasítsa Dembinskit Debreczenbe érkezésekor, hogy Macairrel 
összeköttetésbe lépjen. Ez a lengyel, kit változatosság kedvéért 
mint politikai ügynököt küldött Czartoryski herczeg m ár októ
ber havában a horvátokhoz és szerbekhez, hogy egyességet 
eszközöljön ki a magyarokkal, ezután is közbenjáróul lett volna 
használandó, de Kossuthnak e két nemzettel leendő kibékü
lésnél nem volt szüksége egy utazó lengyel emigrans közben
já rá sá ra  és bizalmatlansága igazolt is volt iránta. Dembinski 
azonban bizonyosan nem rossz czélból tartotta fenn ez össze
köttetést és ez által vonta m agára a fennebb említett in
tést, más különben elvesztette volna Kossuth bizalmát, mi 
azonban nem történt, mert a magyar függetlenségi harcz lefo
lyása alatt még tovább is alkalmaztatott.

Dembinski a határozott hangú iratra hosszabb emlék
iratban válaszolt, melyben körülményesen szólott hadművele
teiről és négy hétig tartó  főparanesnoki működéséről s a
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hadműveletek nem sikerültét az alvezéreknek, jelesül Görgey- 
nek rótta föl és minden további szemrehányást határozottan 
visszautasított. Ez emlékiratot Mészárosnak adta át azon ké
réssel, hogy futár által küldje azt Kossuth után, ki a főhadi
szállásra, Török-Szent-Miklósra utazott.
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H.

Windischgrätz Budán. — Erősítés kérése 0 Felségétől. — A herczeg in
tézkedései Szolnok visszafoglalása ügyében. — A hadtest-parancsnokok 
együttes előterjesztése. — Az osztrák hadtest harczrendánek megváltoz
tatása. — Windischgrätz uj hadműveleti terve. — Schlick Jellachichnak 
alárendeltetik, Wrbna Pestre hivatik. — Jellachich táborszernagygyá ne- 
veztetése. —- Ismételt eltérések az intézkedésekben, a bán előterjesztései 
és indítványai következtében. — Windischgrätz a hadsereghez megy. — 
Támadási mozdulat a Tiszáni átkelésre. — Görgey átkelése Tiszafüred
nél s Miskolczra érkezése. — A a magyar főhadsereg átkelése a Tiszán 
C.zibakházánál és újabb visszavonulása a Tisza balpartjára. — Kossuíh 

két levele Görgeyhez.

Windischgrätz herczeg tábornagy márczius 5-én Gyön
gyösről ismét Budára tette át főhadiszállását. Az első, mit a 
kápolnai csatáról adott győzelmi jelentése után tett, az volt, 
hogy erősítést kért Ő Felségétől. Mig előbb a Tisza mögötti 
pártütő hordák romjainak megsemmisítéséről beszélt, most hang
súlyozva a parancsnoksága alatt álló csapatok elégtelenségét, 
több könnyű lovas ezredet kért Olaszországból, hogy az egyen
súlyt a maga, többnyire nehéz ezredekből álló lovassága és 
az ellenséges huszárok közt helyre állíthassa. Levele igy 
hangzott :

«Ismételve alkalmam volt Felséged legfelsőbb figyelmét 
a rendelkezésem alatti csapatok elégtelenségére irányozni. E 
m iatt képtelen vagyok a hátráló ellenséget hatásosan üldözni, 
m ert sehol sem hagyhatok elég nagy tartalékot, mely ily nagy 
kiterjedésű föllázadt országban szükséges, miután a rossz han 
gulat és az átalános fölkelés terjedése csak anyagi erő által 
nyomatható el. Kivált érezhető a hiány könnyű lovasságban, 
melyből csak igen csekély szám fölött rendelkezem, mig az 
ellenség fő hadi ereje ebből áll és a terület, melyen hadmü-
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veleteim folynak, annak alkalmazását mindenütt igénybe veszi. 
Rendelkezés alatt álló lovasságom legnagyobb részben vérte
sekből [áll, melyek könnyű lovassági szolgálatot kénytelenek 
teljesíteni, mi által a nehéz lovak föltűnően szenvednek. Ezen
felül pedig sokat szenvedtek lovakban és legénységben az 
itteni lovas ezredek ágyutüz által is a huszárokkal történt 
összecsapásokban, mi kivált utóbbi időben gyakran fordult elő, 
midőn a magyar csapatok jobban helyt állottak. Ennélfogva 
a legalázatosabban kérem Felségedet, nyújtsa nékem legfel
sőbb támogatását, melyre oly nagy szükségem van.

A tartományok minden fegyvernemben, de kivált lovas
ság általi megszállásban nagy hátrányban vannak úgy, hogy 
teljesen lehetetlen innen a szükségletet pótolni. Azonfelül az 
olaszországi hadseregnél többnyire könnyű lovas-ezredek van
nak, (Radetzky és Reuss huszárok, bajor király és Boiczem- 
burg dragonyosok, Lichtenstein és W indischgrätz könnyű lo
vasok, császár és Károly főherezeg dzsidások), pedig ottan 
kedvezőtlen a terület azoknak oly nagy tömegbeni alkalm azására 
úgy, hogy utóbbi időben egyetlen egy jelentékeny lovas ü t
közet sem fordult ottan elő. Bátorkodom a  legnagyobb aláza
tossággal kérni Felségedet, méltóztassék nekem azon 8 ezred
ből legalább kettőt rendelkezésemre bocsátani és pedig lehe
tőleg egy dzsidás és egy könnyű lovas ezredet. Olaszországban, 
még ha újra meg is kezdetnének az ellenségeskedések, tel
jesen elégséges lesz az ott maradó 6 lovas ezred, mert al
kalmazásuk mindig csak kivételes marad, mig itt e fegyvernem 
leginkább dönt. E mintegy 2000 emberből álló hiány pótlá
sára én magyar foglyokból hasonló számot küldöttem Olasz
országba, mi által az olasz hadsereg 2000 szuronynyal szapo
rodott, melyek ott több hasznot tesznek, mint ugyanannyi 
lovas. Kérem Felségedet egy mielőbbi jóváhagyó legfelsőbb 
határozat hozatalára.

W i n d i s c h g r ä t z  hg.»

E levél elküldése után vette a tábornagy a hirt Karger 
szolnoki vereségéről és a legfontosabb tiszai átmenet elveszté
séről. Erre mindenekelőtt ismét Szolnok birtokába akart jutni
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és aszerint intézkedett. Schlick és W rbna, mely utóbbi megfogha
tatlanul még mindig hadteste élén maradt, parancsot kaptak Czeg- 
léd rögtöni elfoglalására, mi által az ott összpontosított csapatok 
28 zászlóaljra, 32 lovas századra és 92 ágyúra növekedtek 
volna. A Pergen és Deym dandároknak kellett az elvonuló 
Schlick helyett Jászberényt megszállani. A bán utasítva volt a 
magyar hadsereg állásáról és erejéről tudomást szerezni, mire 
a herczeg a szolnoki ütközet részleteiről csak néhány nappal 
később egy támadás alkalmával, melyet a 2. huszár-ezred 
tett, az osztrák csapatokhoz átszökött W arlensleben gróf lo
vas századostól kapta meg a kívánt felvilágosítást.

Ramberg altábornagy, ki február 28-áig tétlenül maradt 
Kassán a helyett, hogy a kapott parancs folytán a magyar 
hadsereg háta mögött lépne föl, csak márczius 1-én érkezett 
Miskolczra és utasítást vett, hogy Kápolnán, és Árokszálláson 
át Jászberénybe induljon. Ramberg hadosztályának oda voná
sáig a herezeg intézkedései zavar nélkül vitettek keresztül. De 
ezután intézkedéseivel szemben oly tünetek merültek fel a 
tábornokok magaviseletében, melyekkel az osztrák hadsereg
ben még eddig nem lehetett találkozni.

A bán, kinek Szolnok megtámadására a csapatokat czél- 
irányosan kellett volna elhelyezni, azt az indítványt tette m ár
czius 8-án Windischgríltz herczegnek, hogy előretolt állását 
Abonynál és Gzeglédnél föladja és csapatait Pilisre és Alber
tire vonja vissza. Állása megváltoztatásának indítványát a 
magyar hadseregről vett hírekkel indokolta, melyeket W in- 
dischgrätz m ár előbb egészen téveseknek jelzett. Igen termé
szetes, hogy W indischgrätz ez indítványt,, ki hadseregét Szol
nokkal és Czibakházával szemben tömören akarta, szembesí
teni, elvetette, sőt ugyanaz nap megparancsolta Schlicknek, 
hogy a Pergen és Deym dandárokon kívül, a Poroszló vidékén 
álló és indulófélben lévő Kriegern, Fiedler és Montenuovo 
dandárokat is azonnal Czegléd és Tápi ó-Szele felé indítsa.

De Schlick a parancs érkezésekor nem volt Tápió-Sze- 
lén ; m ert egy Jellachich, W rbna és Zeisberg részéről kapott 
meghívás folytán értekezés tartására Gzeglédre utazott. Ez é r
tekezés különös eredménye egy együttes előterjesztés volt a
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három hadtest-parancsnok részéről W indischgrätz herczeghez, 
mely következőleg hangzo tt:

«Valamennyi hir egyhangúlag azt jelenti, hogy a velünk 
szemközt állő ellenség erős, s kétségtelen, hogy minden had
erejét a Tisza balpartjára vonta, úgyszintén egyes hadosz
lopok a Tisza túlsó partján balszárnyunkkal szemközt is moz
gásban vannak. Ennélfogva tehát sürgősen szükségesnek tűnik 
föl előttünk, hogy egész hadseregünket Czeglédnél és Alberti
nél összpontosítsuk, mielőtt valamibe kezdenénk. Kérjük tehát 
herczegségedet, adna ki parancsot, hogy a Deym, Kriegern, 
Fiedler és Montenuovo dandárok Jászberényből mielőbb -Czeg- 
lédre induljanak. Kívánatos volna még, hogy Ramberg altá
bornagy is siettesse idejövetelét, és hogy valamennyi beteg- 
szállitmány Gyöngyösről Pestre vonassák.

Czegléd, márczius 8-án 1849. esti 9 óra.
Schlick,
W rbna,
Jellachich.»

Mindazt, mit a három hadtestparancsnok ez együttes 
előterjesztésben a herczegnek javasolt, ő, mint láttuk, m ár 
előbb elrendelte, de Schlick távolléte az azonnali keresztülvi
telt meggátolta. A tábornagy erre rám utatott az ezen urakhoz 
intézett levelére s egyszersmind megütközését fejezte ki ezen, a 
hadseregben szokatlan előterjesztési mód fölött. 7-én este azt 
a hirt vette W indischgrätz a bántól, hogy Klapka és Répásy 
Szolnokra érkeztek és hogy a magyarok hadereje ott 32,000 
emberből és 80 ágyúból á l l ; továbbá, hogy Török-Szent-Mik- 
lóson és Tisza-Földváron erős tartalékok állanak, Ottinger tá 
bornok pedig 10-én azt jelentette, hogy az ellenség 9 —10. 
közti éjjel Szolnokot kiürítette és az ottani hidat maga mögött 
felégette. Ez csakugyan meg is történt, miután Klapka és 
Damjanich 8 — 9. közli éjjel a Tisza bal partjára ment vissza.

Jellachich elmulasztotta az alkalmat arra, hogy jelenté
keny haderejével, mely most még W rbna által is megerősit- 
tetett, Karger vereségét megboszulja. A császáriak Szolnokot 
többé nem szállották meg, hanem őrjáratok által szemmel
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tartották Abonyból. És mivel a szolnoki hid lerombolása azt 
engedé föltételezni, hogy a magyar hadsereg az átkelést a Ti
szán déli irányban, azaz Czibakházánál vagy Csongrádnál 
kisérlendi meg, ennélfogva Windischgrätz ugyanazon irányban 
indította a magáét.

Mint látható, a tábornagy, miután Dembinski elleni első 
tám adásának az a különös eredménye volt, hogy ő is vissza
vonult, ismét nem tett egyebet, minthogy mozdulatait a m a
gyar hadseregéhez alkalmazta. Abban is törte ugyan a fejét, 
hogy mint mondá, megfenyítse a fölkelőket azért a vakmerőség
ért, hogy a Karger dandárát az ő e vidéken összpontosított had
erejével szemben majdnem megsemmisítették, midőn azonban 
Jellachich és W rbnanem  nagy kedvet mutattak hozzá és vissza
vonulást terveitek, még kísérletet sem tett Szolnok újra megszál
lására, hol tudvalevőleg a magyar hadtesteknek Gzibakházára 
történt vonulása után csak egy figyelő elkülönitmény maradt 
vissza. Egy hadosztály fellépése a szolnok-debreczeni egyenes 
összeköttetési vonalon a Czibakháza elleni erélyes főtámadás
sal összekötve komoly következményeket vonhatott volna maga 
után a magyar hadseregre nézve.

De a támadási gondolat Windischgrätz herczegnél csak 
pillanatnyi volt, a keresztülvitelben váró állást foglalt el, tehát 
védelmit. A magyar hadsereg mozdulatait követve, az 1. cs, 
kir. hadtest Kecskemétnél, a 2. Budapestnél és Nagy-Kőrösnél, 
Schlick pedig Czeglédnél állott. Minthogy azonban a tábornagy 
arra a lehetőségre is számított, hogy a magyarok támadási 
súlypontokat a gyöngyösi útra tehetik, ez irányban is biz
tosítani akarta magát és Ramberg hadosztályát Jász-Berény- 
hől Hevesre rendelte s Poroszló felé hagyta portyázni. Mi
dőn az osztrák hadsereg Kecskemét és Czegléd közt volt 
összpontosítva, a tábornagy változást tett a harczrendben.

A tartalék-hadtest meg lön szüntetve és a hadsereg 3 
hadtestbe osztatott, melyek közül az előbb önállóan működő 
Schlick gróf-féle a 3-dikat képezte. Az első hadtest .lellachich 
bán alatt a Hartlieb hadosztályból, a Gramont és Rastics 
dandárokkal, a Schulzig hadosztályból, Kleinberger és Dietrich 
dandárokkal, az Ottinger lovas hadosztályból Sedlmayer és 
Sternberg dandárokkal állott.
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A második hadtest W rbna gróf alatt a Csorich hadosz
tályból Wyss és Colloredo dandárokkal, a Schwarzenberg 
hadosztályból a Schütte gránátos dandárral, melynek 2 1/3 
zászlóalja Budapesten, egy félzászlóalja Esztergomban volt el
helyezve és a Liebler gránátos dandárral, mely Budapest őr
ségét képezte, végre a Bellegarde gróf lovas dandáréból alakult. 
A 3-dik hadtest Schlick gróf alatt a Lobkowitz herczeg hadosz
tályából a Kriegern és Fergen dandárokkal, a Lichtenstein Fe- 
rencz herczeg hadosztályából a Fiedler dandárral és a Parrot 
lovas dandárral. A herczeg közvetlen parancsnoksága alatti 
hadsereg ereje a Bamberg hadosztályt kirekesztve, mely elkü
lönítve maradt, á llo tt'41 és */6 zászlóaljból, 56 lovas század
ból, 222 ágyúból és 11 hidász fogatból, egészben összesen 
48,000 emberből. Hogy hadműveletéinek nagyobb súlyt adjon, 
Windischgrütz herczeg a szerbek már egyszer meghiúsult 
közreműködését Theodorovich alatt akarta igénybe venni. Az 
indítványt erre nézve a bán tette, ki nem csak hadászati, de 
politikai okokból is szeretett volna, összeköttetésbe lépni a 
szerbekkel. Olvasóink tudják, hogy azon időben közeledési kí
sérletek tétettek a szerbek és magyarok közt, más részről pe
dig elkedvetlenedés uralkodott, mely a Knicsanin alatti szerb 
haderőnek Belgrádba történt visszavonását vonta maga után. 
Azonfelül Theodorovich, kinek hadteste tetemesen gyengült és 
csak kevés harczképes zászlóaljból állott, nem volt abban a 
helyzetben, hogy a főhadsereg hadműveletébe avatkozzék. Egy 
expediczió, a melyet márczius 5-én Dragich őrnagy alatt Sza
badka ellen megkisérlett, tökéletesen meghiúsult és Perczel 
nem sokára támadólag lépett föl Szegedről. Theodorovich 
ekkor Török-Kanizsánál állott, nem pedig Szabadkán, mint a 
bán gondolta.

Mindazáltal Windischgrütz herczeg, ki Theodorovich hely
zetét jobban ismerte, kiadta a parancsot, hogy minden rendel
kezésére álló csapatokkal, Szabadkán, Halason és Vadkerten át, 
a mennyire lehetséges a bánhoz közeledjék. A temesvári vár- 
parancsnok pedig megbizatott, hogy Theodorovichhoz egy 
dzsidás osztályt küldjön, hogy a Tisza és Duna közti síkságon 
biztonsággal haladhasson.

Gelic : Függetlenségi liarcz. III kötet. 2
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A szerbekkel szándékolt összeköttetés illúzión alapult 
volt. E helyett azonban a főhadsereg hadműveleteinek a közép 
Tiszánál meg kellett volna kezdetniök. Erre nézve Windisch- 
grätz herczeg márczius 14-én kiadta a szükséges intézkedé
seket, de ezek sem voltak erélyes tám adásra számítva. Leg
előbb is, mivel a herczeg átalánvéve nem volt helyesen érte
sítve a magyar hadsereg állásáról és mozdulatairól, kémszem
lének és a Tiszán való átkelésnek kellett volna történnie, 
hogy a magyarok szándékaik nyilvánítására legyenek kény
szerítve. E czélból Jellachich hadtestének Kecskemétről Alpár- 
nál, a 3. hadtestnek pedig Czeglédről Szolnoknál kellett volna 
a Tiszán átkelni és hogy az összeköttetés e két hadtest közt 
helyreállittassék, Jellachichnak észak felé fordulnia, s a 2. had
testből a Csorich hadosztálynak a Bellegarde lovas dandárral 
Alpár és Czibakháza közt Nagy-Kőrös előtt átalános tartalékul 
szolgálni. Szolnoknál a Tiszán való átkelés után erős hídfők
nek kellett volna építtetni. Átalánvéve egy erős hadműveleti 
alapról volt szó a Tiszánál. Innét csak akkor kellett volna 
Debreczen elleni tám adásra átmenni, ha bizonyossággal tudták, 
hogy az ellenség fő haderejével van dolguk, ha nem, akkor a 
támadási szándék ismét elesett v o ln a ; mert a herczegnek, a 
magyar hadsereg Poroszlóról való előre rontására és a gyön
gyösi utón előnyomulására kellett gondolnia, miután mozdu
latait. a magyar hadseregéitől tette függővé. Ilyen volt a tá
bornagy tám adása. Ramberg ezért Hevesen hagyatott, hogy 
Poroszlót szemmel tartsa.

E hadművelet keresztülvitelével a herczeg a bánt bizta 
meg hízelgő szavak kíséretében. Schlick, ki már több év óta 
volt altábornagy, mig Jellachich egy évvel azelőtt lett ezre
desből vezérőrnagygyá és működésében régi tábornokokon túl 
tett, Jellachichnak alá volt rendelve. A parancsnokságnak a 
bánra ruházása egyébiránt ennek fontos politikai állásával volt 
indokolva és a rangkülönbség Jellachichnak táborszernagygyá 
neveztetése által szintén kifejezést nyert. W rbna, ki hasonlóan 
régi altábornagy volt, nem kezdhetett vitát a rangért, m ert 
W indischgrätz őt Pestre hívta.

Az említett intézkedések még nem vitettek keresztül, m i-
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dön Damjanichnak Nagy Sándorhoz intézett s elfogott levele 
ismét komoly gondolkodásra adott okot a herczegnek. E levél 
igy hangzott:

«Az ellenség lefelé vonni, minden attól függ, hogy had
testem Czibakházánál bontakozzék. Küldjön tehát erős csa
patosztályokat mintegy kémszemlére Kecskemét és Kőrös felé, 
de ne tegye ki azokat. Én pedig gyors menetekben fordulok 
Tisza-Füred felé, hol hidat vernek Valknál, hogy az átkelést 
Tisza-Fürednél könnyítsék. Ehhez nekem 3 napi időre van szük
ségem, Görgey tábornokot erősen fogom támogatni és most 
miután az ellenség azt a hibát követte el, hogy a vasúti vo
nalat elhagyta, Gyöngyösön és Hatvanon át Váczra fogom 
vetni magamat és meglátom, vájjon erőszakolhatom-e az á t
menetet a Dunán. Foglalkoztassa az ellenséget. Czibakháza 
erős, de Szegedet és Szentest ajánlom önnek.

Török-Szent-Miklós, márczius 13-án 184-9.
Damjanich,

tábornok.»

Windischgriitz herczeg ezt a levelet az aláírásnál és pe
csétnél fogva eredetinek tarto tta ugyan, de azt is gyanította, 
hogy talán készakarva játszatott kezébe, hogy őt a magyarok 
szándékára nézve félrevezesse. Ez talán igy is volt, mivel a 
támadás Czibakházán át m ár el volt határozva és meg is 
kisértetett.

De bármint állott is a dolog, W indischgrätz mégis be- 
folyásoltatta magát e levél által. Jellachichot megbízta, hogy a 
2. hadtestet Nagy-Kőrösről ne vonja a Tiszához, hogy Ram- 
berget támogathassa és sürgetve inté őt, hogy a Tiszán való 
átkelés után Szolnoknál és Alpárnál ne nyomuljon tovább 
Debreczen felé, mig bizonyosan nem tudja, hogy a magyar 
főhadsereg áll-e előtte.

Ugyanaz nap, a melyen ez utasítások a bánhoz mentek, 
t. i. márczius 16-án, ez ismét előterjesztéseket tett az általa 
már előbb is javaslott alpári átkelésre nézve és azt közlötte 
vele, hogy összes erejével Szolnoknál fogja az átkelést meg
tenni. Alig fogadta el Windischgriitz ezt az eszmét, midőn

2*
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Jellachich észrevette, hogy nem elég erős és a Ramberg-had- 
osztály általi erősítését kívánta, mert különben, úgy vélekedők, 
nem m aradna más hátra, m int Szegedre indulnia, hogy ott 
Theodoroviehot vonja magához és ezzel egyesülve Nagy-Vára
don át Debreczen ellen működjék. Itt tehát nem volt egyéb
ről szó, mint az osztrák hadsereg nagyobb részének Szegedre 
teendő sétájáról, hogy 1000 kétes értékű embert vonjon magá
hoz és azután ismét feljöjjön. Azalatt Windischgrätz megmaradó 
két hadtestét tönkre lehetne tenni. A bán e kicsapongó eszméi 
és egymást követő javaslatai végre arra indították Windisch
grätz herczeget, hogy a budai királyi várbani időzését rövid 
időre megszakítsa és a hadsereghez induljon, a hol tulajdon
képen helye volt, ha átalánvéve többnek kellett történnie, mint 
a háborúban oly drága időt alvezéreivel való hasztalan leve
lezésre tékozolni. W indischgrätz most tehát Czeglédre ment 
és a hadműveleteket a Tiszán való átkelésre márezius 18-ára 
rendelte, hol az 1-ső hadtest Kecskemét előtt gyülekezett, 
hogy 19-én Nagy-Kőrös előtt álljon. Lássuk most, mi történt 
azalatt a magyar főhadseregnél.

Vetter a főparancsnokság átvételére márezius 15-én Tö- 
rök-Szent-Miklósra érkezett, honnét a következő napon Czi- 
bakházára ment, hogy megtegye az előkészületeket a Tiszán 
való átkelésre és a tám adás megkezdésére. Görgeyhez és a 
tisza-füredi dandárparancsnoksághoz azonnal a következő két 
levelet küldötte. A Görgeyhez intézett igy szólott :

«A tám adási hadműveletek Pest irányában holnap reggel 
(17-én) kezdődnek meg innét Damjanich tábornok és Klapka 
ezredes hadtesteivel. Tábornok ur ezennel felhivatik és utasit- 
tatik, hogy a tám adás megkezdésénél szintén közelebbre vo
nuljon a hadműveleti tárgyhoz és akadályoztassa meg, hogy 
az ellenség egész ereje ne forduljon az innét előnyomuló had
test ellen. Az ellenség főereje a czegléd-nagy-kőrös-kecske- 
méti vonalon áll összpontosítva. Minden fontosabb kémjelen
tés, valamint a mozdulatok eredményei részletesen közlendők 
velem.

Czibakházi főhadiszállás, márezius 16-án 1849.»
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Ezen Görgeyhez intézett iratot elkésettnek lehetne tekin
teni, mert a tüntetés az eger-gyöngyösi utón nem rendeltet
hetett el egy nappal a  főhadseregnek Gzibakházán át törté
nendő támadása előtt. De e levél egyszerű szolgálati rendelet 
arra  nézve, a miben Vetter Görgeyvel m ár Debreczenben szó
belileg megállapodott és Görgey nem is várt további parancsra , 
hanem debreczeni kirándulásából Tisza-Füredre visszaérkez
vén, hadtestével elindult, miután egy huszárezredet a hadsereg 
zömének átengedett. Az osztrákok tudvalevőleg 6-án Poroszló 
meg nem szállása következtében valam ennyi. hidat eléget
tek és leromboltak, ennélfogva Görgeynek kerülőt kellett ten
nie Tokajig, hol a januárban elégetett régi hidat helyettesitő 
dereglye-hidon ment át a Tisza jobb partjára és ezután 16000 
emberből álló hadtestével az eger-gyöngyösi utón föltartóztat- 
lanul nyomult előre úgy, hogy m ár 16-án Miskolczra ért.

Görgey Miskolczról a 15. honvédzászlóalj 3. századát, 
egy szakasz huszárt és 2 ágyút különített el az északi me
gyékbe, hogy a tót népfölkelést, mely Ramberg hadosztályának 
Kassáról és Eperjesről történt elvonulása és csatlakozása 
után a cs. kir. hadsereghez, azt a vidéket megszállva tartotta, 
elszéleszsze. Ez elkülönitmény parancsnoksága egy csapat 
guerilla vadász által erősittetett, és azt Beniczky Lajos kor
mánybiztos és , nemzetőri őrnagy vezette.

A tisza-füredi parancsnokságnak Vetter ezt irta :
«A támadási hadműveletek Pest irányában holnap reg

gel kezdődnek meg, innét Damjanich tábornok és Klapka ez
redes hadtesteivel.

A dandár-parancsnokság ezennel utasittatik, hogy az 
ellenséget, szakadatlan tüntetésekkel foglalkoztassa Poroszlón 
túl, hadereje egy részét lekösse és a Tisza ága fölötti hid ú jra 
építését megakadályoztassa, valamint az összeköttetést is esz
közölje ki az előnyomuló hadtesttel Poroszló megszállása 
által. Továbbá a terveit szöggát elkészítése a jobb parton, az 
ottani tiszai bid védelmére szintén szigorú kötelességévé té
tetik a dandár-parancsnokságnak. A folyónak Tisza-Füredtől 
Tokajig való szemmel tartására fölállított nemzetőröknek a leg
határozottabban megparancsoltatik, hogy az ellenség minden



22

hidvcrési kísérletét akadályoztassák meg és pontosan, gyorsan 
■és tüzetesen tegyenek jelentést mindarról, a mit észrevesznek. 
Az ellenség lóereje a czegléd-nagy-körös-kecskeméti vonalon 
van összpontosítva. Minden fontos kémkedési hir és a mozdu
latok sikerei pontosan jelentessenek nekem. Főhadiszállásom 
egyelőre Czibakháza.

Czibakháza, márczius 16-án 1849.
V e t t e r  s. k.

altábornagy.»

Az 1., 2. és 3. hadtestek átkelése előestéjén Kossuth 
a tábornokokkal és több felsőbb törzstiszttel a vendéglő
ben vacsoráit, kik közt elég emelkedett hangulat uralko
dott. Csak az újólag kinevezett főparancsnok tartá  meg ko
molyságát, mely még fokozódott az által, mert Damjanich az 
elnökkel szemben a legkérkedőbben nyilatkozott, és úgy lépett 
föl, mintha a kezdendő hadműveletnél ő volna a döntő egyé
niség. Azt mondotta ugyanis Kossuthnak, hogy neki osztrák 
zászlókat és ágyukat fog diadaljelekül küldeni. Vetter ezt a 
nyilatkozatot, mint mondta, nagyon tapintatlannak tartotta, ezt 
igen rossz néven vette és őt a megkezdendő hadműveletek 
első lépésével bízta meg. Ez esetet csak azért említjük fel, 
mert még feszültebbé tette a kél tábornok közti különben is 
feszült viszonyt és megérlelte a nem sokára bekövetkezett 
tisza-füredi összeütközést.

Márczius 18-án az 1. és 3. hadtest átkelt Czibákházánál 
a Tiszán, a 2. követte őket és Nagy-Kőrös felé indultak. Sürü 
köd fedte a vidéket és takarta el a kilátást. Damjanich Nagy- 
Kőröstől két mértföldnyire megállóit. Vetter parancsot adott 
az előnyomulásra és tám adásra, Damjanich a köd következ
tében ezt lehetetlennek mondta. A hadsereg éjen át a sza
badban táborozott. A következő nap, 20-án, hózivatar támadt, 
mely idő épen alkalmas lett volna az átkelésről s a  magyar 

hadak közelségéről mitsem tudó osztrák hadak meglépésére 
s megtámadására. Vetter újra előnyomulást és támadást pa
rancsolt tehát Damjanichnak. Damjanich, kivel Aulich is egyet
értett, e parancsra non possumussal felelt és Vetter újabb 
parancsára kijelentette, hogy kémek által megtudta, hogy
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előtte az ellenség főhadserege áll és ezért nem nyomulhat 
előre. Vetter nem akarván ismét Czibakházára, a Tisza bal 
partjára, visszamenni a  hadsereggel, megparancsolta neki, hogy 
oldalmenettel Abonyba induljon. Midőn azonban Damjanich 
ismételte aggodalmait, Vetter lemondott a szándékolt tervről, bele
egyezett a hadseregnek a Tisza bal partjára vonulásába, mi 20-án 
és 21-én meg is történt. Három hét folyt eszerint le a m a
gyar hadseregnek Tisza-Füredre érkezése óta, a főparancsnok
ságban beállott változások és határozatlanságok által a tám a
dásnak Czibakházáról történendő megkezdése előtt.

Kossuth és a mérvadó debreczeni körök a czibakházi 
tám adás föladása és a hadseregnek a Tisza mögé vonulása 
által igen kellemetlenül voltak érintve és meglepetve. Ha még 
több időt nem akartak veszteni, az egyetlen előnyt, melyet a 
hadsereg bontakozása Czibakházánál nyújtott, t. i. W indisch- 
grätz elámitását a magyar hadvezénylet szándékaira nézve, 
késedelem nélkül föl kellett használni. Ennélfogva Vetter a 
hadtesteket Tisza-Füredre indította, és Török-Szent-Miklóson 
kidolgozta eredeti terve részleteit a tám adásnak az eger-gyön
gyösi utón leendő megkezdésére nézve. E terv punt bevezetés 
és a maga alapvonalaiban csekély eltérésekkel a győzelmes 
áprilisi hadjárat keresztülvitelére is mérvadó volt.

Vetter 3 zászlóaljból, 3 lovas századból és 2 ütegből 
álló tartalék hadosztályát Asbóth Lajos *) alezredes alatt Ujvá-

*) Asbóth Lajos 1803-ban Keszthelyen született. Katonai kiképe- 
zését a bécsi mérnökkari akadémiában nyerte, honnan 1822-ben mint 
hadnagy lépett a szász király nevét viselő 3. vértes ezredbe. Miután 
ebben az ezredben több évig szolgált, mint a legjelesbb századosok és szá
zadparancsnokok egyike, egy hadiszemle alkalmával történt csekély súr
lódás következtében felhagyott a tényleges szolgálattal, nyugdíjba lépett 
s jószágán gazdálkodással foglalkozott. 1848-ban ismét kardot kötött. A 
nemzetőrségnél őrnagygyá neveztetvén ki, a bánsági oláh felkelésnek el- 
nyornásánM nagy tevékenységet fejtett ki és jelesül Bogdánbányánál 
1848. november 15-én Appel tábornok ellen kitűnt. Deczember 15-én a 
resiczai nagy gép- és vasgyárt védelmezte, hol ágyucsövek és ágyúgo
lyók is öntettek a magyar tüzérség számára, és ezt a legsikeresebben 
megvédte az oláhok támadása ellen. A nemzeti kormány székhelyének 
Debreczenbe áttételekor oda hivatott. Itt előbb a tér-, utóbb a katonai
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rosról Czibakházára rendelte, hogy a Tisza jobbpartján teendő 
tüntetések által tovább ámítsa az ellenséget. Asbóth e felada
tá t nagy ügyességgel vitte keresztül.

Görgey Mező-Kövesden arról értesülvén, hogy a legköze
lebbi osztrák hadcsapat Hevesen áll, 18-án Bessnyőre indult, 
midőn Dormándon a hadműveleti terv megváltoztatása követ
keztében azt az utasítást vette, hogy előnyomulását szüntesse 
be. Egyidejűleg pedig magán tudósításai is voltak Görgeynek 
Vetter táborából a czibakházi hadműveletekről, melyek arra  
voltak számítva, hogy a viszonyt Görgey és Vetter közt meg
zavarják. Görgey ugyanis azt hallotta, miszerint Vetter oda 
nyilatkozott, hogy azért kellett a Tiszán való átkeléssel kés
nie, m ert nem tudta, hol van Görgey.

A hadseregnek ismét a Tisza mögé vonulása és ezek a 
tendencziózus hírek egészen felbőszítették Görgeyt és egy Dor- 
mándról márezius 22-én kelt hivatalos levélben, melyet Vetter-

parancsnokságot vette át és nemsokára Újvároson egy tartalékhadosztály 
képezésével bízatott meg, melylyel a támadás újra megkezdésénél Czi- 
bakházánál az ellenség ámítására czélzó igen ügyes tüntetést vitt keresz
tül. Az áprilisi hadjárat alatt hadosztályával a főhadseregbe osztatott be, 
az Aulich által Pest előtt nagy ügyességgel keresztűlvitt tüntetésnél na
gyon kitűnt, mialatt a főhadsereg a Duna balpartján Komáromig nyo
mult; különösen kitűnt Asbóth ápril 11-én egy heves ütközetben a kun 
lovasság, egy Bocskay huszár osztály és a 43. és 69. zászlóaljak élén. 
Akkor ezredes volt és Görgey a II. hadtest parancsnokává nevezte őt, 
mely alkalommal Zsigárdnál és Perednél rendkívüli vitézséget tanúsított, 
de mivel a hadművelet nem sikerült, Görgey elmozdította őt és Knezichet 
a hadosztály-parancsnokságtól. Utódaik kinevezéséből Ítélve a két had
test-parancsnok elmozdításánál nem a képzettség volt döntő mozzanat. 
Egyébiránt ez ügyről még szólani fogunk. Kossuth erre egy tartalék had
test képezésével bízta meg Asbóthot, mely 12,000 emberből ál'ott és a 
felső Tisza fedezésére volt szánva. A legénységet ugyan elég gyorsan 
összegyűjtötte, de ruházatuk, fölszerelésük és felfegyverezésük egész a 
háború végéig tökéletlen maradt. Asbóth tehát csak tüntetőleg léphetett 
föl. A világosi katasztrófa után elfogatott és 18 évi várfogságra ítéltetett, 
de nemsokára kegyelmet nyert. Asbóth nagyon képzett katona volt, és 
mint iró is nagy sikerrel működött, a magyar tudós társaság tagja volt. 
Egészbenvéve szép és elegáns külsejű férfiú, tökéletes gentleman volt, 
igen vitéz katonatiszt és merész vezér. 1881-ben halt meg Pesten, élete 
78. évében.
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hez intézett, haragjában kifakadt, s a többek közt ezt m onda: 
«Végre az alólirt hadtest-parancsnokság h a t á r o z o t t  intéz
kedést kér jövőre nézve, hogy a középtiszai hadtesttel össz- 
hangzólag működhessen.»

Ugyanaz nap, melyen az említett szolgálati levél Vetter- 
hez ment, Görgey Kossuthhoz is intézett egy levelet, melynek 
tartalomdus és különös hangja a két alább következő és nem 
kevésbé különös levélből, melyeket Kossuth irt Görgeynek, 
érthető meg. E két levél a magyar függetlenségi harcz két 
legkitűnőbb egyénisége közt oly fontos történelmi jelentőségű 
azoknak viszonyára és az abból fejlődő következményekre nézve, 
hogy a hadműveletek és események leírását azoknak közlésével 
vagyunk kénytelenek félbeszakasztani és midőn ezt teszszük, 
teljesen fölöslegesnek tartjuk e két levél tartalm ának kommen
tálását.

Az első levél igy hangzott:
«Igen tisztelt barátom ! Önnek Dormándról márczius 22-én 

25. sz. a. hozzám intézett levelére az ön futárja által válaszol
tam. Azóta megkaptam az ön előbbi levelét márczius 21-éről 
22. sz. a. Ide melléklem Vetter fővezér márczius 25-ki leve
lét, a melyből tábornok u r látni fogja, hogy a főhadsereg nem 
fog időt tékozolni elszállásolásokkal, m ert a főhadsereg ma 
(23-án) már Tisza-Füreden van és holnap (24-én) a Tiszán 
át fog keln i; az ön aggodalma tehát indokolatlan.

Arról is biztosíthatom önt, tisztelt barátom, hogy a had
műveleti tárgy most is ugyanaz fog maradni, mint előbb, azaz 
Hevesről a hatvani utón fog előnyomulni, vagy egyenesen 
Pestre indul, ha elég szerencsések vagyunk az ellenséget meg
verhetni és Pesttől elvágni, (mert ez esetben nem hiszem, hogy 
Uuda magát tartani akarná, ha ugyanis ön előbb érkezik Pestre, 
mint a megvert ellenség és a Dunán átkelve, alulról indul 
Buda felé), vagy pedig ha ez nem történhetik, Váczra nyo
mulhat és azután Komárom várőrségének felével egyesülve, 
hátulról működhet Buda ellen. Az egész különbség csak az, 
hogy a czibakházi átkeléssel az szándékoltatott, hogy az el
lenség Nagy-Kőrös vidékén veressék meg és önnel ugyanegy 
vonalban történjék az előnyomulás, — most pedig ön (ha
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szívélyes egyetértés és közreműködés nem hiányoznak) velünk 
egyesülve annál biztosabban előbb fog megütközni az ellenséggel. 
Az ok, a miért a czibakházi expediczió nem sikerült, nem 
Vetterben keresendő; mert annak eszméje nem tőle szárma
zott. Ő m ár vázlatban találta az erre vonatkozó intézkedése
ket, midőn a főparancsnokságot átvette. A szolnoki hid már 
le volt égetve, minden hídkészlet, Czibakházára leusztatva és 
m ár 11,000 ember leküldve, ha a hadsereg a kedvezőtlen idő
járás és az ellenség állítólagos túlnyomó hadereje miatt visz- 
szatért a körösi menetből anélkül, hogy czélt ért volna. Dam
janich, ki a bontakozást Czibakházánál rendezte, legelőször 
szavazott e vállalat abbahagyására, sőt nézetére nézve meg- 
kérdeztetvén, ellenezte a szárnymenetet Abony felé, melyet 
Vetter akart tenni.

És most azt kérdem, gyanusithatjuk-e ezért V ettert? Vagy 
gyanusitsam-e talán Damjanichot? Isten őrizzen, hogy még 
árnyéka is megforduljon ennek a  fejemben. Damjanich orszá
gunk oly hű fia, a minő csak valaki lehet. Az egész fátum volt, 
mint már elégszer történt, de azért a bizalom senki iránt nem 
csökkenhet. A tisza-füredi bontakozásra nézve meg voltak ag
godalmaim, melyeket azonban csak azért adtam föl, mert 
Klapka és Aulich Vetter eszméjét tökéletesen helyeselték és 
Damjanich sem kifogásolta azt. Azért Isten nevére kérem önt 
tisztelt barátom, ne engedjen gyanakodásnak helyt. Magam 
leszek jelen Tisza-Fürednél, magam becsületes hazaszeretetem
mel önzetlen keblemben, a nemzettől gyenge vállaimra súlyo
sodé hatalmammal és a nemzet bizalmával. Az isten igy akarta, 
nem kerestem a hatalm at és óhajtok attól m enekülni; de úgy 
van és ez nyom valamit a mérlegben. Ismerem Vettert és az 
ő jellemét, Öt nem bilincselik oly kötelékek hazánk ügyéhez, 
mint minket, azért habozott a főparancsnokság elfogadásánál. 
De m iután azt egyszer elvállalta, inkább darabokra vagdaltatja 
magát, semhogy visszalépjen vagy gyalázatosságot kövessen 
el, ezért a nemzetnek jótállók. És én valóban nem vagyok 
belé szerelmes. Győzelmünk bizonyos, ha önök szívélyesen 
egyetértenek egymással, — ha nem, akkor azt m ondom : sze
gény h a z a ! Csak egy győzelemre van szükség, egyetlen egyre.
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Mészárosról is fogok önnek valamit mondani, mit önnek be
csülnie kell és becsülni fog. — Ő gyenge, de becsületes.

Azért egyetértés ! egyetértés ! Mig az ellenség előttünk 
áll. — Gondoskodni fogok arról, hogy ne történjék túlkapás, 
hogy a haza ügye ne koczkáztassék. Holnapután látjuk egy
mást. Ölelem önt igaz barátsággal.

Debreczen, márczius 23-án éjjel.
Hű barátja 

K o s s u t h . »

A fennebbi levél után Kossuth Görgeyhez még egy m á
sikat is intézett, mely sok tekintetben még érdekesebb az el
sőnél és igy hangzik:

«Kedves barátom  !
Az ön Dormándról keltezett levelét ágyban, betegen 

fekve kaptam  és holnapra mégis fölkelnem, egészségesnek kell 
lennem és a táborba utaznom, m ert úgy hiszem, hazánk ügyé
ben döntő pereznek megyünk elébe. Előbb önnel az ügyről, 
azután az érzésekről fogok szólani és ezt azzal az őszinte
séggel teendem, melylyel férfi férfinak, barát barátnak tarto 
zik. Tegnap véletlenül épen Ludvig által küldöttem önnek le
velet, melyben a czibakházi expediczió sikertelenségét kifejtet
tem. E dolognak sem több sem kevesebb fontossága nincs. A 
tábornokok kötelességükhöz képest számot adtak nekem visz- 
szavonulásuk okairól, de egy szóval sem említette sem Vetter, 
sem más valaki, hogy azért vonultak vissza, mert nem tud
ták, hol van ön. Én Czibakházáról visszatérve m ár Török-Szt.- 
Miklóson voltam, midőn Ludvig váratlanul megérkezett. Azt 
beszélte nekem, hogy ön akkor Mező-Kövesden volt. Azt tehát 
senki sem mondotta és a dolog igy áll. Továbbá azt is beszélte, 
hogy Vetter egy huszár-ezredet küldött el stb. Erre Vetter azt 
felelte : «Ily fontos dolgokat én mint főparancsnok csak vélet
lenül tudok meg. Ha Ludvig ur véletlenül és váratlanul ide 
nem téved, még mai napig sem tudok semmit Görgey állásá
ról és ép oly kevéssé arról, hol áll a huszár-ezred ; igy én 
most hasztalanul teszek három napi menetet, melyet nem kel
lett volna tennem, ha Görgey tábornok ur elindulásáról és úti
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menetéről jelentést tett volna nekem, mert hadviselésben a kö
rülmények gyakran változnak. Mint főparancsnoknak nekem 
összes hadműveleteimet összhangban kell tennem a hadsereg 
vezéreivel, és mióta főparancsnok vagyok, m é g  e g y  s o r  
í r á s t  s e m  v e t t e m  G ö r g e y  t á b o r n o k t ó l ,  n o h a  a  
k ö l c s ö n ö s  e g y e t é r t é s  a n n y i r a  s z ü k s é g e s ,  h o g y  
a n é l k ü l  s i k e r e s e n  m ű k ö d n i  t e l j e s  l e h e t e t l e n . »
— Ez az, a mit Vetter mondott' és egy betűvel sem többet. 
Hogy az ön hollétének bizonytalansága oka a  czibakházi expe- 
diczió meghiúsulásának (mert veszteség annál nem volt), szó
val sem említette. Ez tehát a dolgok állása. Éhez járul még, 
hogy Mészáros önt, tábornok ur, 11-én Tokajba rendelte, 
mert Vetter akkor még nem vette át a főparancsnokságot, 
azóta nem avatkozik többé a hadműveletekbe é s  e z t  n e m  i s  
s z a b a d  t e n n i e .

A mi m ár most az érzéseket illeti, én önt isten és a 
haza nevében kérem, ne legyen felette ingerlékeny. Lássa, 
tisztelt b ará to m ! Midőn ön Váczon kibocsátott kiáltványá
ban azt mondotta, hogy ön senki másnak nem enge
delmeskedik, csak Mészáros hadügyminiszternek, vagy he
lyettesének — Vetternek, — akkor a kezeink közt levő Ma
gyarország boszankodott önre és pártütőnek tekintette önt, ki 
Dumouriez vagy Monk szerepét akarja játszani, vagy katonai 
forradalmat akar előidézni és emberek jöttek hozzám, az or
szággyűlésen interpellácziók történtek és hosszú szónoklatok
ban be akarták bizonyitani, mennyire fájhat nekem e ta
pasztalás! Ha én akkor elragadtatva a  fájdalom érzetétől — 
mert fájt, hogy azon nyilatkozat a rosszérzelmüeknek alkalmat 
nyújthatott megtagadni a kormánytól az engedelmességet, 
melynek ön is fölmondotta azt és akkor a haza elveszett volna.
— Ha én tehát elragadtatva a fájdalom érzésétől, helyet en
gedtem volna haragomnak, s egy pár annak megfelelő rende
letet adtam volna ki, mi lett volna belőlünk? Most m ár az 
ellenség uralkodnék fölöttünk, m ert a polgárháború borzalmai 
a haza keblét szétszaggatták volna.

Csak ettől mentse meg a szabadság könyörületes istene 
szegény hazánkat, legalább addig, mig az ellenséggel végez
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tünk. Akkor a. nemzet is veszekedhet kissé magával, ha ép
pen kedve lesz hozzá.

Látja ön, lelkem b a rá tja ! Ezer lelki fajdalom, ezer nyo
morúság közt, önzésteli s fondorkodó egyének közepette ke
zeim közt tartottam  a nemzet sorsát, mi által tarthatom  ezt 
fenn ? Az által, hogy a pillanatnyi boszúvágynak nem enge
dek hatalmat a nemzet iránti érzületeim fölött és mindig azt 
m ondottam : Értsünk egyet még előforduló hibáknál is, én en
gedtem, hol a nemengedés szakadást idézett volna elő, csak 
arra figyelvén, hogy baj ne történjék, mely a nemzet jó vagy 
balsorsát vonta volna maga után. Kis hibákat igyekeztem 
jóvá tenni, nagyoknak ellene működtem, tűrtem szenvedtem 
alig hihető önmegadással, nem engedtem a pillanatnyi felhe- 
vülésnek és most már valóban ott vagyunk, hogy mndenki 
hiszi, miszerint az ellenség mit sem tehet ellenünk.

Ön azt m ondja: m e n j ü n k ,  h a l j u n k  m e g  m i n t  
t i s z t a  s z á n d é k u n k  v é r t a n ú i ,  e l á r v u l t  h a z á n k 
ért .» Szívesen halok meg hazámért és ez részemről nem is ér
dem, mert a z o n k í v ü l  nem is élhetnék, de nem benne 
sem, ha rabszolgaságba esnék. De derült kedvvel mondhatom, 
hogy most nem a reménytelenség, hanem hazánk megszaba
dulása előestéjének éljünk, nem fogunk meghalni, hanem ha
zánk fölszabadításának élni.

Azt mondja tisztelt barátom ! hogy hadseregének szemei 
megnyíltak é s  n i n c s  b i z a l m a  V e t t e r  b e n  (itt van ismét, 
a bökkenő) sem Mészárosban, sem az országgyűlésben. — Én 
pedig azt mondom : használjunk fel minden eszközt legjobb 
belátásunk szerint klasszikái egyszerűséggel, minden szemé
lyes arroganczia nélkül, hazánk fölszabadítására és ne veszé
lyeztessük e nagy őzéit személyek elleni ellenszenv által. Is
merem a. hibákat, a hiányokat, de azt is tudom, hogy bírok 
annyi erővel, hogy e hibákat, e hiányokat elhárítsam, hogy a 
nemzet győzelmét ne koczkáztassák. Azért is minden elem 
felhasználandó ; győzni kell és mindent rendezni. Hogy a győ
zelem után, távol a veszélytől senki se követeljen oly mél
tóságot,' mely a nemzet szabadságára nézve veszélyes le
hessen, arról ketten egyetértve gondoskodni fogunk.
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Legyen tehát vig és jókedvű, tisztelt barátom! Mindenek 
előtt csak sikerek és szabadság, bárki által is, az mindegy. 
De ne bizgassuk az alkotmányos hatalmat. Eljövend az idő, 
melyben ezek kölcsönösen kiegyenlítik magukat és azon érzet
ben, hogy küldetésüket teljesítették, a hatalmat a megszaba
dított nemzetnek engedik át. De ha idő előtt ingatjuk meg 
azt, akkor polgárháború tör ki és végre nyomorult szerződés 
köttetnék, melyhez az áruló, minden gyáva, minden kimerült 
ember járulna, mig összetartás és előmozdító elemek által a 
nemzet győzelme bizonyos és mi nyugodtan nézhetünk a pil
lanat elébe, a melyben a nemzet kára nélkül is kiforrhatnak 
a szenvedélyek és a személyes kevélység.

Vájjon látni fogjuk-e egymást, kérdi ön? bizonyossan látni 
fogjuk egymást, még pedig holnapután. Püspököt is viszek 
magammal, ki a pápaság szent fényével a hadsereg fegyve
reit meg fogja áldani. A k k o r  k ü z d j ö n ,  g y ő z z ö n ,  a t ö fa- 
b i t  e g y e s ü l v e  m a j d  e l v é g e z z ü k .

Mint m ár tegnap írtam, döntő győzelem az alap, melyen 
isteni és emberi jogoknál fogva rendezhetünk.

Mindaddig ne legyen más jelszavunk, mint e g y e t é r 
t é s ,  hogy győzhessünk. Minden más szenvedély szoruljon hát
térbe, a sértett kedély hallgasson el! — V e t  t é r  r e  n é z v e  
c s a k  e g y e t  m o n d h a t o k  ö n n e k ,  s e m m i  á r o n  s e m  
f o g  b e e s t e i e n  t e t t e  t e l k ö v e t n i ,  e r r ő l  b i z t o s í 
t o m .  E g y é b i r á n t  o t t  l e s z e k  a t á b o r b a n  (!)

Ölelem önt igaz barátsággal. Á szabadság istene legyen 
velünk. Halálban és életben az ön hü barátja

Kossuth m. k.»
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m.
Görgey előnyomulása Miskolciról Heves felé. — Windischgrätz újabb 
intézkedései. — Görgey kirándulása Kerecsenéiről Tiszafüredre. — Össze
ütközés Damjanich és Veder közt Tiszafüreden. — Görgey átmegy az 
eger-gyöngyösi főutra. — Beniczky meglepte Almásyt Losonczon. - -  A 
magyar hadsereg átkelése a Tiszán és eló'nyomulása az eger-gyöngyösi 
főúton. — A megbetegedett Vetter helyett ideiglenesen Görgey nevez
tetik ki főhadparancsnokká. — Windischgrätz intézkedései. — Windisch
grätz 10,000 főnyi erősítést kap Galicziából. — Ó felsége Olmüczbe hivja 

Windischgrätz hget.

Midőn (Görgey a Hevesnél álló Ramberg hadosztálya 
ellen két hadoszlopban indult Erdőtelekre és Besenyőre, Ram
berg jelentésére, hogy Görgey közeledik, W indischgrätz a Cső
ri eh hadosztályt Nagy-Kőrösről Jászberénybe rendelte. A Szol
nokon át kezdendő támadás m ár az arra  szükséges csapatok 
gyengítése által kétessé lett. A mit pedig Görgey még később 
lett, minden tájékozásában megzavarta a herczeget annál is 
inkább, mert kémek dolgában elég rosszul állott.

így azt is jelentették neki, hogy Görgeyn kívül még 
Klapka is 15,000 emberrel nyomul elő a gyöngyösi utón. Mi
dőn tehát Görgey 20-án Erdőtelekről és Besenyőről déli irány
ban elindult és egy huszár őrjárat vigyázatlan előnyomulása 
közeledését elárulta, Ramberg nyakra-főre vonult vissza Jász- 
Apátliira, hol Windischgriitztől parancsot kapott, hogy vo
nuljon sietve Árokszálláson át Hatvanba, hová Csorich had
osztályának, a Bellegarde lovas dandárral és Schlicknek is a 
III. hadtesttel gyors menetekben kellett indulni. Jellachich pa
rancsot kapott az I. hadtesttel Nagy-Kőrösről Czeglédre nyo
mulni, hogy a magyaroknak onnét Czibakházánál és Szol
noknál történő tiszai átkelését szemmel tartsa.
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Ez intézkedésekből látható, hogy Windischgrütz herezeg 
az utolsó táraad(') eszméről is lemondott és most már csak a 
főváros fedezésével foglalkozott. Innét egy gránátos zászlóalj, 
egy könnyű lovas és egy röppentyű üteget küldijtl a Hatvan
nál összpontosult csapatok erősitésére. Továbbá hírek szerzése 
végett Almásyt, (Elzászból) a Civalart dzsidások ezredesét egy 
dzsidás osztályból és a 21. sorgyalogezred 2 századából álló 
portyázó csapattal Beszterczebánváról Losonczra rendelte, hol 
ennek 24-én egy portyázó hadoszloppal, mely a 13. sorgyalog
ezred zászlóaljából (olaszok) és Zagicsek alezredes alatt két 
röppentyű ágyúból állott — kellett volna találkoznia. Mind a 
két parancsnoknak a legnagyobb óvatosság ajánltatott.

Ramberg, ki 22-én érkezett Hatvanba, hol 28 zászlóaljnak, 
34 lovas századnak 123 ágyúval kellett volna összpontosulnia, 
még Hevesről jelentette, hogy Görgey mozdulataiban titokzatos 
szünetelés állott be. Mig Windischgrütz herczeg e rejtély 
megfejtése közben mindenféle kombinácziókon és ellenintézke
déseken törte fejét, az alatt Görgey a Czibakházán át történendő 
tám adás feladásának hírére, melyet az ellenséges haderő mi
nél nagyobb részének a vasútvonaltól való elvonására számí
tott mozdulatai által igyekezett fedezni, ismét északnak Eger 
felé vonult, hogy a Tisza-Fürednél bontakozó három hadtest 
csatlakozását a Tárnánál bevárja.

Márczius 23-án az 1., 2, és 3. hadtest Török-Szent-Mik- 
lósról és Mező-Túrról Tisza-Füredre indult; 26-án a 3., 27-én 
a 2. hadtest kelt át a Tiszán és 29-én már a Tisza jobb 
partján állott a hadsereg.

Kossuth megérkezett a hadsereghez, melynél egész a 
váczi csatáig m aradt. Ugyanekkor Görgey is tett kirándulást 
Kerecsendről Tisza-Füredre. Emlékiratai szerint e kirándulás 
abbeli szándékával állott összeköttetésben, hogy Tisza-Füreden 
haditanács összehívását kérje, mivel a czibakházi hadműve
let következtében még kevésbé jó véleménynyel viseltetett Vet
ter mint Dembinski iránt. Itt azonban legelőbb is Klapkával, 
Damjanichcsal találkozott s az utóbbi nyíltan bevallotta, hogy 
ö volt indítója a visszavonulásnak. Ez az állítás emlékiratai
ban, Kossuth két levelének mellőzésével, tarthatatlan. Görgey,
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mint Kossuth két leveléből kitűnik, a Czibakházán történtekről 
m ár tökéletesen értesülve volt, midőn Tisza-Füredre érkezett 
Görgey továbbá azt mondja, hogy Damjanich közlései követ
keztében elállóit a hadi tanács tartásának követelésétől, de 
Görgey távozása után Vetternél följelentés történt Tisza- 
Füreden, melynél, midőn Vetter az alparancsnokok szigorú 
engedelmességét a siker szempontjából különösen hangsúlyozta, 
Damjanich igen kinos jelenetet idézett elő.*) Vetter szolgálati 
utón akarta elintéztetni az ügyel, de Kossuth közbenjárólag 
lépett föl. Vetter még az nap epelázba esett a nagy 
felindulás következtében és Debreczenbe kellett őt szállítani, 
hol életveszélyes állapotban hat hétig volt kénytelen az ágyat 
őrizni.

*) Nagyon sajátságos, hogy e Damjanich és Vetter között előfor
dult kinos jelenet eredménye t. i. utóbbinak a főparancsnokság további 
vezetésére való képtelensége, mire Görgey Szemeréhez intézett levelének 
egyik passzusában már előbb czélzott, ily módon beteljesedett. E több 
(ekintetben nagyon érdekes levél igy szól:

Dormánd, márczius 22-én 1849.
Ma Hevest akartam megtámadni, de az ellenség tegnap Árokszál

lásra vonult vissza, ennélfogva a hadseregnek pihenési napot engedtem 
és holnap Kerecsenden leszek. Vetter megszakító hadműveleteit. Miért ? 
Nem tudom ; mert az ok, melyet előadott, nem kielégítő. Azt mondja, 
hogy a hadseregnek ruházatra van szüksége, ha valamelyik hadtestnek 
erre szüksége van, úgy az az enyém. Én e végett Kossuth elnöknek Ír
tam, h o g y  s z e m m e l  t a r t s a  V e t t e r t .  Némely apróbb körülmé
nyekből azt vettem észre, hogy Vetter nem bízik bennem, a k i  a z o n 
b a n  b e n n e m nem bízik,  a b b a n  én m é g  k e v é s b é  b í z o m .  És 
ha nem csalódom, azaz ha Vetter kétszínű ember, akkor, ha senki sem 
merészlé azt tenni, én f o g o m őt  á r t a l m a t l a n n á  t e n n i .  Mészá
ros mindig a régi, környezetének bábjátéka.

Mondjuk ki már egyszer, mit akarunk. Magam kész vagyok mint 
közember hazánk igazságos ügyéért küzdeni, de legyen valaki, ki minket 
vezet. Tegnap egy tisztet lövettem agyon gyávaságért. Ha vannak el
szánt férfiak, lépjenek ki a harezmezőre, ne kínozzuk a szegény hazát, 
hanem inkább akaszszuk föl magunkat. Az a s z e r e n c s é t l e n  b é k e 
pá r t !  S e m m i  b é k é t ,  de n y a k t i l ó t ,  n y a k t i l ó t !  Azt mondják 
az ellenség közeledik Gödöllő felől 30 ágyú erősítéssel. Mennél többet 
küldenek ellenem, annál jobb, a k k o r  l e g a l á b b  a z  a k é t s z í n ű  
V e t t e r  e l me g y .  A ki mer, az nyer. Nyerjen a magyar, de merjen is.

Görgey.
3G elich: F ügge tlen ség i ha rcz . I I I .  kö te t.
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A döntő hadműveletek küszöbén a főparancsnokság nem 
m aradhatott ismét betöltetlen. Kossuth ideiglenesen Klapkát 
bizta meg a hadseregnél a táborkari teendőkkel, ki Görgey, 
mint rangban legidősebb tábornok főparancsnokká neveztetését 
sürgette. Ugyanezt tette Damjanich is. Ezeket a sürgetéseket 
egyébként egészen fölöslegeseknek látjuk, m ert Kossuth átalán 
véve nem választhatott mást.

A Görgey részéről ily módon beállott szünetelés ismét sok 
gondot okozott Windischgrätznek a magyar tábornok szán
dékait illetőleg. Annyit tisztán vélt látni, hogy Görgey csak 
tüntetőleg lép föl. De a tüntetés czéljára nézve annál kevésbé 
tudta magát tájékozni, minél több egymásnak ellentmondó 
hirt vett tábornokai és kémjei részéről. Ismét kombinácziókba 
bocsátkozott tehát és márczius 22-én ezeket irta Schlicknek: 
«Vagy az az ellenség szándéka, hogy harczélünk előtt csen
desen maradjon, vagy hogy tettetett visszavonulás által gyors 
előnyomulásra birjon bennünket és azalatt tetemes haderőt 
vessen a hegységbe és Egeren, talán Miskolczon és Putnokon 
át Komárom fölmentésére siessen. Vagy Gyöngyösnél hiszi, 
hogy elámithat és figyelmünket ez irányba terelvén, a közben 
hadereje tetemes részével ismét vissza megy a Tisza mögé, 
gyorsan halad annak bal partján lefelé és megerősíti azt az 
ellenséges hadtestet, mely Czibakházánál táborozik, hogy a bánra 
támadjon. Hogy tehát minden eshetőségre kellően el legyünk ké
szülve, azt hiszem, legtanácsosabb ha méltóságod az egész 3. 
hadtesttel a központi állást Jász-Berénynél fenntartja stb.» E 
téves föltevésnél fogva W indischgrätz a négy lovas osztály és 
egy 12 fontos üteg által megerősített Ramberg hadosztályt 
Váczról Ipolysághra küldötte, hogy Görgey útját állja. Alig 
változtatta meg azonban intézkedéseit, m ár is agyasztó hírek 
érkeztek a Tisza felől. Ezek a hírek egyhangúlag azt állítot
ták, hogy az ellenség Szolnokkal szemben megerősítette m a
gát. és összpontosított tám adást szándékszik tenni. Majd ismét 
azt mondák, hogy a fölkelők hajóhidat vernek Akolkertnél, 
Szolnokon 12,000 emberre szállás van rendelve és hogy Vár- 
konynál Czibakházán át tetemes haderő haladt át.

Végre a bán 23-án azt jelentette, hogy a magyarok had
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ereje a mult hét óta Czibakházánál és Szolnoknál és e hely
ségek mögött Török-Szént-Miklóson, Mezö-Turon és Tisza- 
Földváron 17 zászlóaljra, 20 lovas századra rúg, és hogy 
Klapka a maga hadtestével és 70 ágyúval Török-Szt.-Miklós- 
nál áll.

Ha ezek a hirek részleteikben nem is voltak helyesek, 
de átalánvéve nem lehetett bennök kételkedni. Ahoz ugyan 
semmi esetre sem kellett nagy éleslátás, hogy ki lehessen ta 
lálni, hogy a Tisza mögött a magyar csapatok eltolásáról volt 
szó, miről a  bánnak még sejtelme sem volt, valamint előbb 
nem volt arról, hogy Nagy-Kőrös előtt állottak és Czibakhá
zánál ismét átkeltek a Tisza bal partjára. A fent említett he
lyeken tehát nem uj, hanem a főhadsereghez tartozó magyar 
csapatok állottak, melyek saját állomásaikban voltak, honnan
23-án, az napon, melyen a bán jelentését elküldötte, Tisza- 
Füredre indultak. Mindazáltal a herczeg kétségbe vonta e 
híreket, de Schlick grófnak tetszésére bízta, hogy hadtesté 
egyik hadosztályát esetleg Tápió-Szelére tegye át, a bán meg
erősítése végett. De Jellachich is közölte Schlickkel aggodal
mait és szándékait, ki W indischgrätznek azt az ajánlatot telte, 
hogy a vasúti vonal mentében Albertiig vonuljon vissza, azután 
még Jellachich előbbi terve mellett is felszólalt, hogy ez csa t
lakozzék a szerbekkel Szegeden át, és Nagy-Váradon át döntő 
sikert vívjon.

W indischgrätz herczeg nem fogadta el Schlick javasla
tát, azonban mégis hozzátette, hogy ha az ellenség mozdu
latai, vagy az utak rossz állapota m iatt Jász-Berénynél lehe
tetlen mozognia, hagyja oda Jász-Berényt s közeledjék a bán
hoz. Schlick azonban be sémi várta a. herczeg válaszát és 
önkényt elindult Jász-Berényhől s Nagy-Kátára ment, hogy 
onnan Albertibe vonuljon. E mozdulatát aztán azzal a meg
jegyzéssel jelentette a tábornagynak, hogy a rossz időjárás és 
a b á n  l e v e l e  következtében hagyta el Jász-Berényt.

A tábornagy boszuságához — mert egyéb nem történt 
—  Schlick önkényes eljárása fölött, még azok a nagy aggo
dalmak is járultak, melyeket ama hír keltett nála, hogy Al- 
mássy ezredes portváző hadoszlopa Losonczon Beniczky által

3*
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meglepetett. Beniczky, miután a tót népfelkelést Eperjesről 
elűzte, azt a parancsot vette tíörgeytől hogy portyázásait 
Komárom irányában folytassa és Windischgrätzet tévútra ve
zesse, azután pedig az osztrák csapatoknak a felső Ipolyvöl- 
gyön is útját állja.

Beniczky márczius 21-én Putnokra, 22-én Rima-Szom- 
batba érkezett, hol megtudta, hogy 23-án osztrák csapatok 
fognak érkezni Losonczra. Azonnal elhatározta azok megtá
madását. 23-án este elindult Rimaszombatból, Osgyánban 
meghált és 24-én, hófergeteg közben, mely rá  nézve kedvező 
volt és az osztrákok biztonsági szolgálatának elhanyagolása kö
vetkeztében, Losonczot három oldalról tám adta meg, még pe
dig d é l b e n !  Almásy ezredes portyázó csapata teljesen meg
lepetett és tetemes veszteséggel szétugrasztatott. A zavar Al
másy csapatainál leírhatatlan volt. A császáriak összegyűjté
séről a városban szó sem volt, ez csak künn történhetett, 
de ott is lassankint. Csak schwarzenfeldi Schreiter főhadnagy
nak a Civalart dzsidásoktól sikerült egy szakaszt összegyűj
teni, melylyel támadást intézett Beniczkynek a téren fölállí
tott három ágyújára, melyet azonban ennek huszárjai vissza
vertek. Egy század Wimpfen gyalogság a laktanyában lerakta 
a fegyvert, a többiek futásban kerestek menekülést.

A tám adásnál a cs. kir. portyázó hadosdopból többen 
elestek vagy elfogattak. Elfogattak : pallini Inkey Ede őrnagy 
a Civalart dzsidásoktól*) Schuster báró lovas százados, Schrei
ter lovag és Hoffmann főhadnagyok, 36 dzsidás és 56 ló. 
azonkívül a dzsidások elvesztettek egy zászlót és a hadipénz
tárt. A gyalogságból Zuccato főhadnagy — velenczei — a 
Wimpfen gyalogságtól, még 3 tiszt és 200 ember fogatott el.

*) A hadi fogságba került tisztekkel úgy bántak, mint a többiekkel. 
Inkey őrnagy azonban, egy a honvédelmi bizottmánytól kibocsátott rende
letnél fogva, mely szerint minden magyar, ki fegyvert fog a haza ellen, 
halálra Ítélendő, Nagy-Kállóba vitetett, hogy az ottani rögtönitélő törvény
szék Ítéljen fölötte. Debreczenből egy tiszt a Zanini-ezred egyik szakaszával 
mint kivégzési csapatparancsnok indult Nagy-Kállóba, midőn Kossuth 
tekintettel Inkeynek, mint honvédőrnagy szolgáló Kázmér fivérére, ki 
igen vitéz tiszt volt, őt szabad lábra helyeztette és vele is úgy bántak, 
mint a többi fogoly tisztekkel.
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A tiszti podgyász legnagyobb része Beniczky embereinek ke
zei közzé esett. Almásy ezredes lassankint összegyűjtötte erő
sen megvert portyázó hadoszlopát, de lemondott a  tám adás
ról és Vácz irányába vonult vissza. Borzasztó vereségét 
Windischgrütznél még azzal növelte, hogy Beniczky had
erejét mintegy 6000 emberre becsülte, holott csak 400 
emberből állott, melyek közt 2 század nem rendes vadász 
is volt.

Beniczky tám adása ismét csapat-áthelyezésekre v eze te tt; 
mert most W indischgrätz megesküdött rá, «hogy Görgeynek 
nincs más szándéka, mint Komárom fólmentése. «De Schlick 
ekkor azt jelentette 25-én, hogy összhangzó híreknél fogva, 
több nap óta csapatok indulnak Poroszlóról Eger és Péter- 
vásár felé. Erre Csorichnak Ramberg erősítésére 6 zászlóaljjal, 
6 lovas századdal és 2 üteggel Váczra kellett indulnia. 2 
zászlóalj és 7 lovas század Bellegarde alatt egyelőre Gödöllőn 
maradt, hová még Schlicknek is mennie kellett hadtestével. 
Ezekkel az intézkedésekkel W indischgrätz abban a helyzetben 
hitte magát, hogy a Komárom felé nyomuló ellenségnek az 
eger-gyöngyösi utón is elegendő haderővel álljon elébe.

Hogy Görgey a magyar főhadsereggel m ár az eger- 
gyöngyösi utón nyomul előre, azt W indischgrätz márczius 
utolsó napjaiban még nem tudta. Mintha csak valami afrikai 
sivatag választotta volna el Görgeytől, oly tarka hírek érkez
tek hozzá. Végre türelmét vesztette. Nem tette ugyan, mit 
már régóta kellett volna tennie és a mit Schlick is tanácsolt 
neki az utolsó napokban; nem gyűjtötte össze főhaderejét, 
hogy maga mérjen csapást a magyarokra, hanem egy nagyban 
tervezett és Schlick által ó v a t o s a n  keresztülviendő kémszem
lének kellett volna őt az ellenség m ozdulataira nézve fennálló 
kínos bizonytalanságából kirántani. E végből Schlicknek had
testével ápril 1-én Bagig, 2-án Hatvanig és 3-án Gyöngyösig 
kellett volna előnyomulni, de innét nem  tovább. Ez azonban 
nem történt meg, mert Gyöngyöst m ár márczius 1-én meg
szállotta a magyar hadtest. Csorichnak Váczon átalános ta r
talékul kellett szolgálnia. Schlick bal szárnya fedezéséül Cso
richnak egy 4 lovas századból álló portyázó hadoszlopot
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kellett volna küldenie. A tábornagy többi intézkedései nem 
voltak bizalmat keltők a cs. kir. hadseregre nézve. A v i s z -  
s z  a v o n u l á s  m á r  n a g y o n  is:  e l ő r e  v o l t  l á t h a t ó .  
Jellachich utasittatott,. hogy ápril 1-én Schlicktől minden gőz
mozdonyt, vasúti kocsit, sókészletet, kincstári pénzeket és 
egyéb készleteket biztonságba helyeztessen, és ápril 2-án Al
bertibe, 3-án pedig Monostorba induljon. A bán egyik tábor
kari tisztje egy hid építésével bízatott meg a  Garamon át 
Kemendnél és Ramberg visszavonulása biztosításával is.

A magyar főhadsereg márczius 29-én keresztülvitte egye
sülését a  Tisza jobb partján ; 30-án a 7. hadtest Kápolnára 
ért, elővédé Halmajra, az 1. Füzes-Abonyra, Dormándra és 
Besenyőre, a 2. Erdőtelekre és Bodra, a 7. Kerecsendre és 
Makiárra. Minthogy a további előnyomulásnak a Kossuth je 
lenlétében tarto tt hadi tanács határozata következtében a 
Vetter által tett intézkedések szerint kellett történnie, ennél
fogva a 7. hadtest márczius 31-én Gyöngyösre, a 3. Halmajra 
és Visontára indult, az 1. és 2. a Tárnánál fekvő Kaál és 
Felső-Döbrő helységeket szállotta meg. A 7. hadtest elővédé 
Tasig, az oldal elkülönitmények Adácsra és Patára tolattak 
előre.

April 1-én a 3. hadtest a 7-ikkel csatlakozott Gyöngyö
sön ; az utóbbi egy hadosztályt küldött kémszemlére Hortra, az
1. és 2. Karándot, Ludast, Detket, Ugrát, Halmajt, Visontát 
és Sárt szállotta meg. A hadsereg előnyomulása kis menetek
ben történt a lőkészlet tartalék csatlakozása végett, valamint 
a legénység és lovak kiegészítése és egyéb hadikészületek fo
ganatosítása czéljából is, Tiszán még át nem kelt, hogy a fő
hadsereg könnyebbülést nyerjen.

April 1-én tétetett közzé Görgeynek főhadparancsnokká 
történt kineveztetése. Beyer alezredes vette át a táborkari 
ügyek vezetését. A 2. hadtest parancsnoksága ideiglenesen 
Aulichra, a 7-iké Hertelendy ezredesre ruháztatott. Klapka és 
Beyer tervezték a további intézkedéseket a tám adás megkez
désére, melylyel az áprilisi hadjáratnak meg kellett nyílnia.

Most elhagyjuk a két főhadsereg hadműveleteit, az áprilisi 
hadjárat megkezdése előtt, hogy a többi harczterekeh tekint
sünk körül.
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Meg kell még itt említenünk, hogy W indischgrätz her- 
czegnek tudtára adatott, hogy erősítést fog kapni Gácsor- 
szágból. A tábornagy ezt m ár ismételve követelte Hammerstein 
báró lovassági tábornok, gácsországi katonai főparancsnoktól, 
de siker nélkül, Hammerstein mindig azt válaszolta, hogy 
Gácsországnak csapatoktóli kiürítéséért a felelősséget nem vál
lalhatja el. Most tehát Ő Felsége W indischgrätz közvetlenül tett 
fölkérésére Hammersteinnak megparancsolta, hogy 10.000 főnyi 
hadtesttel működjék Magyarország ellen. Tagadhatatlan, ha 
Windischgrätz ezt az erősítést akkor kapja, midőn aztHam m er- 
steintól követelte, az sokat nyomott volna a latban, kivált ha 
a 10.000 ember idejekorán egyesül Ramberggel midőn Dem- 
binski a Tisza jobb partján állott, most azonban ez erősítés, 
mint látni fogjuk, m ár későn jött. W indischgrätz most sür
gette Hammersteint, siettesse előnyomulását Kassán á t ;  mert, 
mint mondá, minden, hadművelettől függ. Ha azonban, irta 
Windischgrätz, nem indulhatna azonnal az egész hadtesttel, 
legalább egy pár zászlóaljat toljon Eperjesig és terjesztesse ott 
a hirt, hogy 20,000 ember nyomban követi őket.

Mig Windischgrätz megköszönte a császárnak a  Ga- 
licziából nyert erősítést, további szándékairól oly módon nyi
latkozott, melyek nem sokat Ígértek. Ha Komárom elesnék, 
úgymond, ismét támadni fog. Ha azonban Komárom rövid idő 
alatt be nem vétetik és rendes ostrom kezdetnék, akkor az 
erősítés nagyságától függne, lehetséges-e további előnyomulás. 
(Ezt ugyan a magyarok be nem várták, hanem m ár elő kez
dettek nyomulni. Szerző.)

E kijelentések, az aggodalmat keltő helyzet, nem külön
ben a közvetett lépések, melyet a konzervatív párt egy befo
lyásos tagja tett a békére hajló férfiaknál Debreczenben, hogy 
lépések történjenek a békés utón leendő kiegyezésre vagy 
esetleg az orosz interventio igénybe vevésére. Ő Felsége 01- 
müczbe hívta Windischgrätz herczeget. Ez az első tábornok
segéd által történt, ki értésére adta a tábornagynak, hogy ha 
csak 24 órára is, jöjjön Olmüczbe és távolléte alatt ruházza 
a főparancsnokságot, ideiglenesen a bánra. W indischgrätz még
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ugyanaz nap — márczius 30-án — a következőket irta a csá
szárnak :

«Felséged tábornoksegéde által vett legfelsőbb parancsa 
következtében azonnal engedelmeskedni akarván és Olmüczbe 
utazni szándékozván, veszem a h irt tetemes ellenséges haderő 
közeledtél ől Gyöngyös irányában, minek következtében össze
ütközés várható. Felséged tehát ki fog menteni, ha ily pilla
natban a hadsereget el nem hagyom és a szerencsét, hogy 
Felséged előtt megjelenjek, nehány napra elhalasztóm, annyi
val is inkább, m e r t  a k é r d é s e k ,  m e l y e k r ő l  s z ó  l e s z ,  
t a l á n  a k ü s z ö b ö n  á l l ó  i t t e n i  e r e d m é n y e k  á l t a l  
m e g o l d á s h o z  k ö z e l e d h e t n e k .  Azonban legsürgősebb 
kötelességemnek tartandom a harcztéren előfordult esetekhez 
mért pillanatot fölhasználni és legfelsőbb meghívásához képest 
Olmüczbe utazni.» (Ez ugyan nem történt meg. Szerző.)
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IV.

A magyar fó'hadsereg harczrendje.

A Tisza-Füredről az eger-gyöngyösi utón kezdett tám adás 
előtt megtörtént az összes magyar hadseregnek 8 hadtestbe való 
osztása. Az egykori Rópássy-féle hadtest és Damjanich h ad 
osztálya a működő hadseregbe bevonásával, ez az 1., 2., 3 
és 7. hadtestből állott, mig a 4. és 5. hadtest képezte a bács- 
ka-bánsági déli hadsereget, a 6. az erdélyi hadsereget, a 8. 
pedig Komárom őrségét. A hadügyministerium által kiadott 
harczrendnél fogva Vetter az alatta álló hadsereget márczius
25-én igy osztotta be :

A m a g y a r  h a d s e r e g  h a r c z r e n d j e .

I. h a d t e s t .

P a r a n c s n o k  K l a p k a  t á b o r n o k .

Táborkari főnök: Antus százados.
Tüzér parancsnok: Karabelli százados.

I. d an d ár: Schulz őrnagy (utóbb Márjássy hadosztályába osz
tatott be.)

19.1
honvéd zászlóaljak.

a 39. sorgyalogezred 3. zászlóalja.
Egy tizenhétfontos üteg.
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II. d an d á r: Dipólt alezredes.
6 . )

26.j honvéd zászlóaljak.
52.',

I

Egy hatfontos üteg.

III. dandár : Driquet őrnagy, utóbb Bodich alatt I. dandár.
28.1
46 . ) honvéd zászlóaljak.
47. *
Egy utász század.
Egy hatfontos lovas üteg.
Két osztály az 1. huszár ezredből.

Lovas dandár Mesterházy ezredes alatt.
8. század 1. ezredbeli császári huszárok.
4. század 8. ezredbeli Coburg-huszárok 
Egy 6 fontos lovas üteg.

II. h a d t e s t .
P a r a n c s n o k :  A u l i c h  t á b o r n o k .

Táborkari főnök: Meszéna báró alezredes. 
Tüzérparancsnok: Jónak százados.

I. dandár, Szekulics alezredes.
1.)

j  honvéd zászlóaljak 

Bécsi légió.
Bereghy önkénytes század. — Mozgó hadoszlop.
Egy osztály utász.
Egy fél háromfontos üteg.
1 század a W ürttemberg-huszár ezredből.

II. dandár, Mihályi őrnagy.
25.1
26- > honvéd zászlóaljak.
61. ]
Egy hatfontos üteg.
1 század a 6. W ürttemberg-huszár ezredből.
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Lovas dandár Nászdy ezredes alatt. 
2 osztály a 6. huszár ezredből.
IV 2 század a 14. számú Lehel ezredből.
1 hatfontos lovas üteg

III. h a d t e s t .
P a r a n c s n o k :  D a m j a n i c h  t á b o r n o k .

Táborkari főnök : Csermelyi őrnagy.
Tüzér parancsnok: W anner őrnagy.
Hadosztályparancsnok: Visocky ezredes.

I. Elővéd dandár: Knézich ezredes (ez a hadosztály utóbb 
Nagy Sándor hadosztálya alá jutott.)

A 34. sorgyalogezred 1. és 3. zászlóalja.
65. honvédzászlóalj.
Selmeczi vadászok.
Pozsonyi vadászok.
2 század utász.

1 hatfontos lovas üteg.
V2 négy fontos röppentyű üteg.
2 osztály az 1. huszárezredből.

II. d an d á r: Czilich őrnagy utóbb Leiningen gróf. *)
A 19. sorgyalogezred 3 zászlóalja.

3.)
4 2  ( honvéd zászlóaljak

Lengyel légió.
1 hatfontos gyalog üteg.

*) Leiningen-Westerburg Károly gróf 1818-ban Illenstädtben Hesz- 
szen nagyherczegségben született, a legrégibb és az angol királyi házzal 
sógorosodott német családok egyikének sarja, melyből az osztrák hadse
regben több tag szolgált mint kitűnő tábornok. Életpályáját, mint katona 
a dón Miguel nevét viselő 39. gyalog sorezredben kezdé és 1841-ben mint 
hadnagy volt ezen ezred gránátos osztályában Budán elszállásolva. 1843- 
ban soron kivül az István főherczeg nevét viselő 58. sorezredbe főhad- 
nagygyá és 1814-ben a 31. sorezredbe 2 dik osztályú századossá mozdit- 
tatott elő, mely ezrednek nagybátyja, Leiningen Ágost gróf altábornagy és
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III. d an d ár: Kiss Pál alezredes.
9. honvédzászlóalj.
Lengyel légió.
A 60. sorgyalogezred 3. zászlóalja.
Lovas osztály : Nagy Sándor ezredes alatt.

az arcier testőrség kapitánya, tulajdonosa és a fennevezett ezred ezre
dese s ezredparancsnoka, unokafivére Leiningen Keresztély gróf volt. Az 
ezred Gácsországban állomásozott és tudvalevőleg csak egy zászlóalj jött 
belőle az ezred törzskarával késő őszszel Magyarországra és Temesvárra 
küldetett őrségül. Leiningen Károly gróf Bécsben volt hosszabb szabad- 
ságoltatással — neje és magyarországi birtokai által ő úgyszólván a hazá
hoz tartozott. Midőn Bécsben szabadságoltatáson volt, mint egykori pesti 
őrségi bajtársi és barátot megkérdeztük, mit fog most tenni, szabadsága 
lefolyta után vissza fog-e menni ezredéhez Gácsországba? Azt válaszolta, 
hogy Magyarországra megy és ott fog szolgálni. Leiningen október ha
vában Pestre jött, fölajánlotta szolgálatát a hadügyminisztériumnak, és 
a 19. gyalog sorezred 3. zászlóaljának őrnagyává és parancsnokává ne
veztetett ki, mely a szerb harcztéren állott. E percztől kezdve Leinin
gen a Damjanich hadosztály és utóbb hadtest minden működésében részt 
vett. Márczius közepén mint ezredes dandárparancsnokká és utóbb had
osztály-parancsnokká, júniusban pedig Knézich eltávolítása után a feldu
nai hadseregtől a III. hadtest parancsnokává és tábornokká lépett elő. 
Leiningen igen vitéz katonatiszt volt, bátor vezér, ki mihdig jó példával 
szolgált katonáinak, mint dicső elődei is mindig tették. Mig a honvédség 
soraiban harczolt, unokafivére Keresztély Temesvárott tábornokká nevez
tetett ki Rukavina alatt és György fivére őrnagy volt a 10. cs. kir. sor
ezredben Haynau alatt, másik fivére Viktor pedig Olaszországban harczolt 
mint ezredes a 80. sorgyalog ezredben, ez 1866-ban mint vezérőrnagy 
súlyosan megsebesült és ezelőtt pár évvel halt meg mint altábornagy. Nagy
bátyja mint szenvedélyes párbajozó volt ismeretes, ki sportnak tartotta a 
párbajokat. A család jellemzésére kívánatosnak tartottuk ezeket felemlí
teni. Károly valódi gavallér volt, de önhittség és dölyfösség nélkül. Egyik 
legbuzgóbb párthive volt Görgeynek, barátságát egész a vesztőhelyig vitte 
magával. 0  is csatlakozott az aradi haditanács határozatához és Görgey- 
vel Világosnál lerakta a fegyvert. Görgey itt a külföldieknek szabadságot 
engedett a hadsereg elhagyására, jelesül Leiningennek, ki már azon a 
ponton állott, hogy e fölszólitásnak engedjen, midőn Csáky egy ugyan
erre vonatkozó fölhívásban oly megjegyzést tett, melyet Leiningen vélet
lenül meghallott. Erre szilárdul eltökélte, hogy osztozkodni fog bajtársai 
sorsában. Augusztus 12-én éjjeli 11 órakor a Bohus-féle kastély tekéző 
szobájába menümig, hol Leiningent és Querlondet találtait Előbbi össze
font karokkal a szoba közepén gondolatokba merülve állott, utóbbi ha
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I. dandár : Dessewffy ezredes.
5 század a Coburg h erczeg 8. huszár ezredből. 
3 század a Lehel 14, huszár ezredből.
I hatfontos lovas üteg.

It dandár: Pikéthy ezredes.
4 osztály a 2. számú Hannover huszárezredből.

111. dandár: Kászonyi ezredes.
3 osztály a 3. számú Ferdinánd főherezeg huszár ezredből 
1 dzsidás század a lengyel légibből.
1 osztály a 13. számú Hunyady huszár ezredből.
1 hattontos lovas üteg,

Tartalékosztály: Márjássy ezredes.
Táborkari t i s z t : Szitányi százados.

I. dandár: Zákó őrnagy (utóbb az I. hadtest második hadosz
tályába osztatott.)

honvéd zászlóaljak.

Az 52. sorgyalogezred 3. zászlóalja.

II. d an d á r: Buttler gróf őrnagy (utóbb a II. hadtest első had
osztályába osztatott.)

sonlóképen mozdulatlanul ült az ajtónál. Leiningenhez mentem s azt 
kérdém tőle, miként állanak a dolgok ? «A legrosszabbra lehetünk elké 
szülve», volt válasza. És szavai— fájdalom-—beteljesültek. A szeptember 
26-iki haditörvényszék ítélete által ő is kötél általi halálra Ítéltetett és 
október 6-án ki is végeztetett.

( honvéd zászlóaljak. 

2 század utász.

Tüzérségi főtartalék:
6 fontos gyalog üteg: Markó százados. 

» » » Mezey »
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6 fontos gyalog üteg: Lechner >
» » » Lapinski »

1 hajducsapat mint fedezet.
Összesen: 33,504 főnyi gyalogság,

5,698 » lovasság
120 ágyúval

VII. h a d t e s t .

P a r a n c s n o k :  G ö r g e y  t á b o r n o k .

Görgeynek fővezérré történt kineveztetése után Gáspár 
ezredes *)

Hadosztály-parancsnok: Gáspár ezredes. 
D andár-parancsnok: Horváth alezredes.
39. honvédzászlóalj.
A 9. számú Miklós czár huszár ezred 6 százada.
A 2. számú lovas üteg.

*) Gáspár András 1804-ben Kecskeméten született, mint közhuszár 
lépett a Miklós orosz czár nevét viselő 9. huszár ezredbe, hol fokonkint 
századosságig és századparancsnokságig lépett elő és a Szent-Wladimir 
orosz rendjellel diszittetett. E minőségben jött Prosznitzból (Morvaország) 
ezredével Magyarországba, s itt mint vitéz és határozott jellemű tiszt 
tábornokságig vitte. Kitűnő hadi tevékenysége már Roth osztrák tábornok 
hadteste ellen kezdődött, melynek elfogatásában részt vett. Midőn Gás
pár ez eset után szolgálati ügyben két napra Pestre jött, meglátogo^fo«- 
az október 8-ki országos ülést, hol a következő érdekes jelenet játszó
dott le: «Perczel jelentéséből, hihetőleg sietségből egy körülmény kima
radt. Én tehát mint szemtanú jelentem», mond Bogdanovics képviselő _ 
ki észrevette Gáspárt, «hogy Roth elfogatásánál legnagyobb érdeme volt 
az itt jelenlevő Gáspár huszár századosnak» (Éljen Gáspár! hangzott fel 
erre a teremben és a jelenlevő karzati közönség is zajosan tapsolt). 
Erre Kossuth állott föl és ezeket mondá: «A h o n v é d e l m i  bi zot t ság 
n e v é b e n  s z e r e n c s é s  v a g y o k  G á s p á r  ő r n a g y  u r a t  ü d v ö 
zölni . » És így neveztetett ki a házban Gáspár százados őrnagygyá, mi 
ismét uj rivalgást idézett elő. Október havában egy hadoszlop élén Kot- 
torinál megverte a horvátokat és biztosította magának az átkelést a Mu
rán. Mindjárt ezután uj diadalt vívott ki Dombóvárnál 2000 horvát ellen 
és a Csáktornyái ütközetről szóló jelentésbén is nagy elismeréssel vau 
Gáspár fölemlitve. Friedau bevételénél kitünőleg vett részt, és átalában a 
Muraköz megtartásánál mindig nagy vitézséget és szemességet tanúsított.
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D andár: W aldberg őrnagy.
A. 60. sorgyalogezred egy zászlóalja.
A' 4. számú gyalog üteg.

D andár: Petheő őrnagy.
Nógrádi zászlóalj.
2 század utász,
2 » Újházi-vadászok.
Pozsonyi gyalog üteg.

gjj’ j honvéd-zászlóaljak.

1 utász század.
3. számú gyalog üteg.

D andár: Ujváry őrnagy.
45. honvéd zászlóalj.
2 század önkénytes vadász.
4 század a 10. számú Vilmos király huszár ezredből. 
A 4. számú lovas üteg.

Gáspár ezután egész a Tiszáig vonult vissza, a Perczel-féle hadtesttel részt 
vett a tüntetésekben a vasúti vonal mentében, azután Dembinski pa
rancsnoksága alá jutott és Görgey hadtestének egyesülése után a Tiszá
nál és a folyó mögötti többi hadtestekkel a magyar főhadsereg kötelé
kébe lépett. Görgey után átvette a 7. hadtest parancsnokságát és 1849. 
ápril 2-án Hatvan megrohanásánál kitüntetvén magát tábornoki rangra 
emeltetett. Isaszegnél is kellőleg működött közre hadseregével. Ápril 14-ke 
arra határozta őt, hogy kilépjen a tettleges szolgálatból és e körülménynek 
köszönhette, hogy baj társai borzasztó sorsát nem osztotta. Az aradi hadi- 
törvényszék ugyan őt is hasonlókép kötél általi halálra Ítélte, de tekin
tetbe vétetvén, hogy a függetlenségi nyilatkozat után nem szolgált többé a 
magyar hadseregben, tiz évi várfogságra kegyelmeztetett meg, mi azonban 
amnesztia-osztás által megrövidittetett. Gáspár igen jó alvezér volt, kitűnő 
természeti képességgel bírt, és szilárd jellemű férfiú volt, sokoldalúan 
gyakorlott, képzett és rendkívül vitéz tiszt. Egy magyar iró igen helyesen 
jellemzi őt, midőn azt mondja ró la: hogy jelszava ez volt: «Rajta ma
gyar, csak rajta!» Kiszabadulása után visszavonultan élt, az 1867-ki ki
egyezés után századosi nyugdijat élvezett és országgyűlési képviselőnek 
is megválasztatott. 1884-ben hunyt el 80 éves korában.
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Dandár: Üchtritz báró őrnagy.
33. honvédzászlóalj.
2. beszterczebányai zászlóalj.
2 század a 12. számú nádor huszár ezredből.
5. számú lovas üteg.

H adosztály: Pöltenberg ezredes.
D andár: Kossuth őrnagy.

1. honvéd zászlóalj.
1. beszterczebányai zászlóalj.
A 4. Sándor nagyherczeg, huszár ezred 2 százada. 
Az 5. számú gyalog üteg.

Dandár: Zambély alezredes.
14. honvéd zászlóalj.
1. pesti zászlóalj.
1. számú lovas üteg.

H adosztály: Simon alezredes.
Dandár: Weissel alezredes.

Gránátos zászlóalj.
A 48. sorgyalog ezred 3-ik zászlóalja.
1 század a német légióból.
1 vetágyu üteg.

Dandár: Liptay báró őrnagy.
4 század tiroli vadász.
1 utász század.
1 lovas vetágyu üteg.
2 ágyú a röppentyű ütegből

I d e i g l e n e s e n  e l k ü l ö n í t v e .  
L o s o n c z  e l l e n .

A 15. honvéd zászlóalj 3 százada.
2 század Beniczky-vadász.
A 12. huszár ezred egy szakasza.
A pozsonyi üteg 2 ágyúja.
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A T i s z á n á l  T i s z a-F ü r  e d e n stb.
13. honvéd zászlóalj.
A 2. sorgyalog ezred egy zászlóalja.
2 század utász.
A 9. huszár ezred 2 százada.
» 10. » » 2 »
» 13. » » 2 »

Az 1. » » 2 »
Görgey hadteste állott 16,641 főnyi gyalogságból, 2436 

főnyi lovasságból és 68 ágyúból.
A magyar főhadsereg állott 457* zászlóaljból, 6 3 'U lovas 

századból. 184 ágyúból, összesen 52.310 emberből.
Vetternek a magyar hadsereg számára terveit harcz- 

rendje arra volt számítva, hogy apró dandárokba *) osztás által 
könnyebb legyen a vezénylés. Hogy Yysocki számára külön 
hadosztály állíttatott össze, az ismét személyes tekinteteknek 
tulajdonítható, mely másoknál nem állott fe n n , mert a 
harczrend szerint törzstisztek apró dandárok fölött parancs
nokolnak, kik előbb hadosztályok élén állottok. Vetter a dan- 
dárai összeállításánál gondoskodott róla, hogy a három fő 
fegyvernem elosztásánál rendes arány uralkodjék a dandá
rokban. Az ő harczrendje tehát egészben tökéletes volt. Tü
zérsége és lovassága kellő beosztást és alkalmazást nyert. 
Csak egy pár gyalog dandárt látott el aránylagosan lovasság
gal és önálló lovas dandárokat állított fel, úgy egy lovas ta rta 
lékosztály és egy tüzérségi főtartalék felállításáról is gondos

*) A Magyarországon működő osztrák hadsereg gyalog-dandárai is 
többnyire csak 3 zászlóaljból állottak. Ez az eltérés az akkoriban rende
zett dandáreró'től, Windišchgrätz herczeg központosított támadási tervé
ből következett, mely a támadási tárgyak sokoldalúságánál fogva, a had
sereg önállóan működő kisebb dandárokban tagosítását igényelte. Ha az osz
trák hadsereg eme beosztásának oka nem a herczeg egészen elhibázott 
eredeti hadműveleti tervéből származó erők elforgácsolásában rejlett volna, 
melyet még a szélesebb elkülönítési szolgálat is követelt, mitsem lehetett 
volna felhozni a csekélyebb ellentállási tehetséggel biró dandárokra való 
fölosztás ellen, mert ezek mégis mindig erősebbek voltak a magyarokénál 
s egyszersmind a könnyebb igazgatás előnyével is bírtak.

G elich : F üggetlen ség i liarcz. I I I .  k ö te t. 4
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kodott. Nemkülönben egy külön gyalog hadosztály-tartalék föl
állításáról is gondoskodott.

Hogy az első három és a 7. hadtest harczrendje közt 
lényeges eltérések vehetők észre, oka abban rejlik, hogy Görgey 
az eredeti terv szerint a  gyöngyösi utón önállóan föllépendő 
hadteste számára maga tervelte a harczrendet, melyet Mis- 
kolczra érkezésekor keresztül is vitt. Itt mindenek előtt meg 
kell jegyeznünk, hogy Görgey m ár Tisza-Füreden feloszlatta a 
Komárom parancsnokául kinevezett Guyon hadosztályát és csa
patait a többi hadosztályokba osztotta. Ez egy, a hadügymi
nisztérium által m ár előbb kibocsátott parancs következtében 
történt, melynél fogva a maga négy hadosztályából hármat 
kellett alakítania. Görgey tehát, m int látjuk, megtartotta a had
osztályokba való beosztást, de apró dandárait is oly módon 
alakította, mely harczászati szempontból nem igen indokolható.

így jelesül a Waldberg dandár csak egy zászlóaljból és 
egy ütegből állott, Horváthé 2 zászlóaljból és 6 lovas század
ból, Liptayé 5 gyalog századból, egy lovas vetágyuütegből éš 
2 röppentyű ágyúból, a tüzérség az apró dandárokban egé
szen aránytalanul volt fölosztva és elforgácsolva, úgy hogy 
hadteste még egy nagyobb lovassági test és tüzérségi főtartalék 
fölött sem rendelkezett. Midőn Görgey Vetter megbetegedése után 
főparancsnokká lett, hadteste harczrendét érintetlenül hagyta 
és a többi három hadtestnél behozta a hadosztály-kapcsolatot. 
A gyalog dandárokat megfelelően ellátta tüzérséggel és lovas
sággal és az 1., 2. és 3. hadtestet kis tüzérségi tartalékkal 
is, de a gyalog-tartalék-hadosztályt, valamint a lovast, nem
különben a főtüzérségi tartalékot is, föloszlatta, s ennek ütegei 
ott dandárokba osztattak, melyeknek nem volt tüzérségük.
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V.

'■ Komárom.

Mig a két főhadsereg hadműveletei ekként folytak, azalatt 
mindkettőnek fővezénylete Komáromra is folyton éber figyelmet 
fordított. Az előbbi e rendkívüli fontos várat felmenteni, az 
utóbbi pedig minél előbb bevenni igyekezett; mert Komárom 
birtokától függött a hadjárat kimenetele. Ha sikerül a császári
aknak a várat, kezükre keríteni, az által mindama nagy elő
nyöket nyerik, melyeket ez a vár a téli hadjárat alatt a m a
gyaroknak nyújtott és még nagyobb mértékben nyujtandott, 
ha feléjük hajlik a hadi szerencse. A császáriak Komárom fek
vésénél Becstől és Budától egyenlő távolsága folytán arra 
voltak utasítva, hogy első sorban a főváros és az a mögött 
fekvő hadműveleti alapjuk fedezéséről gondoskodjanak és mozgó 
hadseregüket egy figyelő, illetőleg ostromló hadtest elkülönítése 
és más elkülönítések által is gyengítsék. Komárom eleste által 
nemcsak ezek a hátrányok maradtak volna el, hanem az 
osztrák hadsereg e hatalmas fegyver- és hadműveleti helyre 
támaszkodva, azon fontos hadműveleti alapot nyeri, melynek 
elérésére a magyar hadsereg törekedett. Mindakét félnek fon
tos okai voltak tehát Komáromra szegezni szemeit. Magyar 
részről aggódni kezdettek e vár megtartása fölött, mert el- 
szigeltségük Dembinski sikertelen hadműveletei, valamint a 
Tisza mögötti menetek és ellenmenetek által is meghosszab- 
bittatott. A bizonytalanság nem m aradhatott befolyás nélkül a 
saját hadseregük hadműveleteire és a kormány tevékenységére, 
valamint az őrség és a vár lakosságának szellemére. A vár

4*



52

parancsnokában sem lehetett egészen bízni. Majthényi, kiről ol
vasóink tudják, hogy várparancsnoki állásától elmozdittatott, 
márczius 7-én jelentkezett az osztrák előőrsök előtt. Török 
egészen megbízható és jeles mérnökkari tiszt volt, de nem 
birt elég erélylyel a fegyelem fenntartására, mi pedig egy 
ily fontos vár parancsnokánál elker ülhetlenül szükséges. így 
történt aztán, hogy Komáromban oly jelenetek fordultak elő, 
melyek aggodalmat keltettek ; szerencsére azonban Puky kor
mánybiztos még jókorán észrevette a bajt s egész erélylyel 
működött annak elhárításán. A derék Török gyengeségét be
látván, vele egyetértve az addigi haditanácsot védelmi bizott
sággá változtatta, melynek tagjai vo ltak : Török fgnácz várpa
rancsnok, Kosztolányi Mór csapatparancsnok, Janieh János, 
Eszterházy Pál gróf és Thaly Zsigmond alezredesek, továbbá 
Brunszvik őrnagy s Krivácsy József és Turcsányi tüzérszáza- 
dosok. A kormánybiztos fenntartotta magának a jogot, hogy a 
védelmi bizottság üléseiben részt vehessen.

Puky minden irányban nagy tevékenységet fejtett ki, je 
lesül az élelmezési szakmának nagyon a körmére nézett és 
lelkiismeretesen gondoskodott az őrség szükségleteiről, e mellett 
még a tisztek közti viszályokkal is kellett bíbelődnie. Január 
havában az ismert Mack őrnagy tüzérségi főparancsnokul kül
detett Komáromba, mely állást 1848. október hava óta Kri
vácsy százados töltötte be, ki érdemeket szerzett magának a 
vár fölfegyverzése és a tüzérek kiképzése körül. Alig tette be 
Mack a lábát Komáromba, m ár is olyannak mutatkozott, 
aminő mindig volt. Hivatásának meg tudott ugyan felelni, de 
emellett legott kirítt am a hajlama is, hogy mint e g y e n 
r u h á s  n é p e m b e r  előtérbe lépjen. Alig múlt el nap, melyen 
valami katonai dologról nem lett volna szó Mack tollából a 
«Komáromi Értesítőben». Ezzel karöltve fölhívások stb. jelen
tek meg tőle. Mint békebontó nemsokára Krivácsyval és más 
tisztekkel is összeveszett, a mérnökkari főnököt és másokat 
is megtámadott. így ment az egy ideig, mert a katonai ható
ság Mack eljárása fölött nemcsak az egyik, hanem mind a két 
szemét behunyta.

Csakhamar azonban komoly idő állott be a várra  nézve.
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Az ellenséges körülzáró hadtest a mennyire lehetett egyre 
szükebb kört vont körülette és az ostromágyuk mind sűrűb
ben röpítették lövegeiket a várba. A hírek Debreczenből kima
radtak és a rendetlenség és elégedetlenség szelleme annyira 
elharapódzott, hogy elfojtására módokról kellett gondoskodni. 
A várparancsnok Puky tanácsára, a várat és környékét ostro
mállapot alatt állónak nyilvánította. Puky azzal a hozzáadás
sal adta ezt a városi tanácsnak tudtára, hogy ez nem áll 
ugyan a várparancsnok hatósága alatt, de a polgári törvény
székek tevékenysége mégis fölfüggesztetik és helyükbe haditör
vényszékek lépnek.

Ebből látható, hogy az ostromállapot, szigorúnak épen 
nem volt 'mondható.

Márcziüs 5-én Mack népgyülést hirdet a Rozália térre a 
következő fölhívással:

N é p g y ü l é s .  A Rozália-tér Komárom városában legalkalmasabb 
hely népgyülésre. Komárom vára és városa ostromállapotba helyeztetett. 
Komárom vára szűz. Esküszöm, hogy szűz is marad.

A lelkes hazafias polgároknak elő fogom adni e szűz *) vár és 
város ostromállapotának törvényszerinti mibenlétét.

*) Komárom szűziessége abból az időből származik, midőn 1809- 
ben ujrendszerü és elsőrangú várrá alakíttatott át s tökéletes helyreállí
tása kimondatott. Különben Komárom már kétszer esett el. Kaltenberg meg
bízható kimutatásai szerint, Komárom először a XIV., másodszor a XVI. 
században vétetett be. Miután 1301-ben Magyarországon az Árpádház 
kihalt és 8 évi harcz után anjoui Robert Károly úgy Venczel ellenkirály, 
mint bajor Ottó ellen győzött és a rákosi országgyűlésen 1308-ban köz- 
fölkiáltással királylyá választatott, csak a hatalmas Trencséni Csák Máté 
fogott fegyvert Róbert Károly ellen. Ez Komárom ellen vonult és bevette 
azt. Másodszor ismét trónviszály alkalmával esett el Komárom. Midőn 
ugyanis a mohácsi gyász csata után 1526-ban Magyarország nemességé
nek szine királyával együtt elesett, a magyarok egyrésze tudvalevőleg 
Zápolya Jánost, másika I. Ferdinand főherczeget és később a római csá
szárt választotta királylyá. Zápolya még ugyanazon évben Székesfehér" 
várott megkoronáztatott, Ferdinánd csak az 152/. évben jött Magyaror
szágra. Budán át akart Székesfehérvárra menni a koronázásra. Komáro
mot Zápolya párthívei szállották volt meg. Ferdinand ostrom alá fogta 
s lövette a várat, mely rövid két napi ellentállás után megadta magát. 
Valóban nevetségesnek tűnik föl egy akkori szemtanú Urrinus Vellics 
azon megjegyzése, hogy a német tüzérség h a l l a t l a n  g y o r s a s á g g a l  
5 óra alatt 30, sőt 35 lövést is tett.
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Előadom e f. hó 7-én reggeli 8 órakor, pont 8 órakor.
Azért akkor, mert ez idó'tó'l fogva az ostromállapot életbe lép.
Megtartjuk a népgyülést akár süt a nap, akár esik az eső, akár 

lőnek, akár nem. Ha lőnek a mieink, segítségünkre siet a népgyülés, a 
nép segítsége megsemmisíti az ellenfélt.

A népgyülés megtartatik minden esetre. Komárom városának ha
zafias polgárai meg vannak hiva, meghivatik minden becsületes magyar 
ember. Éljen a szabadság! Mack.

A «Komáromi Értesítő» márczius 5-ki számában föltűnő betűkkel 
nyomatta ki Mack a következő tudósítást:

«A tegnapi haditanács rendelete után, az igen tisztelt, az összes 
helyőrség bizalmát biró, a honvédelmi bizottság által különösen Komá
rom várának biztosítására kiküldetett kormánybiztos Puky Miklós népkép
viselő ur által értesittetni fog Komárom városának közönsége, hogy Ko
márom vára és városa 48 óra lefolyta után ostromállapotba tétetik.

Ez ostrom kezdete leend 1849-ki 
Már cz i us  7- é n.
Má r c z i u s  t i z e n ö t ö d i k é n  
véget vetünk a komédiának.

Ez utolsó sor csak szerény magán véleményem.
Osztozni fog véleményemben a lehetőség Becs márczius 13-án, Mi

lánó, márczius 18-án, Lemberg márczius 19-én., Páris szentesítéséül e 
véleményemnek már februárban határozta el a harczot.

Midőn egy törzstiszt tollából származott eme különös 
falragaszt közöljük, itt csak egy példányát hozzuk föl Mack 
fölhivásának, hogy megmutassuk, miszerint ez az ember vagy 
eszelős, vagy békezavaró volt, de mindenesetre nem szándék 
nélkül cselekedett. Jellemző volt, hogy a várparancsnok nem tudott 
mást tenni, minthogy a népgyülés m egtartását azért tiltotta be, 
m ert nem volt előre bejelentve. Az egyenruhás népember, 
ugylátszik, m ár akkor kifogott Törökön, aki félt izgatásaitól, 
ahelyett, hogy azokat a hadi törvények értelmében büntette 
volna.

Egy napon az a hir terjedt el, hogy Mack légbe akarja 
a  várat röpíteni. Mig ezt a  hirt mindenki rossz tréfának vette, 
az  alatt Mack a következő nyilatkozatot tette közé a «Komá
romi Értesítőben», mely arra  volt számítva, hogy e kósza hir 
forrására vezessen. «Hallom, hogy tartanak attól, m intha én 
a  várat légbe akarnám  röpíteni. Megölne a szégyen, ha ilyen 
tudattal kellene meghalnom.»

De foglalkozzunk Komárom komoly ügyeivel. Miután a
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várból három futár küldetett Debreczenbe, márczius 7-én egy 
levél érkezett Kossuthtól, melynek következtében haditanács 
hivatott össze. Mindenekelőtt Kossuth levele olvastatott föl, 
melylyel korlátlan teljhatalommal ruházta föl Puky kormány- 
biztost, és a vár erélyes tartására buzdította az őrséget. Ez
után a védelmi intézkedések és az összeköttetés helyreállítása 
a Duna jobb partjával hozattak szóba. Elhatároztatott egy ha
jóhíd építése a régi vár és a csillagsáncz közt, mi azonban 
az ellenség közelsége miatt nem volt keresztülvihető, noha az 
anyag kéznél volt.

Osztrák részről a körülzárolási és ostromlási készületek 
már jó előre haladtak. Az árvíz megszűnte u tán Simunich 
altábornagy előre tolta három dandárát, úgy hogy azok feb
ruár első napjaiban a következő állásokat foglalták el. A Vei- 
gel, előbb Lobkovitz dandár zárvonalat képezett Guttánál a 
Nyitra folyó mentében. Sossay dandár, mely előbb a felső 
Garamnál volt elkülönítve, a Nagy-Csallóközben volt fölállítva, 
hogy a Duna balpartját Guttát Gönyővel szemközt szállja meg, a 
Lederer dandár előbbi állásban m aradt a Duna jobbpartján 
és a hídfő megfigyelésével volt megbízva. E körülzáró hadtest 
13 zászlóaljból, 8 lovas századból és 42 tábori ágyúból, össze
sen 1.1,256 emberből, 1121 lovasból és 1756 műszaki és tüzér
ségi katonából állott, összesen tehát 14,133 emberből és Pécs
ből érkező későbbi erősítések által 15,000-re emeltetett. Si
munich főhadiszállását Ácsra tette és a tüzérségi telepet az 
ottani erdőben helyezte el. Eleinte W indischgrätz oda utasí
totta őt, hogy a várat erélyes bombázás által vegye be, 
mivel, mint mondá, nincs kizárva a lehetőség, hogy Komárom 
ép úgy mint Eszék és Lipótvár, bombázás után megadja ma
gát. De e tekintetben nagyon csalatkozott.

Midőn W indischgrätz Kápolna ellen nyomult, nagyon 
ajánlotta Bécs katonai főparancsnokának, W eiden báró altá- 
bornagynak Komárom ostromának előmozdítását. Weldennél 
nem volt szükség erre a nógatásra, mivel a Magyarországon 
működő osztrák hadsereg tám ogatására saját ösztöne szerint is 
igen sokat tett. Most azonban különös gondot fordított Komárom 
ostromlására és rövid idő alatt igen sokat fáradott. Mivel a



fegyvertárak m ár félig ki voltak ürítve, éjjel-nappal folyt a 
munka a lőkészlet készítése körül és Weiden egy nagy ostromló 
anyag összeállításán fáradozott, valamint számos tüzér legénység 
és egy utász- és árkász-század összeállításán és mozgósításán 
is. A Lipótvár előtt állott nehéz ágyuk már előbb Pozsonyba 
hozattak és onnét Komárom alá szállíttattak. Márczius 5-én 
már 30 hajón kellett a nagy ostromvonatot Komárom alá 
szállítani, melynek egy Gönyő vidékén állítandó összekötő híd 
építésére kellett alkalmaztatni. A vár bombáztatásának ezután 
erélyesen kellett volna megkezdetnie.

Midőn azonban a nagy vonat Komárom alá érkezett, a 
rossz időjárás gátolta a nehéz ágyuk elhelyezését s ezek egy- 
ideig az ácsi erdőben m aradtak, hol Simunich ágyúi fel voltak 
állítva. Igv tehát a bombázás csak márczius 20-án kezdődött 
két üteggel a város és a harczsziget ellen. Márczius 24-én a 
Duna jobb partján a homokhegytől Uj-Szőnyig 8 üteg volt 
fölállítva. Mivel azonban az ütegek felállítására a m ár előbb 
tábornak készült sánczokat a homokhegy mentében használták 
Uj-Szőnyig, melyek többnyire 1400 ölnyire estek a vártól, az 
ágyúzás nem volt hatályos. Márczius 20-án a nádor-utczában 
fekvő házak sokat szenvedtek az ágyúzás alatt és a páni r e t 
tegés által elriasztott lakosok részint a távolabb eső házak
ban, részint a nádorvonal kazam attáiban kerestek menhelyet, 
hol befogadták őket.

Az ellenség ágyúzását élénken viszonozták a várbeli üte
gek és uj ellenséges ütegek fölállítását is gátolni igyekeztek. 
Ez jelesül a márczius 17-ki nagy bombázás előtt a többi közt 
Mack által történt. Mack három nap és három éjen folytatta 
az ágyúzást, melyet azonban a negyedik napon nemcsak be
szüntetett, h a n e m  á g y ú i t  i s  v i s s z a v o n t a .  Utóbb e 
miatt kérdőre vonatván, azt mondotta, h o g y  e z t  a z é r t  
t e t t e , h o g y  l ő k é s z l e t e i t  h a s z t a l a n u l  n e  t é k o z o l j a .

A tervezett sánczok közül a Duna szigetén levők legha
marabb elkészültek.

Márczius 31-én történt Komárom szorosabb körülzáro- 
lása és a Puszta-Lovadnál vert hid Nemes-Őrsre tétetett át.

A vár és a kormány, valamint a főhadsereggel való
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összeköttetés tényleg el volt zárva, mint ezt Kossuthnak Gör- 
geyhez intézett levele is mutatja. Az ápril 1-én Egerből kel
tezett levél ugyanis igy szól : «Nagy nyugtalansággal értesül
tem róla, hogy se Guyon, se más pénzzel Komáromba küldött 
tisztek, kik ezelőtt 4 —5 héttel indultak oda, be nem ju that
tak. Egyrészről ezt nagy ügyetlenségnek nevezem, m ert ha 
Komárom annyira körül van is zárolva, hogy egyes ember 
se csúszhat be oda, mégsem gondolható, hogy az őrség nem 
tesz kirohanást és egy bizonyos ponton át nem tör a zárvo
nalon, az odaküldött tisztek feladata volna aztán valamely 
közel fekvő helységben tartózkodni és a körülményeket megfi
gyelve, a kirohanás perczét fölhasználni és a vett parancs 
értelmében a pénzt gyorsan a várba vinni.

De ezek az urak nem igy cselekesznek, hanem megpró
bálják az utat, ha nem sikerül, ahelyett, hogy a közelben von
nák meg magukat, kedvező alkalomra várva, egyik Egerbe, 
a másik Szabadkára megy, a harmadik isten tudja hová, hogy 
a sült galamb szájukba repüljön. így szenved Komárom szük
séget. Meg volnék nyugtatva, ha a jelenlegi várparancsnokság 
erélyes volna, de ez fejét vesztette.»

Weiden a hadműveletek igazgatása czéljából márczius 
30-án maga ment Komárom felé, hová márczius utolján több 
ezer tüzér és bombák küldetett két 60 fontos bomba mozsárral, 
nyolcz harmincz fontos messzelövő mozsár, 6 hosszú vetágyu, 
hat 18 fontos ostromágyu, 3000 bomba, 1000 gránát, 1200 
ágyúgolyó, ágyatás és mindenféle sánzckészlet nemkülönben 
400 sátorral. Bécsből és Pozsonyból 2000 főből álló 12 gyalog 
század hasonlóan Komárom alá küldetett erősítésül.

Komárom alá érkezésekor Weiden a következő rövid 
kiáltványt bocsátotta ki, melyben 12 óra alatt a császári zász
lókhoz való visszatérést megengedte. E kiáltvány igy hangzo tt:

«Ö cs. kir. Felsége Ferencz József a fejedelmi szék el
foglalása alkalmával Magyarországnak a többi cs. kir. orszá
gokkal egyenlő jogot és előmenetelt, a bánattal visszatérőknek 
pedig kegyelmet biztosított.

Ezen elvet követte W indischgrätz herczeg főhadvezér is, 
midőn győzelmes hadseregével a Tiszáig előnyomult, Kassa és



58

Tokaj elfoglalása alkalmával sem vont senkit felelősségre, ki 
magát a törvény alá vetette.

Csak az árulókra, kik nyomorult nagyravágyásuk miatt 
önnön szép hazájukat még most is dúlják, csak azokra vagyon 
halál szánva.

Ennélfogva 12 órai határidőt tűzött ki oly czélból, hogy 
még mindenki visszatérhessen a császári zászlóhoz. De ezen 
idő elmúltával folytatom Komárom végpusztulását mindaddig, 
inig csak egy derék katonám s lőszerem marad. Isten engem 
úgy segéljen.

Komárom előtt, 1849. évi márczius 30-án.
W e i d e n ,

táborszernagy-főhadparancsnok.
Weiden e felhívása sikertelen maradt. A vár lőkészlettel 

és élelmiszerekkel eléggé el volt látva és jól megszállva. A 
tüzérek hiányát oly emberek pótolták, kiket a várágyuk keze
lésére ham arjában betanitottak, köztök nemzetőrök is. A vár
ban alakult kis utászcsapat Baranyay százados fáradozása által 
növekedett, ki az erre alkalmas mesterembereket begyakorolta, 
úgy, hogy egy erős századot képeztek. A mi a lakosságot illeti, 
ez az előbbi bombázás által elvesztette a tüztőli rémületét. 
Mivel a császáriak nagyon ra jta  voltak, hogy minélelőbb ju t
hassanak a vár birtokába, mi szabályos ostrom által alig volt 
elérhető, Weiden megkisérlette a körülzárolt haderő által és a 
hídfő, a harczsziget és a nádorvonal ágyuztatásával föladásra 
bírni az őrséget, és ha ez nem sikerülne, részleges roham által 
érn i el czélját. Egyelőre átalános kémszemle által az ellenséges 
ágyuk felosztását és fölállítását kellett volna kikémlelnie, hogy 
a vár gyenge oldalát ismerjék. W eiden azonban könnyebbnek 
tartotta, a dolgot, mint aminő volt. Legjobb esetben az osztrákok 
a hídfőt vehették be, ha sikerül az összeköttetési hidat lerom- 
bolniok.

A körülzáró haderő előnyomulásának a következő módon 
kellett volna tö rténn ie: A Sossay dandárnak a Vág és a Duna 
balpartja közt három hadoszlopban és tartalékkal oly módon 
kellett előnyomulnia, hogy az egyik hadoszlop a Vág balpartja 
mentében Puszta-Lovadon át Apaty felé és a Nádorvonal jobb
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szárnya ellen, a másik a Vág jobb partja mentében a Nádor 
vonal közepe ellen, a harmadik Nemes-Örs felől a harcz- 
sziget és a nádorvonal balszárnya ellen indulna. E dan
dárnak kellett volna a váreró'ditések erejénél fogva azon 
irányban a tulajdonképeni kémszemlét keresztülvinni. Tüzelése 
által az erődök őrségét kellett kikémlelnie és az ellenség tüze
lését a Duna jobb partjától elvonni. Itt a Lederer dandárnak 
föladata volt a harczszigetet, a várat és a hídfőt Uj-Szőnyről 
erősen ágyuztatni és a várba vezető hajóhidat lerombolni s 
ha lehetséges, a harczszigetet és a hídfőt elfoglalni, mely őzéi
ből mind a két ponton rohamoszlopok állottak készen.

A Nyitra és a Duna közt a Veigl dandárnak három had
oszlopban kellett a Vág hidfő ellen nyomulni, azt megtám adni- 
s legalább is az ellenséget foglalkoztatni. Az első hadoszlop 
Várfölde felé indult, a második a Vág balpartján és utóbb az 
elsővel egyesülve egész a Vág hídfőig, a harmadik a Duna 
balpartján indult volna lefelé Izsán át a lőportorony ellen 
és azután a Vág hidfő keleti csúcsa irányában. Márczius 
31-én napfölkelteken kezdődött Komárom nyugoti, északi és 
keleti várfalainak ágyuztatása, hogy szakadatlan lövöldöztetés 
által el legyen foglalva, mig a homokhegyen és Uj-Szöny fölött 
a nádorvonalat, a harczszigetet, de leginkább a belső várat és 
a Duna hídfőt több mint 60 ágyú lőtte.

A heves és tartós bombázás daczára, mely a város és a 
vár több részeiben gyuladásokat okozott, az őrség vitézül vi
selte magát és a polgárság sem vesztette el bátorságát. Mig a 
várbeli ágyuk élénken viszonozták az ágyúzást, a magyar csa
patok erélyesen verték vissza a támadást. Ez kivált a Vág- 
vonalon történt az ottani sánczokból, hol a császáriak 5000 
főnyi erőben 4 lovas századdal, 3 röppentyű és 18 ágyúval 
állottak a Vágón túli sánczok ellen és dob s trombita szó 
mellett nyomultak előre. Puky m ár előbb gyujtatta föl Zichy 
gróf majorját, hogy az ágyuknak szabadabb tere nyíljon. A tü 
zérek készen állottak a z . ágyuk mellett, a gyalogság erősen 
megszállotta a mellvédeket. Az ellenséges hadoszlopokat közel 
hagyták nyomulni s 24 és 18 fontosok heves tüzével fogadták 
őket és mivel a komáromi oldalon és a Vág gáton lévő ágyuk
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is tüzeltek, az ellenség igen hatásos kereszttűzbe vitetett s 
másfél órai csatázás után érzékeny veszteséggel vonult vissza 
Ő-Gyallára és Izsára. Veszély fenyegette pillanatra a  hiányo
san elsánczolt Apália szigetet is, hová az ellenséges hadászok 
egyrésze már be kezdett nyomulni, miután a Vágón átkeltek. 
De a  vitéz Beöthy Zsigmond főhadnagy, ki súlyos sebet ka
pott és pár nap múlva meg is halt, a 17. honvédzászlóalj 
emberei egy részével elébök m ent és kiűzte őket onnan. Az 
ellenség este felé beszüntette a tüzelést. A veszteség, tekintve 
a huzamos lövöldözést, aránylag csekély volt. Az osztrákok 
holtakban és sebesültekben több mint 100 embert vesztettek 
és 13 lovat. A várőrség mintegy felényit. Osztrák részről a 
többek közt hangsulyoztatik, hogy a  magyarok az ágyukat a 
harczszigetböl visszavonták. Ezt tudvalevőleg Mack tette a tá
madás előtt.

Az uj-szőnyi hídfőhöz legközelebb álló sáncznál az ellen
ség éjjel négy 24 fontos ágyút vitetett be és a várat tüzes go
lyókkal lövette, hogy rést törjön. Ápril 1-én ez az üteg 12 
nehéz ágyúval és két 60 fontos mozsárral erősittetett még. Most 
u ja lb  erős kísérletnek kellett volna történnie a vár bevételére, 
de a tám adás elmaradt, mert a magyar főhadsereg előnyomu
lásáról hir jö tt és Windischgrätz Görgeynek Komárom felé 
nyomulására m utatott. Weiden előbb egy hadoszlopot küldött 
Grenneville gróf alezredes alatt Bécsből Érsek-Újvárra.

Azonfelül Cseh-, Morvaország és Ausztriából három dan
dárt képzett Herzinger és Theissing tábornokok és Tankert 
ezredes alatt, melyeknek föladata volt Simmunichhoz csatla
kozni.

A várban a  támadás után beállott nyugalmat izgató ese
mény zavarta meg egy pillanatra. Puky elfogatta Mack tüzér
alezredest. Erre az ütegeknek a kormánybiztos részéről a tá
m adás előtt történt megszemlélése adott okot. Az 1. számú 
kapunál levő erődítésekben 4 nehéz ágyúnak csak két tölténye 
volt, az eziránt kérdőre vont tiszt azzal m entette magát, hogy 
hasztalanul kért töltényeket Macktól, és midőn Puky a tölté
nyek azonnali megrendelését megparancsolta, Mack nem en
gedelmeskedett azonnal, hanem csak fenyegető sürgetésre. Ja-
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nik ezredestől, ki a támadás alatt egy tiszt által töltényeket 
követelt, szintén megtagadta Mack azokat. Ez eljárás által 
Mack gyanússá lett és mivel válaszai sem voltak kielégítők, a 
védelmi bizottság határozatánál fogva elfogatott, mire nézve a 
kormánybiztos ápril 4-én a következő hirdetményt bocsátotta 
ki falragaszok utján :

«Polgártársak !
A haza legszentebb és legdrágább Komárom városának 

és várának megtartása fölött a főfelügyeletet kezeimbe tette le 
a nemzet kormánya. E felelősségnél fogva nem lehet tehát oly 
tisztelt egyén, kire ha a mulasztás vádja bebizonyul, nálam 
pártolásra számíthatna.

Mack alezredes felfüggesztését a vár védelmi bizottság által 
jelenlétemben határoztatott el. Szakértő egyének vádolják Mack 
alezredest, hogy a nyomorúságnak, az ínségnek, mit a város, 
mit a vár szenved, ő az o k a ; mert az ellenséget nem gátolta 
elegendően ártalmas fegyverei ellenünk használatában, a meg
támadott és megrohant helyeket nem látogatta meg, s a ve
szedelem napjait tétlenül a várban tölti.

Higyjétek el polgártársak, törvényt és igazságot szolgál
tatok mindenkinek.

Mack ügye vizsgálat alatt van, biró fog Ítélni benne.
A város és vár védelme felett őrködnek a becsületes k a

tonák, főtisztek és őrködöm én.
Bízzatok polgárok bennem és Komárom mentve van.
Komárom, április 4-én 1849.

Puky Miklós,
kormánybiztos.»

Mack elfogatása általános feltűnést keltett, de legin
kább lepte meg a polgárokat, kiknél magát szinleges né
pies föllépte által megkedveltette. Elfogatásával tevékenységé
nek is vége volt, mert csaknem egész a kapituláczióig börtön
ben maradt.
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Délkeleti harcztér.

A délkeleti harcztér hadműveleteinek leírását ott szakí
tottuk. félbe, midőn a szerbek Vécseynek és Damjanichnak a 
Bánságból és Bácskából történt elvonulása után előnyomultak, 
most tehát azon események leírására térünk át, melyek február 
elejétől kezdve Péterváradnak Perczel Mór által történt fölmen
téséig terjednek.

Olvasóink m ár tudják, hogy W indischgmtz herczeg első 
támadási tervénél is nagy súlyt fektetett a szerb haderőnek Sze
geden át Theodorovich tábornok alatti közreműködésére. Ennél
fogva már február 8-án külön instmktiókkal küldötte Hedry 
táborkari alezredest Theodorovichhoz, melyek a szerbek szerve
zésére és a köztök felmerült egyenetlenségek elintézésére vo
natkoztak. Alig érkezett meg Hedry, midőn Theodorovich február
9-én Szőregig előretolta elővédét és visszavonulásra kénysze- 
ritette az ott állomásozó magyar őrséget. Két nap múlva elő
védé Űj-Szegedig nyomult és onnét ágyuztatta Szegedet, de a 
magyar tüzérség jól irányzott lövésekkel nem sokára elhalgat- 
ta tta  ágyúit és vissza vonulásra kényszeritette az ellenséget. 
Ezzel egyidejűleg Gombás nemzetőri százados átkelt embereivel 
a befagyott Tiszán s a szerbekre rohant, kik Uj-Szegeden 
raboltak és szétverte őket. Később újabb csapatokkal s ezeknek 
segélyével tetemes veszteséggel kénytelenek voltak Szőregre 
visszavonulni a szerbek.

Minthogy a szerbek Szőregen elsánczolni kezdték magukat 
és további támadás volt várható, Hadik gróf ezredes arra ha
tározta magát, hogy a rendelkezése alatt álló csapatokkal meg-



63

előzi őket. Február 13-án a szerbek által makacsul védett 
Szőreg rohammal be vétetett s ez alkalommal a W asa ezred
3. zászlóalja és Forgét, a 8. honvédzászlóalj vitéz őrnagya és 
Igmándy alezredes különösen kitűntek. Az ellenség Szent-Ivánra 
és Deszkre volt kénytelen vonulni, és két zászlót, egy ágyút 
és több társzekeret vesztett. A Tisza jobb partján is előnyo
multak szerbek egészen Horgosig, de az itt állomásozó nem
zetőrök Bene alezredes alatt visszaverték őket.

Theodorovich a szőregi ütközet után Török-Kanizsáig 
vonult vissza és ezzel véget ért a Szeged elleni hadművelet,. 
A fegyvernyugvást, mely az által Szegeden beállott, egy hídfő 
építésére használta föl, mely a Maros és Tisza közti Új
szeged előtt levő szűk területet védte. A csapatok szaporítása 
is megkezdetett és gróf Batthyány Kázmér kormánybiztos a 
népfölkelést is szervezte.

A szerbek előnyomulása a Bácskában Szabadka ellen 
későbbi időre halasztatott, miután a szerb csapatok nagy része 
Pétervárad körülzárolására alkalmaztatott és Nugent gróf az 
alsó Dunánál, hol a népfölkelés gyülekezett, szintén több külö
nítmény útnak indítása által volt kénytelen magát biztosítani. így 
Lederer báró ezredest két század határőrrel, két vértes szá
zaddal és fél üteggel Tolnán és Pakson át Földvárra küldötte, 
honnan ez azt jelentette, hogy a Duna bal partján a népföl
kelés mindenütt szervezve van. Windischgrätz herczeg hasonló 
czélból küldötte Horváth báró ezredest egy gránátos, egy sor
gyalog zászlóaljjal és egy fél röppentyű üteggel gőz- és vontató 
hajókon a Dunán Mohácsig miről Nugentet értesítette.

Márczius elején a szerbek mintegy 4000 főnyi erővel és 
13 ágyúval Zomborról Bajmokon át Szabadka felé nyomultak,
8-án érkeztek a város elé hol oly heves ellentállásra találtak, 
hogy vereséget szenvedve vonultak vissza. Szabadka ugyanis 
a szünetelés alatt nem m aradt tétlen hanem a legkiterjedettebb 
védelmi intézkedéseket tette. A város bejáratai nagy harczgá- 
tak által voltak védve, az utczák eltorlaszolva és a város lakosai 
fölszólítva, hogy vagyonuk védése czéljából a  csapatokhoz csat
lakozzanak. Minthogy Szabadka fekvésénél és nagy kiterjedé
sénél fogva nem védhető, Gál alezredes elhatározta a város
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elleni támadás megelőzését. Gál némi rendes katonaságot és 
a  nemzetőrséget a városban hagyván a harczgát megszállá
sára, hadosztálya 3000 emberével és 5 ágyúval két hadosz
lopban ment az ellenség elé, mely Bajmoknál uj támadásra 
készült, mig a horgosi őrség Ó-Kanizsa ellen tüntetett. Gál 
márczius 5-én Bajmok és Szabadka közt bukkant a szerbekre, 
kik igen kedvező állást foglaltak el. Azonnal élénk ágyúzás kez
dődött, melynél a magyar ágyuk elhallgattattak. Gál visszavonta 
csapatait, mi a szerbeket elhamarkodott előnyomulásra csábí
totta egy patakon át, mely a két ellenséges félt egymástól 
elválasztotta. Több csapatosztály átment már három ágyúval a 
hídon, midőn a magyarok hirtelen, megfordultak és rohammal 
tám adtak a szerbekre, kik három ágyujokat elvesztve, a patakon 
á t visszaüzettek. E váratlan gyors ellentámadás annyira megza
varta a szerbeket, hogy midőn a magyarok a hídon át üldözni 
kezdették őket, már nem állottak helyt és Nemes-Militicsig, 
a harczmezőtől három mértföldre hátráltak. A szerbek három 
ágyút s ezek közt az általuk Csicsónak nevezett 18 fontost, 
több társzekeret, igen sok fegyvert, lovat és 200 halottat vesz
tettek. Ez ütközet után Bácskában is szünet állott be, mely 
egész addig tartott, mig Perczel Mór átvette a 4. hadtest pa
rancsnokságát ; ez ugyanis Dembinskivel történt összekoczezanása 
óta Debreczenben rendelkezés alatt állott.

Lássuk most mindenek előtt, miként állottak a dolgok 
Magyarország második legnagyobb fontosságú várában, t. i. 
Péterváradon, mely Eszék elvesztése után egyetlen támpontunk 
volt az alsó Dunánál.

A vár ugyan Csuha parancsnoksága alatt állott, ki idő
közben tábornokká neveztetett ki, s igy biztos, de nem épen 
erős kezekbe jutott, azonban az őrség, mely aránylag elég csekély 
volt, nagy tevékenységet fejtett ki. Több ÍW adás történt többé- 
kevésbé kedvező sikerrel a szerbek ellen, jelesül kettő Hra- 
bovszky és Jányi századosok és egy Bozó Manó őrnagy a la tt, 
ez utóbbi sikeres volt. Tudva volt ugyanis, hogy a szerbek 
február 24-én Újvidéket akarják megtámadni. Bozó őrnagy az 
alatta álló 2. honvédzászlóaljul egy szárny W ürttemberg hu
szárral és egy üteggel Futták felé küldetett, hogy az ott elsán-
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czolt határőröket és szerbeket tám adja meg. Ez Bozó őrnagy 
ügyes vezérlete alatt csakugyan meg is történt a legjobb sikerrel. 
Emberei vitézül és határozottan rohanták meg a sánczokat, 
egyiket a másik után bevették és a piroti magyar lakosság 
által támogatva, az ellenség egy részét a Dunán átszoritották 
és a másik ellen tám adását visszaverték. A szerbek elég nagy 
vereséget szenvedtek, több ágyút és társzekeret vesztettek. 
Kifelé az őrség jól bírta magát tartani, de kebelében oly tüne
tek mutatkoztak, melyek a kormányt a vár körülzároltatása után 
aggodalomba ejtették.

Alig jelent meg Mamula a vár előtt, midőn Blagoevich 
altábornagy tudtára adta az őrségnek, hogy felgyógyult és ismét 
megkezdi szolgálatát. Ezután haditanácsot hitt össze, melyen 
elnökölt, és a melyen a vár elszigetelt, kilátás nélküli hely
zetére mutatván, annak feladását hozta javaslatba. E javas
latnál Blagoevichet sok osztrák törzstiszt támogatta, mig a 
hazafias érzelmüek, m int: Csuha,Bezerédy,Hollán, Bozó stb. a 
vár tartására szavaztak és a föladást csak azon esetre tartották 
megengedhetőnek, ha ezt a törvényes király törvényes utón 
követelné, a mi pedig egyértelmű volt a lehetetlenséggel.

A várban és váron kívül mindazáltal minden megtör
tént a feladás érdekében. Márcziusban megkezdettek az alku
dozások is, ismételve megjelent W agner Rudolf lovasszázados 
a szász vértesektől és utoljára teljes díszben Ferencz-József 
király kéziratát m utatta fel, mely a vár azonnali föladására 
hívta fel az őrséget. Ekkor az őrség legénysége, jelesül a Dom 
Miguel sorgyalog és a 2. honvédzászlóalj legénysége összegyűlt 
s velők a várból igen sok lakos is, és mig W agner Blagoe- 
vichnél volt, fenyegető állást foglalt el. Midőn W agner bekötött 
szemekkel a főparancsnokság épületéből kilépett, az őrség tisztjei 
vették őt védelmükbe. W agner gyorsan kocsiba ült és kísé
retével elhajtatott.

Sajátságos volt, hogy az osztrákok erődítési munkái
kat nem csak háborittatlanul végezték, hanem mindig közelebb 
nyomultak a várhoz anélkül, hogy Csuha a  vár ágyúival meg
akadályozni vagy megnehezíteni igyekezett volna munkálatai
kat. Csuha e tekintetben nem fejtett ki kellő erélyt. A szerbek

5Gelich : F ügge tlen ség i harcz . I I I .  kö te t.
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Karloviczból némelykor a vártól lőtávolban lévő majorokba 
lopóztak és a közelfekvő római sánczokban levők sem ma
radtak tétlenek és több csetepatéba bocsátkoztak, melyek 
azonban mindig kedvezőtlenek maradtak rajok nézve Újvi
dék síkságán. De a  várőrség mindezekről és a többi harcz- 
téren történtekről mitsem tudott és tekintettel az álhirekre, 
melyek szándékosan terjesztettek és sok tiszt magyarelle- 
mes szelleme mellett Pétervárad fölmentése m ár nagyon 
szükségessé vált. Ezt most Perczelnek kellett megtennie, ki 
Szegedről kezdette meg hadműveleteit márczius 22-én. Legkö
zelebbi czélja volt Szabadka, Szeged és Zenta háboritlan bir
tokát, mint alapot a Bácska és a bánság visszahóditása czél- 
jából, biztosítani hadműveletei számára. A nevezett napon Per- 
czel hadserege szegedi hadosztályával Szőreg ellen nyomult, 
melyet a szerbek 4 —5000 emberrel és 12 ágyúval szállottak 
volt meg. A 2000 ember által megszállott Szent-Ivánt Forget 
alezredesnek kellett egy megkerülő hadoszloppal bevennie, mi 
négy órai makacs harcz után a vitéz W asa zászlóalj részéről 
meg is történt. Az ellenség, mely oldalban és hátban fenye
getve volt, minden ponton visszavonult Bébára és Ó-Kanizsára, 
egy ágyút vesztett és több tá r- és podgyászszekeret. Deszken 
egy csapat még megkisérlette az ellentállást, de visszaveretett 
és Bébáig üldöztetett. Szőreg, Deszk és Szent-Iván a  lángok 
martaléka lett, a szerbek által épített sánczok leromboltatlak.

A szegedi hadosztály balszárnya Makóról a Maros bal 
partjára ment át és Zombort tám adta meg, mig a szabadkai 
hadosztály bal szárnya Horgosról a T isza : bal partjára űzte 
vissza a szerbeket, s ez. alkalommal 150 ember és több 
tiszt fogatott el és Czintula őrnagy nagy mennyiségű gabonát 
nyert zsákmányul. A szabadkai hadosztály zöme Zentát támadta 
meg, ott azonban oly makacs ellentállásra talált, hogy a szerb 
őrséget csak nagy erőfeszítéssel lehetett legyőzni és a  város 
csak 23-án ju to tt a magyarok birtokába. Perczel ugyanaz nap 
minden rendelkezése alatt álló csapatot Csantavér felé indított, 
hogy onnét Pétervárad felé induljon. 24-én pihenést engedett 
csapatainak, mit szemletartásra használt föl. A nemzetőrökkel 
együtt hat zászlóalj gyalogság, hat lovas század és 24 ágyú
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állott ki; mintegy 6000 főnyi erővel és 600 lóval, mely Péter- 
várad fölmentési hadtestét képezte. Perczel előnyomulása óta 
a péterváradi előőrsök részéről jelentések érkeztek az előőrsi 
parancsnoksághoz, hogy nagy távolságból ágyulövések hallhatók, 
mi azt engedé sejtetni, hogy fölmentő hadtest érkezik. A várba 
csempészett kiáltványok azt mondották ugyan, hogy nem léte
zik többé magyar hadsereg, s ez a kedélyeket lehangolta, de 
most uj remény tám adt az őrségnél.

Ily körülmények közt Fakh Oszkár, a várban levő 
Württemberg-huszárok félszázadának parancsnoka, fiatal és 
vállalkozó főhadnagy kémszemléző lovaglást merészelt, hogy a 
fölmentő hadtestet fölkeresse. Erre Csuha tábornoktól engedelmet 
kért, melyet ez készségesen adott meg neki. 12 kiválasztott 
huszárjával Fakh el is indult az ellenség által nagyon veszé
lyeztetett utón.

Perczel márczius 25-én anélkül, hogy ellenségre bukkant 
volna Szeghegyre nyomult, hol elővédé huszárokat talált; ez 
Fakh volt 12 W ürttemberg-huszár kíséretével. Az öröm e 
találkozásnál mind a két részéről leírhatatlan volt. Fakh me
rész lovaglásának az a sikere volt, hogy Perczel a Péter- 
váradon uralkodó helyzetről tudósittatott és Fakh a tábornok 
kívánságára, ugyanazon veszedelmes utón tért vissza Péter- 
váradra, hogy a jó hirt megvigye a fölmentő sereg teljes elő
nyomulásáról.

Perczel Mór márczius 25-én folytatta gyors előnyomu
lását és miután a szerbeket ez által meglepte, ezek Kulára 
és Verbászra vonultak vissza. Perczel Kiskörre érvén, hadteste 
zömét ott hagyta és még ugyanaz nap két gyalog-, két lovas 
századdal s egy üteggel Újvidékre indult. Zömét azért hagyta 
Kis-Kéren, mert Nugent, ki Dáljánál állott és Újvidéket, mely 
a szerb háború alatt is erősen el volt sánczolva, kellően be 
akarta keríteni. Lederer tábornok pedig, ki, mint már mondva 
volt, a dunapartok megfigyelése végett egy különitménynyel 
Mohácsra küldetett, Szegszárdról elhivatott és azt a parancsot 
kapta, hogy a Duna balpartjára menjen, Zombor őrségét m a
gához vonja és azután Újvidékre induljon. Perczel tudott Le
derer közeledéséről, kinek erejét nem ismerte és ezért hagyta
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zömét Kis-Kéren, hogy Lederer és Nugent esetleges tám adását 
fogadhassa, mig ő maga Újvidék felé nyomult. Lederer fölada
tának nem felelhetett meg, mert még nem ért a Ferenc z csa
tornáig, midőn értesült, hogy Perczel Újvidék ellen nyomul. 
Perczel előnyomulásának hírét a vitéz Pakli főhadnagy már
26-án megvitte Péterváradra. Midőn a távolban porfellegek 
látszottak, Újvidéken riadót vertek ; mert azt hitték, ellenség 
közeledik, de csak a 12 W ürttemberg-huszár volt, kik főhad
nagyukkal vágtatva jöttek, hogy a jó  hirt minél előbb hozzák. 
Midőn közelebb jöttek, «Jönnek a huszárok» kiáltásokkal fogad
ták őket, mire ők «Éljen P erczel! Éljen Batthyány!» kiáltások
kal nyargaltak végig a város utczáin, majd fel a várba, hol 
nagy örömmel fogadtattak. *)

Perczel már 27-én megérkezett Újvidékre. A hadoszlop 
közeledtekor az újvidéki lakosság azonnal nemzeti lobogókat 
tűzött ki, és úgy látszott, m intha a túlnyomóan szerb ajkú 
város magyarrá változott volna. Perczel nagy örömrival- 
gással fogadtatott s kíséretével azonnal a várba vonult. Be
vonulása diadalmenethez hasonlított. Legelőbb is a vár falára 
sietett s szemügyre vette az osztrákok által épített sánczokat 
s igen kicsinylően nyilatkozott.

*) A 2. honvédzászlóalj igen tevékeny tiszti kara, a melyről azt 
mondja Windischgrätz herczeg emlékirataiban, hogy a vár átadását ille
tőleg akkor a már nagyon előre haladt alkudozásokat meghiúsította, 
azt határozta, hogy Perczelhez, kiről tudva volt, hogy Szegeden 
a hadtest parancsnokságot átvette, levelet intéz s leírja a veszélyt, 
melyben a vár forgott. Bozó őrnagy beegyezését adta és e levelet Jányi 
százados kivételével valamennyi tiszt aláírván, az újvidéki nemzetőrség 
egy fiatal őrmestere által rendeltetése helyére elküldötte. A hírnök még 
Fakh megérkezése előtt választ hozott Perczeltől és Batthyánytól, melyben 
a többek közt ez volt mondva: „Egyedül a 2. zászlóalj jeles tisztikará
nak köszönhető Pétervárad eddigi fentartása. Vitézek! Legyetek türelem
mel, jövünk, sietünk a vár felszabadítására és ha a fellegvárból lengeni 
látjátok a távolban az imádott nemzeti zászlót, szánjatok le sziklafészke
tekből, ti fiatal sasok, a közös ellenség megsemmisítésére.“ Miután a tiszti 
íkar a levél tartalmát Bozó őrnagy parancsnoka által tudomásul vette, az 
a többi csapatok tisztjeivel is közöltetett és nyilvánosan fölolvastatott a 
várban, mi sokat járult az őrség és a lakosság lelkesültségének növelésé
hez. Mikor pedig még Fakh is részletes tudósításokat hozott Perczel sike
reiről, az öröm határtalan volt.
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A személyzetnél pedig azonnal a következő változtatá
sokat te t te : Fakh főhadnagyot századossá nevezte ki, azt az 
őrmestert pedig, ki a 2. honvédzászlóalj tisztikara levelét neki 
megvitte, hadnagygyá. . Másnap (28-án) igen erős - kiroham ást 
rendelt Hollán alezredes és Hrabovszky 82. sorgyalog ezred- 
beli százados vezetése alatt, melynek eredménye az volt, hogy 
az ellenség a Duna jobb partját igen erősen megszállotta. Új
vidéken, hol Perczel és Batthyány a Zöldkoszoru vendéglőben 
szállottak, előbbi lelkesítő beszédet tartott az összegyűlt soka
sághoz, mely a legnagyobb tetszéssel fogadtatott. Perczel ezután 
a várba ment és parancsot adott a tiszteknek, hogy nála 
rangkülönbség nélkül megjelenjenek. Ez csakugyan meg is 
történt Blagoevich altábornagyot kivéve, ki magát adlatusa 
Boxicsevics alezredes és Zahn altábornagy kivételével is, ki 
magát fia Zahn lovas százados által képviseltette. Ez alkalom
mal Perezel a megbizhatlanoknak jelzett cs. kir. katonatisztekre 
vonatkozólag a tiszti kar előtt a következő beszédet mondotta : 

«Uraim ! Önöket annak idejében Eszterházy gróf tábor
nok és Nádosy ezredes, utóbb még Mészáros hadügyminiszter 
is fölhívta, jelentenék ki, akarnak-e a magyar ügynek szol
gálni vagy sem. Önök megesküdtek a magyar alkotmányra és 
két ízben készeknek nyilatkoztak harczolni a magyar ügyért. 
Önök e szavukat háromszor megszegték. Ideje, hogy fondor- 
kodásaiknak vége vettessék. Jogomban állana önöket hadi- 
törvényszék elé állítani, mert önök zsoldunkban állanak és a 
magyar állam szolgái. Én azonban e jogommal nem akarok 
élni, hanem utoljára felszólítom önöket, hogy véglegesen és 
visszavonhatlanul mondják ki, akarnak-e Magyarorországnak 
szolgálni és velünk egyesülve Ausztria ellen harczolni. Felel
jenek «igennel» vagy «nemmel», itt van papír, tinta és toll. 
Azokat, kik velünk nem akarnak egy utón haladni, fölszólítom, 
hogy azonnal írják alá nevüket, kik született magyarok, azon
ban kiveszem. Azoknak, kik ellenünk nyilatkoznak, azonnal el 
kell hagyniok Péterváradot, a kit közülök azonban 24 óra 
lefolyása után a vár kerületében találok, rangkülönbség nélkül 
rögtön főbe lövetem.» Az ivet aláírták : Blagoevich és Zahn al
tábornagy, kiket képviselőik helyettesítettek, azután Pöller,
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Appel, Bausznern ezredesek, Boxicsevics alezredes, Schaffer, 
Kocsner, Zienner gyalog és Zahn lovas századosok és még 
több törzs- és alantas tisztek, kik mindnyájan kiutasittattak 
a várból. Osztrák részről szabadkoztak a várból távozó tisztek 
azonnali átvételétől és hosszabb alkudozás után elhatározták, 
hogy kettesével fognak átadatni.

Miután Perczel a várban a legsürgősebb ügyeket elvé
gezte, Kis-Kérre ment hadteste zöméhez. Egyik elkülönitménye 
Mihalovics őrnagy alatt időközben a despót-szentiváni őrséget 
melynek a Lederer és Nugent, közti összeköttetést kellett biz
tosítania, megtámadta és Zomborra való visszavonulásra kénv- 
szeritette. Mihalovics az ottani sánczokat lebontatta. Perczel 
márczius 31-én Kis-Kérről Verbászra indult, hová minden 
nagyobb ellentállás nélkül bevonult. Hasonló módon Kulát is 
elfoglalta április 1-én, s ott egy zászlóaljból, másfél lovas 
századból és egy ütegből álló erősítést magához vont, melyet 
Igmándy alezredes vezetett hozzá Szegedről.

Egyesült hadtestével aztán ismét Verbászra ment, honnét 
ápril 3-án a bevehetetlennek hiresztelt Szent-Tamás ellen for
dult, melynek sánczai elé ápril 3-án érkezett. Az ellenséges 
őrség mintegy 3000 határőrből, a fölfegyvérzett lakosságból 
és 14 ágyúból állott. Perczel két hadoszlopban nyomult Szent- 
Tamás ellen, egyike Perczel Miklós ezredes alatt a Ferenez- 
csatorna déli partja mentében a hídfő lélé az clsánczolás leg
fontosabb része ellen ; ez a hadoszlop két és két harmadrész 
zászlóaljból és egy ütegből állott. A másik hadoszlop Hál ez
redes alatt 3 zászlóaljból, 2 ütegből a Fercncz-csatorna északi 
partján vonult a városi erődítések nyugoti része ellen.— a ta r
talék nemzetőrökből, lovasságból és két ütegből a csatorna 
mindkét pariján alkalmaztatott.

A két hadoszlop Gál és Perczel Miklós alatt reggeli 7 
órakor közeledett Szent-Tamás erődítéseihez és a csatázást 
hosszantartó ágyutüzeléssel kezdelte meg. Gál nem elég eré
lyesen tám adta meg a sánczokat és a szerbek visszaverték, de 
annál erélyesebben támadt Perczel Miklós, ki gyalogsági 
rohamot intézett a hídfőre, mely által reggeli 10 órakor nem 
csak annak birtokába jutott, hanem bátran előrenyomulva, a
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Éerencz-csatornán átvezető hidat is elfoglalta. Innét hadosz
lopa a várba nyomult, mi által a Gál ellen csatázó szerbek 
hátába került és Gálnak is sikerült a városba nyomulni. Élénk 
utczai harcz fejlődött, minek az volt a következése, hogy a 
szerbek nagy veszteséggel különféle irányban visszavonultak 
és azután a római sánczoktól délkelet felé egyesülve futásnak 
eredtek. A huszárok ezután megtették a  magukét és borzasz
tón szabdalták a futó csapatokat. A szerbek 5 ágyút és m int
egy ezer embert vesztettek halottakban, sebesültekben és hi
ányzókban. A magyarok vesztesége 200 emberre rúgott ha
lottakban és hiányzókban. Szent-Tamás elpusztittatott és föl- 
gyujtatott. April 4-én és 5-én Perczel a sánczokat lerombol- 
tatta. így vétetett be a szent-tamási állás, mely előtt az 
1848-ki hadjáratban a legjobb magyar csapatok tábornokaik 
ügyetlensége és roszakarata által hónapokig semmit sem vol
tak képesek tenni.

Szent-Tamás bevétele után a szerbek nagyobb része Theo- 
dorovich alatt Mokrinba vonult, másika az úgynevezett római 
sánczokba futott, melyeknek Perczel megtámadására készült. 
A római sánczok a Tisza mellett Csurogtól Kátyig a Duna 
közelében 4 mértföldnyi bosszúságban terjednek, ezeket mint
egy 8000 szerb szállotta meg, kik Gospodince helységet —  az 
állás központját — legerősebben tartolták. Perczel ápril 7-én 
jelent meg e hely előtt, egy oldal hadoszlopot Gál alatt Csu
rog ellen küldött. A tám adást Gospodince ellen Perczel ágyú
zással kezdette, mely 4 egész óra hosszáig tartott A szer- 
bek nemsokára feladták állásukat és a  huszároktól József- 
falváig üldöztetve, a titeli fensikra vonultak. Veszteségük 500 
ember (többnyire fogoly) volt és 8 ágyú. Gál oldal-hadoszlopa 
sehol sem talált ellentállásra.

Most Perczelnek azonnal a titeli fensik ellen kellett volna 
nyomulnia és azt megtámadnia, miáltal a meglépés benyomása 
alatt, a szerb állás fontos kulcsának birtokába ju to tt volna a 
Bácskában. Titel a Tiszának a Dunába ömlésénél fekszik, oly 
sikon, melynek hossza egy német mértföld és szélessége 3/t 
mértföld, észak-nyugatról délkelet felé húzódik, a partok, kivált 
a  Tisza felé, igen meredekek. A harmadik oldalon a két folyó
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közt messze terjedő mocsarak szegik be a síkságot, amelyek 
nagy dagálynál augusztus haváig, teljesen járhatlanok és csak 
Vilová és Mosorin felől közelithetők meg kocsizható gátakon. 
A gátut Vilováig 800— 1000 lépés hosszúságú és ágyuk föl
állítása a mocsár innenső szélén, valamint Titel ágyuztatása 
lehetséges. A mosorini mocsár és az azon átvezető gátnak na
gyobb a kiterjedése. A síkság nyugoti szélén van a kis Lók 
helység, melyet egészen mocsár vesz körül, és csak Titellel áll 
közvetlen gátbeli összeköttetésben.

Lökön a cs. kir. déli hadsereg számára nagy lőpor rak
tár volt. Titelröl gát vezet az oda fél mértföldnyire fekvő Per- 
laszra, mi által az összeköttetés a bánsággal helyre van állítva. 
A természetes akadályok, melyeket a síkság fekvése nyújt, jól 
készített erődítések által tetemesen növeltettek. Valamennyi gát 
át volt szúrva és fölvonó hidakkal ellátva, a sánczok pedig 
nagyobb és kisebb ágyukkal jól felszerelve.

A parancsnokságot Titelben Kničanin vitte, ki, midőn a 
cs. kir. hadsereg hadműveletei tavaszszal a délkeleti harcz- 
téren kedvezőtlen fordulatot vettek, Szerbiából érkező segéd
csapataival ismét szívesen látott ember volt az osztrák tá 
borban, ő ugyanis, miután január hóban 8000 emberrel el
kedvetlenedve visszatért Szerbiába, most külön meghívásra 
2000 emberrel ismét átjött. Kničanin egyébiránt humánus em
ber és derék katona volt. Legénysége jobb fajta volt, de mégis 
kihágásokra hajlandó, melyeket szigorú vezérök büntetni 
és megakadályoztatni is tudott. Parancsnoksága alatt. 8000 
ember állott 30 ágyúval. Kničanin tehát minden esetre erősh 
volt Perczelnél, kinek hadteste 4 dandárból állott, melyeknek 
ereje 1500—2000 közt változott. Azonfölül nagyobb kaliberű 
ágyuk sem állottak rendelkezésére. Ily körülmények közt 
Titel bevétele nagyon kétségesnek tűnt föl, csak a római sán- 
czoknál küzdött diadalának gyors kizsákmányolása által lehetett 
kilátása Titel elfoglalására. E helyett Perczel mindenekelőlt 
Csurogra ment, honnét Földvár és Ó-Becse felé akart fordulni, 
de miután arról győződött meg, hogy Földvár felől semmitől 
sem kell tartania, csak akkor szánta rá  magát, hogy a titeli 
síkság felé nyomuljon. Csak 4-én egyesítette JózsefTalvánál
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csapatait és 12-én Kovil-Szent-Ivánra indult, a Vilováról Titel 
felé vezető utón. Midőn Kničanin Perczelt 12-én Vilová felé 
látta indulni, nem akarta bevárni a neki szánt támadást, ha
nem kirohanást tett Titelből, mely a magyar tábort föl
riasztotta.

Perczel a titeli fensik előtt a következő fölállítást tette. 
Az Irinyi dandár, mely a jobb c árnyat képezte, Vilovánál ál
lott. A bal szárny dandár Forget alatt Mosorin felé feküdt, 
Mihalovich és Perczel Miklós dandárai a középhadat képezték.

12.— 13-án közötti éjjel Kničanin újra kirontást tett, ép 
úgy Vilováról, mint Mosorinról, de a magyarokat, kik el vol
tak rá  készülve, teljes rendezettségben találta és midőn látta, 
hogy szándéka meghiúsult, reggel sáncza mögé vonult vissza. 
Kničanin m agatartása és hadteste gyengesége Perczelt arról 
győzte meg, hogy nem tám adhatja meg sikeresen a titeli fen- 
sikon és 13-án vissza ment Újvidékre, onnét Földvárra, hol a 
Ferencz-csatornán átkelt és Ó-Becsét, megtámadta, honnét a 
szerbek gyenge ellentállás után a Tisza bal partjára vonultak 
vissza. Perczel rohamos előrenyomulásának az volt következése, 
hogy Nugent intézkedései meghiúsultak. Lederer ki beismerte, 
hogy nem tám adhat Nugent értelme szerint, hadoszlopával 
ismét visszament a Duna jobb partjára. A mi Perczel had
műveleteit némileg előmozdította, az a szerb haderők egyenet
len harczképessége volt. Magvukat a határőrök képezték, kik 
mindig vitézül harczoltak, mi a többi szerbeknél átalánvéve 
nem volt úgy. Ehhez még az is járult, hogy abban az időben 
a rácz tartományi zászlóaljak a szerbekkel mindig hajba kap
tak és Theodorovichnak nagy baja volt a rend fentartásával. 
Perezel a rövid két heti idő alatt Bácskát mégis visszafoglalta 
és ezzel sokat tett. De a titeli fensik, ezen az egész Bácskát 
uralgó pont, még is a szerbek birtokában m aradt és még a 
bánságot is meg kellett tisztítani az ellenséges táboroktól, me
lyek megfigyelésére Perczelnek Szegedről történt elvonulása 
után Kollmann ezredest kellett hadosztálya legnagyobb részé
vel visszahagynia. A bánság megtisztítását, mint később látni 
fogjuk, Perczelnek Bemmel együtt kellett eszközölnie, kinek 
további hadműveleteire most áttérünk.
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VIL

Az erdélyi harcztér.

Az erdélyi hadsereg hadműveleteinek leírása előtt, még a r 
ról kell szólnunk, minő utón és módon indíttattak a muszkák 
már február hóban az Erdélybe való intervenczióra; ezt már 
azon oknál fogva is teszszük, mert az elébb adott leírások nem 
egészen valók.

Azon eszme, hogy a muszkák segítségre fölhivassanak, 
Nagy-Szeben és Brassó szász polgáraitól eredt. Ezek ugyanis 
egy küldöttség indítását határozták el a muszka tábornokhoz, 
Lüdershez, ki Romániát 30,000 emberrel tartotta megszállva, 
miután a bojár-fölkelést elnyomta és most az eseményeket 
Erdélyben figyelemmel kisérte. Midőn a küldöttség Lüdersnél 
megjelent, ő annak megtagadó választ adott, de egyszersmind 
annak megjelenéséről és kérésük tárgyáról jelentést tett Pé- 
tervárra, mire onnét parancsot kapott, hogy csak az osztrák 
katonai hatóságok közvetlen határozott fölhívására interveniál
jon. Az európai kabinetiekkel Pétervárott akkor keveset törőd
tek, úgy hogy a muszkák Romániába mint rendcsinálók nyo
multak be, anélkül, hogy valakit megkérdeztek volna.

Puchner bárónak nem volt kedve a muszkákat segítségre 
fölhívni, de mivel a nagyszebeni polgárok azt mindig heveseb
ben sürgették, jan u ár 25-én haditanácsot hitt össze, melynek 
e tárgyra nézve határoznia kellett. Hosszas!) élénk vita után 
Puchnerre1 is mérvadó volt azon indok, hogy Nagy-Szeben és 
Brassónak a muszkáktól való megszállása által saját, egész 
hadteste rendelkezésre állhatott a hadműveletekre. Erre Puch
ner Lüdersnek irt, és a muszkák február 21-én bejöttek Er-
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délvbe. Brassót Engelhardt, tábornok szállotta meg 6000 
emberrel, Nagy-Szebent pedig Skariatin ezredes 4000 em ber
rel. Ezen intervenczió a nemzeti kormánynak intő jelül szol
gálhatott és azt mérséklésre és eszélyességre indíthatta volna.

És most a történelem fonalát az Erdélyben folyt hadi 
eseményekről a piskii csatával veszszük fel, melyet immár kissé 
részletesebben akarunk leírni.

A harczmezőt azon völgy képezte, mely a Magura hegy
ség s a Maros közt fekszik, mely folyó felé ezen völgy, k ijárá
sánál a síkságba ellapul. Délről észak felé ezen völgy a Strigy fo
lyócska által van átszelve, mely a Marosba ömlik. Midőn a 
hegy utolsó lejtői itt ellaposodnak, a Strigy felé az merede- 
kebb és erdős. A folyó balpartján van Piski helység, melynek 
házai a folyóig terjednek, a melyen át erős fahíd vezet. Ezen 
és a körülfekvő vidéket innét átláthatni. A terület a hid 
mindkét oldalán fűz- és kőrisfa-erdőkkel van fedve, az ut egy 
fasor közt vonul el.

Február 7-én Kemény Farkas báró a 11. és 55. honvédzász
lóaljakkal, egy század Mátyás huszárral és 10 ágyúval az erdő
ben a Strigy mögött igen előnyös állást foglalt el. U gyanazna
pon a császáriak elővéd ükét Pádig tolták előre, zömük Szász
városban állott, honnét 8-án erőszakolt kémszemlét kezdettek, 
melynél Keményre a Strigy lukijánál áltám adást intéztek. Ke
ménynek erősítést sürgető kérésére Hern egy zászlóaljat, egy 
loras századot és egy üteget küldött Czetz alatt és 9-én 
maga is hadteste zömével Piskire indult. Ez állott:

a 4-dik \ ....................... . 700 ember
» 11-dik / ....................... . 800 »
» 24-dik s honvédzászlóaljakból 900
» 31-dik t ............................. . 400

az 55-dik J . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 »
Kemény zászlóalja . . . . . 400 »
Torontáli nemzetőrök . . . . 1000 »
Aradi önkéntesek . . . . . 200 »

6700 ember gyalogság.
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1 osztály W ürttemberg huszár 600 ember
8 század Mátyás huszár . 800 »
2 század bihari huszár . . 400 »

1.000 ember lovasság 
és 28 ágyúból.

Az osztrákok haderejüket 7357 ember gyalogságra, 772 
lovasra és 30 ágyúra teszik.*) 9-kén reggel a Strigy jobb part
ján a piskii magaslatokon foglaltak állást, lovasságuk jobb 
szárnyukat képezte és a Maros bal partjáig terjedt. A bal par
ton lovasság és az oláh népfölkelés állott. A támadást 8-kor 
reggel az osztrák ütegek nyitották meg, melyek az országúton 
állottak. Tüzük a hid védőire volt irányozva és a magyarok ágyúi 
élénken viszonozták azt egy óra hosszán át. Az osztrák gyalogság 
erre szuronyszegezve indult a hid ellen, de visszaveretett. A vitéz
11-dik zászlóalj réven átkelt a Strigyen, hogy a császáriakat 
üldözze. E zászlóaljnak sikerült 2 ágyút elfoglalnia, még pedig 
azokat, melyeket Bem Nagy-Szebennél vesztett volt. De e zász
lóalj a cs. kir. Bianchi gyalogezredből álló előnyomuló tarta
lék által visszaszorittatott, mely a 11-dik honvédzászlóaljjal 
együtt ment át a hídon.

A vitéz öreg Kemény, e naturalista hadász, az ellenséges 
gyalogságot a hídon egy század Mátyás huszár által támad- 
tatta meg, kik borzasztó kartács és puskagolyó kereszttűzbe 
jutottak. Horváth huszár-százados százada élén esett el. Most 
a honvédek nyomultak előre és a hídon nagy zavar támadt, 
melynél a Bianchi ezred katonái fehér kendőket lobogtattak, 
mit a mieink a fegyver letétel szándékának vettek. A 
honvédek és Bianchi gyalogság lengyeléi fraternizálni kezd
tek. Nem sokára azonban kiderült, hogy a kedélyesség túl
zott volt, mert a Bianchiak legénysége körülfogta Keményt 
és Czetzet is és kardjaikat követelték. Az utóbbi lovát meg- 
forditá és a Máriássy zászlóaljnak és a tüzérségnek lőni pa
rancsolt. A hídon a rövid barátkozás borzasztó szuronyharczczá 
változott. A szuronyok és golyók rombolólag hatottak minden 
oldalon. A Bianchi ezred sok tisztet vesztett.

*) Az elkülönített csapatok nincsenek hozzá számítva.
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' A Máriássy zászlóalj éppen vitézül nyomult előre, midőn 
Bem a maga csapataival a harczmezőn megjelent. A 11-dik 
és 55-dik zászlóaljat, m iután ezek rendezkedtek, ismét a fo
lyón hagyta átkelni és a piskii magaslatokat megrohanni, az
alatt 2 üteg, mely a Strigy hid két. oldalánál állott, a jobb 
partra ment, a császáriak szárnyainál állást foglalt és tüzelni 
kezdett. Az ütegeket követték a W ürttemberg és Mátyás hu
szárok a bihari önkéntesekkel együtt s vágtatva mentek a 
hidon át, azon túl a síkságra és bontakoztak, a székely zász
lóalj a Strigy torkolatánál a Maroson kelt át. Az általános tá 
madás m ár sikerültnek volt mondható, a császáriak minden 
ponton Pad felé vonultak vissza, Bem által szorittatva, a csa
patok Hrabovszky és Dobay őrnagyok ügyes vezénylete a la tt 
működtek közre, ez utóbbi a jobb szárny fölött parancsnokolt. 
A W ürttemberg-huszárok előnyomulásukban még fényes tá 
m adást tettek a Miksa könnyű lovasok 2 osztálya ellen. 
De most a huszárok, kik után a bihari lovasok támogatásul 
siettek, több ellenséges gyalog-század kelepczéjébe kerü ltek ; 
melyek erősen lődöztek és néhány ágyúgolyó a bihari lovasok 
közé csapott. Ezek megfutottak és vágtatva keltek át a Strigy 
hidján, magukkal rántván a gyalogságot és mindent. Bem had
teste teljes feloszlásban volt. Ekkor Bem azt mondta Czetznek ; 
<'A h i d a t  i s m é t  m e g  k e l l  k a p n o m  v a g y  e l e s e m . »  
Czetz utasittatott, hogy két, még egészen csorbittatlan zászlóaljjal 
néhány üteggel tartalékállást foglaljon. Ez a futókat állásra 
bírta és a csapatok újra összeszedődtek. Már besötétült, a csá
száriak ismét meghökkentek és lőkészletük egészen elfogyott. 
Ekkor Bem a maga csapatait átalános roham ra vezette. A 
császáriak, kik ilyesmit már nem is sejtettek, ingadozni kez
dettek, mi nem sokára futássá fajult Szászváros felé.

így lőnek a magyarok a Strigy hid urai. Piskinél mind 
a két. fél igen jól harczolt, és mindkét részről a veszteség igen 
jelentékeny volt. Bem csapatai 700 embert vesztettek, de a 
császáriak vesztesége sokkal nagyobb volt.

Bem azonnal kizsákmányolta győzelmét: föltartózhatlanul 
nyomult Pádon át Szászváros ellen, hol a beálló éj m iatt az 
üldözést be kellett állítania. Puchner 10-dikén jó  állást fog
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lalt Szászpián és Alvincz közt. Gyors előnyomulásában Bem 
lQ-dikéről 11-dikére éjjel megtámadta a Stutterheim dan
dárt a legnagyobb hózivatarban és azt Gyulafehérvárig szo
rította. Ily módon hiúsította meg a császáriak szándékát, 
hogy őt Segesvárig hagyják előre nyomulni és ott ütközetké
szen fogadják, mig bal szárnya Alvincztől megkerültetett, de 
a Máriássy és a 11-dik honvédzászlóalj ezt a helységet roham
mal bevették és a Stutterheim dandár legnagyobb rendetlen
ségben Gyulafehérvárra vonult vissza.

11-dikén reggel Bem a maga hadtestével Lamkerék és 
Lebesán közt Segesvár ellen állást foglalt, hogy Puchner esetle
ges támadásának azon oldalról ellentálljon. Társzekereit, podgyá- 
szát, a  tartalék lőkészletet és betegeket fedezet alatt Várodgyán, 
Limbán és Csügeden át Girbóra küldötte. Miután Bem meggyőző
dött, hogy Puchner a nagyon előnyös állást Segesvár előtt csak 
azért szállotta meg, hogy azt ismét elhagyja, hadműveletei 
legközelebbi czélját, mit sein gondolván Nagy-Szebennel, t, i. a 
K ü k ü l l ő v o n a l a t  igyekezett elérni, mi által ő a székely
földdel lépett Összeköttetésbe, hol magát megerősíthette, lőkész- 
lettel, — melyben nagy hiányt szenvedett — és egyéb szükségle
tekkel láthatta el magát. Neki tehát gyorsan kellett a Küküllő 
vonalig menni, hogy az osztrákokat megelőzze. A módot, mely- 
lyel Bem a legrövidebb utón ezt eszközölte, valóban merész
nek lehet nevezni.

Bem föltartóztatlanul ment Csügeden, Szász-Csanádon, 
Holdvilágon és Kis-Kapuson át Medgyesre. Ezen rendkívül 
merész menet által egyrészről majdnem Gyulafehérvár ágyúi 
alatt, másrészről a Segesvárnál álló Puchner hadtest előtt, egy 
majdnem járhatlan hegységen át. mély hóban és a legder- 
mesztőbb hidegben ismét a Küküllővonal birtokába jutott. Ezen 
menetnél Bem Bervére ért, hol 12-dikén a nagyon is fá
rasztó menet által kimerült csapatainak pihenést engedett. Ezt 
a napot Bem további intézkedések tételére használta föl és 
futárokat küldött Kolozsvárra, Beszterczére és Maros-Vásár
helyre, kik híreket vittek oda sikereiről és előnyomulásáról.
13-dikán báró Kemény alezredest zászlóaljával, mely Piskinél 
nagyon szenvedett, egy osztály Mátyás huszárral, az egész pod-
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gyászszal. a sebesültekkel és betegekkel Besenyőn, Türön és 
Balázsfalván át még tovább Tordára és Kolozsvárra küldötte. 
Ugyanaz napon Bem a maga hadtestével Szász-Csanádra 
ment, hol az éjt töltötte, 14-dikén menetét Holdvilágon, Asz- 
szonyfalván és Kis-Kapuson át Medgyes felé folytatta, hol 13- 
dikán reggel érkezett meg csapataival. Most Bem ismét ura 
volt a Küküllő-vonalnak. Medgyesen Zsurmay őrnagy, ki Víz
aknánál el lett vágva Bemtől és azalatt mint pártvezér vál
tozó sikerrel működött, a Vilmos huszárokkal, a Kress-íéle 
fél század könnyű lovasokkal és néhány gyalog század jól 
fegyverzett szatmári önkéntesekkel Bemhez csatlakozott.

Miután Bem Gyulafehérvár és Segesvár vidékét elhagyta, 
Buchner is megkezdte visszavonulását, hogy e várost Bem 
esetleges támadásától biztosítsa. E czélból hadteste több el- 
különitményeit a szomszéd helyekbe küldötte, melyek előőrsei
ket előre tolták. És mig Bem hadműveleteit folytatta, azalatt 
Puchner hadtestparancsok kibocsásával foglalkozott, melyek
ben némely csapatosztályok a Nagy-Szeben melletti vitéz ma
gatartásukért különösen megdicsértelek. Vitézségi érmek ki
osztása is történt azokra néze, kik legkitűnőbben viselték ma
gukat.

Február utolsó napjait Puchner még a nagyon hiányossá 
vált ruházat helyreállítására és legénysége fölszerelésére for
dította, a mely a téli hadjárat alatt igen sokat szenvedett. 
Azonfelül még különbféle parancsokat is adott ki, melyek a 
biztonsági és hirhozatali szolgálatra, valamint a tüzelési harczra 
és szurony tám adásra vonatkoztak.

Azalatt Bem a  székelyekkel egyesült. Mi a székelyföldön 
történt események leírásánál o tt állottunk meg, hol Gedeon cs. 
kir. tábornoknak sikerült a székelyekkel az iránt egyezkedni, 
hogy Háromszéken fegyvereiket kiszolgáltassák, hazájukba visz- 
szamenjenek és a cs. kir. hadtest szám ára ujonczokat állítsa
nak. Mi módon történt ez meg, azt m ár előbb említettük. Ez
zel szűnt meg Dobaynak, a 2-dilc székely-határőrvidéki ezred 
ezredesének tevékenysége, ki a kerület katonai parancsnokává ne
veztetett ki, a szervezést keresztülvitte és a székelyekkel 
Brassó felé vonult. Kedvezőtlenül fejlődött a  helyzet Csikszék-
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ben, hol Dorsner ezredes és más császári érzelmű férfiak a 
székelyek hangulatában oly változást idéztek elő, hogy ezek 
arra  is készeknek nyilatkoztak, hogy a magyar zászló alatt 
álló saját honfitársaik ellen is fognak harczra szállani. A Ma
ros-Vásárhelyen szenvedett kudarcz igen sokat járult e han
gulatváltozáshoz, valamint minden a magyar hadseregről való 
hírek kim aradása is.

Alig távozott azonban Gedeon a gálfalvai csata után si
etve Nagy-Szebenre, hová elhivatott, és a Háromszéket mindig 
nyugtalanító Heydte őrnagy az ujegy házi ut fedezése végett 
Kőhalomra, — midőn fiatalabb erők vették kezükbe a 
szervezést. E tekintetben kivált Gál Sándor, egy igen képzett 
és vállalkozó egykori határőrvidéki tiszt tűnt ki, ki mint ezre
des Kiss Sándor székely huszár-alezredessel együtt a nemzet
őrséget szervezte. Gál az ujonczozást oly erélyesen vitte, hogy 
csapatainak száma napról napra növekedett. Kiss megjelenése a 
székely huszárokkal és a második székely ezred zászlóaljával, 
a  helyzet valóságos leírása és felhívása a fegyverkezésre, a szé
kelyek tömeges csatlakozását vonták maguk után. — Kiss 
már február 12-dikén három tökéletesen harczra kész zászló
aljjal, két zászlóalj dzsidással, egy osztály székely huszárral 
és egy ágyú üteggel szállotta meg Segesvárt. És midőn Bem 
Medgyesen bevonult, 3 rendes székely zászlóalj, a 12-ik honvéd 
zászlóalj és 1 század Mátyás huszár csatlakozott hozzá.

Mig Bem a tám adást sikerrel kezdette meg, az északi 
harcztéren kedvezőtlen fordulat állott be. Urban ezredes már 
február elején tört be ismét Bukovinából, miután dandára ott 
m egerősittetett; ez most 6 zászlóaljból és 2 ütegből állott. A 
határon a magyarok részéről figyelő elkülönitmény állott Riczkó 
ezredes alatt 1 gyenge zászlóalj Sándor gyalogságból, egy 
honvéd zászlóalj és a  lengyel legio egy gyönge zászlóalja né
hány ágyúval.

Berontásánál Urban Vatra-Dornánál 3 előre tolt szá
zadot a Sándor gyalog ezredből Kofler százados alatt, éjjel 
meglepett, körülvette és elfogta és Besztercze gyenge őrize
té t elűzvén, ú jra e város birtokába jutott. Innét Urban február
14-én Király-Németinek fordult, hol Riczkó magát elsánczolta.
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Ezt elől támadta meg és Szeredfalvára egy hadoszlopot kül
dött megkerüléséül. A császáriak kétszeres támadása Király- 
Németi elsánczolt falura a magyarok által vitézül vissza vere
tett, a harmadiknál azonban Riozkó ezredes, ki honvédéit buz
dította, ágyúgolyó által elesett és ezzel emberei ellentállása 
meg volt törve. A honvédek Deés felé vonultak vissza, mivel 
a  lengyelek Király-Németi további makacs védelme által a 
visszavonulást fedezték, hogy hasonló irányban vonuljanak 
vissza. Tóth Ágost alezredes, ki Kolozsvárott parancsnokolt, 
onnét azonnal Urban ellen indult, de észrevette, hogy csapatok
ban igen gyenge, semhogy Urbannak ellentálhasson. Midőn Bem 
február lB-dikán ez eseményekről értesült, azonnal elhatározta, 
hogy Urban ellen indul. Már a következő napon a  hozzá erősí
tésül érkezett 3 székely zászlóaljjal, a 12-dik honvédzászlóaljjal, 
egy század Vilmos huszárral, egy fél század Kress könnyű 
lovassal és 12 ágyúval Besztercze felé indult. Bem érkezése 
hírére Urban, ki a deési utón m ár Bethlenig nyomult volt előre, 
hirtelen Jaád felé fordult északkeletre Beszterczétől vissza, hol
21-kén csak elővédé állott. Ugyané napon tám adta azt meg 
Bem és kiűzte Beszterczéből. Ezután Bem gyorsan .laád felé 
fordult, hol 23-kán Urbant megtámadta és tetemes veszteség
gel újra átűzte a határon. Bem Urbant Tihuczáig üldözte, hol 
erős elkülönitményt hagyott a bukovinai határ megfigyelésére. 
A jaádi ütközetben a székelyek ép úgy mint a 12-ik zászlóalj, 
rendkívüli vitézséggel és szívóssággal harczoltak.

Besztercze katonai parancsnokául Bem Tóth Ágost alez
redest nevezte ki, kinek csapatait a magával hozott k  zászló
aljjal tetemesen megerősítette. Kolozsvár katonai parancsnokává 
Kemény Farkas báró alezredes neveztetett ki. Miután Bem 
északon két nap alatt diadalmaskodott és további intézkedését 
az északi vidék megvédésére megtette, kirándulást tett Deésre 
és Nagy-Bányára, hol hadteste számára nagymérvű lőkészlet 
szállítása végett intézkedett. Márczius 1-jéről 2 -ára éjjel Bem 
ismét Medgyesre érkezett meg.

Puchner báró altábornagy az északi eseményekről még 
mit sem tudván, azt határozta, hogy Bemet a Küküllő vonaltól 
elűzi, azután Maros-Vásárhelyre előnyomul, hogy Urbánnal

6Gelich ; F üggetlen ség i liarcz. I I I .  kötet*
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egyesüljön. E végből Puchner február 27-én és 28-án Stutter- 
heim báró, Van der Null ezredesek és Uracca báró alezredes 
dandárait, egy lovas dandárral együtt, összesen 9750 ember 
gyalogságot, 1326 lovast és 40 ágyút Abrudbányán át Medgyes 
felé inditott. E három dandár Kalliany altábornok közvetlen 
parancsa alatt állott.

Bem hadteste 12000 emberből, 1420 lóból és 30 ágyúból 
állott. Százsebes őrizete és más elkülönített csapatok levo
nása után csak 6600 ember gyalogysággal, 1000 lovassal és 
30 ágyúval rendelkezett közvetlenül.

A m e d g y e s i  c s a t a .

A három napi csata színhelye a nagy Küküllő völgye 
volt, melynek balpartján fekszik Medgyes. Medgyes és Kis-Kapus 
helység közt, mely egy órányira van egy hegy lejtőjén, a völgy 
legfeljebb 1500 lépésnyi szélességű és patakoktól van átszelve, 
melyek a Küküllőbe ömlenek. Nehány száz lépésnyire a hegy 
aljától végződnek a közép hegy ágazatai, fensikos meredek lej
tőkben. Alól az ut vonul el, melynek mentében az említett pa
takok jól vannak áthidalva. Az utón Medgyes és Kis-Kapus 
közt, szemben a Küküllő balpartján fekvő Ekemező helységgel, 
van egy palánkkal körülvett erős korcsma, honnét egész a 
folyóig a talaj posványos és itt téglavetők vannak. A hidak a 
Küküllőn át Kis-Kapusnál és Ekemezőnél szét voltak szedve 
és igy a folyó átgázolhatlan, mivel a bérezi patakok kiöntöt
ték. Egy órányira délre Medgyestől a hegyen fekszik Szász- 
Mecsna helység, melyet Bem megszállva tartott, hogy oldal
támadástól megóvja magát.

Márczius 1-sején az osztrák elővéd Kis-Kapusig nyomult 
előre, hol a magyarok egy zászlóalja, egy lovas százada és 
egy ütege volt felállítva, melyet megtámadott. Makacs és hosszas 
ütközet támadt, melyet Herkalo vies őrnagy ügyesen vezénylett. 
Czetz ezredes, ki Bem távolléte alatt parancsnokolt, a hadtest 
zömét előnyös állásba helyezte az első patak mögé, Medgyes 
és Ekemező közt; de az napon nem fejlődött további harcz. 
Márczius 2-án a császáriak zöme Asszonyfalvára ért és Her- 
kalovics reggeli 8 órakor ismét m egtám adtatok Kis-Kapusnál.
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Kevés csapataival hosszasan állott ellent, de azzal utóbb kény
telen volt fölhagyni és a zömre visszavonulni, hol Medgyesen 
a tartalékot képezte, mig Hrabovszky alezredes egy zászlóalj
jal, egy lovas csapattal és 4 ágyúval Mecsna ellen foglalt állást.

Időközben a császáriak előnyomulásuknál az említett 
korcsmát szálották meg és ágyúikat a hegy túlsó lejtőin he
lyezték el. Ekkor jelent meg Bem a csatatéren és hosszas meg
gondolás nélkül a védelmet tám adássá változtatta. Bánffyt, a 
11-dik és 24-ik zászlóaljjal a korcsma bevételére küldötte, egy
szersmind tüzérségét több száz lépésnyire előre indította és 
tüzeltetett. A korcsma bírásáért nemsokára igen makacs harcz 
támadt. A vitéz 11-ik zászlóalj Inczédy Samu ezredes vezetése 
alatt, ki rettenthetlen bátorsága által hírnevessé lett, négy kar
tács ágyú folytonos tüzelése alatt rohammal vette be a korcs
mát és kiűzte abból a császáriakat. De ezek újra gyülekeztek 
és erősítés által támogattva bátran rohantak ismét abba és 
az a fölött uralgó magaslatra, melyet a 24-dik zászlóalj el
foglalt.

De ezen zászlóalj még nem volt fegyverben gyakorlott, 
és azonfelül roszul is vezényelve, igen könnyen adta fól a 
magaslatot, minek folytán az erősen szorított 11. honvéd zászlóalj
nak is hátrálnia kellett, nemsokára azonban ismét összeszedő- 
dött és Inczédy által buzdittatva, s a Máriássy zászlóalj által tá- 
mogattatva, a korcsmát szintúgy mint a hegyet elfoglalta. A 
harcz a Van der Nüll-féle vitéz cs. kir. elővédi dandárral 
változó szerencsével öt egész órán át folyt, midőn zászlóaljai 
előre nyomultak és szuronyszegezve hátrálásra kényszeritették 
a magyarokat, kikre a cs. kir. lovasság is merész támadást 
intézett, melyet Zsurmay a Vilmos- és Bethlen gróf a Mátyás
huszárokkal viszszavert. Most a 11-ik honvédzászlóalj, melyet 
az 55-ik honvéd zászlóalj, a W ürttemberg-huszárok Károlyi 
őrnagy alatt követtek, újra tám adásba ment át és kény
szerűé az ellenséget állása föladására. Bem az ellenséges tü
zérséget folytonosan tám adtatta a Vilmos- és W ürttemberg- 
huszárok által és követtette gyalogságával. Az osztrák csapa
tok először is Kis-Kapusra vonultak vissza, melynek utczáiban 
még védelmezni igyekeztek magukat, ezután Van der Nüll a
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maga dandárával Asszonyfalvára vonult vissza, hol őt az 
időközben odaérkezett Stutterheim dandárra fogadta. A Kal- 
liany tartalék-dandára e napon Nagy-Selyken állott. Már esti 
9 óra volt és Bem, ki kimerült csapatait többé igénybe nem 
vehette, tüzérségét még folyvást szerepeltette, mely fél 11-ig 
az osztrákokéval lövéseket váltott. Kis-Kapus egy része az 
által leégett. A medgyesi második csatanap mindkét részről 
nagy veszteségeket m utatott föl. A 11-ik honvéd zászlóalj 
maga 9 sebesült tisztet számlált, kik közt kitűnő parancs
noka Inczédy is volt, és 300 embert vesztett ; a lovasság is 
sokat szenvedett.

Márczius 3-dika Bemre nézve szerencsétlen nap volt. Ő 
az uralgó magaslatokon Kis-Kapus mögött, a többször em
lített korcsma előtt a Küküllőbe ömlő patak előtt, állította 
fel csapatait. Kis-Kapuson csak egy 2 lovas-századból és 
4 ágyúból álló gyenge hátvéd m aradt Bethlen alatt. Máso
dik állásul a Medgyes előtt álló sánczok szolgáltak, hol ta r
taléka állott. Zsurmay őrnagy 4 gyalog századdal, 1 lovasszá
zaddal és 4 ágyúval balszárnyát fedte Baromiak melletti föl
állítása által, honnét megkerüléstől kellett tartania. A császáriak 
apatak balpartján állottak, hol Bem homlokzata ellen nagyszámú 
tüzérséget fejtettek ki. Kalliany altábornok a Stutterheim és 
Van der Nüll dandárokkal tám adásra ment elő. Miután Bem gyenge 
hátvéde visszavonult, a két említett császári dandár Kis-Kapus 
felől bontakozott és tám adásra fejlődött., és midőn az Uracca 
dandár Asszonyfalvára ért, erős ágyuharcz kezdődött, mely 
esti 6 óráig tartott, melynél a császári tüzérség, mely igen 
jó l lőtt nagy kaliberű ágyúival, a magyaroké ellen nagy előny
ben volt. Bem 6 ágyúja le is szereltetett és egy társzekér légbe 
röpült. Nem kevésbé szenvedett a gyalogság is az osztrákok 
jól irányzott lövéseitől.

Miután Bem zászlóaljai a császári 51. és 31. ezred 3-ik 
zászlóaljai ellen hosszabb ideig harczoltak, az épen Olasz
országból Puchnerhez küldött táborkari őrnagy Maroichich a 
62-ik gyalogezred 3-ik zászlóalját a  tartalék-dandártól elővonta, 
azt az erdős hegylejtőkön előre vonulni hagyta, hogy saját 
szárnyát meghosszabbítsa és az ellenséges balszárnyat körül-
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kerítse. A zászlóalj a meredek lejtőre fölmászott és az ellen
ség bal szárnyát támadta meg. E mozdulat az egyidejű hom- 
lokzattámadással az ut mentében, döntő volt. A m ár a tüzér
ség által megtámadott magyar gyalogság egész a második ál
lásig futott, és miután az osztrák lovasság is megtámadta a 
magyar tüzérséget, úgy az is, fedve a huszároktól, visszavonult.

Bem, ki a visszavonulásoknál mindig utolsó volt, majd
nem elfogatott; ő ugyanis több ágyúval hosszabb ideig 
állva maradt és m ár körül volt véve, midőn egy szakasz 
W ürttemberg-huszár oda vágtatott és őt kivágta. De alig 
érezte magát ismét szabadon, ágyúival újra állást igyekezett 
foglalni, de az ellenség erősen utána tolult és lehetetlenné 
tette azt. Már esti 7 óra volt. Czetz parancsot kapott, hogy 
a csapatokat a hátulsó állásban összeszedje, mi nemsokára 
meg is történt. Időközben Maros-Vásárhelyről a 4-ik honvéd-* 
zászlóalj és két század szatmári önkéntes érkezett meg, kik 
által az utána nyomuló császáriakat föltartóztatta. Midőn látta, 
hogy megállják a sarat, roham ra küldötte őket előre, de a  
Károly Ferdinánd, Leiningen és Turszky 8-dik zászlóaljai 
ellenében ők is futva kénvtelenittettek visszavonulásra. Kalliany 
megkerülő hadoszloppal kísérletté meg Bem csapatainak a visz- 
szavonulást elvágni, mit azonban Xsurmay őrnagy elkülönít-’ 
ményével úgy hiúsított meg, hogy maga kerülte meg az ellen
séges hadoszlopot és azt legnagyobb meglepetésükre hátban 
támadta meg. Az ellenséges hadoszlop azonnal elhagyta a 
megmászott magaslatot és igy az üldözés be lön szüntetve. Bem 
visszavonulását zavartalanul eszközölte Erzsébetvárosig, hová 
éjfél utáni 1 órakor érkezett. Útközben Szászsebesről jövő csa
patokkal találkozott, melyek Kiss alatt állottak, ki félreértés 
következtében későn jött támogatására. Márczius 5-én Bem 
megvert hadtestével Szászsebesre érkezett.

A magyarok vesztesége 100 halottból, 200 sebesültből 
és ugyanannyi elfogottból állott, a császáriaké 87 halottból, 
207 sebesültből és 60 hiányzóból. A császári csapatok éjjel 
Medgyes előtt táboroztak. Csak napfelkeltével vonultak a vá
rosba. A helyett, hogy győzelmét kizsákmányolja, Puchner 
gyenge üldözés után, csapatainak két napi pihenést engedett.
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Az első dolog, mit Bem Szászsebesen tett, az volt, hogy 
a különben is erős állást elsánczoltatta, azután ruházatok 
gyors előállításáról gondoskodott a városi kézművesek által, 
valamint ágyukészletei előállításáról is. Végre erősítéseket és 
lőkészletet vont magához a Székelyföldről. I t t  i s  B e m  m i n t  
o l y  v e z é r  m u t a t k o z o t t ,  k i n e k  f e j e  é s  s z i v e  m i n 
d i g  h e l y é n  vo l t .  S z e n v e d e t t  v e r e s é g  B e m n e k  
m i n d i g  b u z d í t á s  v o l t  m i n de n e s z k ö  z i g é n y  b e 
v é t e l é r e ,  h o g y  - a z  e l l e n s é g n e k  m i h a m a r á b b  
v i s s z a a d j a  a k ö l c s ö n t .

N a g y - S z e b e n  b e v é t e l e .

Bem az Erzsébetváros és Szászsebes közt félúton levő 
Dános helységig a Bethlen parancsnoksága alatt álló dan
dárt tolta előre és e helyzetben várta a jövendő dolgokat; 
de a  fölött csodálkozott ő is, hadteste is, hogy t. i. a csá
száriak Medgyes felől nem mutatkoztak. Csak 8-dikán pillan
tottak meg ellenséges hadoszlopot; ez Heydte őrnagy elkü- 
lönitménye volt, mely a császáriak balszárnya fedezésére 
Erzsébetvároson át Dános felé küldetett, hogy Bem állása 
ellen tüntessen. Puchner zöme 6-dikán Medgyesről Biomfalvára,
7-dikén Sz.-Ágothára, 8-dikán Ercsényre és Trapoldra, onnét
9-dikén Szászsebes elleni tám adásra indult. E hosszú és a talaj 
nehézségeit illetőleg igen fáradságos utat Puchner uj táborkari 
főnöke Maroichich tervezte, hogy Bemet a székelyföldtől, meg
kerülvén őt, elvágja, forrásaitól megfossza, visszavonulását pe
dig elvágja, sőt oldalt és hátban megtámadja. így tehát a me
rész lengyel tábornokra mérendő döntő csapásról volt szó. De 
eltekintvén attól, hogy a szándékolt megkerülés igen kiterjedt 
volt és annak keresztülvitele a területi nehézségek következté
ben nagyon elhúzódott, — Bem, kinek csak homlokzata ellen 
történt tüntetés, a szándékot csakhamar eltalálta. Ama bonyo
lódott. és időt rabló hadművelet még azon hátránynyal is bírt, 
hogy Bemnek az ut a Küküllő bal partján Nagy-Szebenig 
nyitva maradt.

Medgyesen a császáriak távozásukkor csak két századot 
a  62-ik ezredtől, egy fél századot a 8-dik könnyű lovasezred
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bő] és hadtestük betegeit hagyták. Nipp őrnagy volt a város
ban parancsnok. E gyenge őrizet Bemre nézve nem volt. aka
dály. Midőn őrjáratai által az osztrák hadoszlop indulási irá
nyáról é rtesü lt, minden fontolgatás nélkül azt m ondotta: 
«Mos t  N a g y - S z  e b e n b  e m e g y ü n k . »  Azonnal eltalálta 
Puehner tervét. Félórával a mondott szavak után hadteste 
már indulásra kész volt. Két huszárt fegyelmetlenségért agyon
lövetett és Medgyesre indult. Márczius 9-én éjfél utáni két 
órakor hadteste legnagyobb záporesőben tett igen fárasztó 
menet után Parateibe érkezett. 10-én reggeli 8 órakor Med
gyesre ért, honnét az ellenséges őrizet Nipp őrnagy alatt rög
tön Nagy-Szebenbe futott.

Bem Medgyest 1500 emberrel és 4 ágyúval Pereczy al
ezredes által megszállatta és két órai pihenés után foly
tatta útját Kis-Kapuson át. Ez alkalommal Henter főhad
nagyot, ki hadteste élelmezésével volt megbízva, egy őrmes
terrel, a 62. ezred 62 emberével, kik Nagy-Ekemezőnél a Kü- 
kiillő hidjánál elkülönítve voltak, — elfogta.

Délutáni egy órakor Bem hadteste Nagy-Selykre ért, és 
márczius 11-én reggel onnét Szelindek felé indult, hol az 
elővéd egy kozák előcsapatra bukkant, melyet azonnal meg
támadt és szétugrasztott. Azon helyekben, melyeken Bem á t
vonult, nem kevéssé csodálkoztak a fölött, mikép mehetett 
azon az utón, a melyen őt a császáriak követték. Szelindeken 
Bem a maga csapatainak némi pihenést engedett és déli 12 
órakor ismét előre indult. Délutáni 4 óra volt, hadteste épen 
Nagy-Csűrből bontakozott, midőn jelentést kapott, hogy a 
muszkák Nagy-Szeben előtt állást foglaltak. Bem ezt mondá : 
« A h !  c s a t á v a l  k í n á l n a k  me g ,  a z t  e l  k e l l  f o g a d 
n u n k » .  Bem anélkül, hogy a muszkák neki alkalmatlankodtak 
volna, a fensikon, Nagy-Csűr és Nagy-Szeben közt állást 
foglalt, egész tüzérsége azonnal a sereg élére jö tt és türel
metlenül várta a jelt a tüzelésre. Ez nem késett sokáig. Midőn 
Bem erős kozák csapatosztályt megpillantott, mely balszárnyát 
akarta megkerülni, oly kartács záporral fogadta azt, hogy 
vad futásban szétugrott. Most Bem egész tüzérségét a muszka 
tömegekre tevékenységbe tette, a melyek a borzasztó tüzelést
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nyugodtan állották ki. A muszkák a szőlőhegyekből nem szo- 
rittathattak ki, mi Bemet arra  bírta, hogy mindig több gya
logságot küldött a muszka bal szárny ellen, melyet meg akart 
kerülni. Ez ellen a székelyek heves szuronytámadást intéztek 
és hátrálásra kényszeritették őt, a magyar gyalogság utánna 
nyomult.

Minthogy a W ürttemberg-huszárok majdnem egyidejűleg 
a muszkák jobb szárnyát is megkerüléssel fenyegették, ezek a sán- 
czokba vonultak vissza a város mellett, az árvák háza mögött. 
Időközben Bem a maga tüzérségét a síkságban kifejtette és 
az ágyu-csatát a muszkáké ellen megkezdette: a muszka tü
zérség nem lőtt jól és tetemes veszteségeket szenvedett. Kiss 
Sándor alezredes végre a Koburg- és Vilmos-huszárokkal egy 
magánosán álló muszka-üteg ellen tám adást intézett, mely 
azt gyors visszavonulásra kényszeritette. A harcz a külváro
sok sánezaiban, —  hová a muszkák visszavonultak, miután az 
árvák háza fölgyujtatott gránátok által, — még 'esti 6 és 7 óra 
közt is tartott, mig végre a muszkák a székelyek rohamos tá
m adásának nem állhatták tovább ellent és a városba vonultak 
vissza. A székelyek is ki voltak m ár merülve, midőn Bethlen 
gróf a  m aga dandáréval, — melynek megkerülést kellett volna 
tennie, —  megérkezett. A hires l l - ik  honvéd-zászlóalj azonnal 
a külvárosba nyomult, minden akadályokon áttört és másod
szor rohanta meg a város alsó-kapuját, mig a székelyekkel és 
Máriássy zászlóaljjal egyesülve, a Bethlen dandár negyedik tá
madást tett, mely sikerült is. Miután Skariatin ellentállása meg
tört, csapatai ágyú- és puskatüzelés alatt és a magyarok siketitő 
éljenkiáltásai közt a felső városba vonultak vissza, hol az 
osztrákok és muszkák szétugrasztott csapatosztályai gyülekez
tek és visszavonulásukat Tolmácsra a vörös torony szoros felé 
megkezdették. Azon jelenetről, mely Nagy-Szebenben azon 
éjjel lejátszódott, Bichmann főhadnagy, a cs. kir. 62-ik sorgyalog
ezredből, a következőket Í r ja :

«Nagy-Szebenben a harcz izgalmas jelenetei után siri 
csend uralkodott. A hangulat aggasztó volt, a nagy tűzvész 
az alsó városban azt még szomorúbbá tette. Borzasztó félelem 
lepte meg a lakosokat. A nemzetőrök, több család, gyalog és
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kocsikon, közben-közben katonai csapatok, társzekerek és pod- 
gyász-kocsik, marha-csordák, népfölkelés, a futók roppant 
száma — egy karavánhoz hasonlóan ömlött éjjel a vörös
torony szoros felé»^

Azonban a félelem a magyarok részéről való boszuállás- 
tól bár jogosult, mégis túlzott volt. Csak Benigni, a «Sieben
bürgen’ Zeitung» szerkesztője, ki mindent, mi magyar volt, 
piszkolt, és a nemzetiségi hajszában annyit tett, — esett el 
lövés által. Különben senkinek egy hajaszála se görbült meg, 
és Bem más napon, anélkül, hogy a kormányt megkérdezné, 
általános bünboesánatot hirdettetett. Tanúsítja ez is, hogy O' 
a politika terén is föltalálta magát és tapintattal és higgadtság
gal já rt el, — ez pedig a fővezér egyik legkitűnőbb tulaj
donsága.

Nagy-Szebenben különféle kaliberű 24 ágyú, nagy élelmi 
és lőkészletek, ruházatok és három könnyen fölszerelhető lőpor
malom estek Bem kezei közé. Bem ll-é rő l 12-ére éjjel 2000 
székelyt, kiket fegyvertelenül vitt magával az ágyuk elszálli- 
tására, fölszereltetett és szuronyos fegyverekkel lá tta to tt em 
ezekkel egészítette ki a 11-dik honvédzászlóalj t, és a Máriássy 
zászlóaljt 1300 emberre szaporította. Ezután azok a székely
zászlóaljak, a melyeknek csak dzsidáik voltak, liasonlólag tűz
fegyvereket kaptak. Bem a városi raktárakat szigorúan őriz
tette és ruházati bizottságot rögtönzött. A csapatok márczius
12-én a város és Sellenberk közt táborba szállottak. Az 
50-dik, 32-dik zászlóaljt és a Mátyás-huszárok alakulatlan osz
tályát Bem magához vonta, úgyszintén Bánffy és Pereczy csa
patait is, mintegy 4000 embert.

Hogy a Boiezán álló muszkák esetleges előnyomulása 
ellen óvja magát, Vesztény helységét Károlyi alezredes által 
szállatta meg, Bethlen alezredest pedig egy dandárral Dályán, 
Holczmányon és Uj egyházon át. a császáriak fölkeresésére 
küldötte.

Ha a cs. kir. hadtest megérkezésekor Szászsebes előtt meg 
is döbbent, hogy Bem helyett annak üres sánczait találta, úgy 
e megdöbbenés arra a hírre, hogy Bem Nagy-Szebent bevette, 
épenséggel nagy rémületté vált, melyről Bichmann következőleg
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ítélt: «E z b o . r z a s z t ó  c s a p á s  v o l t ,  m e l y e t  m i n d e n  
e m b e r  é r z e t t  é s  m i n d n y á j u n k a t  n a g y o n  e l c s ü g 
g e s z t e t t . »  Az öreg Puchnert. e szerencsétlenség annyira 
megrendítette, hogy egészen elvesztette fejét, hadtestét oda
hagyta és Kallianynak adta át a parancsnokságot, ő maga 
pedig Rimnikbe ment. rom án területre.

Bem oly lovagias volt, hogy Puchnernek rendjeleit és 
magánlevelezését parlamentair által Romániába utána küldötte. 
Kalliany tábornok, midőn a parancsnokságot átvette, a bá
torságot és reményt nem vesztette el és egýébiránt tisztjei kí
vánságának is engedett, midőn a Talmács előtt álló egykori 
nagy-szebeni őrizettel összeköttetésbe lépni szándékozott, hogy 
Bemet megtámadja. Ezáltal Bem, kivált ha Skariatin is közre
működött, veszélyes helyzetbe juthatott volna, t. i. két tűz közzé. 
Kalliany márczius 17-én Riomfalván át Nagy-Szeben felé indult 
és 12-én Ujegyházra, 13-án Felekre érkezett. Hadtestével rósz 
és mezei járatlan utakon és alkalmatlan hófúvásokban 18 órai 
menetet tett. 14-ikén kellett volna a tám adásnak Nagy-Szeben 
ellen megtörténnie, mihez minden intézkedés meg volt téve, 
de ekkor érkezett meg egy sürgöny Engelhardt muszka tábor
noktól, melyben a terv megtört. Engelhardt azt közölte Ska- 
riatinnal, hogy kénytelen Romániába visszavonulni és fölada
tát bevégzettnek tekinteni, mivel 10,000 székely fenyegeti 
Brassót.

Hogy Brassót, ha lehet, fölmentse, Kalliany 14-én Felek
ről elindult, 15-én Fogarason ment át és 16-án Vledényen a 
Van der Nüll dandárt utói érte, az Uracca dandárt Persánynál 
és a Stutterheim dandárt a lovassággal Sárkánynál. 17-én 
Van der Nüll Brassóra ért, Uracca, Stutterheim és a lovasság 
Feketehalomra. Ugyanaz napon, 14-én, a melyen Kalliany 
Brassó felé fordult, Czetz parancsot kapott, hogy a rendelkez
hető csapatokkal, mintegy 4000 emberrel az Oltról elinduljon. 
Az ellenséges előőrsöket 15-én Fenyőfalváról elűzte és 16-án 
ellentállás nélkül Fogarasig jutott. Útközben a császáriak fölke
resésével megbízott Bethlen dandár csatlakozott hozzá és Vle- 
dénynél a székelyek egy csapatja is, Háromszékből meg
jött. —  Ugyanekkor érkezett meg Bem is Nagy-Szebenből.
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Mintegy 7 zászlóaljjal, 10 és fél lovas századdal és 26 ágyú
val rendelkezett mindössze. 8700 emberrel, kik ezt a sereget 
képezték, indult Bem 18-án Brassó ellen.

Márczius 19-én Bem az osztrákok elővédét Feketehalom
nál megtámadta és maga előtt űzte. A Stutterheim és Uracca 
dandárok gyülekeztek és az előőrsi vonal ellen állást akartak 
foglalni, de ehhez nem volt idejük és a hátulsó állásban nem 
tarthatták magukat, mivel Bem őket borzasztó kereszttűzbe 
vette és erős megkerülő hadoszlopot küldött a feketehalmi 
hegyen át bal szárnyuk ellen. A visszavonulás a magyarok 
mindent leverő kartácsolása miatt a császáriak részéről a legna
gyobb rendetlenséggel történt. Bem Feketehalomnál az üldö
zést beállította, mert csapatai tulerőltetve voltak. A császáriak 
vesztesége ez ütközetben 6 tiszt és 267 ember volt. A két 
cs. kir. dandár folytatta visszavonulását Brassó felé, hol a 
Hzent-Bertalan kápolnája mellett táboroztak. Itt elhatároztatott 
a visszavonulás Romániába a következő napra, 20-ára. Nap 
fölkeltével az Uracca és Stutterheim dandárok harczrendben 
állottak. A Van der Nüll dandár egyelőre a tömösi szoros 
biztosítására az úgynevezett hét faluban maradt. A muszka 
csapatok Engelhardt alatt tartalékállást foglaltak a tömösi szoros 
előtt. 8 órakor Engelhardt értesítést adott, hogy visszavonulását 
a szorosba megkezdi és 9 órakor elindult. Ezt fedve 11 óra
kor a Stutterheim-dandár következett, végre mint hátvéd Van 
der Niill dandára. A Predil alján és a tömösi szorosban a 
hadtest tábora állott.

Márczius 21-én a hadtest átkelt Erdély határán. Délfelé 
a Predil megmászása kezdődött. Bem azonban az üldözéssel 
nem hagyott föl. Csapatai a Van der Nüll dandárhoz közeled
lek és azt mindinkább szorították. Azalatt a szorosban irtó
zatos hózivatar dühöngött és az utón roppant császári kocsi
sor és magán fogat, a menekülő lakosokkal, borzasztó tolongás
ban sietett előre. Bem csapatai mindig közelebbre nyo
multak előre, ágyúi dörgése, mely a mélységekből visszhangzott, 
a futókat páni rettegésbe ejtette. Az ut sima jegén lovak 
rogytak össze és a magyarok kezei közé sok kocsi jutott. Mig 
a  Van der Nüll dandár igy szorittatott, kétszeres megkerülés
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fenyegette azt. így tehát az Uracca dandár felé húzódott, mely 
a Frédii csúcsán elfogadási állást foglalt el. De a magyarok 
a császáriaknak nem engedtek pihenést, újra támadtak és is
m ét erős ütközet fejlődött, mely az utolsó volt Fuchner had
teste részéről. Végre az üldözés megszűnt. A császári dandá
rok vesztesége e napon 186 ember volt halotfakban, sebesül
tekben és hiányzókban. Éjjel a császári hadtest Sin aj a zárdánál 
román területre érkezett.

A hadtest helyzete kétségbeejtő volt. A legénység, mi
után Segesvártól kezdve szakadatlanul ment és harezolt, 
tökéletesen ki volt merülve, két nap óta nem kaptak élelme
zést, ruháik és csizmáik legnagyobb részben használhatlanok 
voltak és a legtöbb tiszt elvesztette podgyászát. Éhhez járult 
az erkölcsi levertség.

Bem, ki márczius 19-én ütközet nélkül foglalta el 
Brassót, miután Fuchner hadtestével végzett, 4000 embert ha
gyott itt és Nagy-Szebenbe sietett, hogy Skariatint is, a vele 
levő osztrák csapatokkal véglegesen kiűzze Erdélyből. A musz
kák és magyarok közt, Bánffy alatt, ki 2000 ember fölött pa
rancsnokolt és Károlyi alezredes alatt, ki tudvalevőleg 1500 
emberrel Boiczáig tolatott előre, a vöröstorony szorosnál ne
hány ütközetre került a dolog. Bem végre itt is rendet akart 
csinálni. Márczius 26-án maga kezdett komoly tám adást a 
muszkák ellen, őket nem csak a határon túl űzte, hanem még 
román területen is jó messze üldözte. A szorost Ihász alezre
des alatti 2000 emberrel szállatta meg. Most Bem a musz
kákkal és osztrákokkal végzett és ura volt egész Erdélynek.

Bem hadteste a székelyek erős csatlakozása által 24,000 
emberből álló hadsereggé növekedett, és az első dolog, a mihez 
látott, midőn a Puchner-féle hadtestet és a muszkákat lerázta 
nyakáról, az volt, hogy hadserege szervezéséhez fogott. Hogy 
Bem a hadviselésnél a politikát és a hadsereg szervezését is 
szem előtt tartotta, azt m utatja, hogy tökéletes hadvezér volt. 
Hadserege szilárdításául és szaporításául nagy erélylyel 
kereteket állított föl, melyeket a gyalogság és lovasság legjobb 
katonáiból alakított és teljes számú tisztekkel látott el. 
Ezekbe a keretekbe állíttattak azután a székely ujonczok és
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igy 2—3 hét leforgása alatt, 9 uj zászlóaljat alakított, melyek 
nem sokára csatakészek voltak. Ezután 10 zászlóaljat állított 
föl a székely nemzetőrségből, melyek azonban nem láttathattak 
el fegyverekkel. A lovasság szervezése természetesen nem ha
ladt oly gyorsan előre, de jó előmenetelt tett. Marosvásár
helyen ■ lőpormalom állíttatott föl, mint az m ár Kézdivásár- 
helyen létezett. Az Áron Gábor által megindított kezdet
leges ágyúöntöde helyett egy tökéletesen fölszerelt öntöde 
készült el, melyre Kossuth a szükséges pénzeket azonnal fo- 
lyóvá tette. Csak nagy nyugalomra és Bem jelenlétére lett 
volna szükség, hogy Erdélyben az ellentállás nagyszerű esz
közei teremtessenek.

De bajnak kellett tekinteni, hogy Bem alig vervén ki az 
ellenséget és megkezdvén szervezési működését, m ár Magyar- 
országba hivatott, hogy Perczellel együttesen működjék. Bem
nek még Déva váracsot és Gyulafehérvárat kellett volna be
vennie. Déva váracs a Maros bal partján fekszik egy 800 
lábnyi magasságú függőleges sziklán és uralkodik az országút 
fölött. Annak nagyon vastag falait csak 1844-ben építették újra, 
ezek ugyan jelentéktelen kiterjedésüek voltak, de a váracsot 
megközelithetlen helyzete következtében csak nagy áldozatok
kal lehetett bevenni. E váracsban igen sok élelmi szer volt 
fölhalmozva az oláh népfölkelés számára, Kudlich cs. kir. fő
hadnagy 60 emberrel hosszas ideig dicsőén védte azt. Ő kicsiny
ben Hentzi volt. A föladási felszólításra ágyukkal felelt, melyeket 
Déva városa és a körülzároló csapatok ellen irányzott. Az ostromló 
csapatok parancsnoka, a vitéz Forró ezredes volt, ki 2000 em
berrel és 6 ágyúval működött. E körülzároló csapatok nagy ereje 
arra  szolgált, hogy az oláh népfölkelést megakadályozza, 
hogy élelmi szereit a váracsból kapja, mi elébb megtörtént. 
Azonban Forró maga a váracs ellen mit sem kezdhetett, mert 
nem bírt ostromágyukkal. Kudlich tehát csak május 25-én 
adta meg magát, midőn neki és kevés emberének semmi enni
valójuk többé nem volt. A nagyon állhatatos és vitéz cs. kir. 
tiszt kapitulácziója m i n d e n  k a t o n a i  t i s z t e l e t  m e g 
a d á s á v a l  nehány magyar várparancsnoknak például szolgál
hatott volna.
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Gyulafehérvár vára különös fontossággal bírt. Ez az or
szág közepében fekszik, a hadműveleti alap összeköttetési vo
nalán délkelet és észak közt és háttal a möczok földe felé tá
masztva s az oláh népfölkelés támpontja volt, jelesül Jankunak. 
Ľ vár Vauban rendszere szerint van építve; körülzáro- 
lására gondolni sem lehetett előbb. Miután Bem Skariatint a 
Vöröstorony szorosból kiűzte, első gondja volt a bánság felé 
indítandó csapatok összeállítása, melyekkel Bánffy ezredes indult 
el. Ezután a Kolozsvárról Tordán és Nagy-Enyeden át magához 
vont csapatokkal Kemény alatt, Maros-Portus, Drombár és 
Borbánd megszállása által Gyulafehérvárt zárolta körül. Már- 
czius 31-én Bem a várost ágyuztatta összes tüzérsége által 
és annak parancsnokát August ezredest föladásra szólította 
föl, de hasztalanul. Bem tehát kénytelen volt Gyulafehérvárt 
körülzárolni. Ez 2 és fél gyalog zászlóalj és 2 lovas század 
által történt, összesen 2560 emberrel. A tüzérség lmzamosb 
időn át tábori ágyukból állott, még pedig 6 hatfontosból, me
lyekhez később még 4 hatfontos és háromfontos járult. Bendes 
ostromról nehéz ágyuk hiánya miatt csak igen későn lehetett 
szó, mint ezt utóbb látandjuk. Ezután Bem az előre küldött 
BánfTy-féle csapatok után indult, melyeket a hátszegi völgyben 
utói is ért.

Bem azon időben való működéséhez még a következőket 
adhatjuk :

Bem minden kitűnő tulajdonsága mellett szintén nem 
igen engedelmeskedett a kormánynak, valamint Görgey és még 
nehány tábornok sem. Ez azonban nem hadműveleti téren 
történt s igy nem volt az ügy kárára. Azonban közigazgatási 
téren annyira önkénvüleg já rt el, mintha Erdély kormányzó
jává lett volna kinevezve. így jelesül a székelyek gyarm atosí
tását rendelte el a bukovinai határon s az oláhok földjeit, kik 
Urbánt Erdélybe törésénél támogatták, a székelyek közt akarta 
fölosztatni. Ily önkénykedések Bemet némelykor összeütközésbe 
hozták a kormánynyal, mely azonban soha sem vált komoly 
jellegűvé ; m ert Kossuth Bem kitűnő hadi sikereit tekintetbe 
vette és az ősz vezér még e rendszabályoknál is szemmel tar
to tta a hadi érdekeket. A székelyek gyarmatosítására vonat
kozó fölhívása következőleg hangzo tt:
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Székelyek!
Őseitekhez méltóknak bizonyítottátok magatokat* fegyvert 

ragadtatok a magyar nemzetiség és a szabadság védelmére. 
Köszönetét mondok érte nektek a magyar kormány és a sza
badság nevében. De még nehéz munka vár reánk ; mert a 
zsarnokság nem nyugszik és legutolsó erejét is összeszedi 
elnyomatásunkra, kiirtásunkra, sőt ezen pokoli műve elérhe
tése végett szövetséget köt halálos elleneinkkel, az oroszokkal. 
Nekünk mindenek előtt azon kell igyekeznünk, hogy Bukovina 
felőli határszéleinket biztosítsuk; m ert az oláh hűtlen nép. 
Én általános kegyelmet adtam nekik, de azok, a kik Urbánnal 
az országból kikergettettek, nem tértek vissza, azok pedig, kik 
hon maradtak, az ellenséggel áruló egyetértésben voltak, mi 
által három legjobb századom, két ágyúm és egy szakasz hu
szárom álnokul eloroztatott. Ez árulásnak az lett a következ
ménye, hogy az ellenség Beszterczénél betört, mi reánk nézve 
felette ártalmas, mivel hadi munkálatainkat nagyban gátolja. 
Nekünk kell törekednünk, hogy ha az ellenséget visszavertük, 
másodszori betörését lehetetlenné tegyük és e határszélekre oly 
férfiakat telepítsünk, kikben megbízhatunk és ilyen férfiak ti 
vagytok székelyek! Ezt kívánja a jog és saját fentartásunk.

Felhívom tehát az összes székely családfőket (26—40 
évig), hogy azonnal jelenjenek meg Marosvásárhelyen, hol négy 
zászlóaljba osztva és a földbirtok elfoglalhatásában seregeink 
által gyámolitva, valóságos birtokukba ünnepélyesen bevezet
tessenek. Különös előnyökkel fognak bírni azok, kik Marosvá
sárhelyt fegyveresen jelennek meg, mert mihelyt egy század 
összegyűl, a birtok elfoglalása végett azonnal a beszterczei 
parancsnokság alá fognak rendeltetni. Tisztekké csak oly egyé
nek fognak kineveztetni, kik m ár mint olyanok szolgáltak. A 
föld kiosztása, az igazság és jogosság szerint közületek válasz
tandó bizottmány vezérlete alatt fog történni, a magyar kor
mány főfelügyelete alatt.

Medgyes, 1849. febr. 22-én.
A felső erdélyi tábor fővezérségétől : 

B e m  J.,
tábornok.
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A szászoknak adott amnes tiával Bem egy második és még 
nagyobb túlkapást engedett magának a kormány kiváltságaiba, 
és  az ez okból megrovását ki is fejezte, de magát a tényt 
nem semmisíthette meg, különben oly tábornok tekintélyét sérti 
meg, ki nagy érdemeket szerzett és aligha szolgált volna to 
vább is.
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VIII.

Tfiíkealkudozások az oláhokkal, azok erőszakos megszakítása, és újabb 
elkeseredett harcz.

Bem elindulásával a bánságba, igen fontos ügy, t. i. az 
•oláh fölkelés leveretése, vagy lecsillapítása egészen elhalasztat- 
tatott. Bem m ár kezdetben nagyon óhajtotta a kibékülést az 
■oláhokkal és annak lehetőségét általános bünbocsánat hirde
tésével egyengette is. Minthogy sikerei és enyhe föllépése által 
ellenségei becsülését is kivívta, könnyű lett volna az oláhokkal 
•egyezkedni. Erdély meghódítása által az oláh mozgalom tere meg- 
,szűkült ugyan, de .Tanku, — kivel akkor könnyen lehetett volna 
egyezkedni, — még mindig fegyverben állott és Bem jelenléte 
szükséges volt, hogy a czélzott kibékülés megtörténhessék. 
Már előbb említettük, hogy Janku alkudozásokra lépett. Ezek 
•Csuka Kálmán, a 27-ik honvéd zászlóalj őrnagya és parancs
noka által kezdettek meg, ki február közepén a hadügymi
nisztériumtól megbizatott, hogy Nagy-Halmágyot, szállja meg. 
Innét az oláh népfölkelés által fenyegetett Kőrös-Bányán, 
lírádon és a Kaján völgy szorosán át Hlyéig, Nagy-Halmágy- 
ról Jószáshelyen át Butyin felé, Nagy-Halmágytól a Kristyori 
hegyen és szoroson keresztül Belényes és Váradig és végre 
Nagy-Halmágytól Brádon keresztül, Zalatna és Abrudbánya 
felé eső vonalakat kellett megszállania. E vonalak legrövidebbike 
is több volt öt mértföldnél. Az összeköttetés biztosításául Csuka 
rendelkezésére állottak: a 27-ik honvédzászlóalj, a német 
légió egy százada, 2 század a szalontai és egy század a bi
hari nemzetőrségből, 1 század guerilla, egy fél huszár-század, 
2 egyfontos és egy 3 fontos hegyi ágyúval. Ezután Pál László-

7Gr el ich : F üggetlen ség i ha rcz . I I I .  kö te t.
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tói, ki a Bácskába rendeltetett és kinek területe fölött is őr
ködni kellett, egy honvéd század Burecz százados alatt, két 
század nemzetőr Alványi és Nozdroviczky századosok alatt^ 
3 háromfontos csajkás ágyúval is csatlakozott. E tarka csa
pattal, mely összesen 2603 emberből, 56 lovasból és 5 hegyi 
ágyúból állott, Csukának nehéz föladatát meg kellett oldania. 
Február 20-án Nagy-Halmágyra érkezett és másnapon fölhívást 
intézett az oláhokhoz az ottani vidéken. Eleinte mitsem akar
tak arról hallani és Csukának velők ütköznie kellett.

így lepte meg Csutak márczius 3-án az oláhokat Sobor- 
sinnál, mely helységben épen nem voltak magyar csapatok és 
igen erősen verte meg őket. Csutak oldalán 5 nemzetőr és 7 
honvéd esett el, 48-an megsebesültek. Miután az Aradot os
tromló haderő parancsnokát fölszólította, szállaná meg az, 
annyira fontos pontot,; Soborsint, Szentiványi őrnagy az 59-ik 
zászlóaljjal megszállotta azt és Villám ezredes a Maros völgyére 
nézve oly fontos vonal fölött őrködött. Csutak márczius 11-én 
némi kis csetepaték után a Janku euberei által megszállott 
Váczát foglalta el, ez alkalommal 150 darab szarvasmarha, 
400 juh és 15 apró ló esett kezei közé.

Miután Csutak fölhívást bocsátott ki arra  nézve, hogy 
mindazok, kik igényt tartanak az elfogott m arhákra nézve, 
azt 8 nap leforgása alatt bizonyítsák be, ellenkező esetben 
azok árverés utján el fognak adatni, mire több valóságos és. 
állítólagos tulajdonos jelentkezett. Az utóbbiak közt volt R. F, 
zarándi alispán, ki 24 ökröt követelt, melyek kiadatását Csutak 
megtagadta. Erre az alispán ur a kormánybiztoshoz fordult, 
kit Csutak ellenségévé tett, mivel azt követelte, hogy az egész 
zsákmányt adja át. Csutak azt válaszolta, hogy azt, mi 8 nap 
leforgása után megmarad, nyugta mellett kiszolgáltatja, mire 
azon különös kérdést intézte Csutakhoz, mikor állítsa ki a 
nyugtát. 8 nap múlva az árverés megtartatott és a befolyt 
pénz egy hadügy miniszteri rendelet értelmében a hadi pénz
tárba tétetett be, hogy az Csutak kis hadereje zsoldja és egyéh 
szükségletei födözéséül szolgáljon.

. A kormánybiztos Csutak ellen föl lévén bujtogatva, ez ennek 
befeketitését megkezdette. Csutaknak már kevés nap múlva S. G,
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kormánybiztos följelentései folytán igazolását kellett volna Delire— 
ezenbe küldenie, mert a kormánybiztos vizsgálatot és Csutaknak 
állásáról való elmozdítását kérte. De mind ez elmaradt. Csutak 
több oláh falut fegyverletételre b írt.,'se  fegyvereket neki kellett 
átszolgáltatni parancsa szerint, de a kormánybiztos ellenkező 
értelemben rendelkezett és ezt kétértelmüleg indokolta. Csutak 
ezután Hrádot és Zalatnát szállotta meg, mi több órai ütközet 
után sikerült is, ez alkalommal az oláhok 1.00 embert, 2 vas
es 4 faágyut vesztetlek. Zrapcenél egy Összpontosított tám a
dás következtében, melynél Dallos Elek százados, Jaszvícz- 
és Liptay őrnagyok is résztvettek csapatosztályaikkal, az oláhok 
fegyverletételre kényszeríti ettek, 345 különnemű fegyver és 
több hasznavehetetlen dzsida volt e nap zsákmánya.

Csekély számú népséget kivéve, mely Jankuhoz csatla
kozott, a többi oláhság hazament, a fiatalságból apródonkint 
300 ember a honvédséghez lépett be 20 forintnyi foglalóért, 
melyet szülőiknek küldöttek. Alig tértek vissza az oláhok 
hónukba, azonnal urdolgára hajtattak, ezt Csutaknak elpa
naszolták, ki azt tanácsié nekik, engedelmeskedjenek a fölszó- 
IMásnak, ő maga megígérte, hogy a helyszínére jövend, s ott 
sérelmeiket meg fogja hallgatni. Ez csakugyan meg is történt. 
Midőn Csutak a mezőre érkezett, ott találta a zarándi első 
alispánt is, mint ottani földesurat. Alig bocsátkozott Csutak 
vele beszélgetésbe.' midőn három oláh munkás jött hozzá s igy 
szólott: <Uram, mi itt urdolgára hajtattunk, noha azt Kossuth 
megtiltotta.» Az alispán közbeszólott s azt monda, hogy csak 
az 1848-ról hátram aradt részt kell fölszántaniok, mit nem 
lehet urdolgának nevezni. Csutak azonban az embereknek 
értésükre adta, hogy ha már 3 nap óta dolgoznak, ő nekik a 
munkáért a napszámot megfizeti és őket hazaküldi, hogy ezen- 
tulra ne menjenek urdolgára. Elbocsátotta őket, mindegyikének 
3 forintot adván, az alispánnak pedig magyarosan megmon
dotta véleményét. Ez esetről azért emlékeztünk meg, hogy 
megmutassuk, miszerint a legszomorubb tapasztalások után, 
még mindig voltak emberek, kik magukba nem szállottak.

Csutak erősítést kért és Kossuthtól márczius 5-én igen 
hizelgő választ nyert, ez őt arra kérte, hogy csekély hadere-

7*
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jé  vei úgy mint eddig sikeresen működjék. Némi csekély erő
sítésre is nyújtott neki k ilátást Ez akkor történt, miután őt a 
kormánybiztos mint népzsarolót jelentette föl.

Egy kémszemle alkalmával bizonyos Treila Juon nevű 
oláh fogatott el, ki az oláh népfölkelés egyik osztályának ve
zére volt és kit mint az ő főbujtogatójukat ismertek föl. Ezek 
az emberek a kőrösbányai görög nemegyesült plébánost, kit 
gyanúban tartottak, hogy a magyarokkal czimborál, a legemberte- 
lenebbül elkinozták és az egész Bárdy nemes család tagjait 
borzasztó kínzások közt meggyilkolták. Tőle tudta meg Csutak, 
hol vannak a Bárdy család tagjai elásva. Holttesteiket 10 ko
porsóba tétette és közös sirba temettette.

Ápril 9-ike reggelén Janku Csutak előőrseit Érádnál meg
támadta, egy órai harcz után az oláhok központosított had
művelet, következtében be lőnek kerítve, s 500 oláh elfogatott, 
kiket Csutak lefegyverezésük után hazaküldött. Köztük volt 
egy öreg pap is, ki külön akart Csutakkal szólani. Azt monda, 
hogy Janku küldöncze, ki belé fáradván a hosszas igazság
talan háborúba, kész bizonyos föltételek alatt a fegyverletételre. 
Ugyanez alkalommal megtudta azt is, hogy Janku az napon 
azért támadt, mert Treilanak alkalma volt minden szorgos 
föl vigyázat daczára is Csutak állását kikémlelni. Ennek követ
keztében Treila a haditörvényszék ítéleténél fogva agyonlövetett, 
mivel mé.g az oláhok is megelégedtek, mert azt mondották 
róla, hogy ő az oka az ütközetben elesettek halálának. 
Mindezekből világos, hogy az oláhok e testvérgyilkos háborútól 
m ár nagyon is megcsömörlöttek.

Csutak a vén pópát megvendégelte és irt, Jankunak, ki 
azt válaszolta, hogy általános bünbocsánatért kész a fegyvert 
letenni és ennek elérése czéljából 14 napos fegyverszünet szük
séges a dühbe hozott nép lecsendesitésére. Ezután Csutak 
jelentést tett a kormánynál e fontos ügyről és egy született 
oláh képviselő küldését kérte, ki mint kormánybiztos a nép
nek biztosítékot adjon a bünbocsánatra nézve. Az ország- 
gyűlés Drágos János országgyűlési képviselőt választotta, ki e 
küldetést igen készségesen fogadta és Debreczenből Nagy- 
Halmágyra utazott.
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A Csutak és Janku közt létrejött kiegyezés folytán mind
ketten egyforma nagyságú kíséretben jelentek meg a Tomasek 
fölött emelkedő hegycsúcson ápril 12-én. Kölcsönös köszönések 
után Csutak Jankut fölszólította, mondaná el nézeteit,«miután 
maga oda nyilatkozott, hogy e találkozásuk a két testvérnémzet 
ellenségeskedéseinek véget fog vetni. Janku kijelentette, hogy 
azon érzékeny veszteségek után, am elyeket a nép szenvedett, 
már elégeli a. harczot és kész bünbocsánat biztosítása mellett 
a fegyvert lerakni, de ehhez 14 napi fegyverszünetre van szük
sége. Ez az, a mit kiván és a mitől nem fog elállani. Csutak 
erre Jankut figyelmeztette, hogy itt nemcsak ellenségeskedések, 
de nagy bűnök is jönnek szóba, melyek fegyvertelenek élete és 
vagyona ellen követtettek el és az kérdés, vájjon nem kiván- 
nak-e ezek bünhödést,. Janku úgy vélekedett, hogy a történ
teken mitsem lehet változtatni s most a dolognak más for
dulatot kell adni. Csutak a többek közt azt is mondá, hogy 
szeretné tudni, minő biztosítást nyújt neki Janku a béke fen- 
tartására nézve: «A fegyverletételt — válaszolt Janku — ez 
elegendő biztosítás a magyar nemzetnek.»

Csutak rám utatott arra, hogy a magyar hadsereg most 
abban a helyzetben van, hogy őket néhány nap alatt fegyver- 
letételre kényszerítse és a következő föltételeket te t te :

1- ör. Hogy a fölkelt oláh nép családi tűzhelyéhez rögtön 
visszavonuljon, minden bántalom nélkül.

2- or. Hogy fegyvereiket Abrudbányán mind lerakják, 
úgy fa és érczágyuikat, lándzsáikat és kiegyenesített kaszáikat is.

'1-or. Hogy közülök 4 honvéd zászlóaljat alakíthassak, 
parancsnokságom alatt, legfeljebb 8 nap alatt, ez leend legfőbb 
kezesség a béke fentartására. — Minden beállítandó ifjú 20 
irtot, fog kapni, mit szülőinek vagy rokonainak adhat., mivel 
ő mint katona megkap minden napidijat és élelmet pontosan.

4-er. Minden ember azon fog lenni, hogy a legyilkolt 
magyaroktól elorzott drágaságokat az itteni kormánybiztos u r
nák átadja vagy megmutatja azok hollétét, úgy nem különben 
azok hulláit, is, hogy azok rendes temetéséről lehessen gon
doskodni.

E föltételek alatt Csutak késznek ajánlkozott az álta
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lános bünbocsánat megadására és a kedélyek lecsendesitésére 
egy 8 napi fegyverszünet megengedésére is. Janku a fegyver- 
szünetet igen rövidnek találta és azt. mondá, hogy a 14 n ap 
hoz kell ragaszkodnia, mivel oly fölizgatott nép 8 nap alatt 
le nem csillapítható. Most Janku is kifejezte kivánatát, eszkö
zölné ki Csutak egy született oláh képviselő küldését kormány- 
biztosi minőségben, hogy oldala mellett működhessék a nép 
lecsillapításánál, ez szolgáljon köztük egy megadandó , bünbo- 
csánat kezeséül. Ezt Csutak annál is inkább tehette, mivel ez 
eszmét ő maga pendítette meg a kormánynál és ez m ár ke
resztül is vitetett. De hozzá tette, hogy a kormánybiztos el
küldése csak akkor fog bekövetkezni, ha ez ott biztosítva lesz. 
« E z é r t ,  é n  á l l o k  j ó t » ,  jegyzé meg Janku.

A második találkozás Csutak és Janku közt ugyanazon 
helyen, április 19-én reggeli 8 órakor történt.

Csutak Jankutól mindenek előtt azt kérdé, mit remél az 
ügy sikerére nézve, mire az utóbbi azt válaszolta, hogy m in
den a legjobb fordulatot látszik venni, de még eddig sem a 
kormánybiztos nem érkezett meg, sem Csutak kiáltványa nem 
jelent meg. «Végezzük a dolgot — mond Janku — én kérésem
nél maradok». -— Csutak kijelentette, hogy ő is komolyan 
váltja be szavát, és hogy Drágos János kormánybiztos, kit 
Janku jól ismer, már megérkezett. Janku most azt mondá, 
hirdetietné hát ki Csutak a fennemlitett föltételek értelmében 
8 nap alatt az általános bünbocsánatot és ö azt maga részé
ről pontosan teljesitendi, a 8— 10,000 fegyvert, melyek nem 
kirekesztőlegesen katonai fegyverek, 8 fa- és fi érezágyut Abrud- 
bányán leteszi. A lovak — mond Janku — az emberek tulaj
dona és ezek hagyassanak meg nekik. Csutak beleegyezett, de, 
azzal a fentartással, hogy a lovak szállíttassanak Abrudbányára, 
mivel a nép ilyenekkel nem bírt. Ép úgy követelte a lőkészlet 
kiadatását is. Azon ígérettel, hogy Drágos, ha nem ma, de hol
nap bizonyosan meg fog jelenni Janku táborában, mindketten 
a legjobb reményekkel eltelve váltak el egymástól.

Drágos Mihellenybe Zarándmegyébe ment, hol a prefek
tusokhoz felszólítást intézett e helységben való megjelenésre. 
April 25-én Janku, Butianu és Dobra csakugyan el is jöttek
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tribunjaikkal, de a békealkudozások nem fejeztethették be, ,mj- 
• vel a főfeltételt, az általános bünbocsánatot Drágós nem hir- 
dettethette ki hivatalosan. Megkérték hát, menne vissza Déb- 
reczenbe és térne , vissza 8 nap múlva közéjük . a feltételek 

. megerősítésével. Drágos Debreczenbe utazott, Csutak is hozzá 
csatlakozott és miután futárja < o n n é t. még nem tért vissza, 
maga akarta a rendkívüli, fontos ügy, elintézését teljesiteni,;,

A magyar kormány m agatartása ezeu kiegyezkedési ügy
ben kezdettől fogva igen különös. volt. U g y l á t s z i k ,  h .ag y  
e z  ü g y b e n  G ö r g e y  é s  B e m  g y ő z ő i  m e i  á l t a l  b e-  
f o l y á s o l t a t t a  m a g á t .  Nehezen volna különben meging
ható, hogy a  bünbocsánat megadásával oly sokáig k ése tt.. Sa- 
ghuna püspököt e bünbocsánatból mindenesetre ki akarta 
vétetni. Végre a szerencsétlen Drágos május 3-ikán minden 
baj nélkül megérkezett Abrudbányán, hol a prefektek által 
nagy tisztelettel fogadtatott és mivel a föltételeknek a kormány 
általi elfogadásával tért vissza, a  tárgyalásoknak május 4-én 
kellett volna a fegyverletételre nézve megkezdetniük. Mivel 
azonban az oláhok nagyobb része nem volt jelen,, azt hatá
rozták, hogy ezek is kérdeztessenpk meg. E czélból Drágos a 
prefektekkel és tribunokkal Topánfal vára m ent, hol május 5-én 
roppant néptömeg gyűlt össze. Drágos hosszú beszédet tartott, 
de ott még egyhangúlag nem hozatott határozat és ő a mérv
adó egyéniségekkel Abrudbányára ment vissza, hol a békeün
nepet meg kellett volna ülniük.

Május 6-án a festői szépségű bányaváros díszben volt. 
A feketesárga lobogót mindenütt a magyar háromszinü zász
lók helyettesiték, azonfelül minden ház ékesítve volt. Egy 
háromszinü lobogó a református templom tornyán is fel volt 
tűzve.

A nép vasárnapi díszruhában hemzsegett az utczákon, 
mert különben is vasárnap volt. Drágos a tribunokkal és pre
fektekkel koczintott a kibékülésre. S e n k i  s e m  g o n d o l t a ,  
h o g y  a z  e s t  h a l á l t  és  r o m l á s t  f og  m a g á v a l  h o z n i  
é s  a b é k e  m ü v e  m e g  f o g  s e m m i s ü l n i .  Ennek köz- 
\mtlen megsemmisítője egy szabad csapat vezére, Hatvani őr
nagy volt, előbb ügyvéd, ki Kossuthnak fölajánlotta magát
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egy zászlóalj szervezésére, s  neki 85,000 írt utalványoztatott 
e végre. A zászlóalj debreczeniekfoől alakult, de .annyira, hiá
nyosan volt ruházva és fölszerelve, hogy Hatvanit e m iatt 
hadftörvényszékileg ei akarták ítélni. A csapat «Hatvani csa
pat» nevét viselte és 610 emberből álíbtt. Csutakhoz küldetett 
erősítésül és midőn az utóbbi Drágossal Debreczenbe ment,. 
Hatvaninak szigorúan meghagyta, ho^y távollete alatt mit se 
kezdjen, hanem tökéletesen csendesen maradjon. M á j u s  
ő r é r ő l  6 - á r a  é j j e l  H a t v a n i  B r á d o n  l e v e l e t  k a 
p o t t ,  m e l y n e k  í r ó j a  é s  t a r t a l m a  m i n d  e m a i  
n a p i g  i s m e r e t l e n e k .  Hatvani e végzetteljes levél vétele 
után csak annyit mondott, hogy másnapon, 6-án Abrudbá- 
nyára fognak indulni. Ezt egy fogságba jutott tüzér Hatvani 
csapatából mondotta, bizonyos Bisták Mihály, midőn vallomá
sát tette.

Május 6-án esti 10 órakor Hatvani a maga zászlóaljával 
a német légió 2 századával, egy fél század huszárral, egy 8. 
fontos és két fontos ágyúval jö tt Abrudbányára, hol a magyar 
lakosság őt «Éljen Kossuth!» kiáltásokkal fogadta. Az első 
lépés, a melyet Hatvani tett, az volt, hogy az oláhokat Abrud- 
bányán és Abrudfalván lefegyvereztette, egyszersmind paran
csot küldött Topáüfalvára a fegyverek letétele végett. Továbbá 
azt. is meghagyta, hogy az oláh vezérek nála jelenjenek meg. 
Janku ezt nem tette. Most Hatvani további átkos tevékenysé
gét fejtette ki. Butianut, Dobrát, Bojér János városi főbírót, 
Sulucz ellenőrt Hastól, Anios papot, Absolon prépostot és több 
előkelő oláh férfit elfogatott, ezután maga szúrt le nyílt téren 
egy oláht, mi fegyelmeden csapatának jelül szolgált hajszára a 
védtelen oláhok ellen.

E hírre Ivanovich Tivadar százados a cs. kir. első oláh 
határőrezrednél, ki mint katonai vezénylő szerepelt az oláh 
népfölkelésnél, még az napon megszállotta a Topánfalváról Ab- 
vudbánya felé fekvő hegyeket és e végből hirtelen összegyűj
tötte az oláh népfölkelést. Ezt Ivanovich annál könnyebben 
tehette, mivel Hatvani állása biztosításául mit sem tett volt, 
sőt még előőrsöket sem állított ki. Csak esti 7 órakor támad- 
ta tta  meg 150 embere által az oláhok jobb szárnyát Czerniczá-



hál. E kis elkülönitvény 1 hatott és 1 sebesült veszteségével 
visszavonulásra kényszeríttetett. 8-án egy más elkülönít mény, 
m dy Vöröspataknál, mely kis bányaváros; magyar* lakossága 
segítségével az oláhok szárnyát tám adta meg, még roszahbul 
járt. Miután éltéikor Körösbánya is fölgyujtatott, a magyarok 
kénytelenek voltak e helyet is elhagyni, s a magyar lakosok, több
nyire bányászok, az aknákba menekültek, de itt is fölkonczol- 
tattak. Az ütközetben 36 ember esett el, összesen 340—350 
magyar vesztette életét, 6 0 —70 megsebesült.

Május 9-én egy más katasztrófa állott be a szerencsét
len x\brudbányán. Hatvani, miután elkülönitményei oda vonul
tak vissza, együtt ta rtá  seregét. Ivanovich százados az oláh 
népfelkelést, mely valamennyi helységből összegyűlt, 5 roham
oszlopra osztotta. Fél hatra az első hadoszlop a vöröspataki 
oldalról támadott és azonnal a többi 4 hadoszlop is Hatvanira 
rontott, kinek csapatai nemsokára a városba szórhattak. Most 
fejlődött csak a nagy harcz, mely puska- és ágyutüzzel, pus- 
kalusával és kaszákkal egész május 10-ike reggeli 6 óráig, 
tehát egész 12 órán át tartott. Ekkor Hatvani nagy esőben és 
ködben visszavonulását Zarándmegyébe megkezdette Gzerni- 
czán át. Hozzá számos menekülőkkel telt kocsi csatlakozott, 
akik közül sokan estek el az utánuk siető oláhok sortüze á l 
tal. Hatvani visszavonulása a sok kocsi által nemcsak meg- 
nehezittetett, de legénységének egy része tőle el is szakittatott, 
és ezek Abrudbányára futottak vissza, hol padlásokon és pin- 
ezékben bújtak el és onnét lövöldöztek kifelé. Drágos képvi
selő, ki mint béke hírnöke jö tt honfitársaihoz, egy pinczében 
találtatott elbújva; mint állítólagos árulónak itt nyelvét vágták 
ki, szemét kiszúrták és testét darabokra aprították.

Hatvani, mielőtt Abrudbányát kiürítette, Dobra prefektet, 
lövette agyon, Butianut pedig, kit. magával vitt, Jószász falu
ban a magyar határon fölakasztatta. A magyarok vesztesége, 
beleértvén a legyilkolt családokat — mint azt Ivanovich szá
zados az ezrede parancsnokságához intézett jelentésében mondja 
— e napon Abrudbányán 2500 hatottra és 5 0 —60 sebesültre 
rúgott. A német légió 2 százada majdnem egészen lekonczol- 
tatott, nemkülönben sok honvéd is.
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Miután Hatvani a maga csapatait Brádon összegyűjtötte, 
.és a ném et légió, 2 uj századát egy három fontos ágyúval 
Nagy-Váradról és 2 székely századat Déváról kapott erősítésül, 
ismételte vészteljes működését Abrudbánya ellen. Május 16-án 
:Oda indult, megszállotta a várost és hogy az utat Zalatna felé 
biztosítsa magának, Koma és Butszeri) helységeket támadta 
meg, hol több házat fölgyujtatott, de kénytelen volt hátrálni 
az oláhok előtt.

Május 17-én Hatvani áz oláhok balszárnyát Kőröspalaknál 
tám adta meg, azután pedig a jobbszárnyat Czerniczánál, de 17 

-halott és 8 sebesült veszteségével ismét visszaveretett. Éjjel a 
kezei közé esett oláhokat a görög egyesültek temploma udva- 

-rában lövette agyon. 18-ik.a reggelén megújította támadását 
és esti 10 óráigj harczolt, és hogy az oláhokkal elhitesse, hogy 
Brádra akar visszavonulni, azonnal .Qgernicza felé fordult, mely 
helységet egész 19-ike reggeli 8 óráig ágyuztatta. Miután be
látta,, hogy ott nem. tarthatja ; magát, ismét Vöröspatak felé 
.fordult, a honnét elüzetett. Ezután Hatvani az oláhok által, kik 
Ivanovich századostól erősítést nyertek, oly módon lön meg
támadva, hogy 26 óráig tarló csetepatézás és ágyúzás után 

.kénytelen volt visszavonulni és a még Abrudbányán és Vörös
patakon m aradt magyar lakosokkal Zalatnára indulni.

De Hatvani ez indulási irányára nézve az oláhok már 
megtették előkészületeiket, a (hala Maro melletti hidat már 
szétbontották és fatorlaszokat építettek. Midőn az oláhoktól ül
dözött csapatok ,e váratlan akadályhoz értek, nagy zavarba 
jutottak, úgy, hogy a székelyek, hogy gyorsabban és bátrabban 
mehessenek, a menekülő magyar családok kocsijait fölborítot
ták, többen az utóbbiak közül halálukat találták, sokakat közü
lők az üldöző oláhok dzsidáikkal agvonszurtak. Hatvani em
berei közül mintegy 300-an az erdőbe menekültek, de ezek, 
midőn Zarándmegyébe akartak menekülni, az oláhok által 
agyonüttettek, a huszárok közül csak heten jöttek Dévára, Hat
vani maga, 4 ágyúja, valamennyi lőfegyvere, zászlóaljának 
zászlója, lőkészlete és podgyásza elvesztése után csak 50 em
berrel érkezett meg Nagy-Váradra. A magyarok vesztesége a 
három ütközet napján, beleértvén a családokat, mintegy 2600 
halottra és 6 sebesültre rúg.
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Hatvani őrült csínye Abrudbányánál május 6-ától 20-áig 
mintegy 5450 magyar életébe került, a fajháboru fokozódott, 
dühhel tört újra ki és még egyszer annyi haderőt vett igénybe, 
mint elébb.

Hatvaninak Nagy-Váradon való megérkezése után az ottani 
honvédkerületi parancsnok, Cseťey ezredes azonnal jelentést tett 
az akkori ideiglenes hadügyminiszter Klapka tábornoknak. Midőn 
ez ügyről jelentést tettünk, Klapka borzasztóan tüzbe jö tt 
és azt m onda: «Azonnal parancsot kell küldeni Nagy- 

'Váradra, hogy Hatvanit vasban küldjék ide. A semmirevalót 
azonnal főbe lövetem.» Egy tiszt kisérte Hatvanit Debreezenbe, 
hol azonnal börtönbe jutott. Következő napon a kormányzó 
külön parancsára vendéglőbén belebbeztetett. Klapka indítvá
nyára irásbelileg szólítottuk őt föl, hogy estig a következő pon
tokra nézve írásban válaszoljon : 1-ször. Aliért hagyta el állo
mását Nágy-Halmágyon, hol mint Csutak helyettesének maradnia 
kellett' volna ? 2-szor. Tudta-e, hogy a békealkudozások az 
oláhokkal megkezdettek? És ha arról tudott, miért indult 
Abrudbányára, és miért lépett ott föl ellenségesen, holott meg 
volt bízva, hogy mit se kezdjen ? 3-szor. Vájjon saját kezde
ményezéséből cselekedett-e ? Ez természetesen a főpont volt. 
A többi pontok hadműveleteire és vereségeire vonatkoztak. 
Esti 6 órakor Hatvani beküldötte nyilatkozatát egy egész sűrűn 
irt ivén, bombasztikus irályban szerkesztve. Igazolása nem volt 
oly hangon Írva, mint egy emberé, ki tudja, mi- súlyos fele
lősség terheli, sőt ellenkezőleg úgy irt, m intha ügyében bíznék 
és e fellengős szavakkal végezte: «Ha ugyan vereséget, szen
vedtem is, az abrudbányai ütközet mégis a magyar történelem 
fénypontját fogja képezni.» Az oláhokat — úgymond —  le akarta 
fegyverezni, mert látta, hogy az alkudozások nem vezetnek czél- 
Itoz. 1 g e n, d e a rn a b i z o n y o s . l e v é l !  Hatvani ügye rövid 
ideig függőbe maradt, Klapka Komáromba m ent és mi nem
sokára diadalittasan vonultunk be Pesten, és Hatvaniról mit 
sem lehetett többé hallani. És ki okozta ipind e szerencsét
lenségeket ? Jd z t s e j t e n i  l e h e t ,  u g y a n ,  d e  b i z o n y o- 
s a n  k i  m o n d a ni  n e  m.
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IX.

Birodalmi alkotmány az ausztriai császárság számára.

Hosszas szünet után, melyet a különbféle csatatereken elő
fordult események leírásával töltöttünk be, mindenekelőtt a po
litikához térünk vissza és a  márczius 4-diki oktroyált alkot
mányt egész terjedelmében reprodukáljuk, mint korszakunk 
egyik legfontosabb alkotmányát. Ezen közös államalkotmány, 
melyet Ausztria akkori államférfiai szerkesztettek, nem lépett 
ugyan soha sem életbe, de utódinkra nézve érdekes marad 
annak tudása, miként kellett volna Magyarországnak a köz
pontosított Uj-Ausztriába beleolvadni. A márczius 4-iki alkot
mány szószerinti szövege a következő v o lt:

I. FEJEZET.

A  birodalomról.

1. §. Az ausztriai császárság következő koronatartomá- 
nyokból áll :

Az Enns feletti s alatti ausztriai főherczegség-, salzburgi 
herezegség-, steyer herczegség-, illyriai királyságból, mely a 
karinthiai s krajnai herczegség-, görczi és gradiskai herczegségi 
grófság-, istriai őrgrófság s Trieszt, városából és ennek kerüle
téből á l l ; — a tyroli és vorarlsbergi herczegségi grófság, cseh
országi királyság-, morva őrgrófság-, felső és alsó sziléziai her
czegség-, galicziai és lodomerí királyságokból, az ausehivitzi és 
zatori heuczegségek-, s krakkói nagyherczegség-, a  bukovinai 
herczegség-, dalmát-, horvát-, s tótországi királyságokból, a hor- 
vát tengermellék-, Fiume városa — s a hozzá tartozó kerület, 
a magyarországi királyság, erdélyi nagyherczegségből, benne 
foglalva a Szászföldet és az ismét bekebelezett Kraszna, Kő-
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zépszolnök és Zarándmegyeket, Kővár vidékét s Zilah városát, 
a  határőrvidékek és a lombárd-veleíjczei királyságból.

2. §. Ezen koronatartományok képezik a szabad, önálló, 
oszthatlan és felbonthatom alkotmányos ausztriai örökös mon
archiát,

3. Bées a császárság fővárosa s a birodalmi hatalom  
székhelye.

4. §. Az egyes koronatartományoknak önállásuk biztosit- 
tatik azon korlátokon belül, melyeket ezen birodalmi alkotmány 
megállapít,.

5. §. Minden népfaj egyenjogú, s minden népfajnak sért- 
hetlen joga van nemzetisége és nyelve fenntartása és műve
lésére.

6. §. A birodalom és egyes koronatartományok határait 
csak törvény által szabad megváltoztatni.

7. §, Az egész birodalom egy vám- és kereskedelmi te
rület. Közbenső vámok semmi czim alatt nem hozathatnak be, 
s hol ilyenek a birodalom egyes részei közt jelenleg fennálla- 
nak, ezek, mihelyt lehetséges, megszüntetendők. Egyes helyek 
vagy területrészeknek a vámvidékből ki — és idegen területek
nek abba bekeblezése a birodalmi hatalomnak tartatik fenn.

8. $. A császárság s egyes koronatartományok czimerei 
és színei meghagyatnák.

II. FEJEZET.

.1 császárról.

9. §. A birodalom és minden egyes tartomány koronája a 
pragmatica sanctio és az ausztriai háziszabály szerint örökös 
a  habsbnrg- lotharingi házban.

10. §. A házi törvények határozatai a trónörökös nagyko
rúsága továbbá a gyámság vagy regensség megállapítása iránt 
érvényükben megmaradnak.

11. §. A császár eddigi czimébe felveszi még a krakkó 
nagyherczeg s bukovinai herczeg czimét is.



: - .12. A császár mint ausztriai császár mégkorónáztatik: 
Eziránt, külön szabály fog részletesen rendelkeznie

13. ' §. A császár koronáztatásakor megesküszik az alkot
mányra, mely eskü utódai által a koronázáskor, valamint a 
regens által regensségébe léptekor letétetik.

14. §. A császár szent, sérthetetlen és nem felelős.
15. §. A császár gyakorolja a főparancsnokságot az

öszszes fegyveres erő fölött vagy személyesen vagy hadvezé
rei által. ■ ='f •

16. §. A császár határoz béke és had fölött.
17. §. A császár fogad- és küld követeket, és köt idegen 

hatalmakkal szerződéseket.
Oly szerződések feletti határozatokra, melyekből a biro

dalomra uj terhek hárulnak, a birodalmi országgyűlésnek bele
egyezése szükséges.

18. §. A császár hirdeti ki a törvényeket s bocsátja ki 
az illető rendeleteket.

Minden rendeletre felelős miniszter ellenjegyzése szükséges.
19. §. A császár nevezi ki és bocsátja el a ministereket, 

ő tölti be a hivatalokat a status-szolgálat minden ágaiban, ő 
osztja a nemességet, rendjeleket és kitüntetéseket.

20. §. Az egész birodalomban a császár nevében szol
g álta ik  ki az igazság.

21. §. A császárt illeti a megkegyelmezés, a ■ büntetés- 
enyhítés és amnestia-adás joga, a miniszterekre nézve hozott 
külön rendeletek fenntartásával.

22. A pénzverésjog a császár nevében gyakoroltatik.

III. FEJEZET.

A birodalmi polgárjogról.

23. §. A birodalom minden népeire nézve csak egy á la
lános ausztriai birodalmi polgárjog létezik. Birodalmi törvény 
határozandja meg, mily feltételek alatt szereztetik meg, gya
koroltatik és vesztetik el az ausztriai birodalmi polgárjog.
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24. §. Egy koronatartományban sem lehet az .ahhoz tar
tozók és más valamely koronatartományhoz tartozók közt 
semmiféle különbség a polgári vagy f'enyitő jog, a jogi eljárás 
vagy a közterhek felosztásában.

Minden ausztriai koronatartomáriy törvényszékeinek jog
szerű ítéletei minden olyanokban egyenlően érvényesek és vég
rehajthatók.

25. §. A személy szabad költözhetése a birodalmi hatá
rokon belől semmi korlátozásnak nincs alávetve. A kivándorlási 
szabadság az álladalom részéről csak a honvédelmi kötelezett
ség által korlátoltalik.

26. §. Mindennemű személyrabság, minden jobbágyi vagy 
tartozósági kötelék örökre eltöröltetik. Az ausztriai földre vagy 
valamely ausztriai hajóralépés minden rabszolgát szabaddá tesz.

27. §. Minden ausztriai birodalmi polgárok törvény előtt 
egyenlők s egyenlő személyes biróság alatt állanak.

28. §. A közhivatalok és státusszolgálatokra minden arra 
képességgel bírók eljuttatnak.

29. §. A tulajdon a birodalom oltalma alatt á l l ; az csak 
a közjó tekintetéből törvényszerinti kárpótlás mellett korlátoz
ható vagy elvehető.

30. §. Minden ausztriai álladalmi polgár a birodalom 
minden részeiben mindennemű fekvő vagyont szerezhet, vala
mint minden törvényesen megengedett keresetágat gyakorolhat.

31. § A vagyon átszállithatása a birodalom határain be
lül semmi korlátozásnak nincsen alávetve. A külföldre kiviendő 
vagyontól kiviteli dijak csak a viszonosság alkalmazásában le
vonhatók.

32. §. Minden a jobbágyi kötelezettségből vagy a felosz
tott tulajdon czirnéből fekvő vagyont terhelő tartozás vagy 
szolgálat megváltható, és jövőre a tulajdon elosztásánál semmi 
fekvőbirtok megválthatlan szolgálattal nem terheltethetik.

IV. FEJEZET.

A községről.
33. §. A községnek alapjogokul biztosíttatnak: a) képvi

selőinek megválasztása; li) uj tagoknak felvétele a község kö-
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nek nyilvánítása s szabálykint ; e) képviselői tárgyalásainak 
nyilvánossága. A kötessek ezen alapjogainak bővebb meghatá
rozása s különösen valamely község körébe felvétel iránti' fel
tételek a községi törvényekben foglaltatnak.

34. §. Környéki és kerületi községeknek közös belügyeik 
elintézése végetti elrendezését külön törvény fogja meghatá
rozni.

V. FEJEZET.

A  tartományi ügyekről.

35. §. Tartományi ügyeknek jelentetnek k i :
I. Minden intézkedések, tekintve 1. a tartományi föld

művelést, 2. a tartományi erővel létrehozandó középitkezése- 
ket, 3. a tartom ány jótékony intézeteit, 4. a tartomány költ
ségvetési tervét és számadását, a) mind a tartományi érték ke
zeléséből eredő bevételek, a tartományi czélokrai adóztatás és 
a tartományi hitel használata, mind h) a tartományi rendes 
és rendkívüli kiadásokra nézve.

II. A részletesb rendeletek a birodalmi törvények h atá
rain belül: 1. községi ügyek; 2. az egyház és iskolaügyek; 
3. az előfogatszolgáltatás és a hadsereg élelmezése és szállá- 
sozása tá rgyában ; végre

Ifi. azon tárgyak iránti intézkedések, melyek birodalmi 
törvények által a tartományi hatalom hatáskörébe utasittatnak.

VI. FEJEZET.

A  birodalmi ügyekről.

36. §. Birodalmi ügyeknek jelentetnek k i : a) az uralkodó 
császári házat és a korona jogait illető minden ügyek; b) a 
birodalom és minden érdekeinek népjogi képviselete, különösen 
idegen álladalmakkali szerződések kötése ; c) az álladalomnak
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viszonyai az egyházhoz; d) a felsőbb közoktatási ügy: e) az 
összes haderő a szárazon és tengeren ; f )  a birodalmi háztar
tás, beleértve a korona javait s a birodalom jószágait* melyek 
alatt az eddig álladalom, kam ara vagy fiscus javai nevezetei
vel jelölt vagyon értetik ; a birodalmi bányák, birodalmi egyed- 
áruságok, birodalmi hitel és a birodalom czéljaira szolgáló 
minden adók és d ijak ; g) minden ipar és kereskedelmi ügyek, 
beleértve a hajózást, vámokat és bankokat, a pénzverést és 
bányászatot, és a mérték- és -súly-szabályozást; h) a biroda
lom vizi- és szárazutak, vasutak, posta és telegraphok általi 
közlekedései, általában minden birodalmi építmények ; i) a bi
rodalom belbátorságának fenntartását illető' minden intézkedé
sek s rendszabályok; végre h) minden ügyek, melyek a biro
dalmi alkotmány vagy a birodalmi törvények által tartományi 
ügyeknek ki nem jelentetnek.

VII. FEJEZET.

A  törvényhozó hatalomról.

37. §. A törvényhozó hatalom a birodalmi ügyekre nézve 
a  császár által a birodalmi országgyűléssel együtt, a tarto
mányi ügyekre nézve pedig a császár által a tartománygyü- 
lésekkel együtt gvakoroltatik.

VIII. FEJEZET.

A  birodalmi gyűlésről.

38. §. A közönséges ausztriai birodalmi gyűlés két ház
ból állami, úgymint a fölső és alsó házból s a császár által 
évenkint tavasszal hivatik egybe.

39. §. A birodalmi gyűlés Bécsben gyűl össze, de a csá
szár által más helyre is hivathatik.

40. §. A felsőház olv követek által képeztetik, kik min-
8G elich : F ügg e tlen ség i ha rcz . I I I .  kö te t.
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den tartom ány szám ára annak tartom ányi gyűlése által válasz
tatnak.

41. §. A felsőházi követek száma az alsóház alkotmány- 
szerű számának felét teszi. Ezen szám felosztása a választási 
törvény által akképen határoztatik meg, hogy minden korona
tartom ány tartom ányi gyűlésének két tagját küldendi követekül, 
s a hátralevő szám a népességhez aránylag osztatik fel min
den koronatartományok közt.

42. §. Minden koronatartományból a birodalmi országgyű
lésre küldött mindkét tartom ány gyűlési tagtól megkivántatik, 
hogy a politikai és polgári jogok teljes élvezetében, legalább 
öt év óta ausztriai álladalmi polgárok és legalább 40 évesek le
gyenek.

A felsőház többi tagjai a tartom ányi gyűlések által csak 
azon birodalmi polgárok közül választhatók, kik az emlitett 
átalános személyes tulajdonságokkal bírnak, s a birodalomban 
legalább 500 pfrtnyi közvetlen adót fizetnek.

Azon koronatartományokban, hol az oly birodalmi polgá
rok száma, kik ötszáz pfrtnyi közvetlen adót fizetnek, nem éri el 
az egytől hatezer lélekre eső arányt, az a koronatartománynak 
adózás tekintetében legközelebb következő birodalmi polgárai 
által ezen arányig pótoltatik ki.

43. §. Az alsóház közvetlen népválasztás által képezte- 
tik. Választó-képességgel bir minden ausztriai birodalmi pol
gár, ki a polgári és politikai jogok teljes élvezetében van és 
ki vagy a választótörvény által határozott évi mennyiséget köz
vetlen adóul fizet, vagy közvetlen adó fizetése nélkül személyes 
tulajdonságánál fogva valamely ausztriai koronatartomány 
községében activ választójoggal bir.

44. §. A választások az alsóház számára kerületek sze
rin t és azon helyeken történnek, melyeket a választási törvény 
m eghatározand; ugyanaz határozandja meg a követek számát 
a népesség aranyában. Ezen szám oly módon meghatározandó, 
hogy minden százezer lélekre legalább egy követ essék. A vá
lasztási törvény az előbbi §-ban emlitett közvetlen adóbeli évi 
mennyiséget minden koronatartom ányban annak sajátságos vi
szonyaira figyelmezve határozandja meg, ebben azt tűzvén ki
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alapelvül, hogy az a vidékre és 10,000 lakosú városokra nézve 
üt pfrtnál, 10,000 lakosnál népesebb városokra nézve pedig 
10 pfrtnál kevesebbet ne tegyen, de 20 pfrtnál többre semmi 
esetre se határoztassék.

45. §. Hogy valaki az alsóházba meg választathassuk, 
szükséges, hogy maga is választó, a polgári és politikai jogok 
teljes élvezetében, legalább öt év óta ausztriai álladalmi pol
gár s legalább 30 éves legyen.

40. §. Minden szavazás a felső- és alsóházijai, választá
soknál szóbeli és nyilvános.

47. §. Azon választottaknak, kik közhivatalt viselnek, a 
távozási engcdelem nem tagadtathatik meg.

48. §. Ila  a birodalmi országgyűlés valamely tagja fize
téses álladalmi hivatalt fogad el, uj választás alá köteles m a
gát vetni.

49. §. A felsőház tagjai tiz, az alsóház tagjai öt egy
másután következő évi időre választatnak. Követségük lefolyása 
után ismét, megválaszthatok.

50. §. A felsőház tagjai nem kapnak kárpó tlást; az alsó
háziak minden ülés-szakért kárpótlási összeget nyernek.

51. §. Senki sem lehet egy időben a felső- és alsóház
tagja.

52. §. A birodalmi gyűlés minden tagja abba beléptekor 
esküt tesz le a császárnak és az alkotmányra.

53. §. A követeknek nem szabad utasításokat elfogadni 
s szavazatjogukat csak személyesen gyakorolhatják.

54. §. A birodalm i gyűlés mindegyik házának joga van 
tagjainak megbízó leveled megbírálni és azok befogadása felett 
határozni.

55. §. Mindegyik ház általános szótöbbséggel választja 
elnökét és alelnökeit. az ülésszak idejére.

50. §. Egyik ház sem hozhat végzést, ha tagjai alkot- 
mányszerü számának többsége nincsen egybegyülve.

57. §. Titkos szavazásnak — a történendő választások 
kivételével — egyik házban sincsen helye.

58. §. Végzés csak absolut szótöbbség által hozattathatik.
8*
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Egyenlő szavazatok esetében, a  tárgyalásba vett indítvány fél
re vetettnek tekintendő.

59. §. A birodalmi gyűlés ülései nyilvánosak. De mind
egyik háznak joga van. az elnök vagy legalább tiz tag által 
tett indítványra, bizodalmas üléseket tartani.

60. §. Csak birodalmi gyűlési tagok hozathatnak be kör
leveleket azon házba, melyhez tartoznak.

61. §. Küldöttségek a birodalmi gyűlésbe nem bocsát
tathatnak.

62. §. A birodalmi gyűlés egy tagját sem lehet a gyű
lésen kívül az ülésekbeni nyilatkozatai miatt számadásra vagy 
törvényes kereset alá vonni.

68. §. A birodalmi gyűlés tagját, mig az egybe van 
gyűlve, csupán a háznak, melyhez tartozik, helybenhagyásá
val lehet befogni vagy perbe idézni a tettenkapatás kivételével.

64. §. Mindegyik ház maga határozza meg ügyszabály
zatát az ezen alkotmány által meghatározott elveken helül. A 
felső és alsóháznak egymáshozi ügykezelési viszonyai a két 
ház közti egyezkedés által szabályoztatnak.

65. §. A császárnak, valamint a két ház mindegyikének 
joga van törvényeket indítványozni.

66. §. A császárnak és a birodalmi gyűlés mindkét há
zának megegyezése minden törvényhez megkivántatik. Oly tö r
vények hozása iránti indítványok, melyek a két házak egyike 
vagy a császár által félrevettettek, ugyanazon ülésszakban újra 
nem terjesztethetnek elő.

67. §. A birodalmi gyűlést részvét illeti azon ügyek fe
letti törvényhozásban, melyek ezen birodalmi alkotmányban 
birodalmi ügyekül j eleitettek ki.

68. §. A birodalmi ügyek feletti törvényhozásban minden 
koronatartományok követei részt vesznek. Ezen közös részvét
nek helye van a polgári jog, fenyitő jog, törvényszéki szerke
zet és törvényszéki eljárás feletti törvényhozásra nézve is.

Amennyire azonban Magyarország, Erdély-, Morvát- és 
Tótországban a Horvát-tengermellék és Fiúméval együtt a tör
vényhozás most előadott ágaira nézve, sajátságos, a többi ko
ronatartom ányokéitól különböző törvényes szabályok és intéz-
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kedések léteznek, a törvényhozás ezen részére nézve, az előbb 
nevezett koronatartományok tartományi gyűléseinek hatásköre 
fennhagyatik.

Azonban ezen koronatartományok tartom ányi gyűléseinek 
feladata lesz, az eddigi törvényhozást az említett ágakban 
vizsgálat alá vetni, miszerint a törvényhozás óhajtható össz
hangzása a birodalom minden részeiben mielőbb eszközöltet
hessék.

Mig ez megtörténnék, azon koronatartomány követei, 
melyben a többi koronatartományokétól különböző törvényho
zás áll fenn a nevezett ágakban, a birodalmi gyűlésnek efeletti 
tárgyalásaiban részt nem vesznek.

69. §. A császár halasztja el és zárja be a birodalmi 
gyűlést, s bármikor megrendelheti az egész birodalmi gyűlés
nek, vagy valamelyik házának szétoszlását.

Ha a birodalmi gyűlés elhalasztatik, vagy csak egyik 
háza is szétoszlatik, az ülések mindkét házban azonnal fel - 
függesztendők.

A birodalmi gyűlés uj összehívásának, szétoszlatása ese
tében, utána három hónap alatt be kell következnie.

IX. FEJEZET.

A tartományi alkotmányok és tartományi gyűlésekről.

70. §. Az 1. §-ban megnevezett tartományok azon ügyek
ben, melyeket a birodalmi alkotmány, vagy birodalmi tör
vények tartom ányi ügyeknek jelölnek ki, a tartom ányi gyűlé
sek által képviseltetnek.

71. §. A magyarországi királyság alkotmánya annyiban 
tartatik fen, hogy azon szabályok, melyek ezen birodalmi 
alkotmánynyal nincsenek összhangzásban, erejüket elvesztik, 
és hogy minden nemzetiségek s a tartom ányban divatozó 
nyelvek egyenjogúsága a nyilvános és polgári élet minden 
viszonyaiban czélszerü intézmények által biztosittatik. Különös 
szabály rendezendi ezen viszonyokat.
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72. §. A szerb vajdaságnak oly intézkedések biztosít
tatnak, melyek egyházi közösségek- és nemzetiségük fentartá- 
sára régibb szabadságleveleken és császári a legújabb korbeli 
nyilatkozatokon alapulnak.

A vajdaságnak más valamely koronatarlománynyali 
egyesítése annak követei meghallgatása után külön intézkedés 
által fog meghatároztatni.

73. §. A horvát- és tótországi királyságokban a hozzá 
tartozó tengermellék, továbbá, Fiume városa és a hozzá ta r
tozó területtel egyetemben, ezen tartományoknak sajátságos 
intézményeik a birodalommal ezen birodalmi alkotmány által 
szabályozott összeköttetésén belül, azoknak a magyarországi 
királyságtól teljes függetlenségében fentartalnak. Dalmatia kö
vetei fognak ezen királyságok tartom ányi gyűlésével a biro
dalmi végrehajtó hatalom közbenjárása mellett a csatlakozás 
és annak feltételei iránt tanácskozni s az eredményi, a csá
szár sanctiója alá terjeszteni.

74. §. Az erdélyi nagyfejedelemség belszerkezele és al
kotmánya, a magyarországi királyságtóli teljes függetlenség, 
s a tartom ányban lakó minden nemzetek egyenjogúsága alap
ján , ezen birodalmi alkotmánynyal összhangzólag uj tarto 
mányi szabály által fog rendeztetni.

A szász nemzet jogai ezen birodalmi alkotmányon belül 
fentartatnak.

75. §. A birodalom integritása védelmére fenálló intéz
ménye a határőrvidéknek katonai organisatiójában fentartatik 
és mint a birodalmi hadsereg kiegészítő része a végrehajtó 
birodalmi hatalomnak m arad alárendelve. Külön szabály a 
határőrvidéki lakosoknak birtokviszonyaira nézve ugyanazon 
könnyebbitéseket biztositandja, melyekben egyéb tartományok 
lakosai részesültek.

76. §. Külön szabály rendezendi a lombárd-velenczei 
királyság alkotmányát és ezen koronatartom ánynak a biroda
lomhoz! viszonyát.

77. §. Minden egyéb koronatartományok saját tartományi 
alkotmányokat nyernek. A rendi alkotmányok megszüntetnek.

78. §. A tartományi gyűlések összeszerkesztése minden
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tartom ányi érdekek figyelembe vételével történendik. A köve
tek azokba közvetlen választás által hivatnak.

79. §. A tartományi képviselet hatásköréhez tartozó jo 
gokat vagy maguk a tartományi gyűlések, vagy az általuk 
választott tartományi bizottmányok gyakorlandják.

80. §. Mindegyik tartományi gyűlésnek biztosittatik azon 
jog, miszerint a tartományi ügyek feletti törvényhozásban 
részt vehessen, törvényeket indítványozhasson, valamint azon 
jog, miszerint a tartom ányi törvények végrehajtása fölött őr
ködhessék. A császár és a tartományi gyűlés megegyezése 
minden tartományi törvényre megkivántatik.

81. §. A tartományi alkotmányok módosításai azon ta r
tományi gyűlésekben, melyek először fognak egybehivatni, a 
törvényhozás rendes utján inditványoztathatnak. A következő 
tartom ányi gyűléseken ily módosítások feletti határozatra a 
követek legalább három negyedének jelenléte, és a jelenlevők 
legalább két harmadának beleegyezése leend szükséges.

82. §. A részletes!) határozatokat a tartom ányi gyűlések 
és tartományi bizottmányok alakítása és hatásköre felett, 
ezen tartományok tartományi alkotmányai és választási tör
vényei határozandják meg.

83. §. A birodalmat, képező minden egyes koronatarto
mányok alkotmányai az 1849. év folyamában lépendenek életbe 
és az első ausztriai általános birodalmi gyűlés elébe kell te r
jesztetniük, mely azok behozatala után tüstént egybe fog 
hivatni.

X. FEJEZET.

A  végrehajtó hatalomról.

84. §. A végrehajtó hatalom az egész birodalomban és 
minden koronatartományokban egy és oszthatlan. Az kizáró
lag a császárt illeti, ki azt felelős ministerek és ezeknek alá
rendelt hivatalnokok által gyakorolja.

85. §. Ha a végrehajtó hatalom egy része valamely 
testületre vagy bárkire átruháztatik, ez csak visszavonhatólag
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történhetik, és a korona mindig fel van jogosítva a végrehajtó 
hatalom átruházott részének gyakorlata felett máskép rendel
kezhetni.

86. §. A tartom ányi törvények végrehajtása és kezelése, 
valamint a tartományi bizottmányok által alkotmányos hatás
körükön belül hozott végzések kivitele a végrehajtó hatalmat 
illeti.

87. §. Ha a birodalmi vagy tartományi gyűlés nines 
egybegyülve, és sürgetős, a törvényekben előre nem látott 
rendszabályok szükségesek, melyeknek halasztása a birodalomra 
vagy koronatartom ányra nézve veszélylyel já rn a : a császár 
fel van jogosítva a szükséges intézkedéseket a ministerium fe
lelőssége mellett, ideiglenes törvényerővel megtenni, de azon 
kötelezettséggel, hogy aziránt a birodalmi vagy illetőleg tarto
mányi gyűlésnek az okokat és eredményeket előtérj eszsze.

88. §. A ministerek a birodalomban és az egyes koro
natartományokban vezetik a közigazgatást, kiadják az illető 
rendeleteket és őrködnek a birodalmi és tartományi tö r
vények kezelése fölött.

89. §. A ministereket illeti, felelősségük mellett, azon 
ügyekben, melyek a községek vagy tartományi gyűlések s 
azok orgánumainak önálló rendelkezésére bízattak, a törvények
kel s közjóval ellenkező közigazgatási rendszabályok végre
hajtását felfüggeszteni vagy megtiltani.

90. §. A ministereknek joga van a birodalmi gyűlésen 
megjelenni és bármikor szólani; bizonyos tárgyalásokon m a
gukat kiküldött biztosok által is képviseltethetik.

A birodalmi gyűlés szavazásaiban részt csak akkor vesz
nek, ha annak tagjai.

91. §. A ministerek felelőssége, az ellenöki törvényszéki 
eljárás, valamint elitéltetésük esetében megbüntetésök iránt 
különös törvény fog rendelkezni.

92. §. Az egyes koronatartományok számára a császár 
helytartókat nevez, kik mint a végrehajtó hatalomnak orgá
numai, a birodalmi s tartom ányi törvények kezelése fölötti 
őrködésre, és a belügyeknek hivatalos területük körébeni ve
zetésére hivatvák és kötelesek.
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93. §. A helytartóknak joga van a tartományi gyűlések
ben személyesen, vagy kiküldött biztosaik által megjelenni és 
bármikor szólani. A tartom ányi gyűlés szavazásaiban csak 
akkor vesznek részt, ha annak tagjai.

94. §. A helytartók hivataloskodásukban felelősek az 
iránt, hogy a birodalmi és az illető tartományi törvények 
pontosan megtartassanak és kezeltessenek.

95. §. A végrehajtó birodalmi hatalom a helytartókat 
s az egyes koronatartományok minden hatóságait a birodalmi 
ügyek elintézésével is m egbízhatja, vagy azokat a birodalom 
minden részeiben m ás orgánumok által kezeltetheti.

XT. FEJEZET.

A  birodalmi tanácsról.

9(5. §. A korona s végrehajtó birodalmi hatalom m ellé 
birodalmi tanács fog felállittatni, melynek hivatása lesz ta 
nácsló befolyást gyakorolni mindazon ügyekre, melyek iránt 
a végrehajtó hatalom tőle véleményt kér.

97. §. A birodalmi tanács tagjai a császár által nevez
tetnek k i ; ezek kinevezésében a birodalom különböző részeire 
lehető tekintettel kell lenni.

98. §. Külön törvény szabályozandj a a birodalmi ta
nács rendezését és hatáskörét.

X1T. FEJEZET.

A  bírói hatalomról.

99. §. A birói hatalom önállólag gyakoroltatik a tör
vényszékek áltat.

100. §. Minden bíróság az álladalomból ered. Jövőben 
semmiféle uritörvényszékek nem létezhetnek.

101. §. Az álladalom által kinevezett bármely bírót vég
képi behelyeztetése után birói ítéleten kívül nem szabad hi-
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vatalából ideiglenesen elmozdítani vagy elbocsátani, sem saját 
kérelme nélkül más szolgálati helyre áthelyezni, vagy nyugal
mazni.

Ezen utóbbi határozat azonban nem alkalmazható oly 
nyugalmazásokra, melyek bekövetkezett szolgálati tehetlenség 
miatt a törvény rendeleténél fogva történnek, valamint a birói 
személyzetben! azon változásokra sem, melyek a törvényszé
kek rendezésében! módosítások által lesznek szükségesekké.

102. §. Igazságszolgáltatás és közigazgatás elválnak, és 
egymástól függetlenek lesznek. A közigazgatási és törvény- 
széki hatóságok közti illetőségi összeütközések felett a törvény 
által meghatározandó hatóság fog ítélni.

103. §. A törvényszéki eljárás rendesen nyilvános és 
szóbeli lcend.

A nyilvánosság alóli kivételeket a rend és erkölcsiség 
érdekében a törvény fogja meghatározni, büntetőügyekben 
vádló eljárásnak lesz helye, esküdtszékek itélendnek minden 
súlyos bűntényekben, melyeket a törvény részletesben jelö- 
lend ki, valamint politikai és sajtó vétségekben is.

104. §. Az említett általános elvek keresztülvitele, me
lyek szerint jövőben az igazság kiszolgáltatás elintézt.etni, és 
a  birói hivatal gyakoroltatni fog, valamint azoknak az egyes 
koronatartományokba, ezek sajátságos viszonyai figyelembe 
vételéveli behozatala, különös birodalmi és illetőleg (68) ta r
tományi törvényeknek tartatik fen.

105. §. A házitörvények határozatai a császári ház- 
tagjainak törvényszéke iránt fennmaradnak.

XIII. FEJEZET.

A  birodalmi törvényszékről.

106. §. Egy legfelsőbb birodalmi törvényszék fog felál- 
bttatni. mely hivatalánál fogva, vagy előterjesztett panaszra 
következő esetekben fog m űködni:

I. Mint választott törvényszék azon vitatkozás! kérdé
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sekben, melyek a birodalom és egyes koronatartományok 
közt, vagy csupán egyes koronatartom ányok közt felmerülnek, 
a mennyiben a tárgy a birodalmi törvényhozó hatalom köré
hez nem tartozik.

II. Mint legfelsőbb féljebbviteli b íróság : a politikai jo
gok megsértésénél.

III. Mint nyomozó és legfelsőbb ítélő hatóság: a) a mi
nisterek és helytartók elleni vádaknál, to v áb b á : b) a m onar
cha vagy regens elleni - összeesküvések- s merényleteknél és 
felségsértés és honárulás eseteinél.

107. §. A birodalmi törvényszéknek székhelye Bécsben 
van, és különös törvény által fog megbatároztatni, miképen 
történjék a bírák kinevezése az egyes koronatarlományok te
kintetében, mily nagy legyen azoknak száma, és minő legyen 
a törvényszék eljárása.

XIV. FEJEZET.

A  birodalmi háztartásról.

108. §. Minden birodalmi és tartományi czélokra szol
gáló adók és dijak törvények által határoztatnak meg.

109. íj. A birodalom minden bevételei és kiadásai éven- 
kint egy a törvény által meghatározandó költségvetési tervben 
kimutatandók. A terv netaláni tulhágásai a birodalmi gyűlés 
utólagos elismerésének aláterjesztendők.

110. §. Az álladalmi adósságért a birodalom kezeskedik.
111. § Minden évi birodalmi háztartás feletti általános 

számadás az álladalmi. adósság áttekintésével együtt a legfel
sőbb számvevőhivatal által a birodalmi gyűlés elibe terjesz
tetik.

112. §. Különös törvény határozandja meg a legfelsőbb 
számvevőhivatal elrendezését és illetőségét.
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XV. FEJEZET.

A  fegyveres erőről.

113. §. A fegyveres erő hivatása a birodalm at külső 
ellenségek ellen védeni, és belül a rend fentartását és a tör
vények végrehajtását biztosítani.

114. §. Ben a fegyveres erő ezen czélokra csak a polgári 
hatóságok felhívására és a törvényesen meghatározott ese
tekben és formák alatt léphet fel.

115. §. A fegyveres erő lényegesen engedelmeskedő. An
nak semmi része sem tartha t közös tanácskozásokat.

116. §. A törvény határozandja meg a szárazi és ten
geri szolgálatra tartozó általános honvédelmi kötelesség terje
delmét és módját.

117. §. A hadsereg katonai törvényhatóság és katonai 
törvény alatt áll. A fegyelmi szabályok a szárazi és tengeri 
haderő részére teljes erőben megmaradnak.

118. §. A hadsereg esküje a birodalmi alkotmányra 
felvétetik a zászlóeskübe.

119. §. A nemzetőrség elrendezése különös törvény ál
tal fog szabályoztatok

XVI. FEJEZET.

Általános rendeletek.

120. §. Mig az ezen birodalmi alkotmány által feltéte
lezett organicus törvények alkotmányos utón létre jövendőnek, 
addig a megfelelő intézkedések rendeleti utón fognak kiadatni.

121. §. Mig az uj törvények és rendeletek életbe nem 
lépnek, a fenállók erejükben fentartatnak.

A fenálló adók és dijak tovább is beszedetnek, mig uj 
törvények eltérőleg nem rendelkeznek, és alkalmazásba nem 

jönnek.
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'122. §. A hatóságok az őket illető uj organicus tör
vények és rendeletek kiviteléig erejükben megmaradnak.

123. §. Ezen birodalmi alkotmány módosításai az első 
birodalmi gyűlésen a törvényhozásnak szokott utján indit- 
ványoztathatnak. A következő birodalmi gyűlésekben ily mó
dosítások feletti végzésre mindkét házban az összes tagok 
legalább három negyedének jelenléte és a jelenlevők legalább 
két harmadának beleegyezése szükséges.

Kelt Olmütz királyi fővárosunkban márczius negyedikén 
az üdvnek ezer nyolczszáz negyven kilenczedik, országiásunk 
első évében.

Ferencz József.

S c h w a r z e n b e r g ,  S t a d i o n ,  K r a u s s ,  B a c h ,  G o r d o n ,  
B r u c k ,  T h i n n f e l d ,  K u l m e r .

A márczius 4-ki oktroyált osztrák alkotmány közzététele 
alkalmával úgy a magyar kormány, mint az országgyűlés ta r
tózkodott minden nyilvános nyilatkozattól. És ezt a váró 
m agatartást meg is kellett volna tartaniok egész a döntő pil
lanatig. Mivel ezt nem tették, ugyanabba a hibába estek, me
lyet az akkori bécsi államférfiak elkövettek, midőn türelmet
lenségükben alig tudták bevárni a pillanatot, hogy politikájok 
végczéljával előlépjenek és W indischgrätz hg. elhamarkodott 
győzelmi hírére a kápolnai csata után, a magyar alkotmányt 
felfüggesztő octroyalt alkotmányt proklamálták.

A nemzeti kormánynak és országgyűlésnek tovább is 
hallgatással kellett volna fogadni az osztrák kormánynak eme 
kiszámithatlan következmények által kisért lépését. Kezdetben 
tartózkodó magatartásuk megszüntetésére annál kevésbé volt 
okuk, minthogy az országgyűlés az 1848. decz. 2-án Olmücz- 
ben történt trónváltozás alkalmából azt a határozatot hozta,
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hogy V. Ferdinand király ő felségének lemondását, és Ferencz 
József király ő felségének trónralépését el nem ismeri, mert 
mindakét tény a törvényes formák mellőzésével ment végbe. 
Az országgyűlés eme határozatának értelmében a hatalom 
tényleges birtokában levő ifjú osztrák császárnak mint magyar 
királynak minden ténye m ár eleve desavouáltnak volt tekin
tendő és Ferdinand király még mindig a Sz.-István korona 
jogszerinti viselőjéül vétetvén, az ő utólagos jóváhagyásának 
fentartása mellett még Debreczenben is jó ideig különféle in
tézkedéseket tett a magyar kormány. Ha tehát annyira men
tek Debreczenben alkotmányharczunk legitimitásának védésé
ben, szilárdul kellett volna ragaszkodni V. Ferdinándhoz; ez 
lett volna a politikai következetesség, és a márcz. 4-ki okt.royalt 
charta által annál kevésbé kellett volna elfoglalt álláspontjuk 
m egtartásában tévútra vezettetni magukat, miután az által 
megóva m aradt még az a lehetőség is, hogy könnyebben létre
hozhatnak egy esetleges kiegyezést.

A józan megfontolás kora azonban Debreczenben is le
járt. Magyarország állami létele felfüggesztésének proklamálása 
rendkivül elkeserítette a kedélyeket s irányadó politikai kö
rökben azon kezdtek gondolkozni, vájjon és mi módon foglal
janak állást az oktroyált alkotmánynyal szemben. Kossuth és 
az uralkodó párt arra határozta magát, hogy a bécsi centra
listák államcsinyjére hasonló államcsinynyel felel s Magyar- 
ország elszakadását Ausztriától proklamálja. E czélból min
denekelőtt előkészíteni és sondirozni kellett a talajt és bevárni 
a magyar fegyverek sikereit.

Ez természetesen önként volt érthető. Mert a döntés 
háborúban egyedül és kizárólag a fegyverek hatalm ában és 
nem a politikusok és államférfiak kezében fekszik, kiknek te
vékenysége csak akkor veszi ismét kezdetét, ha arról van szó, 
hogy a fegyverek által terem tett kedvező helyzet ügyesen és 
eszélyesen kizsákmányoltassék.

A mi a debreczeni államcsíny keresztülvitelét illeti, ennek 
semmi nagyobb nehézség nem állott útjában, minthogy a bé
csi államcsíny a  leghathatósabban előmozdította ezt a meg
gondolatlan és veszélyes lépést. A magyar nemzet mindenek
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előtt megerősítését látta amaz államcsínyben annak a háború 
kitörése óta hivatalos és nem hivatalos utón terjesztett és az 
események által támogatott állításnak , hogy Ausztriában 
Magyarország állami fenállásának megsemmisítésére töre- 
kesznek.

A felizgatott átalános hangulat paralysálta a mérsékelt 
elemeket az országgyűlésen, melyek kiegyezési gondolatokkal 
foglalkoztak, de sohasem volt bátorságuk nyíltan fellépni. Ami 
pedig a legfontosabb tényezőt, a hadsereget illeti, a független
ségi párt nem ok nélkül arra számított, hogy az oktroyált 
osztrák alkotmány annak túlnyomóan royálista érzelmeit meg
ingatta. Mi azonban a vezéreknél és a tisztek nagy részénél, 
kik a hadsereg hangulatára befolyással voltak, nem követke
zett be.

Kossuth feltevése azonban nem volt indokolatlan s fel
világosításául szolgálhat ama körülménynek, hogy a hadsereg 
hangulatának kipuhatolása végett Görgey főhadiszállására ment, 
kinek és törzskarának politikai meggyőződése iránt pedig nem 
lehetett kétségben a váczi kiáltvány és az általa kevéssel előbb 
felvetett ama kérdés után, nem lenne-e czélszerü a hadügyi 
és pénzügyi tárcza elejtése által kiegyezni Ausztriával?

Apr. 7-én Gödöllőre érve bizalmas értekezésre magához 
kérette Görgeyt, hogy tudassa vele am a szándékát, hogy a 
bécsi államcsínyre Magyarország függetlenné nyilvánításával 
akar felelni, és meghallgassa erre vonatkozó véleményét. Görgey 
megczáfolni igyekezett a Kossuth által felsorolt okokat, Kossuth 
szándéka ellen nyilatkozott, okoskodásai azonban inkább po
litikai téren mozogtak s minthogy Görgey e mellett Ausztria 
elleni gyűlöletének is kifejezést adott, a függetlenségi nyilat
kozattal szemben kifejtett ellenzése nem tette azt a komoly 
benyomást Kossuthra, melyet különben tesz, ha Görgey a fon
tos katonai érvek egész súlyával kellő erélylyel és nyomatékkai 
lép vala fel.

Ehelyett egészen passiv tartotta Görgey magát, midőn 
Kossuth a tábornokok nézetét kikérte. Alá s fel sétált a szo
bában ahelyett, hogy előadná ellenérveit alvezérei előtt, minek 
az lett volna a következése, hogy azok sem m aradtak volna
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hallgatagon. Fel nem tehető, hogy Kossuth, kit mindenek előtt 
lángoló hazaszeretet lelkesített, ily nagy horderejű lépést 
te tt volna, ha Görgey a legkomolyabb érvekkel lép fel elle
nében.

így Kossuth abban a meggyőződésben tért vissza Debre- 
ezenbe, hogy államcsinyjét a hadseregre nézve minden káros 
következmények nélkül keresztülviheti.
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X.

Az országgyűlésnek a hadifoglyul esett osztrák hadseregbeli tisztek és 
közlegényekkel szemben követendő bánásmódra vonatkozó tárgyalása. 
— Határozat ez ügyben. — A fogoly tisztek illetményeinek kitün
tetése. — Átirat a hadifogoly magyar tisztek érdekében Windischgrätz- 
hez. — Az országgyűlés elismerése Damjanich és Vécsey iránt. — A 
hadseregben szolgáló képviselők immunitásának megszüntetése. — Bem 

kitüntetése az országgyűlés által.

Az országgyűlés tevékenységére áttérve, mindenek előtt 
ama katonai ügyeket kell érintenünk, a melyekkel foglalkozott.

A vita első tárgyát a hadifoglyokkal való bánásmód s 
az azoknak nyújtandó élelmezési illetmények képezték. Az 
osztrák hadsereg hadifogságba ju to tt tisztjei és közemberei 
kezdettől fogva a t'enálló nemzetközi szerződések értelmé
ben emberséges és illő bánásmódban részesültek s erre egyik 
képviselő sem vesztegetett volna egyetlen egy szót sem.

A vitát irányi Dániel képviselő egy interpellácziója idézte 
elő, ki egy Windischgrütz herczeg által 1848. deczember 30-án 
a hadifogoly magyar tisztek és közlegényekkel való bánás
módra és azoknak illetményeire vonatkozólag kiadott rendelet 
alapján konstatálta, hogy ezekkel nem mint hadifoglyokkal, 
hanem mint közönséges rabokkal bánnak s tekintet nélkül 
katonai rangjokra a legmagasabb állásútól kezdve bezárólag 
egész a századosig naponta egy forintot, s a századostól lefelé 
40 krt kapnak ellátási illetményül, mig a magyar„hadifogság- 
ban levő osztrák tisztek hadi szokás szerint ülő bánásmódban 
részesülnek és rangjok szerint tiszti fizetésük felét kapják, el
látási illetményül. Szabad járás-kelésükre vonatkozólag is meg
tette észrevételeit I r á n y i  s ezeket a következő beszédben 
foglalta össze :

Gelich : F üggetlen ség i liarcz. I I I .  kö te t. 9



130

«A czivilisált népek a barbároktól a hadviselésben is 
megkülönböztették magokat, a hadi foglyokkali bánásmód által. 
A barbár nép s a zsarnok, ki nem szabadságért küzd, a hadi 
foglyokkal is embertelenül bánik, és midőn a czivilisált népek 
a  hadi foglyokkal becsületesen bánnak, nem követnek el sem
mit, csak annyit, mi a hadi foglyoknak ártalm atlanná tételére 
szükséges, és én ezen elvet osztom. Midőn ezen elvből indu
lok ki, ha tekintem azt, mi történik bizonyos előadások után 
indulva Nagyváradon és némely városokban, hol t. i. hadi 
foglyok, pedig nem közönséges közvitézek, hanem nagyobb- 
rangu tisztek szabadon járnak ki s be a házakhoz polgári öl
tönyben s húznak nagy fizetéseket, ha ezt kombinálom azon 
-elvvel, melyet kijelentettem, melyet szükség követni egyiránt, 
hogy a hadi fogoly ártalm atlanná tétessék, a Nagyváradon és 
egyebütt tapasztalt bánásmódot azzal megegyezőnek nem ta
lálom. A hadi fogolynak szabadsága elvétetik, hogy azzal visz- 
sza ne élhessen, és csak annyit szükséges szabadságából el
venni, mennyi épen a visszaélések elkerülésére szükséges. De 
mi történik ott, hol az ausztriai rendszerből kinőtt főtisztek 
szabadon járnak  ki s be a házakhoz, nem mételyezik-e meg 
azok a közszellemet? azt nem tudom, de hogy úgy történik, 
az igen valószínű.

Mi történhetik, ha azon főbb tisztek nagy fizetéseket 
kapván, melyek szükségtelenek a mindennapi életfentartásra 
nézve, midőn nyitva az alkalom, hogy megvesztegessék az 
őröket és megszökhessenek? Ez azon elvvel, melyből kiindul
tam, meg nem egyez, és történik az nálunk akkor, midőn az 
ellenség a mi hadi foglyainkat minden népjog ellenesen agyon
löveti, mint Szöllt agyonlövette ; midőn ártatlanokat, világtalan 
aggot, öregeket elfogat és vasban hurczoltat a börtönbe.

És történik akkor, midőn Windischgrätz egy rendeleté
ben azt mondja, hogy ő a mi tiszteinket el nem ismeri, hanem 
közönséges arestánsoknak tekinti és korántsem adja meg kellő 
nyugdijukat, sem azon fizetést, melyben nálunk részesültek a 
hadseregnél, hanem a legfőbb ranguaktól fogva a kapitányig 
ad egy forintot, a többi tiszteknek 40 krajczárt. Midőn mind
ezt tapasztaljuk, akkor lehetetlen, hogy tovább hallgassunk és
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lel ne szólítsuk a kormányt 1-ör az i rá n t : tudósítsa a házat, 
mily bánásmódban részesittetnek az ausztriai hadi foglyok, és 
mi fizetésben ? Én, ha ezen kérdésekre a kormány részéről a 
felelet meg fog adatni, az indítványt, melyet abból fogok kö
vetkeztetni, meg fogom tenni, ez az interpellatio egyik része. »

Irányi után M é s z á r o s  hadügyminiszter emelt szót 
az ő rendes mérsékelt és loyalis modorában, a mint követ
kezik :

«A magyar nemzetet nagyszivünek és nagylelkűnek mond
ják . Hogyha valamelyik nemzet nagyszivüségét, nagylelkűségét 
meg akarja tartani, soha sem kell mástól normát venni, ha
nem csak önlelkiismerete sugallatától. Én 36 esztendeje, hogy 
katona vagyok, más országban is jártam , a harczmenetet tu 
dom, következéskép láttam és tapasztaltam , hogy bánnak a 
hadi foglyokkal. Mi történik a mostani ellenségeinknél a fog
lyokkal, hitelesen nem tudom, hanem annyi igaz, hogy sok 
rosszat hallottam s azon sok rosszak hallatára az itteni fog
lyok is nehezebb állásba helyeztetnek. Minden országoknál, 
minden hatalmasságoknál a hadi fogoly rangja szerint a béke 
idejekori zsoldját huzza, itt nálunk a fele zsoldját huzza. Mert 
egy hadnagy havonként 20 pfíot, következőleg naponkint 40 
krajczárt kap. Ha feljebbvaló fogoly, rangja szerint szinte n a
gyobb fizetéssel van ellátva, ha nem felével.

Történnek ugyan a tisztek között kihágások, mely k ih á
gások meg is fenyittettek, azaz mindazok, a kik kihágtak s 
rendőri törvényeinkkel nem gondoltak sokkal, szorosabb fog
ságba tétettek s vigyázat alatt vannak. Vannak sokan, kik ka- 
pitulatio által adták meg magukat, azoknak a kardhordás is 
megengedtetett, s mig szavukat megtartják, kíméletes bánás
módban részesülnek. Sokan vannak a főbb tisztek közül, kik 
becsületszavokat adták, hogy ügyünk ellen semmit nem tesz
nek, a kormány parancsolatára, ott ahol kívánja, megjelennek 
és soha a kormány hire nélkül helyökből el nem m ozdulnak; 
következőleg nehogy az úgyis terhes szolgálat még terhesebbé 
váljék, azoknak becsületszavokban, mig ellenkezőt nem m utat
nak, megnyugodva, szabadon járnak.

Meglehet, én hibáztam abban, hogy kíméletesebb bánás-
9*
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módot parancsoltam, hanem megvallom : lelkületem nem en
ged semmi kíméletlen bánásmódot gyakorolni olyanok irányá
ban, kiket a sors mint elleneinket kezünkbe adott, hogy», 
éreztessük bűnét más kisebb eszközökkel (Helyeslés). Ha a ház 
azok bezáratását, keményen tartását, arestomi portióra szo- 
ritását vagy fizetésök, élelmezésök leszállítását elhatározza, 
elmondom: salvavi animam. Én védettem a mennyire tehet
tem ; hanem mig én rendelkezhetek valahol, soha nem kíván
hatják tőlem, hogy lelkületem ellen határozzak. Ezt nem te
szem azon okból, mivel én, meglehet, hogy rosszul bánok 
velük, de hogy ha mi kíméletesebben nem bánunk foglyaink
kal, talán még majd rosszabbul bánnak a mi elfogattainkkal 
is. Mert hogy ha azon emberek oly ferde gondolkozással van
nak, hogy mi törvénytelen lábon állunk, és ők még törvény
telenebben állnak, az emberi jóérzés távol van tőlük. Én 
soha példájukat követni nem fogom. Mi azt illeti, minő bánás
mód s tartásban részesülnek foglyaink, igen könnyű lesz be
adni, m ert rendszerezetten vannak mindenütt s vigyázat alatt 
elhelyezve azok, akik érdemesebbek, kik pedig reversalist vagy 
más írást nem akartak adni, különben is felvigyázat alatt áll
nak, mit a többrendü beadott petitiók is igazolnak, kérve, 
hogy annyira mennyire segítsünk rajtuk. Most is egy ily újabb 
petitiót adtam be a honvédelmi bizottmánynak, hogy azon 
tekintet mellett, melyet kinyilatkoztattam, ha jónak találja, 
könnyítsen sorsukon, érezzék legalább ők is, hogy mi a sza
badság mellett harczolunk.»

Mészáros után M a d a r á s z  László emelt szót szokott 
szenvedélyességgel s beszéde kiindulási pontjául szintén W in- 
disehgrätz herczegnek a hadifogoly magyar tisztekkel való b á
násm ódra vonatkozó rendeletét választotta. Jellemző marad, 
hogy Madarász a hadügyminiszternek és kollegájának a hon
védelmi bizottmányban tett humanistikus nyilatkozataira kere
ken kijelentette, hogy ostobaság lenne a fenforgó viszonyok közt 
annyi pénzt pazarolni a hadifoglyokra. — Madarász követke
zőleg nyilatkozott e tá rgy ró l:

«A kettős interpellatiónak kettő az értelme: egyik a hadi 
foglyokat, másik a felállított hadi törvényszék minőségét érinti.
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Megváltom, Irányi Dániel követtársunknik ezen kettős inter
pellációra nézve nyomós adatai vannak; mert először deczem- 
ber 30-án azon rendeletet adta ki W indischgrätz, hogy a 
magyar foglyokat nem mint foglyokat, hanem mint rebelliseket 
kell tekinteni. Itt van eredeti Írásban. (Felolvassa) «Dieselben 
sollen (a honvédtisztek) jedoch nicht der allgemeinen Vor
schrift nach, als kriegsgefangene fremde Offiziere, sondern nur 
als gewöhnliche Arrestanten behandelt werden, und so wird 
festgesetzt, dass derlei Individuen vom höchsten Range bis 
inclusive eines Hauptmannes oder Rittmeisters täglich 1 fl., 
den übrigen, in Officiers-Charakter stehenden aber täglich 40 kr. 
0 . M. als Substentationsbeitrag verabreicht werde.» — Azt 
rendeli ezen intézvényben, miként a legmagasabb tiszttől 
kezdve a kapitányig 1 frtot kapnak naponkint, azon alóli tisz
tek 40 krt, s rendeli továbbá — «an die Offiziere der Hon- 
véds aber gegen deren angewiesene Quittung aus der Stadt
oder Comitats-Cassa auf Kosten des Landes ausgefolgt werden 
soll.» így áll a dolog; ez eredeti doeumentuma az ellenséges 
fővezérnek. Ó minket, mint rebelliseket tart. És én itt azon 
két eszmét látom egymással küzdeni: vájjon Magyarországnak 
ezen háborúja rendes háboru-e, melyet egy müveit nemzet 
nemzeti jogokért indított, vagy pedig mint rablók jöttek be 
hazánkba, (Zajos felkiáltások : Igen, mint rab ló k !) hazánk sza
badságának eltiprására zsarnokilag működni. Én legkevésbé 
sem veszem igénybe, hogy mi úgy bánjunk velük, mint ők 
bánnak velünk. Én nem kívánom e tekintetben, hogy fiúi ér
zés lepje el lelkületem et; a jelen perczben csak képviselő 
vagyok. De nem lehet elhallgatni, hogy hazánkban a csendes 
békés polgárok —• mint atyám is, kinek a napvilág láthatási 
élvezete sem lehet, az ellenség által elzárva — m ert neki 
tetszett elfogatni — tömlöczbe hurczoltassanak, s befogják 
egyikét mint a másikát. Az ilyen ellenséges sereggel, melynek 
vezére Windischgrätz, e ház nem bánhatik úgy többé, mint 
ha például a müveit Németország jött volna reánk, azért ha 
jogát megtagadtuk volna, vagy külháboruba keveredtünk volna. 
Magyarországon jelenleg létezik egy rablócsorda, (közhelyeslés) 
mely Magyarország jogát zsarnokilag letapodni jött a nélkül.
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hogy ezen eszmét akármely nemzet Európa müveit itélőszéke 
előtt oszthatná. E tekintetben megvallom, a foglyok közt kü
lönbséget lá to k ; 1-ör megkülönböztetem azon foglyokat, kik 
Magyarország alattvalói lévén, fegyvert ragadtak a haza ellen, 
azon foglyoktól, kik más tartományokból mint felbérelt idege
nek küldettek a despotiától: mert ezekre nézve van e hazá
nak végzése. Roth és Filippovicsra nézve a ház még Pesten 
kimondotta, hogy hadi törvényszék elébe állíttassanak; ezekre 
nézve tehát nem ismerhetem el, hogy még becsületszavokra 
is szabadon eresztethessenek, mert «unbedingte Unterwerfung«-ra 
adták meg magukat akkoriban vezérünknek, Perczel Mórnak. 
Ez világos; azért nem is kell gondolni, hogy ezen eset a hon
védelmi bizottmány figyelmét elkerülte volna, sőt mondhatom, 
épen a hadügyminiszter jelentése folytán most szólította fel 
tegnap a hadügyminisztériumot, hogy a hadi foglyokkali bá
násmód iránt adjon be egy projectumot, melyre építhesse aztán 
a honvédelmi bizottmány az ez iránti véleményét. (Helyeslés.)

Ezen tárgy mindenesetre a ház eleibe tartozik ; mert az 
országgyűlés rendelkezik a financziáról. Egyes érzeteket ala
pul nem vehetünk, de ha a ház elébe jön, nekünk akkor, amidőn 
ők egy magyar főtisztnek 30 forintot adnak egy hónapra élel
mezés végett: 220 forintot mint Pesten, vagy pedig 166forint 
fele fizetést adni egy fogolynak nem leh e t; túlságos generosi- 
tás vagy ostobaság volna a háztól, (Helyeslés) ha Magyar- 
ország pénzerejét egyenesen a hadi foglyokra pazarolná el. 
Azért kívánom, hogy a ház fogadja el ezen interpellátiót ak
ként, hogy határozza el, miszerint a honvédelmi bizottmány 
terjeszsze elő, miként járjon el a foglyok élelmi tartása és a 
velők való bánásmód tekintetében.»

A ház elhatározta, tegyen előterjesztést a honvédelmi 
bizottmány a háznak, mi módon vél eljárni a hadifogoly tisz
tekkel való bánásmódot és zsoldjokat illetőleg. A honvédelmi 
bizottmány erre felszólította a hadügyminisztert, készítsen ja 
vaslatot a ház elé teendő terjesztés végett. — Ennek elfoga
dása után a következő havi dijat kapták a hadifogoly osztrák 
tisztek :
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A legénység pedig az őrmestertől kezdve haditestület 
különbség nélkül lefelé naponkint í kraj ezárt és egy kenyér
adagot, kivéve a tüzérséget, haliogy ezek a lőszerkészitésére 
alkalmaztatnak, mely esetben a tisztek a fennebb kim utatott 
járandó illetményük félével többet húznak, az altisztek és 
közlegények pedig következő napi zsoldot. kapnak, és pedig :

őrmester naponta . 28 pkr.
tizedes » . 20 »
fő tüzér » 10 »
altüzér » 0 »

A hadifoglyokkal valö bánásmódot illetőleg következőket 
mondotta Mészáros jelentésében :

«Mi p e d i g  e z e n  h a d i f o g l y o k k a l í  b á n á s m ó 
d o t  i l l e t i ,  ők  v a l a m i n t  e d d i g ,  ú g y  e z e n t ú l  is a 
h a d i s z o k á s ,  n e m z e t ü n k  b e c s ü l e t é h e z  s a z  e m 
b e r i s é g h e z  i l l ő  m ó d o n  t a r t a n d ó k  l e s z n e k . »

A magyar hadügyminiszter eme szavaiból látható, hogy
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javaslatában is ugyanazon lovagias és humanistikus nézeteket 
képviselte, melyeknek az országgyűlési vitában kifejezést adott, 
és hogy a többség, mely előterjesztését elfogadta, szintén azok 
által volt áthatva. Ezzel azonban még nem volt ez a tárgy 
végleg elintézve, amennyiben a magyar foglyoknak még min
dig nem egyenlő tartása Windischgrätz herczeg részéről arra 
indította a honvédelmi bizottmányt, hogy utasítsa a hadügy
minisztert, küldjön jegyzéket a herczegnek, melyben tudassa 
vele, hogy ha a magyar foglyokkal való bánásmódban ápril 
1-éig változás nem áll be, a magyar kormány is okvetlenül 
el fog térni az eddig követett népjogi bánásmódtól.

A becsületes jó Mészáros oly hangon fogalmazta a 
W indischgrätz herczegnek szóló jegyzéket, mintha mint egy
kori osztrák tábornok a herczeg parancsnoksága alatt állana. 
A hadügyminisztérium vezérkari osztályába beosztott Szeremley 
százados kaligraphice leirta a fogalmazványt s igy ment el a 
jegyzék a Görgey-féle főhadiszállásra, hogy onnan az osztrák 
előőrsökig expediáltassék. Görgey átfutván visszatartotta a 
hadügyminiszter jegyzékét s a honvédelmi bizottmány elnö
kének beegyezésével, ki akkor épen az ő főhadiszállásán 
időzött, egy más, erélyes hangon tartott nyilatkozatot fogal
mazott, mely az osztrák «invazionális sereg főparancsnoksá
gához» volt czimezve, s mely több példányban megküldetett 
az osztrák előőrsöknek és a melyben azzal a fenyegetéssel 
élt, hogy ha ápril 1-éig nem változtat W indischgrätz a ma
gyar foglyokkal szemben eddig követett bánásmódon, minden 
jövőben kivégzendő magyar tisztért, három magyar fogságban 
levő osztrák tiszt fog kivégeztetni. És az osztrák foglyok 
száma épen nem volt csekély. De ezt a fenyegetést sem vették 
komolyan, amint később látni fogjuk.

A képviselőház márcz. 8-ki ülésében Almássy Pál elnök 
indítványára a ház elismerést, szavazott Damjanich és Vécsey 
tábornokoknak az ellenség előtt kitüntetett személyes vitéz- 
ségökért.

A márcz. 9-ki ülésen Ferdinándy Portalan abaujmegyei 
követ egy oly ügyet pendített meg, mely katonai szempontból 
mielőbbi elintézést igényelt. A honvédség soraiban ugyanis
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számos képviselő szolgált, kiknek immunitása nem fért össze 
katonai állásukkal. Ferdinándy indítványa tehát oda irányult, 
hogy az ily képviselők, tekintet nélkül mandátumukra, katonai 
szolgálati idejük tartam ára az ’ellenség előtt a katonai tör
vényszékek alá állítandók. Rövid vita után, melyben a had
ügyminiszter is résztvett, elfogadta a ház az indítványt.

A képviselőház márcz. 17-ki ülésén Nyáry Pál indítványt 
tett Bem érdemeinek elismerését illetőleg, s hogy e végből a 
fenálló szabályok mellőzésével az országgyűlés tagjai adják át 
neki az érdemrendet. Nyáry igy szó lt:

«Azt hiszem, itt az idő, Bem érdemeinek kellő méltány
lására (helyes) A szabályok, melyek az érdemjelek kiosztására 
alakíttattak, azt tartják, hogy azon érdemjeleket a kormány és 
azok, kikre bízva van, oszszák k i; térjünk el ezúttal t. ház 
a szabályoktól s rendelkezzünk akként, hogy Bem tábornok 
urnák a nagy-keresztet innen kijelölendő tagok által küldjük 
meg. (Közhelyeslés.)»

Erre a -hadügyminiszter emelt szót s midőn maga is 
Bemnek azonnali altábornagygyá nevezését indítványozta, szép 
szavakban magának tartotta fenn a  jogot, hogy mint hadügy
miniszter maga küldhesse meg neki a szándékolt kitüntetést. 
Mészáros beszéde igy h an g zo tt:

«Megbocsát a ház, ha én meg nem fogok elégedni ezen 
határozattal, ha csak mindjárt Bemnek az altábornagyi rangot 
is meg nem küldjük (közhelyeslés) s ezen esetben meg nem 
fogja engedni a ház, hogy nekem legyen szerencsém, kinek 
mint hadügyminiszternek, némelykor némi érintkezésben is 
kell lennem vele, mint hadvezérrel, hogy én küldhessem meg. 
(Helyeslés.)»

Az elnök erre következőleg formulázta a ház által ho
zandó h a táro za to t:

A ház elfogadja az indítványt oiyképen, hogy Bem tábor
nok ur az altábornagyi ezimmel felruháztatik s részére egy
szersmind a nagy-kereszt a ház határozata következtében 
Mészáros Lázár hadügyminiszter által megküldetik, vitéz se
regének pedig köszönet szavaztatik. (Közhelyeslés.)
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E határozat egyhangú elfogadása után elnök a következő 
indítványt te tte :

Csányi László igen tisztelt kormánybiztosunk Szeben 
bevétele s Bem tábornok dicsőséges tettei emlékére egy lapot 
nyomatott s azt egy példányban e háznak tisztelettel megkül- 
dötte. Jónak látnám  a jegyzőkönyvhöz mellékelni, hogy a késő 
utókor is a ház irományai közt megtalálhassa (köztetszés); ki 
fog nyomatni és a követi kar közt elosztatni.

Visszatetszést szült a ház örvendő hangulata közben 
B e s z e  János képviselőnek, az ismert népszónoknak, erre 
következő beszéde, ki a fölött botránkozott meg, hogy Bem 
jelentése csak német nyelven olvastatott fel s annak magyar 
fordításban leendő felolvasását követelte, miután vannak kép
viselők, kik nem értenek németül. A közbekiáltások, melyek 
beszéde közben felhangzottak, nagyban jellemzik a ház maga
tartását Besze megjegyzéseinek hallatára, ki mellesleg megje
gyezve, nagyon jól értett németül. Felszólalása különben nem 
volt indokolatlan, bár időszerű sem. Besze ezeket m ondotta:

Örömünkben se felejtkezzünk meg arról, mivel magunk
nak, nemzetiségünknek tartozunk. (Zugás.) Több leveleket 
hallottunk már egyedül német nyelven felolvasni a ház előtt. 
(Visszatetszés, zaj.) Ha végig kihallgattak volna önök, nem 
lett volna oly általános nemtetszési nyilatkozat. Uraim! hide
gen gondoljuk meg a dolgot; nem mondom én, hogy nem 
üdvözlöm a német nyelven Írott jelentést, sőt örülök rajta, 
nem is kívánom, hogy épen egy idegen bajnok, ki hozzánk 
jött függetlenségünk s szabadságunk mellett harczolni, rögtön 
magyarul megtanuljon (za j); nem azt kívánom én uraim, hogy 
egy ily bajnok németül ne Írjon, hanem azt, hogy a német 
nyelven tett jelentést egyszersmind magyarul is halljuk (Zaj.) 
Meddig küzdött, azért nemzetünk, hogy a magyar nyelv legyen 
a hiteles, hát. jelenleg azt sem érdemli meg a magyar nemzet, 
hogy a mi azon német jelentésben foglaltatik, magyarul hallja 
m eg? Hányán vagyunk, kik nem tudunk németül. (Dehogy nem 
tud!) Itt nem vagyok köteles tudni. (Zaj.) Én azt hiszem, miután 
ezen levelek itt német nyelven {elolvastattak, ha csak egyetlen 
egy találkozik is, a ki németül nem tud, annak képviselői joga
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meg van sértve, mert ha én németül nem tudok, hogy tudom 
meg én, hogy miről van a tanácskozás s minek örvendezzek. 
Uraim ! Örömmámorunknak nem szabad annyira elragadni ben
nünket, hogy csak egyetlen egy is találkozzék, ki azon hely
zetben legyen, hogy ne értse, mi történik itt. (Folytonos és 
növekedő zajongás.) Az ily ki nem hallgatással nagyobb kárt 
teszünk, mint egy győzedelem nyerésével haszn o t! Nem motivá
lom uraim, mert oly igazság, hogy motiválni sem kell, hanem 
rendelkezni kell egyszerűen és meghagyni a jegyzői hivatal
nak, hogy mindannyiszor, a mennyiszer német nyelven szer
kesztett levél érkezik, ezt is kellő tisztelettel fogadni ugyan, 
de egyszersmind magyarul is az országgyűlés előtt felolvasni 
kötelessége legyen. Én nem értettem egy szót is belőle, tessék 
magyarul is elmondani, mi van azon levélben, mert én is 
szeretném tu d n i!

Nyáry Pál némi észrevételeket tett még a beszédre s ez
zel az ülés véget ért.
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XI.
Windischgrätz hg. márcz. 2 ki, 8-ki, 12-ki, 21-ki rendeletéi a magyar 
bankjegyekre vonatkozólag. — Pestmegye és a jászkun kerületek, vala
mint Budapest város kir. biztosainak ugyanerre vonatkozó rendeletéi. — 
Windischgrätz hg. kiáltványa, melylyel a közönséget a forradalmi párttal 
való érintkezésben gátolni igyekezett. — Windischgrätz hg. márcz. 10-ki 
rendelete, mely szerint mindennemű hadi requisitiók terhét a pártütésben 
résztvevő' polgárok, nemesek, városok és községek fogják viselni s az 
•osztrák hadak közeledtére eltávozó hivatalnokok és földbirtokosok va
gyona elkoboztatik. — Windischgrätz hg. a magyar hadsereg erkölcsi 
becsét megingatni czélzó márcz. 11-ki kiáltványa. — Ugyanannak márcz. 
1-4-ki hirdetménye az ujonczozás meggátlása czéljából. — Pestmegye kir. 
biztosa adakozásra szólítja fel a megyei közbirtokosságot. — Ugyanannak 
márcz. Hl-ki rendelete az ujonczozás tárgyában. — Budapest város kir. 
biztosának a lőpor beszolgáltatására vonatkozó márcz. 21-ki rendelete.

— Haditörvényszéki Ítéletek.

Legelőbb is tárgyalnunk kell mindama közigazgatási 
rendszabályokat, s reprodukálnunk mindama rendeleieket és 
kiáltványokat, melyek márczius havában és ápril elején osztrák 
részről foganatosíttattak és kibocsáttattak. Kezdjük Windisch
grätz herczeg intézkedéseivel és rendeletéivel, melyek a m a
gyar hadsereg hadműveleteiben beállott kedvezőbb fordulattal 
egyre szigoruabbakká váltak, e mellett azonban néha a követ
kezetlenség és meggondolatlanság bélyegét is magukon visel
ték. így márcz. 2-án a következő hirdetménynyel igyekezett 
megnyugtatni a tábornagy Magyarország lakosságát amaz átalá- 
nosan elterjedt hírrel szemben, hogy a magyar bankjegyek 
forgalmon kívül fognak helyeztetni:

H i r d e t é s .
Közönségesen elterjedvén azon hir. miszerint a magyar 

bankjegyek Ausztriában folyamon kívül tétettek és elkoboz-
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tatnak, a közönség megnyugtatása végett ezennel köztudom ásra 
adatik, mikép a magyar bankjegyek ezen folyamon kívüli té
tele vagy elkobzása magán forgalomban Magyarországra nem 
alkalmaztatik.

Budán, márczius 2-án 1849.
A cs. kir. Hadi-Fő-Parancsnokságtól.

De már hat nap múlva, azaz márcz. 8-án rendeletet 
bocsátott ki a herczeg, melylyel a magyar 5 és 100 forintos 
jegyeket forgalmon kívül helyezte s hasonló sorsot helyezett 
rövid időn a magyar 1 és 2 forintos jegyeknek is kilátásba, 
mely utóbbiak osztrák bankjegyekkel fognának becseréltetni, 
miután ezek érczalapra voltak fektetve. Az illető rendelet kö
vetkezőleg hangzo tt:

R e n d e l v é n y .

Ő Felségétől a rendnek Magyarországbani helyreállításá
val megbízva lévén, mindazon intézkedéseket megtettem, me
lyek legalkalmasabbaknak látszottak. Ezeknek választásában 
a legnagyobb kíméletnek helyt adtam.

Ezen tekintetből indulván ki, s azon reménységben, mi
szerint. a szerencsétlen lázadásnak vége gyorsabban bekövet- 
kezend, a törvénytelen magyar papírpénzt, a folyamatból 
azonnal kizárni nem akartam, azonban kitűnt, hogy ez a lá
zadásnak fősegédeszköze. Miután továbbá távollétemben tud
tom nélkül egy a pártütő kormány által folyamatba tett tö r
vénytelen pénzjegyeket illető hirdetmény tétetett közzé, mely 
tegnap fölhatalmazás nélkül kiragasztatott, kénytelennek érzem 
magamat véghatározatilag kijelenteni, hogy a mai naptól kezdve 
a magyar 5 és 100 forintos jegyek semmiféle köz- és országos 
pénztárakban el nem fogadtatnak, valamint ellenben ezekből 
minden fizetések osztrák bankjegyekkel s pengő pénzzel esz
közöltetnek.

A magyar ,1 és 2 forintos bankjegyek pedig, melyek 
érczalappal bírnak, — rövid időn cs. osztrák jegyekkel be 
fognak váltatni, s az ebbeni eljárásnak módja, valamint a be
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váltásnak helye is tudtul fog adatni, ezek tehát addig folya
m atban maradnak.

Kelt Budai főhadiszállásomon mártius 8-án 1849.
Herczeg Windischgriitz Alfréd, 

császári kir. Tábornagy.

Már márcz. 12-én elrendelte Windischgriitz hg., hogy a 
magyar 1 és 2 forintos jegyek négy millió erejéig 6 —8 nap 
alatt osztrák jegyekért beváltassanak, minthogy a forgalomból 
végkép kizártnak jelentetnek ki. A rendelet röviden igv 
hangzott:

R e n d e 1 e t.
A magyar egy és két forintos bankjegyek f. hó 8-án 

kelt rendeletemben emlitett hasonnemü ausztriai bankjegyek
ért! felváltása négy millió pfrt erejéig történend, s ennek esz
közlése végett következő intézkedések téte ttek :

A közvetlen beváltásra kitűzött 6 és 8 napi határidő 
lejártával az egy és két forintos magyar bankjegyek elfoga
dása nem csak a közpénztáraknál eltiltatik, hanem azok a for
galomból is egészen kizáratnak, mihez képest akkor azokat 
még a magánforgalomban sem lesz szabad fizetési eszköz 
gyanánt használni.

Kelt Budai főhadiszállásomon, mártius 12. 1849.
H. W. A. s. k. 

cs. k. T.

W indischgrätz herczegnek ez az intézkedése, mely a 
m agyar kereskedelmi bankban letett érczalap elkobzásával 
karöltve járt, a hadijog szempontjából nem igazolható. Mert 
•ez hatalmi csiny volt, mely a forradalomnak abban az időben 
nagyon keveset, azonban nagyban a közönségnek, mely eme 
törvényes utón szentesített jegyekhez a fedezetet érczértékben 
előteremtette, valamint az általános pénzforgalomnak is ártott.

Ez okból a honvédelmi bizottmány, midőn 1848. deczem- 
ber hó végén székhelyét Pestről Debreczenbe tette át, az 
é r c z a l a p o t  h o z z á f é r h e t l e n  v a g y o n n a k  tartotta és 
nem  vitte magával.
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Később azonban a herczeg még abba a következetlen
ségbe esett, hogy ama jegyek forgalmát egy időre még meg 
kellett engednie, miből az tűnik ki, hogy a közönség nem 
nagyon sietett a jegyek becserélésével és neki magának is 
szüksége volt a magyar jegyekre csapatainak élelmezésére.

Ez okból, úgy látszik, a magyar 5 és 100 forintos je 
gyeket is igénybe v e tte ; mert egy márcz. 21-én megjelent 
rendeletben hivatkozik ugyan a herczeg a márcz. 8-ki ren
deletre, de az a zármondat, hogy senkisem köteles zsoldfizeté- 
seknél magyar bankjegyeket elfogadni, arra  mutat, hogy min
den esetre fizettek zsoldot ilyen jegyekben s ez adott alkalmat 
ama kérdezősködésekre. A rendelet zármondatának az 5 és 
100 forintos jegyek forgalmon kívül helyezésével szemben 
különben nem lett. volna semmi értelm e. A nagyon röviden 
fogalmazott rendelet következőleg hangzo tt:

H i r d e t é s .
Többrendbeli tudakozódásoknak megfelelöleg, s a  m a

gyar 5 és 100 forintos pénzjegyek törvényes értéktelenségéről 
minden kétséget elhárítandó f. hó 8-án kelt rendeletem foly
tán ezennel tudtul adom : hogy senkisem köteleztethetik fize
téseknél magyar pénzjegyeket elfogadni.

Kelt Budai főhadiszállásomon, m art. 21. 1849.
Herczeg Windischgrätz.

W indischgrätz herczegnek tisztában kellett lennie az 
iránt, hogy a fennebbi rendelettel zavart idéz elő nemcsak a 
pénz-, hanem a kereskedelmi forgalomban is, mit saját had
seregének kellett leginkább éreznie. A forradalomnak ily rend
szabályokkal nem árthatott többé. Mindenesetre érzékenyebben 
tehette volna ezt ily rendszabályokkal mindjárt Magyarországba 
történt bevonulásakor, ha maga Ausztria is nem lett volna 
oly nagy pénzügyi zavarban. Ha el kellett állania a herczeg
nek a magyar pénzjegyek forgalmon kívül helyezésétől akkor, 
midőn győzőként nyomult elő Magyarországon, miképen bo
csáthatta ki, midőn hadműveletei balul ütöttek ki s átalános 
visszavonulásra volt kényszerítve, ama rendeleteket, melyek
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hátrányos következményei mindenben okvetlenül sújtották az 
ő hadseregét. De egyidejűleg még másoknak is kellett követ
kezni, melyek még hátrányosabbak voltak a császári hadakra 
nézve, a forradalomnak pedig semmi kárt nem okoztak. Ennek 
m ár harczedzett és jól vezényelt seregek állottak rendelkezé
sére, melyek mindenfelé győzelmeket kezdettek aratni. Ma
gyarországon akkor nagyon sok pénz volt s a magyar csa
patok által megszállt területek lakosai a forgalomban csak 
magyar pénzjegyeket fogadtak el, mig azok, akik osztrák csa
patok által megszállva tartott vidékeken laktak, nem adták 
ki, hanem a magyar csapatok megérkezéséig elrejtették a ma
gyar bankókat.

)A magyar bankjegyek forgalmon kivül helyezésére vo
natkozólag úgy Pestmegye és a Jászkun-kerület, valamint 
Budapest város királyi biztosai a következő két hirdetményt 
bocsátották k i :

N y í l t  r e n d e l e t .
Pestmegye és a Jász-Kun kerületek tisztviselő líraihoz.

Mily rendelkezés tétetett a magyar egy és két frtos bank
jegyek ausztriai bankjegyekérti felváltása iránt, az ezúttal 
közlött, rendeletből látható.

És nehogy valamely község bármikor is azzal panasz
k o d h assá l m intha e rendelkezés tudtára nem jutott volna, 
Tisztviselő urak minden egyes községnek annak közhírré té
telét tanúsító bizonyítványát nékem beküldjék.

Pesten, m artius 15-én 1849.
Babarczy Antal, s, k. etc.

H i r d e t é s .

Miután a pártütők, kik eddigelé is már az országot kü
lönféle törvénytelen pénzjegyekkel elárasztották, gonoszságukat 
folytatni meg nem szűnvén, most ismét 10 forintos pénzje
gyeket bocsátottak ki. — ennélfogva ezen 10 forintos jegyek 
elfogadása iránt mindenki azon megjegyzéssel tétetik óvatossá,.
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hogy ezen értéknél ki ilí papírok elkoboztatni, és azonfelül azok, 
a kiknél ilyenek találtatnak, meg is fognak bűntetteim'.

Pesten, április 2-kán 1849.
Felsőbb meghagyásból Havas József,

királyi biztos.
A Windischgrütz hg. által kiadott többi kiáltványok és 

rendeletek közül adjuk legelőbb is azt, mely az úgynevezett 
«párütők»-kel való forgalom meggátlására volt számítva s mely 
következőleg hangzott:

I ’ r o c 1 a m a t i o.
Hogy a pártütőkkeli közlekedést érdeklő tilalom iránt 

minden kétség elhárittassék, f. é. február hő 11-én kibocsátott 
Proclamatiom kapcsolatában mindenkinek tudtára adatik :

1- ör. Az ostrom állapot ideje alatt a pártütőkkel és az 
állalok megszállott tájékok lakosaival minden közvetlen vagy 
közvetett közösülésnek meg kell szűnnie.

2- or. Nemkülönben minden kereskedelmi kapcsolatok 
félbeszakasztatnak.

3- or. Az utasok utilevelei csak úgy érvényesek, ha kellő 
alakban adattak ki, s a katonai hatóságtól látomoztattak.

4- er. Mindennemű élelmi, nyersanyagi vagy mükészit- 
ményi szállítások s fuvarozások azon tájékokra tilalmasak.

5- ör. A harminczadi k egyéb hatósági hivataloknak nem 
szabad a pártütők által megszállott országrészeibe akár bizo
nyos helyre szánt szállitmányi, akár átmeneti árukat megvá- 
mozni, vámjegyeket vagy engedvényeket kiadni.

6- or. A es. s kir. hadseregek a pártütők által elfoglalt 
térnek egész vonalán utasítva vannak minden szállitmányi 
szekerek letartóztatására s elkobzására, és a tulajdonosoknak 
itélőszékek elébe állítására.

Mindazok, kik ezen tilalom ellen cselekedendnek, rögtön 
ítéleti eljárás alá, fognak esni, valamint azok is, kik arra  se
gédkezet nyújtanak. Az áruk pedig elkoboztatván, a közpénz
tár javára eladatnak.

Kelt Budai tábori főszállásomon, marlius 9-én 1849.
Windiseh-Grätz.

G elich : F ügge tlen ség i harc/.. I I I .  k ö te t. 10
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A czélt, melyre a fenebbi rendelettel törekedett a her
ezeg, akkor, midőn az összes magyar hadak támadóan kez
dettek fellépni, még kevésbé érhette el mint korábban, midőn 
az ország legnagyobb része birtokában volt. Már akkor helyre 
volt állítva az összeköttetés Pest és Debreczen közt. És még 
élénken emlékszünk rá, hogy egy szép februári napon két ur 
jelent meg Pestről Debreczenben Kossuthnál s a lánczhidnál 
épített gátháznak s az Újépületig nyúló védczölöpözésnek 
teljesen hü rajzát a méretek pontos kitüntetésével adták neki 
át. A tervrajz gondosan színezve és nagy méretekben készült. 
Miként lett volna most a forgalom meggátlása lehetséges ?

Nagy horderejű volt a herezeg hadaira az ő márcz. 10-ki 
rendelete, mely igv hangzott:

R e n d e l v é n y .
Ezennel következők rendeltetnek:
1- ör. Ezután minden hadi követelmények (requisitio)

terhét a pártütésben résztvevő nemesség és polgárság minden 
kárpótlás vagy megtérítés igényelhesse nélkül viselendi.

2- szor. Mindazon városok és községek, melyek a párt- 
ütőkhez csatlakoznak, vagy akármely ürügy alatt magokat 
fölkelésre csábittatni engedik, ugyanezen minőség alá esnek.

3- szor. Minden megyei-, kerületi-, városi- és községi 
elöljáróknak, valamint minden közhivatalnokoknak és földes
uraknak, kik a cs. kir. seregek közeledésekor állásukat vagy 
lakhelyüket elhagyják, és ez által nemcsak a had élelmezését 
nehezítik, hanem a szegény és ártatlan néposztály nyomasz
tását is előidézik, minden ingó s ingatlan vagyonaik összeirat- 
nak és zár alá tétetnek, talált terményeik s marháik pedig 
tüstént a cs. kir. seregek élelmezésére fölhasználtatnak. Ugyan 
ezen tekintet alá esnek mindazon egyének és tisztviselők is, 
kik gonosz szándékból a legfelsőbb kincstárnak valami kárt 
okoznak, () Felsége hiv alattvalóit üldözés tárgyává teszik, 
vagy ezt, hol lehet, tehetségük szerint nem akadályozzák.

4 - szer. Egyéb a cs. k. seregek élelmezésére megkivántató 
tárgyak a nemesség és polgárság azon vagyonosb részétől fog
nak behajtatni, mely Ő Felsége legkegyelmesebb Császárunk
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és Királyunk szent és igazságos ügyében tétlennek mutatko
zik. Mindazáltal ezen hadi követelmények (requisitio) nyugtat- 
vány mellett fognak történni, fönmaradván igényük a meg
térítésre.

5- ször. A földmivesek tartoznak ugyan a hadikövelelmé- 
nyek tárgyait, melyek a cs. k. seregek parancsnokai által kí
vántainak, azonnal minden ellenmondás nélkül előállítani; 
azonban az 1., 2. és 3-ik szám alatt említettek vagyonábóli 
teljes megtérítésről biztosíttatnak.

6- szor. A szenvedett károk teljes megtérítésére számot 
tarthatnak különösen mindazok, kik Ő Felsége iránt tanusitott. 
tántorithatlan hűségük m iatt a pártütők által megkárosittattak, 
vagy megkárosíttatni fognak.

7- szer. Ha az 5-ik és 6-ik pont alatt biztosított kártérí
tésre az említett; három osztálybeliek vagyona elegendő nem 
volna, az illetők kára egy részrehajlatlan bizottmány által lel
kiismeretesen megbecsülhetvén, az a körülményekhez képest a 
megyére, vagy az egész országra, méltányos elvek szerint ki 
fog vettetni.

Kelt Budai főhadiszállásomon, Martins 10-én 1849.
Herezeg W indiscbgrátz Alfréd, s. k., 

cs. kir. Tábornagy.

Ha a herczeg által a magyar bankjegyekre vonatkozólag 
tett intézkedések teljes pangást idéztek elő a kereskedelemben 
és forgalomban, mi saját hadserege szükségleteinek fedezésé
nél nagy mérvben gátlókig lépett fel: a fenközölt márcz. 10-ki 
rendelet még károsabb következményeket vont maga után. Ez 
a rendelet ugyanis azt hozta magával, hogy a császári csapa
tok bárhová értek, az élelmiszer és a szállítási eszközök fel
hajtása körül nagy nehézségekre bukkantak és többnyire sem
mit, sem találtak. Baktárak és boltok vagy üresen állottak, 
vagy pedig el voltak zárva.

Minden készlet eltűnt, mihelyt egy-egy császári hadosz
tály valamely községbe ért s aztán ismét előkerült. Egészen 
másképen állott a dolog a magyar csapatokkal. Ezek minden
felé a legbarátságosabb fogadtatásban részesültek s a lakosság

10*
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részéről minden tekintetben a legerélyesebben támogattattak. 
A kormány, nevezetesen Kossuth gondoskodott róla, hogy rop
pant mennyiségű gabona stb. takarittassék a Tisza mögé s a 
kormánybiztosok is minden lehetői megtettek a honi katona
ság szükségleteinek előteremtése körül. Most különösen, hogy 
a magyar hadsereg előnyomulóban volt, egyre kedvezőbbekké 
alakultak annak viszonyai.

Ez egy hazaszeretet és lelkesültség által emelt s a haza 
földjét vitézül védelmező ellenséget tüntetett fel, melynek ellen
állási ereje kiáltványokkal nem volt megtörhető. W indischgralz 
herozegnek azonban sajátságos fogalma volt a magyar hadse
regről, m int márcz. 11-én kibocsátott kiáltványából is kitűnik, 
mely arra  volt számítva, hogy annak erkölcsi értékét teljesen 
kérdésessé tegye. E kiáltvány következőleg hangzott:

Magyarország lakosaihoz!
Az ügy, melyért a pártütők küzdenek, sem az országé, 

sem a nemzetiségé.
A pártütők nyiltan a fölforgatás és communismus baj

nokai.
S ezért olly emberek harczolnak, kik Európának minden 

országaiból száműzettek.
Az emberi nemnek ezen sepredékét a pártütő Kossuth a 

haza áldott földjére gyűjtötte.
A fővezérek, egynéhányat kivéve, mind külföldiek. Száz 

fogoly közt, legalább 60 különféle nemzetből való egyén, a 
többi 40 magyar nyelvüeknek legalább fele j erőltetve szolgál.

A munkás földmivelő, a szorgalmas polgár, s a nemes
ségnek többsége mit sem akar tudni a pártütésről.

Magyarország lak ó i! A pártütőknek fejei nemcsak Ma
gyarországot, hanem czinkosaiknak szövetségében, ha lehetsé
ges, egész Európát, anarchiába akarják dönteni. Szabadságot, 
egyenlőséget, testvériséget hirdetnek, holott tettleg az emberi
ségnek legszentebb jogait, az erkölcsiséget, minden haladást, 
a ’ nép minden osztályát s minden tulajdont lábbal tipornak.

Erőteljes intézkedésekre van szükség. Én azokat fogana- 
tositandom. A ki működésemnek ellene szegülend, meg fog 
semmisittetni.
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Fontolja meg kiki, liogy én a közjóért vivők, és az által 
érezze magát ösztönöztetni maga körében erejéhez képest az 
én munkám- és föladatombani buzgó részvételre.

Gróf Szirmay István m ár is egy önkénytes zászlóaljat 
vezete a cs. kir. hadsereghez. Melly hazafiui tettért, Ő Felsége 
öt, cs. kir. őrnagygyá és zászlóalj parancsnokává lett kinevez- 
tetése állal méltóztatott megjutalmazni. Bár a : példa Magyar- 
ország minden részeiben számos utánzókra találna.

Kelt Budai főhadiszállásomon, Martius 11-kén 1849.
Herczeg W indischgrätz Alfréd, s. k.,

cs. kir. Tábornagy.

Iía Windischgrätz hg. azzal a ténynyel szemben, hogy a 
vezénylete alatt álló vitéz hadsereg akkor a magyar előtt vissza
vonulni kényszerült, ez utóbbiról ily véleményt táplált, az az ő 
dolga volt.Tévedéséért hadjáratának elvesztésével kellett lakolnia. 
Az elemekről azonban, melyekből a magyar hadsereg állott — mit 
mint hadvezérnek mindenek fölött tudnia kellett — minden
esetre nagyon rosszul volt értesülve, mihelyt azzal az állítással 
lépett fel, hogy a magyar hadsereg 60% -ka az összes európai 
nemzetek söpredékeiből és 20% -ka kénytelenségből szolgáló 
magyarokból áll. Idegen légiók felállítása, melyek nélkül is elég 
ellentállási erővel birt. volna Magyarország, mindenesetre poli
tikai hiba volt a kormánytól, de az a pár ezer ember, kiket 
soraik közé számítottak, szintén nem tartozott átalában a ka
landorok és iparlovagok kategóriájába. Ennyit szükségesnek 
véltünk megjegyezni erről a kiáltványról, mely akkor egész szö
vegében közderültséggel fogadtatott.

Az alábbi hirdetés által a magyar hadsereg számára fo
lyó ujonczozást akarta a tábornagy meghiúsítani. Ez követke
zőleg hangzott:

H i r d e t  m é n y.

Magyarország földmivelői! Az országgyűlésnek am a vég
zését, melly a' ti legjobb erőtöket csak istentelen terveinek ki
vitelére akarta fölhasználni, a ’ ti legkegyelmesebb uratok s k i
rályotok soha helyben nem hagyta. Minélfogva az törvénytelen
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és következésében érvénytelen. É n . tehát azon törvénytelen 
ujonczállitás következtében elvállalt, kötelezettségeket mit sem 
érőknek nyilvánítom, s megsemmisítem, és titeket legtágasb 
teljes hatalmamnál fogva azon alkalommal a ’ helyettesek szá
m ára lekötött tőkéknek, valamint azok kamatjainak is fizetésé
től ezennel föloldalak.

Kelt Budai főhadiszállásomon, Mart. 14. 1849.
H. W i n d i s c h g r ä t z.

Ama czélok előmozdítására, melyeknek elérésére W in- 
dischgrätz hg. a fennebb közölt kiáltványok, rendeletek és h ir
detmények által törekedett, a politikai hatóságok is adtak ki 
hirdetményeket, melyek közül felemlítjük itt azt, melyet Pest- 
megye s a jász-kun kerületek királyi biztosa oly végből adott 
ki, hogy a földbirtokosokat önkénytes adományok nyújtására 
ösztönözze, melyek később adóikból leszámittatnak, s hogy 
ily módon a márcz. 10-ki rendelet következményeit kikerüljék.

Pestmegyében működő kir. Biztostól.
Tekintetes közbirtokosságnak !

Hivatalosan szólítom fel a tek. közbirtokosságot, miszerint 
körülményeinek számba vétele mellett birtokának arányához 
képest, bizonyos saját belátása szerint meghatározandott ösz- 
veget legyen szives a ’ megye házi főpénztárába mielébb és 
legfeljebb 14 nap alatt befizetni, ez évre majdan kivetendő 
adó-illetményébe leendő betudás mellett — mindazért, hogy 
ekkép adó-illetményének felhalmozása elhárítva legyen, mind 
pedig azon tekintetből, ne hogy külömben •/. alatt mellékelt azon 
rendeletnek, — miszerint a cs. kir. hadsereg élelmezése körüli 
gondoskodás hiánya esetében egyesek tulajdona vétetendik 
igénybe — érvény szereztessék.

Sőt e felhívás következtében bizton reménylett buzgalom 
kim utatása folyó hó 10-kén kibocsátott rendelet által igényelt 
tettleges fellépésnek vétetvén, — a’ megye birtokos osztályá
ról azon gyanú elhárittassék, mintha ü  Felsége igazságos ügye 
előmozdítása körül tétlen kívánna maradni.

Kelt Pesten, 1849. martius 14-kén.
B a b a r c z y  A n t a l ,  s. k.,

Pestmegyében és a Jász-Kun kerületekben . 
működő kir. Biztos.



Ugyanazon kir. biztosnak egy nyílt rendelete az osztrák 
hadseregben szolgáló magyar ezredek harmadik zászlóaljainak 
ujabban történendő felállítására szükséges ujonczozásra vo
natkozott. E több tekintetben érdekes rendelet következőleg 
hangzott:

N y í l t  r e n d e l e t ,
Pest megye községeihez!

Hogy a hazánk kebelében dúló polgárháborúnak, mely 
tartósságával az ország közjólétét veszélyezteti, mielébb vége 
vettessék, Ő Herczegsége, felséges királyunk teljhatalmú képvi
selője a magyar Ezredek kiegészítésére, és azok 3-dik zászló
aljainak felállítására katonai-toborzást rendelvén, ennek jó  sike
rét annyival inkább reményű, minthogy az ország hű érzelmű 
népessége eddig megfosztva volt az alkalomtól, 0  cs. kir. fel
sége iránti hódolatát tanúsítani, és az összes birodalom fentar- 
tásának hazafiul munkájához" olly buzgalommal és áldozat 
készséggel járulni, mint ezt a korona egyéb tartom ányai tevék, 
mellyek a hadsereg közelebbi kiegészítésénél készségük újabb 
fényes bizonyságát adták.

Fenntisztelt 0  Herczegsége a népesség nagy részének 
óhajtását reménylte akkor megelőzni, midőn annak alkalmat 
nyújtott, e’ katona állítás által bebizonyíthatni azt, mikép Ma
gyarország népei az ő Felsége iránti hűségben, és feláldozás
ban a birodalom egyéb részei által felülmulatni nem akarnak.

Ezen a jelen pillanatban kétszeresen érdekes czélnak 
elérésére, és az előfordulható nehézségek elmellőzésére követ
kezők határoztatnak :

1-ször. Az engedelmességre visszatért törvényhatóságok
ban, Ö cs. kir. Felségének Magyarország királyának jogai vé
delmére, magok a ’ városok és községek által önkéntes tobor
zás fog rendeltetni az ujonezok azon számának kiállítása vé
gett, melly 300 lélek után egyet számítva, azokra ki fog vet
tetni, mire nézve megjegyzendő:

a) Hogy az ez utón kiállítandó ujonezok szolgálatra tel
jesen alkalmasak, és 19 évtől 28 évig számítandó életkornak 
legyenek.
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■ b) Hogy minden község a ’ reá vetett ujonczoknak tobor
zás útjáni kiállítását foganatosítani igyekezzék, mit ha az alább 
meghatározott idő alatt nem teljesíthetne, a ’ hiányzó számot 
állítás utján lesz köteles kiegészíteni.

2- szor. Minden község részére, melly a ’ reá vetett újon- 
czokat a ’ meghatározott idő alatt toborzás utján előállítandja, 
0  cs. kir. Felségének nyilvános megösmerése biztosíttatik, — 
és a ’ rendkívüli buzgalmat jutalom is fogja követni.

3- szor. A’ most kiállítandó ujonezok a ’ legközelebbi ka- 
tonaállitásnál be fognak számíttatni, akképen, hogy akkor min
den község annyival kevesebb ujonczot adand, mennyit ez alka
lommal kiszolgáltat.

4- szer. Az önkénytesek részére következő kedvezmények 
biztosíttatnak :

a) Csak 6 évi szolgálati idő.
b) 12 pengő forint előpénz, melly a" megye vagyonosb 

osztálya szabad ajánlataiból ezennel 24 pf'rtra emeltetik, és 
melly a községek és egyesek bazaíiusájjából bejövendő szabad
ajánlatokból még többre is nüvekcdhetik.

c) Különös figyelem a ’ szabadsággali elboesájlások ese
teiben.

d) Ellátás, ha a ’ valóságos szolgálatban rokkantakká 
lesznek,

e) Egyedül a ’ magyar ezredek kiegészítésére fognak for- 
dítatni.

f )  Mentesség minden további katonai és honvédi szolgá
lattól a ' hat évi szolgálati idő kitöltése után, ha csak mago
kat önkénytesen újabban le nem kötelezik.

5- ször. A’ községek elöljárói, felügyelni tartoznak, hogy 
a ’ toborzás helyben lakos — és benn szülöttekből, nem pedig 
mint eddig szokásban volt, kóborlókból és a ’ börtönökből kibo- 
csájtott gonosztevőkből eszközöltessék ; mert ezen, még a ’ leg- 
miveletlenebb korból eredő visszaélés a' katonai állásra és 
szolgálatra szintúgy, mint a magyar névre egyaránt beestele- 
nítő, és a ’ községek ez eszköz használatára annyival kevésbé 
szorultak, mennyivel bizonyos!), hogy 300 lélek után egy 
ujoncznak kiállítása figyelmet érdemlő nehézségekkel nem járhat.
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6- szor. A' községek elöljárói e’ rendelet vételével : a ’ to
borzás iránt azonnal akkép rendelkezni tartoznak, hogy a,z 
azokra kivetett ujonczok akár toborzás, akár ennek nem sike
rültével állítás utján f. é. april 30-dik napjáig átvétel végett 
Pestre beküldve legyenek.

7- szer. A 4-dik pont alatt meghatározott 24 pengő fo
rintnyi előpénz az ujonczoknak felesketésük alkalmával fog 
kifizettetni.

8- szor. A’ toborzási és illetőleg állítási eljárás feletti 
felügyelés és rendelkezéssel alólirott által tekintetes Miskey 
Imre táblabíró nr hatalmaztatván fel, — az általa e’ tárgyra 
vonatkozólag kiadandó rendeletek pontos végrehajtása iránt a' 
megyei tisztviselőség szintúgy, mint a ’ községek elöljárói fele
lősekké tétetnek.

0  herczegsége mit sem kételkedik, hogy Pest megyének 
rend és békeszerető hű népe ez alkalommal is fényesen tanu- 
sítandja felséges Fejedelme iránti azon hűségét és szeretetét, 
melly egyedül képes eltávolítani a ! fegyver nem örömest hasz
nálandó hatalmának alkalmazását.

Pesten mart. 31-kén 1849.
B a b  a r c z y  A n t a 1 s. k.

Pest megyében és a’ Jász-Kún kerületekben működő 
királyi biztos.

A fennebbi rendelethez sorozzuk még Budapest város 
kir. biztosáét, melyben a lőpornak és lőszereknek beszállítá
sára szólítja fel a lakosságot. E rendelet igy hangzo tt:

11 i r  d e t é s.
Buda-Pest és Ó-Buda városok minden lakosai ezennel 

felszólíttatnak : hogy a kezeik között létező bármi nemű lősze
reket., 48 óra alatt az illető kapitányi hivatalba annál bizo
nyosabban szállítsák, mert ezen határidőnek leforgása után, a 
fegyverek eltitkolására f. évi jan. 7-én kelt proclamatio 6. és 
7. §-ban kiszabott büntetés súlya alá esendenek.

Pesten mart. 21-kén 1849.
Felsőbb meghagyásból

H a v a s  J ó z s e f
k. biztos.
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Némely munkákban emlités van arról téve, hogy Win- 
dischgrätz hg márczius havában többeket kivégeztetett. Mi 
ismételjük, a mit már egy ízben megjegyeztünk, hogy a her- 
czeg Magyarországon csak szűk korlátok közt alkalmazta a h a 
lálbüntetést. Abba az időbe csak egyetlen egy halálos Ítélet 
esik, mely Novák Tivadar nyugalmazott cs. kir. hadnagyot súj
totta, ki egy vendéglőben több osztrák katonát hitszegésre 
akart csábítani. A haditörvényszék golyó általi halálra Ítélte. 
A vegyes vizsgáló bizottság márczius közepén ellenben több 
még elintézetlen pert bonyolított gyorsan le s hozott ítéleteit 
közzétette a hivatalos lapban, miből az tűnt ki, mintha a ma
gyar hadak előnyomulásával szemben nyomást akarnának ez
zel a közvéleményre gyakorolni. Brunner pesti játékszerárus és 
három zsidó több évi vasban töltendő sánczmunkára ítéltet
tek; mert szállítási tárgyaknak Debreczenbe való szállításán 
érték őket. A három zsidó hitközségnek, melynek kebelébe az 
elitéit zsidók tartoztak, egyenkint 20,000 forintot kellett fizetni. 
A pesti két hitközség fizetett, az aszódi ellenben jobbnak ta r
totta in corpore eltűnni Aszódról.
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XII.

A népfölkelés elrendelése Batthyányi Kázmér gr. által a közép Tisza 
mentében fekvő megyékben. — Szemere nyilatkozata Windischgrätz herczeg- 
nek a magyar bankjegyek forgalmon kívül helyezését meghagyó rende
letére. — A védsereg szervezése Szemere Bertalan által. — Hivatalos 
intés a sajtónak. — Nyilatkozatok a Magyarország ellen harczoló ben- 

szülöttek s a hadi foglyok iránt követendő bánásmód tárgyában.

Midőn áttérünk amaz intézkedésekre és kiáltványokra, 
melyeket a nemzeti kormány és közegei február végétől 
ápril elejéig tettek és kibocsátottak, mindenekelőtt am a ren
deletet említjük fel, melyet Batthyányi Kázmér gróf szegedi 
kormánybiztos a közép Tisza mellett fekvő megyék összes 
nemzetőrségének mozgósítása iránt kiadott. Ez intézkedés si
kerét kitüntettük a már leirt hadi eseményekben, mindamellett 
azt hiszszük, hogy a történelem érdekében helyén lesz utó
lagosan egész terjedelmében közölnünk eme rendeletet; mert 
az összes mozgó nemzetőrség szervezésének tervét foglalta 
röviden magában, mely nemzetőrség tulajdonkép mint népfel
kelés használtatott. Az erélyes kormánybiztos e rendeletében 
hivatkozott a polgárok hazafias érzületére is, belátta azonban, 
hogy rendkívüli időkben nem lehet a hazafiasságra való puszta  
hivatkozással beérni s rendelete lényegesebb határozatait a 
legkathegorikusabb parancsoló hangon fogalmazta. A „tessék“ 
helyett a  ,,muszáj“-t tette s ez a leghatásosabb minden bármi 
néven viselendő háborúban. Ott, hol Batthyányi a toborzás 
tulajdonképeni czélját. érintette, irálya lendületessé és szen
vedélyessé vált. A fő dolog azonban, hogy elérte vele, a mit 
akart.
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A rendelet szószerint igy hangzo tt:
B á c s ,  C s o n g r á d ,  C s a n á d ,  P e s t m e g y e  a l s ó  

r é s z e ,  a Ki  s-K u n k  e r ü l e t ,  S z e g e d  és S z a b a d k a  
v á r o s  k ö z ö n s é g é h e z  a n e m z e t ő r s é g  m o z g ó v á  
t é t e l e  i r á n t .

Meg kell mentenünk a hazát, melly mint zaklatott vad 
ellenségtől környezve vagyon.

És megmentendjük a legszeretettebb hont, ha lesz kö
zöttünk egyetértés, rend és lelkesedés.

Vissza kell foglalnunk a vagyont, melyet egy maroknyi 
zsivány-csoport eltulajdonított és vissza kell adnunk a földön
futóvá tett család hajlékát, hogy isten áldása legyen felettünk 
és ha nem akarjuk elvárni azt, hogy a szegény menekültek 
sorsában osztozzunk.

De erre ismétleg egyetértés, rend és lelkesedés kiván-
tatik.

Minthogy pedig a dühös vadak, kik kegyelmet nem ismer
nek, Szegedet megtámadni, sőt a Maros jobb partján is rabolni 
merészkedtek: immár hosszas tanácskozásokra nincs idő, és 
ekkép rendelem mint következik:

1- ször a mozgó nemzetőrség rendeltetése az: hogy a dü
höngő vad ráczok által fenyegetett B ács, Pest, Csongrád, 
Kiskunság és ezekben helyezett városok és falvak a naponta 
mindinkább tovább harapodzó vad csorda dulongása ellen biz
tosíttassanak ; és a z : hogy az általok elfoglalt részek a haza s 
tekintőleg a földönfutóvá lett lakosok részére vissza foglaltat
ván a béke bekövetkeztéig biztosíttassanak.

2- szor. A mozgó nemzetőrség folytonos szolgálatra köte- 
leztetik mindaddig, míg a kitűzött czél elérve nem leend : de 
mihelyt az óhajtott béke bekövetkezendik, azonnal szétbocsáj- 
tatik.

3- szor. A mozgó nemzetőrség katonai fenyíték alatt áll.
4- szer. A sereg tiszteinek kinevezését, tekintve az illető 

hatóságok által ajánlandó alkalmas egyénekre — magamnak 
tartom fen.

5- ször. Pest és Bács megyének az ellenségtől ment ré
szében, úgy szinte Csanád, Csongrád megyékben, Kiskunság-
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ban, valamint, Szabadka és Szeged városokban jelenleg létező 
minden férfin — 18 évestől 30 évesig — a mozgó nemzetőr
ség közé tartozik. — E szabály alól kivétetnek:

a) Ollyatén hivatalnokok, kik a rendes ügyvitelre múlha
tatlanul szükségesek; úgy szintén az orvosok, sebészek és 
gyógyszerészek.

b) Azok, kik testi hibájok miatt a fegyverviselésre alkal
matlanok.

c) Azok, kiknek 12 éven alóli gyermekeik lévén, annyi 
értékük nincs, mellvből hátra  hagyandó gyermekeik m egél
hessenek.

d) Szegeden és Szabadkán m ár fenlevő nemzetőrség, 
mint helyőrség jelen helyzetében további intézkedésig fenha- 
gyatik és csak egyébb, a nemzetőrséghez eddigelé be nem so
rozott, de az 5-ik pont alatti képességgel biró egyének lesznek 
a mozgó nemzetőrségbe sorozandók.

e) Ha a besorozás ellen valakinek panasza van, annak 
elintézését magamnak tartom fen.

6- szor. Mindazon 18 -  30 év közötti egyének, kiknek há
tas paripájuk vagyon, lovas szolgálatra köteleztetnek — és a 
csatában elveszett ló és ló-szerszám az álladalom által helyre 
pótolta tik.

7- szer. A mozgó nemzetőrség minden tagja köteles m a
gát e rendelet kihirdetésétől számított 24 óra alatt a város, s 
tekintőleg a község házánál bejegyzés tekintetéből feljelenteni.

8- szor. A város, s tekintőleg a községek elöljárói a leg
szigorúbb felelősség terhe alatt köteleztetnek akép intézkedni, 
hogy ezen rendelet mindenkinek tudtára jöjjön és az összeírás 
minél gyorsabban, legfeljebb e rendelet vételétől számított há
romszor 24 óra alatt bevégeztessék; — im ez megtörténvén, 
az elkészült névjegyzéket és a mozgóvá telt nemzetőrséget az 
illető helyekre kocsikon szállítsa át, je lesü l:

a) Pest, Bács és Kiskunság Szabadkára:
b) Csanád- és Csongrádmegyék Szegedre.
9- szer. Minden mozgó nemzetőr, felső öltönyén felül, be- 

sorozásra hoz két pár fehérruhát és egy tarisznyát.
10- szer. Azok, kik kellő ruházatot beszerezni nem képe-
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sek, a honvédek közé lesznek sorozandók, de szolgálati idejük 
szinte csak a vész megszűntéig tart.

11- szer. A mozgó nemzetőrség napi-díja egyenlő a ren
des honvédekével.

12- szer. A menekültek és szegényebb sorsnak besorozá- 
suk helyén az álladalom pénztárából nyernek fejenkint 5 pgö 
forintot.

13- szor. Azon nemzetőr, ki e szabályok alól szándéko
san kivonja magát, mint szökevény elfogatik és katonai fenyí
ték alá vettetik.

De hiszem, hogy meghagyja érnem a magyarok istene, 
miszerint akkor, midőn a népet önvédelmére hivom fel, m iko
ron nincs más előtte: mint gyalázatos halál vagy védeni m a
gát élet halálra — szívesen ragadandja meg az alkalmat öntüz- 
helyének m egvédésére; szívesen ragadand fegyvert, hogy meg
mentse mi ember előtt legbecsesebb: életét, becsületét, nőjét, 
gyermekét és vagyonát. — Szégyen és gyalázat arra, kit kö
téllel fogni k e ll; az nem magyar, az gyáva. Örök gyalázat 
nevére.

Fegyverre 1 Fegyverre ! véreim ! és mentve lesz a hon ; 
-és biztosítva lesz a vagyon, mellyet véres verejtékkel szerez
tetek; és nem lesz kénytelen remegni a nő gyermekéért, nem 
lesz kénytelen kétségbe esni a férj a vadak által elhurczolt 
neje gyalázatos sorsán.

Isten veletek
Kelt Szegeden febr. 24-kén 1849.

(Ír. B a 11 h y á n y i K á z m é r 
vezér-főispán és teljhatalmú országos 

biztos.
Egy más rendelettel, mely a fcnebbit két nappal meg

előzte, s melyet a népfelkelés szervezését előkészítő intézke
désnek kell tekintenünk, lőfegyverek, kardok és a felszereléshez 
szükséges egyéb tárgyak birtokába igyekezett Batthyányi jutni. 
E rendelet meghagyta;

N y í l t  r e n d e l e t .
Bács, Csongrád, Csanád, Pestmegye alsó része, a Kiskun 

kerület, Szeged és Szabadka város közönségének.



K rendelet meghirdetésétől számított háromszor 24 óra 
alatt, tartozik mindenki bármi nemű lőfegyverét, kardját, kari
kás ostorát és nyergét szerszámostul a városházhoz, a vidéken 
lakók pedig az illető községek elöljáróinak beadni. Az ellen 
cselekvők legszigorúbb büntetés alá esendők. Az átadott tá r
gyak értéke az álladalom pénztárából készpénzzel fizettetik.

Kivétetnek e szabály alól azok, kik a mozgó vagy pedig 
a szabadkai és szegedi nemzetőrséghez tartoznak. De ezek is 
az elősorolt tárgyak közül csak azokat tarthatják meg, mellyek 
a rendes szolgálattételre mulhatlanul megkivántatnak.

Az elősorolt tárgyak tulajdonosainak szabadságában áll, 
fegyverét, stb. oily egyénnek adni át, ki a mozgó csapathoz 
vagy a szegedi és szabadkai nemzetőrséghez tartozván, rendes 
szolgálattételre köteleztetik.

A város s tekintőleg a község elöljárói a beadott, s fen 
elősorolt tárgyakat és azoknak értékét rendes jegyzékbe ve
szik s azokat következő helyekre küldik á t:

a) Rács, Pest és Kiskunság Szabadkára.
h) Csanád és Gsongrád, Szegedre.
Az imitt lévő hadi parancsnokság az átküldött tárgyakat 

megvizsgálja, a megválasztott tárgyak és értékük felül két 
egyenlő példányú jegyzékei készít, az egyiket aláírván az illető 
községnek nyugtató gyanánt szolgálandót átadja, a másikat 
átnézés s kifizetés tekintetéből nekem átküldi, mellynek folytán 
az álladalom részére megtartott tárgyak a községeknek kész
pénzül lesznek kifizetendők s az általános összegekből az egyes 
tulajdonos illetékét a községek elégitendik ki.

A községek mozgó csapataikat ha más egyébbel nem, 
legalább is kaszákkal felfegyverezni tartoznak.

Kelt Szegeden, febr. 21-én 1849.
( ír. B a 11 h y á n y i K á z m é r

vezér-főispán és teljhatalmú országos biztos.

A nemzeti kormány feleslegesnek találta nyilatkozni 
YY'indischgrátz hgnek a magyar bankjegyek érvénytelenítését 
kimondó rendeletéivel szemben, Szemere Bertalan azonban 
mint teljhatalmú kormánybiztos és a honvédelmi bizottmány

— 159 —
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tagja saját vidéke számára szükségesnek tartotta kibocsátni 
az erre vonatkozó következő rendeletet:

R e n d e l e t
a papírpénz iránt.

Kereng a hir, mikép az ellenség fővezére rendeletet bo
csátott ki, hogy a magyar bankjegyeket az ausztriai császári 
kincstárakban nem fogadják el, és e hir után a pénz elfoga
dására nézve az uzsorások és kislelküek nehézségeket csi
nálnak.

Ennek folytában szükségesnek tartom 1-ször a figyelmez
tetést,, és 2-szor a parancsolatot. Tehát 1-ször figyelmezte
tem a közönséget, hogy az ellenség fővezére hazánkban érvé
nyesen nem rendelkezhetik. Ha meggyőz, elveheti nemcsak 
pénzünket, de életünket is, de addig minden efféle rendelet 
csak nevetség tárgya.

Figyelmeztetem, hogy azon rendelet csak az ausztriai 
császári kincstári fizetésekre szorítkozik, hova fizetni egy be
csületes magyar úgy sem kíván. Ellenben a magány forga
lomra maga az úgynevezett rendelet sem terjeszkedik ki, és 
igy a magányosok pénzértékét illetni sem akarja.

Figyelmeztetem, hogy miképen az ausztriai bankjegyet, 
bár az törvénytelennek nyilváníttatott sok országgyűléseink 
által, nem bírtuk az országból kiszorítani, mivel általánosan 
elterjedt, úgy nincs hatalom, mely képes volna a törvényes 
magyar bankjegyet érvénytelenné tenni. Az ellenségnek az 
fáj, hogy Magyarország gazdag, bankjegyeinek a külföldön is 
jó kelete van, mig az ausztriait határainkból egészen kiszo
rítja és ennek értéke külföldön 100-ról 85-re csökkent.

Figyelmeztetem végre, hogy ezzel az ellenség csak is 
egyedül a szabadság háborújának folytatását akarja lehetet
lenné tenni, miután ő maga nem bírja katonáit sem fizetni, 
minthogy Ausztria 80 millió kölcsönt kért most, de egész 
Európában senki nem találkozott, késznek a szerződésre. Ezért 
sóházainkból, hatósági pénztárainkból rabolja el a magyar 
pénzt, s egyrészről érvénytelennek hirdeti, másrészről azzal 
fizeti saját katonáit.
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K cselfogást minden józan értelmű értheti, és ki is ne
vetheti.

Minden esetre azonban, mintán a roszakaratuak minden 
alkalmat megragadnak a zavarokozásra; addig is mig a nem
zeti kormány rendelkeznék, én teljes hatalmamnál fogva

2-szor rendelem
a) A m. é. september havában kelt belligyministeri ren

deletnél fogva, a pénznemekben válogatni nem szabad, mind
az érvényes pénz lévén, a mit a kormány pénz gyanánt ki
bocsát.

b) Ki a bankjegyet elfogadni vagy azok nemeiben válo
gatni merészelne, az a megyei s illetőleg k. városi hatóság 
által tüstént elfogatni és hadi törvényszék elébe állíttatni ren
deltetik.

K rendelet végrehajtására minden egyes illető hivatalnok, 
t. i. megyékben esküdt, szolgaiam, alispán, városokban a pol
gármester, kerületekben a. kapitány, a legszigorúbb felelet terhe 
alatt köteleztetik.

Ila a beadott és bizonyított vádra a tettes he nem fo
gat ik, az illető hivatalnok maga mint részvevő fog lakolni.

A haza minden e lő tt!
Miskolcz, márt. Mi. 1848.

S z e m e r e  11 e r  t a l  a n 
felsőmagyarországi t. h. országos biztos és 
az országos honvédelmi bizottmány tagja.

A magyar főhadseregnek a Duna, illetőleg a főváros 
felé történt előnyomulásával Szemere Bertalan a kormány be
leegyezésével egy úgynevezett „védsereg“ szervezéséhez látott, 
melynek az volt rendeltetése, hogy saját hadaink hátának fe
dezésére s az északról betörő ellenséges hadoszlopok általi 
nyugtalanitás meggátlására fordittassanak. Szóval arról volt 
szó, hogy nagyobb mérvű guerilla-háborut kezdjenek. Sze
mere szervezési tervének az volt az előnye a Batthyányié fe
lett, hogy jobb katonai alapon nyugodott s később honvéd
zászlóaljak képzését tette lehetővé a védseregből.

Gelich : fü g g e tle n sé g i h a rc z . I I I .  kö te t. 11
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A f e l s ő  m a g y a r  o r s z á g i  v é d s e r e g t e r v e .
A pesti guerilla-csapat sokáig nem felelt meg hivatásá

nak. De legújabban m utathat fel érdemeket, ügy látszik, már 
feltalálta a vitézség ösvényét, tesz és t.eend hasznokat a ha
zának, ám bár számának csekélysége m iatt azt nem eszközöl
heti, amit tőle különben megvárnánk és a mire szüksé
günk van.

Sajnálatos dolog, hogy amint valamely vidékről vagy 
városból hadseregünk kivonul, az bármely esekélyszámu ellen
ség m artalékává válik. A jó nép irtózatos szenvedései után 
még sincs annyira elkeseredve, hogy, ha valamit tenni kész is, 
támaszt ne keressen, de el van annyira, hogy pár száz fegy
veres sereghez ezerek csatlakozandanak. Ezt kell eszközöl
nünk.

Sajnálatos dolog, hogy a nép magától nem rohanja meg 
mindenütt az ellenség apró csapatjait, előőrseit, hullongóit, 
fegyverőket vivő betegeit, hogy nem foglalja el podgyászait s 
a miket az ellenség a néptől rabolt e l ; magától még ezt ritka 
helyen teszi, azonban csak 10— 20 fegyveressel is szövetkezve, 
csodákat tenne. Ezt kell eszközölnünk.

A nép magában véve, bár lelkében elszánt, nem mer 
tenni, de fegyveres erő által segítve, buzdítva, némileg kény
szerítve, minden község, minden város egy hadsereggé válik, 
mely csatarendbe talán nem fog állani, de a maga módja sze
rint gyengíti, pusztítja, háborgatja az ellenséget.

Az lehetetlen, hogy minden várost, vidéket hadsereggel 
őrizgessünk, e rendszer követése miatt alsó Magyarországon 
majd a hazát veszitők el. Azonban néhány városra, vidékre 
nagy szükségünk van hadviselési tekintetben is, hogy legyen 
biztos kutforrásunk, melyből folyvást és szakadatlanul m erít
hessük mindazt, mi az élelmezésre, a felszerelésre megkiván- 
tatik. Az ujonczozás sincs bevégezve sehol.

De a diadalt kétféleképen lehet kivívni és könnyíteni. 
Egyik hiód: ha az ellenséget haddal tiporjuk le, ez kevésbé 
biztos, m ert a hadseregek szerencséje változó ; másik mód : a 
népet felvilágosítani, lelkében meggyőződést teremteni, hogy az 
ügy szentsége szivében kiszaggathatlan gyökereket verjen, ■—
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« mód melleit a hadsereget legyőzhetik, de a nép ott álland 
örökké mint a sziklaszál, melyen a zsarnok hatalom árja 
megtörik.

Ezért a politikai intézkedés, igazgatás, a népnek felvilá- 
gositása, érzelmeinek s meggyőződésének vezetése igazi alapja 
a győzedelemnek. E nélkül mnlékony minden d iad a l; ezzel 
késhetik bár, de nem lehet kétes. A hadsereg győzhet egyszer- 
másszor, de a győzedelmet végképen csak a politikai élőké - 
szitő és megalapító eljárás biztosíthatja.

Azonban seregünk s az ellenség sűrűn változó megjele
nése ugyanazon vidékeken, minden következetes, minden ta r
tósságra számított eljárást és működést lehetetlenné tesz.

Mind e hasznokat elérjük felső Magyarországra nézve 
egy erősh védsereg felállítása által, mely Hatvan, Eger, Mis- 
kolcz, Put nők, Hozsnyó, Torna, Kassa, Eperjes, Lőcse, Ujhely 
és Tokaj közt, ezeknek hegyvölgyes, rengeteg-berkes vidékein 
fog őrködni a nép felett, fog munkálkodni az ellenség ellen.

Három hónap óta élek a nép közt, annak minden osz
tályaival érintkezvén ismerem a z t , három hónap óta élek, járok 
szenvedek a hadsereggel, ismerem azt is, és ismerem felső 
Magyarországot s annak mind a jó, mind rósz elemeit.

Következők az alapgondolatok, mik szerint a felsőma
gyarországi védsereget. felállítani óhajtom :

1. A védseregnek, hogy czéljának megfeleljen, legalább 
3000-re kell szaporittatnia.

A tér, melyet meg kell védenie, nagy, de oly csoportokra 
lehet e sereget felosztani, hogy a hegyi utakon keresztül, az 
ellenség szeme előtt is 2— 3 nap alatt bárhol összepontosit- 
hatja magát e nagy téren.

E végből szükséges, hogy minden osztályban, minden 
illető megyebeli legyen, kik ismerjék a rejtett ösvényeket.

2. Egy osztály áll 500-ból, önálló vezérkapitány alatt. 
Mindenik osztálynak saját vidék jelöltetik ki. A szomszéd ve
zérek folytonos összeköttetésben és érintkezésben lesznek egy
mással, velem s az ill ető tábori fővezérrel.

Az osztályok feloszolnak apróbb-nagyobb csapatokra. 
Ezért mindenik osztályban még egy kapitány és összesen öt

11*



. fő és öt alhadnagy leend, hogy minden 50 emberre egy főtiszt 
jusson.

3. A főtiszteket kinevezi az alkotó országos biztos, mint 
a nemzeti kormány tagja. Hadseregbeli rangot kap mindenik, 
azon naptól ugyan midőn kineveztetik, de esak a pálya vé
geztével tétetheti magát által.

Fizetősök is ugyanannyi.
A védseregbeli vitéz teltek, mint a hadseregbeliek tekin

tendők s épen a szerint fognak jutalmaztatni s az előléptetésre 
nézve is egyenlő figyelembe vétetnek.

4. A mennyiben a védseregbeliek ellátása már maga a 
védseregi működés sajátságos volta miatt nem oly rendes, 
mint a hadseregé, minden egyebeké maradván a szabály sze
rint, a közvitéznek dija a kenyéren kivül 12 kr. p. leend.

5. A védseregbeli legalább 1 s legfölebb 4 évre tartozik 
vállalkozni. Minden 1 évre, apró szükségesek bevásárlására 
5. p. frtot kap. Ezenkívül szürfélét és csizmát. Az egyenruha 
czélszerütlen volna;-de eltehető jellel mindenik elfog láttatni.

Ellenben az ellenségtől elvett mindenféle zsákmány a 
védseregé. E zirán t külön szabály fog szerkesztetni. Fegyvert s 
a mire az álladalomnak a haza megmentésére szüksége van, 
az álladalom magához válthat, de készpénzzel és igazi. árán.

6. Mindenik osztály részére adatik 50 — 100 közönséges 
ló, melyet több hadviselésekben igen czélszerüen alkalmaztak, 
részint a gyors megrohanásra, részint a gyors csatlakozásra, 
részint az ellenség elámitására. Egy szalmazsákot, kötnek rá 
kötélhevederrel ; mint közönséges ló kevéssel beéri, hol bete
get, hol podgyászt hord, hol csapatot, mely a kívánt helyen 
fáradatlanul és gyorsan érkezik meg.

7. Ezen védseregbe olvadnak fel minden eddigi gncrilla- 
csapatok felső Magyarországon és igy a szabolcsi lovas por- 
tyázók is, megtartván jelen szerkezetüket.

8. Az országos biztostól függnek s annak tartoznak 
számolni és felelni, kinek kötelessége őket az ellenség, sőt a 
mi hadseregünk mozdulatairól is kellő óvatossággal értesíteni.

9. Minden 500-nak fizetése havonkint kerül mintegy 
4000 forintba; a foglaló pénz, csizma, szűr egy évre tesz 
6500 frtot.
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Azt kunám igazságosnak, hogy miután a védsereg mun
kálkodása, bár a haza megmentésére van irányozva, mint áta- 
lános szent czélra, a mellett különösen a kijelölt megyék és 
városok megótalmazására szorítkozik ; ezen szempontból ki
indulva az álladalom adná meg most a felállításra és felsze
relésre szükséges költséget, ennek azonban egy része rovatnék 
fel terhiil Szepes, (Jömör, Sáros, Abauj, Torna, Borsod, He
ves. I ’est, Szabolcs, Zemplén, Ung megyéknek és az ezekben 
fekvő kir. városoknak, mit a most nevezett hatóságok, mint 
már tudom, a legszívesebben elvállalnak, sőt némileg már 
magok megajánlják.

10. Megemlíteni csaknem fölösleges, hogy a védsereg 
katonai fegyelem és haditörvények alá van helyezve.

11. A szabályok és utasítások részletesen fognak kidol
goztatni s a vezérkapitányoknak általam átadatni.

Ezeknek illető pontjai párban minden főtisztnek kiadatnak.
A községekre nézve pedig felhatalmaztatik a védsereg:
a) A betegnek szekeret és menhelvet, a csapatnak pedig 

kalauzt adni minden község tartozik.
b) A községek bírái a vezérlő utasításához kéjtest az 

ellenség számáról és mozdulatairól köteleztetnek a védsereget. 
tudósítani.

A kik ezt nem teszik, vagy a védsereget nem kalauzol
ják, vagy az ellenséget annak nyomába vezetnék, mint haza
árulók halállal lakóinak.

c) A vezérlők felhatalmaztatnak a községekben, midőn 
az katonai kötelességük mulasztása nélkül történhetik, nép- 
gyűléseket tartani, a vezérkapitány, a megyei főszolgabíró, 
alispán vagy a kormánybiztos utasítása szerint.

Kiket a törvény s a kormány rendeletéi hazaárulóknak 
ltélyegeznek, azokat egy főtiszt rendeletére elfoghatják, de kö
teleztetnek bontatlanul az illető felsőbb helyre átküldeni.

A törvényes hatóság rendeletéinek foganatot szerezni, a 
midőn arra felhivatnak, egyik feladatuk leend.

d) Midőn a védsereg az ellenséget fogolylyá tenni, vagy 
podgyászát és vagyonát elzsákmányolni magában elégtelen, 
segedelemadásra erővel is kötelezheti a népet s a vonakodókat
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elfogathatja, sőt büntetés végett az összes községet is a kor
mánynak feljelentendő

12. Ezen védseregbeliekre kiterjesztetik az orsz. honv. 
bizottmány múlt évi decz. 22-ki rendeletének azon jótékony
sága, miszerint a ki elesik, vagy kenyérkeresetre képtelen 
lenne, annak és családjának rangja szerint vagy holtiglani 
becsületes ellátást, vagy tiz hold földbirtokot, vagy 1000 pfrtot. 
biztositand.

Ezek azon alapnézetek, mik szerint a védsereget felálli- 
tani óhajtom.

Vannak több tekintetek is a védsereg mind kiállítására, 
mind m unkáltatására nézve, mik azonban a közvetlen utasítás 
pontjai közé valók és a nyilvánosságra hozatal épen erejüktől 
és hasznuktól fosztaná meg.

Eképen elérhetni reményiem :
hogy egy pár száz ellenséges katona nem fog egész 

megyén uralkodhatni, mint eddig tö r té n t:
hogy 5 —6000-ből álló ellenséges tábor nem fogja felső 

Magyarországot, elfoglalva tartani, hanem a táboron túl egy 
órányira minden földet s minden hatóságot a mienknek mond
hatunk ;

hogy a törvényes hatóság gyakorolhatása nem fog az 
ellenség közeledtével azonnal megakadni és eltávozása után 
is huzamosan megakadva maradni, hanem lesz a  tisztviselők
nek mihez támaszkodniok, a véletlen és tartaléktalan meg
lepetéseknek kitéve nem leendvén, miglen most a tisztviselők
nek mind hatásuk, mint tekintélyük, mind bátorságuk elveszett;

hogy a felsőbbség rendeletéi általok foganatosíttathatni 
fognak;

hogy a felső megyékben a népfajok titkos és nyilvános 
lazításának és lázongásának sikeresen elejét lehet v en n i;

hogy a népgyüléseket ünnepiesen, bátran, sikerrel meg 
lehet tartani, melyek sokkal szükségesebbek, semhogy még 
tovább el lehetne halasztani.

Elérhetni reményiem továbbá:
hogy hadseregünk az ellenséges haderő legyőzésére annál 

teljesebben fog fordittathatni, ha egyes vidékek őrizése felada
tai közé nem soroztatik ;
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hogy veszteni fog az ellenség foglyot, fegyvert, lőszert, 
s mindez minket fog erősbitem ;

hogy a harczias szellem terjedni fog a népben s a vád- 
sereg összegyűlvén a néppel, azzá lesz a nép, a mivé lennie 
kell, t. i. maga menti magát az irtózatos szenvedések és tű 
rések után.

De ha egy ellenséget meg nem ölne, egy fegyvert el nem 
venne, egy vidéket az ellen táborától meg nem ótalmazna is 
a védsereg : ha a politikai hatóság munkálkodását tartóssá, 
biztossá s lehető folytonossá teszi, m ár ez kiszámithatlan hasz
nok kutforrása.

De kell, hogy a védsereg tevékeny, bátor és vállalkozó 
legyen. Én elfogadom; nekem tartozzék számolni, én semmi 
eszköznek alkalmazásától nem irtózom, hogy megfeleljen czél- 
jának, vagy veszszen el gyalázatosán, sirját lelvén a földön, 
melyet meg kellett volna szabadítania.

Miskolcz, mart. 16. 1849.
S z e m e r e  B e r t a l a n ,

felsőmagyarországi teljeshatalmu orsz. biztos 
és az o r s z . honv. bizottmány tagja.

F e l h í v á s
a f e l s  o m a gy  a r  or  s z á  g i v é d s e r e g r e  n é z v e .

Ügyünk igazságának szentsége és hű kitartás elvégre is 
megszerzik nekünk a fényes diadalt. Eljött a tavasz, a szabad
ságnak és életnek korszaka s az ellenkezőre változik azoknak 
sorsa, kik a zsarnokság mellett — és azoknak sorsa, kik a sza
badság mellett harczolnak.

A kápolnai kétnapi ütközet nagyszerű volt, bár nem 
nyertük meg, de nem igen nyerte meg az ellen sem. Maga 
elismeri pesti hirdetményeiben, hogy erősbek valánk. Ha 10,000 
emberünk a csatára későn nem érkezik, azóta Pesten volnánk.

Szihalomnál 4 lovag-ágyúját vettük el, Szolnoknál 11 
ágyúit, 17 lőszeres kocsiját 100 lóval, több mint 400 emberét 
fogtuk el, halottainak száma tömérdek.

Bácsmegyében az ellenség 3 nagy ágyút vesztett. Fegy
vertárunk e hetekben 1500 puskával szaporodott s a foglyok 
száma összesen 2000-et halad.
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Erdélyben Hem győzelemről győzelemre megy. A hegyek 
fái Erdélyben azért zöldéinek majd, hogy neki koszorút te
remjenek.

Isten, a mindenható, engedi szenvedni az igazakat, de 
eltiporni nem engedi soha. Kivezetett minket Ázsiából e ha
zába, egy ezer éven át itt fentartott, ugyanő megengedi, hogy 
e nemzet e földön a szabadság fényében fel is virágozzék.

De a nép, a nép bús gerjedezéssel keljen fel. Keljen fel, 
rövidítse meg szenvedéseit. Ne tűrje, hogy házait felgyújtsák, 
élelmiszereit elrabolják, hogy elhajtsák s leöljék barmait, hogy 
magát rablánczra fűzzék : mint egy gyötrő álom tűnik el az 
ellenség, ha a nép tömegestül fölkel.

A népnek, hogy felkeljen, némi katonai támaszra van 
szüksége. A hadsereget azonban eldarabolni nem lehet. Tehát 
felső Magyarország biztosítására egy védsereget. (guerilla) kí
vánok felállítani, mely számszerint 4000-ig szaporíttathatik a 
szabolcsi száguldó lovag-csapattal együtt.

Czélja: akkor is biztosítani felső Magyarországot, külö
nösen Gyöngyöstől kezdve Egeren, ľutnokon, Rozsnyón ke
resztül Lőcséig és innen kezdve Eperjesen, Homonnán, TTng- 
váron, Nyíregyházán, a Hegyalján keresztül Miskolezig, midőn 
hadseregünk jelen nincs. Czélja: hogy a néppel egyesülve, 
apróbb ellenséges táboroknak ellenállhasson, és hogy reá tá
maszkodva, általa biztosítsa a polgári törvényes hatóság a nép 
érdekében folyvást tehesse intézkedéseit. Eképen nekünk felső 
Magyarország bátorságos hely Jeend, de félelmes az ellenség
nek. Egy bátor, ügyes, vállalkozó véd sereg a néppel szövet
kezve képes megvédeni életünket, vagyonúnkat, családunkat, 
egyes apróbb hadsereg ellen.

Ennélfogva ünneplésen meghívok mindent, hogy e véd- 
seregbe soroztassa he magát. Mig egyrészről hadseregünk az 
ellenséget legyőzi, ez verte és paizsalesz felső Magyarországnak.

A szabályok főbb pontjai a következők:
1. Minden ötszáz véd egy osztályt képez. Minden osz

tályban leend 1 vezérkapitány, I kapitány, 5 fő, 5 alhadnagy, 
ezenkívül őrmesterek és tizedesek.

2. Minden főtiszt hadseregbeli fizetést és rangot kap ki-
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neveztetése napjától kezdve, de át csak akkor tétethetik, ha 
a védseregnél pályáját bevégezte.

H. Minden érdem és vitéz tett úgy tekintetik s jutalm az
tat ik, mint hadseregbeli, s a védseregi szolgálat az előlépte
tésnél ép úgy ligyclembe vétetik, m intha a hadseregben szol
gált volna.

4. A vésel edgbeli közvitéz napdija 12 kr. pp. Az ellen
ségtől elvett martalék a védsereg tulajdona, ha százezrekre
megy is.

Kap az álladalomtól szürfélét, csizmát és fegyvert. Egyen
ruha czélszeriitlen volna. Kap minden évre 5 irtot apró szük
ségletei bevásárlására.

5. Vállalkozási legrövidebb idő 1 év, leghosszabb 4 év. 
Vadászok s hegyközi lövész emberek minél nagyobb számmal 
igen kívánatosak.

ti. Katonai fegyelem és törvény alatt állanak.
7. A vezérkapitány a községi elöljárókra nézve különös 

felhatalmazással láttatik el, mi a védsereg hadjáratát biztosi- 
tandja. Midőn nincs harczra alkalom, népgyüléseket tartandanak.

A ki elesik, annak családjára, a, ki dologkeresetlenné vá
lik, annak személyére nézve biztositásképen kimondatik a kor
mány nevében, hogy vagy rangjához képest holtig becsületesen 
elláttatik. vagy tiz hold földbirtokot kap, vagy 1000 frtot, 
megjegyezvén, hogy rendkívüli (szolgálatok s vitézségek rend
kívüli jutalmazásokkal viszonozhatnak. Édes hazánk elég gazdag 
kincsekkel halmozni el azl, aki megmentése körül sikeresen 
fáradozik.

Ezek a főbb szabályok. Részletes utasítással a vezér
kapitányok általam fognak elláttál ni

A besorozással és táborozással a megyék szerint (bele 
értetvén az illető ki r. városok is) m egbizatnak: Ungban Hor
váth (f. e. alispán, Zemplénben Boronkay A. kormánybiztos, 
Abaujban és Sárosban Komáromy T. e. alispán, Szepesben és 
a XVI. szepesi városok kerületében gr. Csáky László főispán, 
Gömörben Szentmiklóssy A. e. alispán, Tornában Ragályi K. 
m. alispán, Hevesben Repeczki F. t. h. kormánybiztos, Sza
bolcsban Bőnis S. t. h. kormánybiztos, kik velem az alakításra 
nézve folytonos összeköttetésben leendenek.
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A honvédelmi bizottmány a hadijelentéseket és a had
seregre vonatkozó egyéb hireket illetőleg nagyon is közlékeny 
sajtóhoz a következő «Figyelmeztetés» kibocsátására látta 
magát, kényszerítve:

F i g y e l m e z t e t é s .
A hírlapok szerkesztői több ízben úgy magánúton, 

mint országgyűlési nyilvános ülésekben ligyelmeztetve voltak, 
hogy a hadi munkálatokra vonatkozó tudósításaikban óvako- 
dók legyenek s ne hagyják magokat a sokat tudás mutoga
tásának ösztönétől annyira elragadtatni, hogy az országnak 
kárt tegyenek.

Ezen figyelmeztetések nem használtak, s gyakran jelen
nek meg a hírlapokban a hadimunkálatokra vonatkozó oly 
időelőtti tudósítások, minőknek megtudása végett háborús 
időkben gazdagon jutalmazott kémek tartatnak, és szerencsés
nek tartja magát az ellenség, ha gazdag áron oly tudósításo
kat kap, minőkkel a magyar hírlapok neki menthetetlen 
könnyelműséggel gyakran ingyen szolgálnak.

Egy nagy könnyelműség a hazának gyakran többet árt, 
mint némely kis árulás.

Azért is, m iután a természetes diskreczióra s hazaüui 
érzetre alapított óvatosságra figyelmeztetés semmit sem hasz
nál ; a hírlapok kora tudósításokkal érdekessé tételének pedig 
a haza javát, alárendelni nem le h e t: a honvédelmi bizottmány 
ezennel rendeli s közhírré teszi, miszerint az elnöki irodában 
intézkedés tétetett, hogy a hadi munkálatokra vonatkozó tu
dósítások, midőn a Közlöny számára kiadatnak, egyszersmind 
a Debreczenben megjelenő többi hírlapok számára is egyúttal 
leírassanak és kiadassanak.

S ha a hírlapok szerkesztői e hasonlítást nem méltá
nyolva ezen tudósításokon túl a függőben vagy folyamatban 
levő hadi munkálatokra vonatkozó hirek közlésébe ereszke- 
dendnek, azon kárhoz képest, melyet a hazának, vagy ve
szélyhez képest, melyet egyeseknek időelőtti híreszteléseikkel 
okozhatnak, vád alá fognak vétetni s szigorú fenyíték végett, 
törvény ebbe állíttatni.
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Hasonló történem! oly hirlapi czikkekért is, melyek a 
haza megmentésére nélkülözhetlen katonai fegyelem bomlasz- 
tására irányoztatnak.

Egyúttal a «Márezius 15-ke» és «Esti Lapok» azon tu
dósításai, mintha a fővezérség körül a legközelebbi napokban 
egymással összeütköző kormányrendeletek adattak volna ki, 
merőben alaptalanoknak nyilváníttatván, a közönség ezekre 
nézve a Közlöny tegnapi számában megjelent s a nemzet ne
vében a hadsereghez intézett kormányelnöki proklamáczióra 
azon megjegyzéssel utasittatik, hogy az mindent, mi a felső s 
közép-magyarországi hadseregtestek vezérlete s az ország ösz- 
szes hadereje feletti fővezérlet iránt rendelve volt, úgy amint 
egymásra következett, egybefoglalva hivatalosan közhírré teszi.

Magasztos az időszaki sajtó hivatása, de nagyon saj
nálatos, ha az idők súlyát tekintetbe nem véve az érdekesség 
viszketsge erőt vészén az óvatosságon s viszálkodás magvai 
hintegettelnek, midőn minden erők és elemek egyesítésén kel
lene iparkodni.

Debreczenben, márcz. 10-én 1849.
A h o n v é d e l m i  b i z o t t m á n y .

I . .  .y Ede osztrák őrnagy elfogatása alkalmával tudatta 
a honvédelmi bizottmány, hogy az ellenség soraiban harczoló 
minden magyarra a haditörvényszék egész szigorát fogja al
kalmazni. Egy ilyen rendelet köztudomás szerint már 1848-ban 
is bocsáttatott ki. A honvédelmi bizottmány nem érte be a 
hadügyminiszternek a hadifogságba esett magyar tisztekkel 
való bánásmódot illetőleg az osztrák hadsereg főparancsnoká
hoz intézett átiratával, hanem röviden közzé is tette annak 
tartalmát. Az illető rendelet igy hangzott:

Ezennel kijelenti a honvédelmi bizottmány, mikép Magyar- 
ország és a hozzá kapcsolt részek bármely lakosa, ki az el
lenség soraiban a magyar seregek ellen felkelve fogolylyá tétetik, 
minden tekintet félretételével a vésztörvényszék szigorú eljá
rása alá esik, kijelentvén egyszersmind, miszerint ha az ellen
séges fővezér azon határidő alatt, melyet a magyar hadügy
miniszter hozzá intézett levelében kitűzött, fogságába esett
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hadfiaink irányában! bánásmódját az emberiség igényei s a 
műveltebb népek szokásai szerint meg nem változtatná, vagy 
ha a kitűzött határnapig nem felelne, vagy nem kielégilöleg 
felelne: az esetben a nemzet igazságának teljes érzetében s 
az ellenség embertelensége következtében kény szeri tve leend 
oly mértékkel mérni, minővel neki méretik: kényszerűvé leend 
a fogoly tiszteket nemcsak elzáratni, hanem a szó valódi 
értelmében mint rabokat tekinteni, s az eddigi foglyok közül 
azokat, kik saját hazájok ellen fogtak fegyvert, mint krim iná
lis tákat a vésztörvényszék elébe állítani.

Debreozenben. márez. 31-én 181-9.
A honvédelmi bizottmány.
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intézkedések az északi határok biztosítására. — Répássy a hadseregek 
ftífelügyelíijévá lesz. — Előhalndás a. honvéd hadsereg szervezésében. — 
Uendeletek az ujonczozás és toborzás tárgyában. — A szabadcsapa

toknak a hadügyminisztérium alá rendelése.

A hadügyminisztérium speciális működésére és a hadse
reg szervezésére áttérve, mindenek előtt ki kell emelnünk, hogy 
Magyarország északi határainak egész kiterjedésükben leendő 
biztosítása szempontjából márczins végén egy uj, t. i. a XIX. 
hadosztály felállítását határozta el a. hadügyminisztérium. E 
két dandárból álló hadosztály feladata volt a határt Zemplén
től egész bezárólag Mármarosig őrizni és esetleg megvédeni. 
Az első dandár parancsnokul a m ár Mármarosban működő Zu
rich Ferenez őrnagy és a. másodikévá, melynek Zemplént, 
Ungot és Hereget kellett megszállani, bazár Vilmos *) őrnagy

*) Lázár Vilmos 1815-ben született Nagy-liecskereken, mint tiszt- 
lielyíttes a porosz főherczeg nevet viselő 31. gya'og-sorezredbe lépett s 
később hadnagygyá lett a Ferdinand császár 1. huszár-ezredben. Ebbőj 
az ezredből 1818 előtt kilépett katonai jellegének megtartása nélkül, meg
nősült és gazdálkodott. Az 1848. év őt is arra bírta, hogy a magyar had
sereg soraiba lépjen, hol csakhamar századossá és ezredessé mozdittatott 
elő. Mint ilyen 1849-ben az ujonczozó bizottság elnöke volt Ungváron s 
aztán az ország északkeleti részében felállított hadosztály második dan
dárénak parancsnokságát nyerte, mely, mint már említettük, az egész 
nyári hadjárat alatt nem vett részt a hadműveletekben. Úgy látszik azon
ban, hogy Lázár később a déli hadsereghez került, minthogy a temes
vári katasztrófa után Guyonnal Karánsebesig hátrált s ott 3000 emberrel 
s 15 ágyúval aug. 19-én letette az osztrák csapatok előtt a fegyvert. E 
szerencsétlen tiszt különös, haditényeiről mitsem tudunk s igy mai napig 
sem érthető, miért Ítélte őt Haynau halálra s lövette agyon 1849, okt.



neveztetett ki. A két dandárnok alá rendeltetett eme megyék 
összes hadereje, nevezetesen a . honvédségi és nemzetőri csa
patok, valamint a szabadcsapatok s fegyelmeifenség és más 
súlyosabb büntettek eseteiben a halálbüntetés alkalmazására is 
fel lettek hatalmazva. A hatóságok és kormánybiztosok felhi
vattak, hogy a parancsnokokat hadműveleteikben s átalában 
minden tekintetben a legerélyesebben támogassák. Parancsno
kul e hadosztály fölött, melynek önhibáján kívül az a nem 
nagyon dicső feladat ju to tt a nyári hadjáratban, hogy 8000 
főnyi ereje mellett egyetlen lövést se tegyen, előbb Zurich, 
később Kazinczy ezredes neveztetett ki.

A hadügyminisztérium kebelében történt fontosabb személy
változások közül felemlítjük, hogy R é p á s s y  Mihály tábornok 
saját kívánatéra 1849. márcz. 19-én felmentetett a második 
hadosztály parancsnokságától, annak addigi czélszerü vezeté
sének hálás elismerése mellett s elfoglalván a hadügyminiszté
riumnál előbbi hivatalát, egyszersmind a magyar hadsereg fő
felügyelőjévé neveztetett ki.

Miután ismét tért nyertünk, hogy a honvéd hadsereg 
szervezetének további fejlődését kifejtsük, mindenek előtt meg 
kell jegyeznünk, hogy a magyar hadtestek hadműveleteiben 
beállott kedvezőbb fordulat s az egyesülésük után az összes 
harcztéreken megkezdett támadó fellépés után a gyalogság 
szervezése r.em haladt oly gyorsan, mint annak előtte. E je
lenség egyedül és kizárólag ama körülményből volt magyaráz
ható, hogy az ujonczok a honvéd zászlóaljakban támadt hé
zagok kitöltésére alkalmaztattak. Az uj zászlóaljak kevésbé 
gyors alakítása által a hadsereg azonban nem szenvedett hát
rányt, minthogy a meglevő zászlóaljak kiegészíttettek, sőt sok 
normális létszámán fölül is emeltetett az ujonczok által.

6'-án. Lázár amaz osztrák tisztek kategóriájába tartozott, kik 1848 oló'tt 
kiléptek a katonai szolgálatból és a kik pár hónappal a forradalom leve
rése után a magyar hadseregben viselt rangra való minden tekintet nél
kül — Görgey törzskari fó'nöke, Bayer ezredes is ezek közé tartozott — 
kegyelmet nyertek. A felette szept. 26-án hozott haditörvényszéki Ítélet
ben egyszerűen mint volt magyar alezredes és egy hadosztály (?) pa
rancsnoka van megnevezve.
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A február végei" már felállított 72 honvédzászlóaljhoz 
.jött még ápril végéig 1.9, melyek közül azonban csak 12 
volt uj, mig a további 7 székely határőrzászlóaljaknak és 
egy sorzászlóaljnak honvéd zászlóaljakká átalakításából kelet
kezett., folyó számokkal ellátva. A honvédzászlóaljak akkor 
tájban főleg Erdélyből szaporittattak, hol Bem az ország visz- 
szahóditása után az előbb fiaál Sándor és Kiss Sándor által 
felállított székely zászlóaljakat négygyei szaporította és átalá- 
ban ő kezdeményezte hadtestének szervezését.

A következőkben soroljuk fel az uj honvédzászlóaljakat 
parancsnokaiknak megnevezésével:

H o n v é d  z á s z l ó a l j a k :
73. Kolozsvári önkéntesekből.

Parancsnok : Damaszkin György őrnagy.
74. A «Máriássy» nevet viselő sorezred 3. zászlóaljából.

P arancsnok: Jeszenszky János őrnagy.
75. Erdélyi önkéntesekből. Parancsnok: ? *J
76. Az I. székely, csíki honv. zászlóalj

Parancsnok: Sándor László őrnagy.
77. A II. székely, csíki honv. zászlóalj

Parancsnok: Weber János.
78. A Ili. székely, csíki honv, zászlóalj

Parancsnok: Péchy Gyula őrnagy 
később Kabos Károly őrnagy.

79. A IV. székely, csíki honv. zászlóalj
Parancsnok: Papp Vilmos őrnagy.

*) Setn a «Közlöny»-bői, sem a tábornokok és törzstisztek kezeink 
közt levő rangsorozatából, melyet a hadügyminisztérium a forradalom 
vége felé Kossuth számára összeállított, ki nem vehető, ki állott a kér
dőjellel ellátott zászlóaljak élén mint parancsnok. A mi a székely zász
lóaljakat illeti, felsoroljuk itt ama törzstisztek neveit, kik a fennemlitett 
rangsorozatban a « s z é k e l y  g y a l o g s á g n á l »  általános megjegy
zéssel vannak felemlítve, minthogy valószínűleg ezek egyike-másika volt 
parancsnoka ama székely zászlóaljaknak s ezek a következők : Móricz 
József, Papp Mihály alezredesek, Kálnoky Sándor, Krasznai Pál, Lezsák 
Lajos, Incze Gergely őrnagyok. Hauser Károly mint az első beszterczei 
zászlóalj parancsnoka van bejegyezve.
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80. Az V. székely, csíki honv. zászlóalj
Parancsnok : Simon N. 'őrnagy.

81. A VI. székely, csíki honv. zászlóalj
Parancsnok : Endes József őrnagy.

82. A VII. székely, csíki honv. zászlóalj
Parancsnok: Kovács Ignáez őrnagy.

83. A I. székely, marosszéki honv. zászlóalj
Parancsnok: Sárosy Ferenc/ őrnagy.

84. A II. székely, marosszéki honv. zászlóalj
Parancsnok : Nagy Dániel őrnagy.

85. A III. székely, marosszéki honv. zászlóalj
Parancsnok: Szabó Nándor alezredes.

86. A IV. székely, marosszéki honv. zászlóalj
P arancsnok : V

87. Marosszéki önkéntesekből. Parancsnok : V
88. Szathmári önkéntesekből. Parancsnok: ?
89. A 36. és 68. honv. zászlóaljak 3. osztályaiból (Újváros).

Parancsnok: Sznpper Ágost őrnagy.
90. V Parancsnok: Iveménvfy József őrnagy.
91. Deregmegyei önkéntesekből.

Parancsnok : Day Portalan őrnagy. 
Itt lesz talán helyén felsorolnunk ama törzstisztek neveit, 

kik az eddig felállított honvéd zászlóaljak parancsnokainak 
előléptetése vagy másnemű alkalmazása folytán azoknak he
lyére léptek s egyszersmind felvenni némelyeket, kik még nem 
voltak feljegyezve. Ezek a következők: Az 1-ső honvéd zászló
aljnál Posta Ferenc/ őrnagy, a 3-iknál Pobics János ezredes, 
később Földváry Károly, a 4-iknél Olasz Hugó, 6-ikná.l Dipold 
Antal alezredes, a 7-iknél Udvarnoky tféla, a 8-iknál 
Igmándv Sándor, a  9-iknél Elek Ferencz, később Sándor Kál
mán, a 12-iknél Klement György, a 13-iknál Keresztes Lajos, 
a 18-iknál Duschek Nándor, a 23-iknál Pongrác/ László, a 
25-iknél Kernpotich Aurél, mindnyájan őrnagyok; a 26-iknál 
Döjthi György alezredes, a 27-iknél Csutak Kálmán, a 28-ik- 
nál Huszóczky Dénes, a 29-iknél Asztalos Sándor, a 31-iknél 
Puhl József, a 35-iknél Hangya János, később AndovII Károly, 
a 36-iknál Dobav Ágost, a 38-iknál Erdödy Ferencz, a 39-ik-
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nél Gifu Ádáin. ;i 40-iknél Horváth József, a 41-iknél Barcza 
Boldizsár, majd Soltész György, a 42-iknél Kubinyi M., majd 
Szabó József, a 43-iknál Karove Antal, mindnyájan őrnagyok, 
u 44-iknél Straube Károly alezredes, Stettina György, az 
54-iknél Gyulai Szabó Gusztáv, az 55-iknél Baróthy. László,, 
az 56-iknál Kisfaludy Móricz, az 57-iknél Greskovies Sándor, 
a 60-iknál Stojanics Miklós, a 63-iknál Egyed Tgnácz, késöbl) 
Grosz Ferencz, a 64-iknél Rutkay István, mindnyájan őrna
gyok, a őő-iknél Királyi Pál, később Kökénvessy László alez
redes, a 66-iknál Balogh János, később Gőzön Lajos, a 67-ik- 
nel Ninny N., a 68-iknál Zurich Ferencz, később Martini Hó
hért, a «{Kiknél Földváry György, a 70-iknél Kun Géza, a 
71-iknél Szász János, később Jausz Imre, a 72-iknél Koczó 
Károly, később Bokori N. *), mindnyájan őrnagyok.

A honvéd-zászlóaljaknál meg kell még jegyeznünk, hogy 
a 36. és 4L számnak az eszéki várban kapituláltak, miért is 
feloszlatottaknak és haditörvényszéki eljárás alá esőknek nyil
vánitta tlak s a következő módon újra alakíttattak: Az 53. 
honvéd-zászlóalj kapta ugyanis a 36. számot s mint volt 
Bocskai-esapat ismét korábbi kerületéből kellett megalakulnia, 
mig a 4L honvéd-zászlóalj H.-M.-Vásárhelyen alakult, újra meg. 
A hadügyminiszter azzal a megjegyzéssel hozta ezt az intéz
kedést köztudomásra, hogy e két. zászlóalj határozottan meg- 
különböztetendő amazoktól, melyek 36 és 41 számok alatt 
barcziatlanul tartották magukat az eszéki várban.

Ellentétül a fennemlitett két honvéd-zászlóalj megbünte
téséhez, felemlítjük itt azon kitüntetést, mely a 19. gyalog 
sorezred 3. zászlóalját é r te ; amiért febr. 24-én a czibakházai 
ütközetben a leghevesebb kartács- és golyózápor közepette 
rohammal átment a Tisza hidján, hogy hadifogságba esett 
parancsnokát, gr. Loiningent kiszabadítsa, mi mint tudjuk 
sikerült is neki. E rendkívüli hőstettre, melyben a zászlóalj 
minden egyes tagja egyenlő részt vett, a honvédelmi bizott

*) Ha némely tisztek nevénél a keresztnév helyett egyszerű N-t 
Írunk, ennek oka abban rejlik, hogy nevök a hivatalos «Közlöny»-ben 
is ily hiányosan volt közölve.

(íclich : l^iiggetlonségi harc/. I l i .  kötet. 12
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mány elrendelte, hogy a zászlóalj a harmadik osztályú ér
demrenddel diszittessék fel. Nem egy ei őrnagy szabadcsapata 
Szegeden 7. honvédzászlóaljjá alakíttatott át.

Ami a honvéd-zászlóaljak kiegészítését abban az időben 
illeti, midőn a magyar hadtestek a közép- és felső Tisza mind
két partján elnyúló vidéket megszállva ta rto tták : ki kell emel
nünk, hogy az ujonczozás, bár ama vidéken már elég erősen 
igénybe voltak véve, minden nehézség nélkül folyt; minthogy 
nagyon sok önkéntes is jelentkezett a sorozó bizottság előtt 
kik közt egyébiránt sok volt a testileg még fejletlen ifjú. Ez 
arra ' indította a hadügyminisztérium kebelében levő ujonozo- 
zási osztály főnökét, hogy újabb szigora rendeletet adjon ki s 
megtiltsa az ilyen egyének besorozását. És ez a rendelet an 
nál időszerűbb volt, minthogy a magyar fegyverek sikerei által 
megint növekedett a tér a hadsereg kiegészítésére és növe
lésére. Az emberanyag kímélése forradalmi időkben bizonyára 
a ritkaságok közé tartozik, s ez a rendelet mindenesetre azt 
bizonyítja, hogy nem volt szükség emberekben. A rendelet igy 
hangzo tt:

A hadügyminisztérium újonc,zozási osztályától.
Tapasztaltatván, hogy a honvéd-zászlóaljakba közelebb 

igen sok fölötte gyenge ifjak Boroztattak be, kik pár év eltelte 
alatt ugyan a hon védelmére hasznos szolgálatokat tehetnének, 
jelenleg azonban a haza szent ügye mellett bár mennyire lel
kesedve legyenek is, életidejüknél s testalkotásuknál fogva a 
katonai terhes szolgálatokra gyengék lévén maguknak több
nyire egész életükre kiható elnyomorodást, az álladalomnak 
pedig csak kárt s haszontalan kiadást okoznak; ennek jöven
dőbeli megakadályoztatása tekintetéből a besorozó főtiszteknek,« 
vizsgáló katonai orvosoknak a legszigorúbb felelet, s az állada
lomnak okozandó kár megtérítése terhe alatt m eghagyatik: 
hogy szemük előtt tartva azt, miszerint a hazának ép és egész
séges ujonczokra lévén szüksége akár önkéntesen beálló, akár 
a törvényhatóságok utján kiállítandó ujonczok közül csak azo
kat avassák be, kik mind életidejük, mind testalkatuknál fogva 
a katonai szolgálatra azonnal teljesen alkalmasoknak találtat-
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nak, figyelembe nem véve a csekély testi s úgynevezett szép
ség! hibákat.

Debreczenben mártius 27. 1849.
I! é p á s  s y M i h á l y 

táboi’nok.

Egyes hadparancsnokok, hogy ezredeiket és zászlóaljai
kat annál gyorsabban kiegészíthessék, önhatalmúlag toborzá
sokat tartottak, minek pedig a hadügyminisztérium engedélye 
nélkül sohasem lett volna szabad megtörténni, bár a rend
kívüli viszonyokkal szemben elég menthető' volt a dolog, a 
hadügyminisztérium azonban ezen viszonyok között sem akart 
teendőinek végzésében letérni a rendes útról s Répássy tábor
nok, ujonczozási osztályfőnök a következő rendeletet bocsá
totta ki a toborzást illetőleg :

A h a d ü g y m i n i s z t e r i u m u j o n c z o z á s i  o s z t á -
1 y á t ó 1.

Tapasztalván, miként némely ezred- és zászlóalj-parancs
nokságok létszámbóli hiányok kipótlása végett a nélkül, hogy 
e tárgyban a hadügyminisztériumtól utasítást kértek vagy vet
tek volna, toborzást indítottak, holott az csak felsőbb rende
let következtében megengedhető : ennek folytán felelet terhe 
alatt odautasittatik minden ezred- és zászlóalj-parancsnokság, 
hogy a létszámbóli hiány toborzás vagy más módon leendő 
kiegészíttetése végett mindenkor a hadügyminisztérium ujon
czozási osztályához folyamodjanak, kim utatásaikat szinte oda 
terjeszszék fel, honnan a kiegészítés iránt a czélszerii intézke
dések megtétetni fognak.

Debreczen, márczius hó 31-én. 1849.
Répássy Mihály, 

tábornok.

A felállítandó honvéd-huszár-ezredek szervezése ápril hó 
elejéig nagyon előre haladt s a 12. huszár-ezred is, mely az 
Olaszországban levő helyett ujan állíttatott fel, már félig szervezve 
volt és csak felszerelési tárgyai némi kiegészítésére volt szük-

12*
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ségc a négy századnak. Kevésbé gyorsan ment a szintén 
Olaszországban levő 7. huszár-ezred újjászervezése, minek 
egyébiránt az volt oka, hogy gyakran változtatni volt kényte
len szervezési állomását. IJj alakulásoknál, főleg háborúban 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a felállítandó csapatok 
számára biztos állomáshelyek szenteltessenek k i ; mert misem 
késlelteti szervezésüket annyira, mint a menetekre pazarolt idő.

Más honvéd-liuszár-ezredek felállítása akkor még nem 
szándékoltatott. Első sorban a régi huszár- ezred éknek, melyek 
a téli hadjárat alatt sokat szenvedtek, kiegészítésére töreked
tek, a mi ujonezok és önkény lesek által könnyen is ment. A 
lóállomány kiegészítéséről is szakadatlanul gondoskodtak ugv 
a lovasságnál, mint a tüzérségnél és szekerész-csapatoknál.

így egy márcz. 2-ki hadügyminiszteri rendelet a követ
kező törzstiszteket hízta meg a lóavatással:

Á h r a l i  á r n y  ezredest Debreezenhen és környékén, 
L e i t n e r  alezredest Nagyváradon és környékén.

' T o m c s á n y i  őrnagyot Békésben és a szomszéd me
gyékben,

F a r  k a s őrnagyotSzathm árl»an és a szomszéd megyékben. 
A lótulajdonosok felhivattak, hogy eladandó lovaikat 

minél nagyobb számban vezessék a kitűzött napokon az avató 
bizottságok elé, hol szabott árakon megvételnek az állam szá
mára. E mellett hivatkozás történt a lótulajdonosok hazaiisá- 
gára is. A vételár a lovassági lovaknál 120— löO pírtra s 
igáslovaknál 120— 150 pfrtra emeltetett.

Az ágyuütegek szakadatlanul szaporiItattak s felszerelé
sükön Nagyváradon Lukács alatt ernycdetlenül dolgoztak. Ep 
oly tevékenységet fejtettek ki ez irányban a hadparancsnokok 
mellé beosztott tüzérparancsnokok is.

A technikai csapatok közül az utászok egy zászlóaljjal, 
a 4-ikkel szaporulatiak, ez azonban még csak szervezése kez
detén volt. A komáromi és péterváradi várakban az aknász és 
árkász századok szaporittatfak.

Az Ormai-féle vadász-ezredből már két zászlóalj állott fen. 
Idegen légiók a már meglevőkön kívül ez időtájban nem 

állíttattak, e helyett azonban ismét feltűnt a belföldi szabad-
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c.papatok ideje. Ezek a honvédelmi bizottságnak márez. 12-én 
hozott határozata értelmében a hadügyminisztérium alá ren
deltetlek s vezéreik egyedül és kizárólag ettől vélték a paran
csokat.

A szabadcsapatbeli törzs-és főtisztek szolgálati viszonyait 
és állását szabályozó eme rendeletet adta ki a hadügyminiszter 
márez. 22-érő l:

A hazának védelmére alakult, vagy ezentúl alakulandó 
szabad-csapatbeli törzs- és főtisztekre nézve rendeltetik :

1. Minden szabad-csapatbeli törzs- és főtisztek addig, 
míg a szabad-csap.it fennáll s hivatásukat teljesítik, rendes 
hadseregbeli rangot és lizetést kapnak.

2. Szétoszolván a szabad-csapatok, törzs- és főtiszteik 
közül azok, kik különösebben kitüntették magukat, a hogy a 
rendes ezredek, vagy zászlóaljakhoz be nem Boroztathatnak, 
az álladalom által meg fognak jutalmaztatni. A többinek rangja 
és illetménye a csapata eloszlásával megszűnik.

3. Azon rendes ezred, vagy zászlóaljbeli főtisztek, kik 
előléptetéssel tétetik át magukat egy vagy más szabad-csa
pathoz, ennek feloszlásával előbbeni zászlóaljaikhoz visszaso- 
roztatnak ugyan, azonban előléptetésük addig megállapodik, 
mig a közvetlenül utánuk következő főtiszt hasonló rangba 
nem lépett.

Kelt Debreczenben, mart. 29-én 1849.
M é s z á r  o s L á z á r  

hadügyminiszter.

Hatvani szabadcsapatán kívül, melyet, mint. olvasóink 
m ár tudják, az oláhok Abrudbányánál csaknem teljesen meg
semmisítettek, a máreziusi napokból mint népszónok ismeretes 
tehetséges ifjú Vasvári alakított ekkor tájban egy szabadcsa
patot, mely «Rákóczi» nevet viselt és Erdélyben nyert alkal
mazást.

A katonai gyártelepek szakadatlan tevékenységben vol
tak a mindenféle kellékek gyártása körül; a lőfegyverek gyár
tása azonban nem tartott lépést a hadsereg növekedésével s 
a felszerelési bizottság nem volt képes fedezni a fehérnemű
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szükségletet s igy nem volt vége-hossza a közönséghez inté
zett felhívásoknak, melyekben feliérnemüek, ágybeliek és kö
telékek beküldésére kérték fel a honleányokat. Itt közlünk egy 
ilyen felhívást Szemerétől, mely következőleg hangzott:

H a z a f i u i k é r e 1 e m !
A hadseregnek, mely a haza s nemzeti lét' függetlensé

géért vérét ontja, fehérneműre van szüksége.
Miután Miskolc?, városában van lenni szerencsém, e város 

lakóinak hazafiui szivét sértném meg. ha nem hozzájuk for
dulnék.

Szerezzetek tehát vásznat ti férfiak, ti pedig lelkes nők 
varrjátok meg, mert ti együtt képesek vagytok néhány nap 
alatt egy hadsereget felruházni.

Az ajándékot gyermekeitől elfogadja a haza, de köszö
nettel fizet is és pedig szívesen mindent a mire szüksége van.

Minden házigazda ide ád. vagy elád egy párt saját fe
hérneműiből, minden háziasszony kész vásznából egy párt 
varrat, és három nap alatt 5—8000 vitéz áldást mond e hű 
népre.

A fényes siker uj koszorút tüzend Miskolcz városának 
ősi magyar nevére.

Miskolcz. mart. 17. 1849.
S z e m e  r e  11 e r t al  a n. 

etc.

Szemere ugyan fizetés igérése mellett is igyekezett ada
kozásra bírni a lakosságot, a nép azonban, mint később látni 
fogjuk, nem várt adományaiért pénzt s a legnagyobb áldozat- 
készséggel adta ingyen minden nélkülözhető ruhadarabját.

A hareztéren elesett honvédek özvegyeinek ellátása tá r
gyában a következő rendeletet bocsátotta ki Mészáros, mely 
újabb bizonyítéka, hogy a súlyos körülmények közepette is úgy 
a honvédelmi bizottmány, mint a hadügyminiszter a közigaz
gatás semmi ágát sem tévesztette szem elöl. A rendelet így 
hangzik:

Miután a honvédelmi bizottmány f. hó 11.-én Hl 17. sz.
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n ln 11 kelt rendeletében elhatározta, hogy a honunk független
ségi harezáhan elesett bármely rendű altisztek és közvitézek 
hátram aradt özvegyei az álladalomtó! nyugdijat nyernek — és 
pedig

az őrmester özvegye . . .  8 pengő krt,
a tizedes . . .  6
a közvitéz » . . . 4 »

a hadügyminisztérium részéről ezennel rendeltetik :
Miszerint mindaz, ki e féneinlitett javadalom bármely 

rovatába esik. folyamodványát a Magyarország főhadiparancs- 
nokságához, mely a kormány székhelyén van. az illető város 
vagy község hatósága utján, vagy ha az jelenleg nem lehet, 
személyesen az alább megnevezett bizonyítványokkal együtt 
adja he :

1. Férjének harezbani vagy ennek következtében történt 
elhunytéról az illető ezred vagy zászlóalj parancsnokságának 
bizonyítványa a halottlevéllel együtt;

2. törvényes házasságát tanúsító, illető lelkész! hiteles 
bizonyítvány.

Továbbá pedig tudtál adatik, miszerint az illető folya
modó özvegy illetményét negvedévenkint fogja a lakhelyéhez 
legközelebb eső álladalmi pénztárból nyerni, s ez esetben 
mindig tartozik a folyamodó helybeli lelkészétől a nyugdíj 
nyugtára bebizonyittatni, vájjon még nem ment-e férjhez, 
vagy másként nem biztositotta-e becsületesen életét?

Hogy i ledig ezen intézkedésem az illetőknek kellő tudo
mására könnyen eljuthasson, felhivatnak ezennel minden me
gyei és városi hatóságok oly rendeletek megtételére, miszerint 
a kebelükben levő községek s alsóbb hatóságok azt a népnek 
tudtára adni mulhatlan honfiúi kötelességüknek ismerjék.

Mészáros Lázár, 
hadügyminiszter.

Hogy a téli hadjárat által rendetlenségbe hozott pénzke
zelést és elszámolást annyira-mennyire ismét a rendes kerék
vágásba zökkentse és a hadügyminisztert abba a helyzetbe 
hozza, hogy kiadásairól az országgyűlésnek beszámolhasson, 
Mészáros a következő rendeletet bocsátotta k i :
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Hogy a hadügyminisztérium eddigi kiadásairól a nemzet- 
gyűlésnek számolhasson s átalában a pénzkezelés rendeztes- 
sék, a hadsereg minden parancsnokainak ezennel a legna
gyobb felelősség terhe alatt meghagyatik; miszerint parancs
nokságuk alatt álló bávmelynemü és fegyverzetű csapatok szá
moló tisztjeit áltatok kezelt minden pénzekrőli havi számadá
saiknak jelen rendelet vételétől számítandó tiz nap alatt le
endő beadására kötelezvén, azokat haladék nélkül felterjesszék, 
sem a háború, sem más bármely ürügy felmentő okul nem 
szolgálhatván. Azon tisztek s hivatalnokok is, kik különös hadi 
szükségletek biztosításával megbízva vannak, szigorú köteles
ségüknek elismerjék, a kitűzött határidő alatt számadásaikat 
beküldeni, azon megjegyzéssel, hogy ezen rendeletet nem tel
jesítő számadó tisztek előremenetelre számot ne larlsanak s 
ezen kívül az érintett határidő multa után minden további 
kérdés vagy mentegetés elmellőzésével havi dijuk egy har
madrésze levonassék mindaddig, mig kötelességeiknek meg nem 
felelnek.

Mészáros Lázár, 
hadügyminiszter.

Mily gondot fordított a hadügyminisztérium s nevezete
sen Flór törzsorvos, mint az egészségügyi osztály főnöke a 
hadsereg egészségi viszonyaira, kitűnik a következő ren
deletből, mely annyiban is érdekkel bir, a mennyiben a ka
tonai orvosok állását és díjazását, valamint a rangjukhoz kö
tött feltételeket feltünteti. E rendelet szó szerint Így hangzik : 

A tábori egészségi ügy tárgyában felküldött jelentések
ből kiderült, hogy több zászlóaljaknál oly orvos egyének van
nak alkalmazva, kiknek ki által lett kineveztetésükről sem 
nekem, sem a tárczámhoz tartozó egészségügyi osztálynak 
legkisebb tudomása s in cs ; kiderült továbbá, hogy az ekép 
alkalmazott tábori orvosoknak sem ezimjeik, sem illetőségeik 
világosan és rendszeresen meghatározva nem lévén, egy rész
ről oly czimek használtatnak, melyek soha megállapítva s el
fogadva nem voltak, más részről pedig némely orvosok oly 
túlságos havi illetménynyel láttatnak el, hogy az által nem
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csak a jelen nyomasztóbb körülményekhez alkalmazott és 
megállapított szabályoknak elég nem tétetik, de egyszersmind 
sok elégületlenségre és zavarra nyírj tátik alkalom. Minek is 
további és azonnali megszüntetésére a tábori orvosokra s il
letményeikre nézve megállapított és a Közlöny f. évi február
8-án 22. sz. a. megjelent példányában közhírré tett rendeletre 
hivatkozva, újólag közzé teszem, hogy a tábori orvosi állomá
soknak következő fokozatai léteznek, u. m.

1. T ö r z s o r v o s  őrnagyi ranggal, 100 pírt havi illet- 
ménynyel. Ez állomást csak érdemeket szerzett, vagy tudo
mányos jártasságukról ismeretes orvostudorok nyerhetik el.

2. F ő o r v o s  századosi ranggal,5 0 pfrt rendes és 1 0 pírt 
pótlék havi illetménynyel. Erre orvostudorok és kitűnő ügyes
ség mellett sebészmesterek is neveztetnek ki.

8. A l o r v o s  hadnagyi ranggal, 80 pírt rendes és 10 pfrt 
pótlék havi illetménynyel, mire mindenrendü okleveles orvo
sok, sebészek és szigorlandó orvosnövendékek alkalmazhatók..

í. O r v o s s e g é d  katonai rang nélkül, 25 pfrt havi illet
ménynyel s naponként egy kenyérrészlettel. Ezen fokozatra 
orvos-, sebész-növendékek neveztetnek ki.

Ezen fokozatokra nézve megjegyeztetik, hogy azon orvo
sok, kik a zászlóaljaktól rövid vagy hosszabb időre kórhá
zakhoz rendeltetnek, ha főorvosok, 5 0 pfrt rendes s 20 pfrt 
pótlék havi illetményöket.; ha alorvosok 30 pírt rendes és 10 
pfrt pótlék havi járandóságaikat ottan is élvezendik. Ellenben 
midőn a tábori kórházakhoz polgári orvosok alkalmaztatnak, 
minthogy ezek magánorvosi gyakorlataikat egészben abba 
nem hagyják, és igy más jövedelmi forrással is bírnak, ha 
főorvosok, 50 pfrt, ha pedig alorvosok, 30 pfrt havi illetmény
nyel láttatnak el, pótlékdijt azonban nem húznak.

A törzsorvosokat egyenesen én nevezem ki. A többi fo
kozatokon való kinevezéssel pedig feljelentés mellett a had
ügyi egészségi osztályt hatalmaztam fel, kívülem tehát és az 
egészségi osztályon kívül bárki is tábori orvosokat nem ne
vezhet. Ennélfogva minden hadosztály főparancsnokságait 
ezennel felkérem, hogy az alattok álló hadseregben az én 
vagy az egészségi osztály hozzájárulása nélkül alkalmazott
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vagy előléptetett orvosoknak lót- és névjegyzékét, nem külön
ben okleveleik és egyéb tanbizonvitványaik másolatát az egész
ségi osztálynak lehető legrövidebb idő alatt felterjeszteni, szí
veskedjenek a végett, hogy bebizonyítandó képességék szerint 
a fentebbi fokozatok közül egyik vagy másikra kineveztesse
nek. Minthogy továbbá az is tudomásomra jött, hogy több, 
nevezetesen a «őrezredeknél levő orvosok legújabb időkben 
is csak régi, csekélyebb fizetéseiket húzták, ennélfogva rende
lem, hogy azonnal minden tábori orvosok fizetései a íenlebbi 
kimutatás szerint adattassanak ki.

Végre felhivatnak a főparancsnokságok, miszerint a had
osztály és tábori kórházak egészségi ügyeit vezérlő törzs- vagy 
ily felügyeletlel ideiglenesen megbízott főorvosokat oda utasít
sák, hogy az orvosok létszámáról s hiányáról, a betegek szá
máról s az összes tábori egészségi állapotról múlt. február ha
váról azonnal, jövőre pedig minden hónapról a reá kövei kezű 
hónap 1.4-éig az illető jegyzékeket s jelentéseket, megkészítvén, 
az egészségi, osztálynak a legszigorúbb felelet terhe alait lel- 
küldeni soha el ne mulaszszák.

Debreezen márez. 5)-én 1849.
M é s z á r  o s L á z á r. 

hadügyminiszter.

A hadügyminiszter a háború minden fázisai közt. szigo
rúan őrködött a felett is, hogy az igazságszolgáltatás a hadse
regben minden tekintetben fenakadás nélkül gyakoroltassák. 
Kitűnik ez egyebek közt Mészárosnak 1849. márez. 31-én 
kiadott rendeletéből, mely következőleg hangzik:

A magyar hadsereg minden fő vezérségei, hadosztály-, 
dandár-, ostromhad-, hadmegye-, ezred- s zászlóaljparancs
nokságai s azok vezénylete alatt levő hadtestek hadbíróságai 
ezennel oda utasittalnak. hogy ezentúl a hadi bünvádperek- 
beni eljárási és a. múlt 1848. nov. 29-éröl 8992/288. n. ö. t. 
szám alatt a hadügyminisztérium meghagyásából az országos 
nemzetőrségi tanács állal, úgy ennek alapján módosítókig az 
e folyó évi márezius 1 -érői 541. (i. szám alatt újra kiadott 
rendszabályok értelmében legyenek szigorú következményt maga



után vonó féléiét terhe alatt, kezelendők a hadsereg légy- 
ügyei, u. in. :

Őrmesteri öl lefelé, bármely hadseregbeli egyén ellen lefolyt 
olyan hünvizsgálati perek, melyekben a múlt 1848. okt. 6-án 
kiadott fegyhatalmi szabályok 14. §-a szerint a büntetés öt 
évi fogságot tulhaladólag vagy halálra mondatik ki, eredetben 
az ítélettel és a vizsgálat alapját, tevő irományokkal együtt az 
Ítélet kihirdetése előtt felülvizsgálás és helybenhagyás végett 
a katonai féltörvényszékhez küldendők be. Továbbá:

A rögtönit élőszéki eljárás utján lefolyt perek mindazáltal 
eredetben a vizsgálni alapját tevő irományokkal együtt pedig 
csak az Ítélet végrehajtása után legyenek felülvizsgálat végett 
a feltörvényszékhez beküldendők.

A honárulási, hamis pénzverési, közhitü papirosok meg
hamisítása és párviadal! bűntényekért indított, úgy minden 
részrehajlatlan katonai bíróság előtt lefolyt és azon perek, 
melyeknél ám bár az Ítélet halálra szól. megkegyelmezési okok 
fordulnak elő, szinle kivétel nélkül, valamint a legsulyosb 
liiinlények legközelebbi megkísérlését tárgyaző perek is, melyekre 
a hadi törvények nyilván halálos büntetést rendelnek, az 
Ítélet kihirdetése előtt felülvizsgálat, végett a feltörvényszékhez 
felterjesztendők.

A törzstisztektől és századosoktól felfelé minden töizstisztek 
felett a tábori hadosztályok és a hadmegyei főparancsnoksá
gok gyakorolják a törvényes vizsgálatot és hadi törvényszékek 
megrendelési jogát: azonban az ezek ellen lefolyt per a vizs
gálat alapjául szolgáló irományokkal és az ítélettel együtt az 
Ítélet kihirdetése előtt hasonlóul felülvizsgálat és megerősítés 
végett a íeltörvényszékhez terjesztendők fel.

Az önálló parancsnoksággal felruházott törzstisztekre 
nézve pedig a tábori főparancsnokok, a fővezérségnek teendő 
előleges bejelentés után a tudomásukra ju to tt bűntényeket a 
fel törvényszéknek körülményesen feljelentik, ahonnan azután 
a bűntény minősítéséhez képest a további törvényes vizsgálat 
és a hadi törvényszék tartása elrendeltetik, az ilyen lefolyt 
bűnvádi per ezután az irományokkal együtt felülvizsgálat és 
az Ítélet, megerősítése végett hasonlóul eredetben a feltörvény
székhez terjesztendő fel.
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Egyszersmind értesittetnek, hogy csak a felülvizsgálat 
után megerősített és végrehajtás végett az első bírósághoz 
visszaküldött ítéletek egyedül a hadi igazságügyi osztály meg
keresése következtében e hadügyminisztérium katonai osztálya 
által, nem pedig az első bíróságok által tétetnek a Közlöny 
lapban közhírré.

Debreezen, márcz. 31-én 1849.
M é s z á r o s  L á z á r, 

hadügyminiszter.

A honvéd hadseregben gyakorolt igazságszolgáltatás meg
ítélésére mérvül felsorolunk itt nehány haditörvényszéki ítéle
tet is, melyeket a mozgó hadseregnél működő hadi törvény
székek hoztak. Ilyenek:

A felsőmagyarországi hadsereg tábori hadbíróságánál ho
zott hadi törvényszéki Ítéletek.

H ____P á l  nógrádi zászlóalj beli őrnagy másodfokú en
gedetlenség bűntényéért s katonai, kötelesség-mulasztásért őr
nagyi tisztségétől egyszerűen megfosztatott.

I I ............ J ó z s e f ,  ErnőzászlóaljbeU százados, alávaló
csalás bűntényéért tisztségétőli egyszerű megfosztásra s két 
hónapi porkolábi fogságra ítéltetett.

S . . . . N á t h á n ,  H . . . . K á r o l y  10. huszár-ezred- 
beli hadnagyok tiltott hazárd kártyajátszásért súlyosbítva az 
elsőnél ittasság és méltatlan bánásmód által, az első tisztsé
gétől! egyszerű megfosztásra és egy hónapi porkolábi fog
ságra, H . . . .Károly pedig becsület meghagyásával tisztségétőli 
megfosztásra ítéltettek.

( ) ..................... c s  S á m u e l  nógrádi zászlóalj beli had
nagy, ellenség elől, harcztérrőli gyáva megfutamodás bűntényéért 
tisztségétőli gyalázatos megfosztásra és akasztófára Ítéltetett, 
mely Ítélet azonban kegyelem utján főbe követésre lön vál
toztatva.

A kötelességükről megfeledkezett honvédtisztekre vonat
kozólag egész a háború végéig nyúló rendeletek hosszú sorá
hoz tartozik a következő is, melyet a rendkívül tevékeny 
Szentpáli József debreczeni térparancsnok adott ki. Itt meg
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kell jegyeznünk, hogy ez a törzstiszt tényleg megvalósította 
ama korábbi fenyegetését, hogy a kormány székhelyén és 
annak környékén barangoló tisztek neveit közzé fogja tenni s 
hosszú névsorokat nyomatott ki a «Közlöny»-ben. Márezius 
12-éről kelt rendeleté igy hangzott:

A d e b r e c z e n  i t é r  p a r a n c s n o k s á g t ó l .
A kormány botránynyal veszt azt, hogy a haza jelen 

körülményei közt több katonatiszt urak időt nyernek vétkes 
pihenésre s igy a Debreczenbe jövök névsora naponta oly 
nagyra szaporodik, hogy az elutazókéval még csak arányba 
sem jöhet, ez pedig annál feltűnőbb, mentül szenteld) köte
lessége mindenkinek híven teljesíteni azt, mire magát hittel 
felajánlotta s mire a becsületes polgárt a haza érdeke szigo
rúan felhívja.

A hadtestületnek főereje alapszik a tisztek erélvességé- 
ben s ha pulyalelküek ezek, gyávákká teszik a tömeget is és 
megfordítva bátortalan tömeget az elöljárók lelkes bátorsága, 
példaadása könnyen hősökké formálja.

Rend, fegyelem, hiv eljárás, jelesleg a katonai körben 
oly íötényezők, mi nélkül a legszilárdabb vezéri intézkedés is 
megakad s a haza, a nemzeti szabadság szent ügye elbukik. 
Kzt igy érzi a tisztakcblü polgár, ezt vallja az elszánt magyar 
katona, és ily érzetből szigorúan rendeltetik :

1. Mindazon katonatiszt urak, kik hivatalos ok bebizo
nyítása vagy a főhadparancsnokságtől nyert engedelem nél
kül Debreczenben tartózkodnak, 24- órák alatt szolgálatink 
mellé mulhatlanul visszatérjenek, utileveleiket a térparanes- 
nokságtól kivegyék ;

2. Ifik nem színlelt, de valóságos betegek, hasonlókig a 
kitűzött, idő alatt a térparancsnokságnál jelenjenek meg, a 
honnan törzsorvosi vizsgálat elébe állitandók lesznek;

b. Kik e nehéz perczekben nem éreznek magukban 
annyi erőt, hogy állomásuk siető elfoglalásával a magyar 
hazáért vívni dicsőnek tartsák, oly hősökre győzelmi reménye
ket épiteni nem lehetvén ajándékozzák meg a hazát s lelép- 
tökkel nyissanak utat érdemesb következőknek.
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Ezen felszólítás eredménye a nem teljesítőket érdeklőleg 
«Közlöny» utján a közvélemény bírálata alá fog bocsáttatni.

Kelt D ebrecenben, márczins 12-én 1849. reggeli 10 
órakor.

tSz e n tp  á I i .1 ó z s  ef, 
őrnagy térparancsnok.

Jellemző az a. higgadtság, melylyel a lionvédelmi bizott
mány minden irányban működni iparkodott, hogy a mindinkább 
széles körben folyó háború közepette hadtörténeti adatok gyűj
tésének kezdeményezésére is gondolt. Ezt a következő felhí
vással tette:

F ö  I h i  v á s !
Magyarország szabadsághareza annyi magasztos, lelket 

emelő példáját m ulatja fel a katonai képességnek, oroszláni 
bajnokságnak, az önmegtagadás s önfeláldozásnak, mikép ily 
rövid hadviselésben alig van a történet lapjain ennyiről em
lékezet.

A honvédelmi bizottmány, mely a hadseregek elszánt
ságát s tüzpróbált vitézségét buzgó részvéttel s hazafias állí
tattál kisérte mindig, óhajtja a jelen mint az utókornak is e 
nehéz, de dicső napok emlékét minden nagyítástól s elferdí
téstől menten nagyszerű valóságában fentarlani, óhajtja e 
szent harcznak nemcsak nagyobb méretű lenyomatát hagyni 
az utókorra, hanem lélekemelő s bám ulatra ragadó egyes hős
tettek emlékét is ajándékul átadni.

Ezen fontos feladat létesítésére a külön hadosztályokhoz 
több gyakorlott tollú s egyszersmind tisztajellemü egyén kí
vántatik, kik a hadügy folyamát, mint egyes tetteket az igaz
sághoz híven feljegyezve anyagot készítsenek elő egy a hon
védelmi bizottmány által később felkérendő historiograph mun
kájára, ki Magyarország e legdicsőbb harczának töredékes 
vázlataiból egy minden részleteiben hű egészet alkothasson.

Kik tehát a kijelelt feladatnak megfelelni hivatást és ké
pességet éreznek magukban, jelentkezzenek mielébb személye
sen vagy írásban báró Jósika Miklós lionv. bizottmány! tagnál.

Debreczen, márez. 11-én 1849.
A honvédelmi bizottmány.
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A hadifoglyoknak mezei munkákra leendő alkalmazása
tárgyában a következő rendeletet bocsátotta ki a hadügymi
niszter :

llendclet a törvényhatóságokhoz.
Addig is, mig az országgyűlés és kormány a hadifoglyok 

iránt aként rendelkezhetnék, hogy az álladalomnak hasznára, 
ne pedig terhére legyenek, a honvédelmi bizottmány rendelete 
folytán ezennel felhivatnak minden törvényhatóságok, melyek 
kebelében hadifoglyok léteznek, miszerint ezek létszáma, elhe
lyezése, mikénti ellátása felől a hadügyminisztériumnak hala
dék nélkül jelentést tegyenek, egyszersmind felszőlittatván 
minden illető hatóságok, hogy miután a munkaidő m ár is 
beállott, s dolgozó kezekre mindenfelé szükség leend, az oly 
magánosok közt, kik munkásokul kellő ellátás s méltányos 
díjazás mellett hadifoglyokat elvállalni készek, a foglyok czél- 
szerü kiosztását annál inkább eszközöljék, mivel ez által nem
csak az egyes vállalkozók haszna, hanem az álladalom köny- 
nyebbsége is legczélszerübb s legjobb móddal érethetik el.

Kelt Debreczenben, márcz. 14-én 1849.
Mészáros Lázár, 
hadügyminiszter.

A Hern alatt álló erdélyi hadseregnek az osztrák és orosz 
hadak fölött nyert győzelmei alkalmából következő kiáltványt 
bocsátotta ki M észáros:

A magyar hadügyminiszter a királyliágóntuli vitéz hadse
reghez !

Diadal koszoruzá zászlóitokat hüségtek, kitüréstek és vi- 
tézségtek jutalmául.

Az alig képzett sereg megtörte Ausztriának táborát sza
badság és jog iránti lelkesültével s elszórta a szabadság ős 
ellenségeit, a segélyül hivott orosz csapatokat.

Vezérletében hős tábornoktoknak, ki életeken uj ragyogó 
borostyánt füze dicsősége koszorújához, többet vivtatok ki, 
mint egy pártütött tartományt, egy lapját vívtátok ki az el- 
halhatatlan emlékezetnek a világtörténetben.
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A nemzet szabadon választott, képviselőinek egyhangú 
határozatában hálás jutalm at nyújt diadalmas seregének oly 
vitéz mint bölcs vezére által s igazságos kezeibe teszi le hősei 
számára a hű elismerés jeleit.

Magyarhon hősei vegyétek hazátok hadügyminiszterétől 
a nemzet háláját 1

Mészáros Lázár, 
hadügyminiszter.

Márczius 15-ének megünneplése alkalmából tudatta Mé
száros a csapatparancsnokokkal, hogy a honvédelmi bizott
mány a legénységnek őrmestertől lefelé, egy napi ingyen pol
tí ij kiszolgáltatását engedélyezte. Az erre vonatkozó rendelet 
igy hangzik:

A magyar hadsereg parancsnokaihoz.

Folyó évi márczius hó 15-ik napja, mint alkotmányos 
szabadságunk nagy ünnepe emlékéül s illetőleg diszesiléseiil, 
a honvédelmi bizottmány f. hó 18-ik 880(>. sz. alatti magas 
határozata folytán rendeltetik, miszerint az összes magyarhoni 
és erdélyi hadseregbeli az őrmestertől lefelé számítandó min
den egyénnek egy napi ingyen pótdij kiszolgáltatandó.

Kelt Debreczenben. márcz. 14-én 1849.
Mészáros Lázár, 
hadügyminiszter.

Most áttérünk ama kiadások feltüntetésére, melyeket a 
kormány a magyar fő fizető hivatal utján 1849. márczius 
és ápril hónapjaiban a különböző kormánybiztosoknak, had- 
seregfelügyelőknok és csapatparancsnokoknak kifizetett:

Török ( i á b o r n a k ...................................  200.000 if.
Beczkó Dániel kormánybiztosnak . . . 40.000 >
Csányi L á s z l ó n a k .................................7(>0,000 ■
Boronkai Albert kormánybiztosnak . . . 45,000 »
Bónis S a m u n a k ....................................  80,000 »
Halassy K á z m é rn a k ..............................  490,000 »
G ö rg e y n e k ..................................................880,000 »
Gr. W ass Samunak 1000 db arany =  4500 fr.

osztr. bankjegyekben 400
4900 .fr.



Palóczy Tamás, Lesztár Péter és Szabó Zsig-
mondnak Komáromvára felszerelésére . . . .  120,000 írt

Repeczky F e r e n c z n e k ..........................155,000 >
Guyon Rikárd ezredesnek s komáromi ki

nevezett, v á rp a ra n c sn o k n a k .......................  10,000 >
Eötvös Tamás kormánybiztosnak . . 34,000 »
Gr. Batthyányi K á z m é r n a k ............  104,700 »
Szemere B e r ta l a n n a k ........................ 70,000 »
Sáriiba György kormánybiztosnak . . . 12.000 »
Kapun Eugen kapitánynak, Komáromnak

élelemmel e l l á t á s á r a ...................................  20,000 »
Vukovics Sebeinek ......................................... 170,000 »
Hodossy M ik ló s n a k .............................  100,000 »
Varga I m r é n e k ...................................  310,000 »
Mihályi G á b o r n a k .............................  88,000 >
Riskó Ig n á c z n a k ................................... 1,000 »
Danielisz János Iludsercglélügyelőnek . 950,000 »
Lenkeynek Komárom szükségleteire . . 30,000 >
Kossuth Lajosnak Csernátoni által . . . 30,000 »
Lipcsei Imre kormánybiztosnak . . . .  25,000 »
Beöthy Ödönnek 2000 db arany =  9000 ír.

bankjegyekben 8200 »
17,200 »

Liizsénszkv P á l n a k ..............................  50,000 »
lllésy János kormánybiztosnak . . . .  15,000 »
Jablonczay Ignácznak Komárom szám ára 30,000 >
Batta Srcntiu^ kormánybiztosnak . . . 20,000 »
Eötvös M i h á l y n a k ..............................  70,000 >
Haezel Márton kormánybiztosnak . . . 5,000 »
Madocsányi Pálnak .    0,000 »
Gr. Batthyányi I s tv á n n a k ................... 5000 *

Az ö n k é n t e s  a d a k o z á s o k  a kormány felhívására országszerte 
a leghazaliasalib áldozatkészséggel folytak. A gazdagabbak teljesen felszerelt 
honvédeket s ezüst arany asztal készleteiket, a szegényebbek fehérnemüeket, 
pénzt küldtek a honvédelmi bizottmánynak, sőt maguk a verőkkel adózó 
honvédek csekély zsoldjukat is felajánlották s beküldötték sebesült bajtársaik 
felsegélésére. Nem volt oly szegényes viský, melynek lakói legalább tépést

13G eliek : F üggetlen ség i barez . I I I .  kö te t.
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és sebkötőket ne siettek volna letenni a haza oltárára ; szóval az önkén
tes adakozások a leglángolóbb hazaszeretetről tanúskodtak. A hivatalos 
< Közlöny» minden egyes száma hasábokon közölte a kormányhoz beér
kezett adakozásokat az adakozók névsorával. S hogy némi fogalma legyen 
az olvasónak e páratlan áldozatkészségről, összefoglaljuk itt váiosonkint 
és megyénként összegezve az 1849. márczius és ápril havában befolyt 
adományokat, csak oly egyeseket emelve külön ki, akik jelentékenyebb 
áldozatkészség által tűnnek ki a többiek között. így: ü z v. T ó t h n é  
szabadkai postakezelőnfí márcz. 1-én egy önkéntes gyalog nemzetőr 
állandó tartására vállalkozott, — F i g y e l  m e s i  honv. főhadnagy egy 
tökéletesen felszerelt huszárt állított a 17. huszár-ezredbe, — a 27. hon
v é d  z á s z l ó a l j  k ö z v i t é z e i  felpénzükből 122 pfrtot küldtek a 
harczmezőn megsebesült társaik ápolására a nváradi katonai kórháznak, 
mely7 nemes ajándékot C s u t a k  őrnagy 30 írttal szaporított. — Már a -  
m a r o s m e g y e  felső járása 1061 irtot, kaszói járása 164 frt 55 krt, 
szigeti járása 2788 frt 14 krt, 2 aranyos övét, 32 ezüst gombot, 216 lat 
ezüstöt, alsó járása 1196-16 krt, 9 lat ezüstöt, 4 lat aranyat és 25 rőf 
vásznat, verchovinai járása 108 frt 16 krt, 472 rőf vásznat, — Békés 
város helv. hitv. lakosai egy 7 mázsás harangot, — a ii a d ü g y i o s z
t á l  y hivatalnokai 135 pfrtot, — a n v á r a d i  h o n vé d t i sz t i  k a r  
és nyugdíjas tisztek rnárcz. 15-én a n.-enycdi menekülteknek 241 frlot, 
a kápolnai kárvallottaknak 200 frtot, — a s z a b o l c s i  n e m z e t 
ő r ö k  2. százada 15 pfrtot, s Nagy Ferencz nyíregyházi magánbirtokos 
15 frtot a nagy-enyedieknek, — M á r  ma r os m e g ye márcz. 24-én a 
hidegpataki kerületből 108 frt 16 krt és 472 rőf vásznat, a visói kerület
ből 150 frtot, Krits-, Dúl-, Talaborfalva és Bedő községekből 24-05 krt. 
6 lat ezüstöt, Fejéregyházáról 13 frt, a dolliai kerületből 100 frt,j a ka
szói járásból 164-55 kr, 12 lat. aranyat, 232 1. ezüstöt, — K i s - P e r e g  
község egy 1 mázsás harangot és 12 fo n t  c /.in t. —- a gr. K o r n i s  c s a 
l á d  többnemü egyházi drágaságokat, — a 13. H u n y a d i h u s z á r - e z 
r e d  tisztikara liavi díjának egy részét a hazának ajánlván fel 1848. 
nov. 1-től 1849. márczius végéig 215 pfrtot adakozott, — Tó t h  Mihály 
szegedi főbíró 1000 pfrtot öt huszár felszerelésére, — a kolozsvári tüzér- 
és szekerészeti személyzet márcz. 15-ki zsoldját, 30 frt 59 krt az erdélyi 
szerencsétleneknek, — t ö b b  d e b r e c z e i i  k é p v i s e l ő  15 lőfegyvert 
és 5 tölténytáskát, — a s z á r a z b e r k i  és r o z s á l y í  helv. hitv. la
kosság egy-egy harangot, — a s z a b o l c s i  n e m z e t ő r ö k  napidijok- 
ból 200 pfrtot, — K.-Varsány, B.-Aranyos, Pap, Karász, Gemzse és Csa- 
nád helységek összesen 8 harangot, — B é k é s  város lakossága márcz. 
1-én 67 pár fehérneműt a 69. honvéd-zászlóalj mármarosi ujonczainak, 
— K u n  li e g y e s  város lakosai a Karczagon felállított kórház számára 
márcz. 3-án 81 db ágyneműt, 52 db fehérneműt és 15 rőf vászont, — 
C s e t n e k  város hölgyei 202 db fehérneműt, 39 sebkötó't, 9‘/* font té
pést, — G y u l a  város hölgyei 204 db fehérneműt, 1 vég vásznat, 48
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sebkötőt, b csomó tépést, — Sz at h í n á r  református hitközsége 40 
pfrtot, — T a r e z a l  város hölgyei 28 pár fehérruhát és 21 font czint,
— T o k a j  városa lift db fehérneműt, 45 sebkötó't, 8 font tépést, - -  a 
homorogi ref. egyházközség egy 32 fontos harangot. — Rennay Janka 
25 font sebkötőt és 8 font lépést, — M e z ő t ú r  lakossága márcz. 6-án 
272 véka búzát, It t véka zabol, tetemes mennyiségű arany- és eziistne- 
inüt, továbbá 131 db ágyneműt. 570 db fehérneműt, 154 lepedőt és sok 
sebkötőt s tépést, — M.-C, s e n g e  r városa 395 db fehérneműt, 10 zsá
kot, 5 font tépést, — K i s - K ő r ö s  lakosai 318 pfrtot, 601 db fehérne
műt. 78 sebkötőt, 20 font czint. 97 rőf vásznat. — E g y h á z a lakosai 
107 db fehérneműi, 22 sebkötőt és 3 font tépést.— ll.-M.-V á s á r h e ly 
lakosai márcz. 7-én 917 frtot, — I I . - Bö s z ö r mé n y  lakossága márcz. 
10-én 165 db fehérneműt, —- V.-P é r c s 149 db ágyneműt. 117 db fehér
neműt, 25 font tépést, — R 1 i ti á r .János krassómegyei oláh pap egy nagy 
arany érmet, — Békés  me g y e  közönsége márcz. 13-án a marosi újon
coknak 216 db fehérneműt. — G á b o r j á n  községe 7 font tépést, 14 
sebkötőt, 36 db fehérneműt. — S z ő l l ő s  község márcz. 14-én 8 pfrtot, 
13 pár fehérneműt, — S z á n t  hő Zeb k. a. Sz.-Imréről két pár fehér
neműt, 2 font tépést. 8 sebkötőt. — Ú j v á r o s o n  Lukács Mártonná, 
Paksy Imréné, Sebssy Ignáczné és Dalmi Kárólyné tépést és sebkötőket,
— N a g y v á r a d  lakosai márcz. 16-án 7 db ágyneműt, — E s z t á r  
község lakosai 28 pár fehérneműi. — M a r g i t t á  36 db fehérneműt és 
4 font tépést. — S z e g e d e n  egy társaskör 67 pfrtot, — O r d a s  köz
ség 3.20 krt és 182 db fehérneműt, — B ú n  a p a  tá j  246 db fehérne
műt s 2 font tépést, — M o l n á r  Pál a Szövegnél megsérűlteknek 30 
pfrtot. — K á 1 d o r őrnagy neje 63 db fehérneműt, Steiner Karolina 
Debreczcnben egy vég vásznat, — B é k é s város hölgyei 332 db fehér
neműt. — a s z e g e d i z s i d ó s á g  4(1 pár fehérneműt. — T u r t e v e  
lakosai a karczagi kórháznak 144- db ágyneműt. 141 db fehérneműt, — 
K u n - S z c n t - M á r t o n  a czibakházi kórháznak 14 teljesen felszerelt 
ágyat, a karczagi kórháznak pedig 24 db ágyneműt és egy zsák tépést.
— B . - Gy u l a  polgárai az ottani kórháznak 50 nvoszolya, 100 ing, 100 
lábravalót, 160 lepedőt. 36 törülközőt, 80 pokróczot. 25 font tépést, 120 
vánkost, 120 szalmazsákot. — T ö b b d c b r e c z e n i  hölgy 39 db fehér
neműt és 20 vánkost, — N a g y  sző 11 ős  lakosai 54 db fehérneműt, sok 
tépést és sebkötőt. — U g o c s a  m e g y e  nagy mennyiségű fehérneműt 
és tépést, — S á m s o n  község 107 db fehérneműt, 60 sebkötő és 8 font 
tépést, — D e b r e c z e n b c n  többen a nagy-enyedieknek 35 pfrtot, 
ugyanazoknak az orsz. rendőri osztály személyzete 38 pfrtot.— A t á l  y- 
1 y a i n ő e g y 1 e t egy félmázsa tépést. — C s e r é p  község a miskolezi 
tábori kórháznak 203 db fehérneműt s nagymennyiségű tépést és sebkö
tőt, — a k é p v i s e l ő k  a nagy-enyedi szerencsétlenek számára 564 pírt 
10 krt. — a d e b r e c z e n i  nő  e g y l e t  tagjai gyűjtöttek az ottani kór
ház számára 4012 frt 47 krt és 1 aranyat. — R e m e t e  helv. hitv. la-

13 *
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kosai harangjokat s több font czint, — S z a r v a s  város hölgye a czi- 
baki kórháznak 20 lepedó't és nagy mennyiségű tépést, — Gy o r n a  la
kosai 52 db fehérneműt és 48 font tépést, — D é v a v á n y a  lakosai 
143 db fehérneműt, 46 sebkötőt, 10 font tépést, — a K i s - k u n  k e r  ü- 
l e t e k  68 pár fehérneműt, 80 nadrágot, 16 attilát, 25 törülközőt, 7 ván
kost, 17 vánkoshéjat, 7 zsákot, 47 pár bakkancsot, 20 lepedőt, 5 derék
aljat s 15 font tépést, — a k u n - r a a d a r a s i  nők az ottani kórháznak 
91 db ágyneműt, 17 db fehérneműt, 7 font tépést, 10 sebkötőt, — Ke n 
d e r e s  község 17 font tépést, 33 db fehérneműt, — H. - S z o b  o s z l ó  
lakosai 37 db ágyneműt, 49 db fehérneműt és 9 frt 33 krt, — a m. - s z i 
g e t i  nők  ápr. 7 én nagymennyiségű tépést és sebkötőt, — S z a b o l c s 
in e g y e hölgyei a nyíregyházai és n.-kállói kórházaknak 1182 lepedőt, 
336 törülközőt, 302 inget, 327 lábravalót, 123 vánkost, 52 vánkoshéjat, 7 
paplant, 29 pokróczot, 62 szalmazsákot, 7 derékaljat, 3 abroszt, nagy
mennyiségű tépést és rongyot 5 pfrttal, — C s a n á d i «  e g y e  lakossága 
282 inget, 296 lábravalót, 57 lepedőt, 24 db ágyneműt és 18 irtot, — 
J á s z b e r é n y b ő l  egy ismeretlen nő 83 db fehérneműt, tépést és seb
kötőt, — a d e b r e c z e n i  n ő e g y l e t  gyűjtött 1094 frt 44 krt, — 
S z a t l i m á r  lakosai 100 pár fehérneműt, egy mázsa és 5 font tépést,
— K ra  szna  me  gye hölgyei 47 font tépést, 220 sebkötőt, 22 db fehér
neműt, —- B é k é s m e g y e  közönsége ápr. 11-én 1050 inget, 1222 láb
ravalót, 315 lepedőt, 292 törülközőt, 17 vánkoshéjat, 389 rőf vásznat, 
236 font tépést s 3 frt 48 krt, — M i s k o l c z o n  több hölgy 176 db 
fehérneműt, 66 sebkölőt, 4 font tépést, 9 zsákot, — A r a d m e g y e la
kosai az ó-aradi tábori kórháznak 114 font tépést, 234 pokróczot, 244 
ágyneműt, 228 sebkötőt, 15 lábravalót, 35 nyoszolyát és 7 vég vásznat,
— N a g y v á r a d  lakosai a nagy-enyedieknek 178 frt 39 kr, — D e b- 
r e c z e n  város a komáromi tüzkárosultaknak 238 írt 48 kr, — a szék
u d v a r i  o l á h s á g  22 egészen felszerelt ágyat, — S z a t h m á r  városa 
4 mázsa tépést és 357 sebkötőt, — H.-M.-Vásárhely 229 db ágyneműt. 
85 törülközőt, 141 db fehérneműt, valamint 50 frt 40 krt. — T o k a j  
hölgyei 276 db uj fehérneműt, a férfiak pedig 8 hordó és 170 itcze asz
tali bort, 12 palaczk aszú bort, és 17 frt 55 krt, — I) e b r e  e z e n  vá
ros apr. 11-én 1367 inget, 1417 lábravalót. 2837 lepedőt, 1711 vánkoshé
jat, 87 törülközőt, 3 pokróczot, 3 paplant, 483 font rongyot, 83 zsebken
dőt, 71 vánkost, — több n v á r a d i  h ö l g y  34 db fehérneműt, 25 seb
kötőt, 3 font tépést. — S ó s  Gábor 30 pfrtot a debreczeni kórháznak,
— S z a b o l c s  m e g y e  a debelliácsiak számára 152 frt 19 krt, — L u ez 
község 220 db fehérneműt, — G e n c s y Krisztina, a borsodi alispán 
leánya 36 db fehérneműt, — a debreczeni nó’egylet gyűjtött 310 db ágyne
műt, 520 lepedőt, 470 inget, 482 lábravalót, 305 törülközőt, 53 kötőt, 
20 font tépést, 574 font rongyot, — több d e b r e c z e n i  h ö l g y  35 db 
fehérneműt, 8 font tépést, — a d e b r e c z e n i  nő  e g y l e t  pénztárába 
márcz. 23-án begyült 6982 frt 33 kr, — . S z a l k - S z . - M á r t o n  75 db
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fehérneműt, — B u z á t h testvérek M.-Szigeten egy 250 pfrtos zászlót, 
42 frtos két dobot és 125 irtot, — Wo r ón i  e c ki hgnó' a szamos-ujvári 
katonai nevelő intézetnek 30 frtot, — Tőle s va  városa 47 pár fehérne
műt, — T á l k o n y a  község 109 db fehérneműt, 4 font tépést, — a 
g e s z t h e l y i  kerület 118 db fehérneműt és 110 lepedőt, — egy bé
késcsabai p o l g á r n ő  16 db fehérneműt, 12 db ágyneműt, 1 font tépést, 
24 sebkölőt, — a gálszécsi kerületi papság 12 frt 30 krt.



XIV.

Az áprilisi hadjárat megnyitása. — Elővédi apróbb csatározások ápril 
2-án. — Klapka megkerülési terve. — Klapka levele Görgeyhez. — 
Ugyanannak két levele és Görgey felelete. — Windischgrätz intézkedései. 
— A hatvani ütközet ápril 3-án. — Windischgrätz intézkedései a hat

vani ütközet után. — A tápió-bicskei ütközet ápril 4-én.

A két főhadsereg hadműveleteinek leírását, ott szakítot
tuk meg, midőn W indischgrätz hg tábornagy mindenféle el
lenmondó hírek által nyugtalanítva s a (íörgey tábornok alatt 
álló magyar főhadsereg állását és mozdulatait teljességgel nem 
ismerve, Schlick gr. altábornagyot egy erőltetett kémszemle 
eszközlése végett hadtestével Gyöngyös felé indította, amely 
várost, mint korábban említettük, már márczins 31-én a 7. 
magyar hadtest szállotta meg, melyhez április 1-én a 3. is 
csatlakozott.

E napon különböző liirek alapján, melyek egyhangúlag 
azt erősítették, hogy az osztrák főhadsereg Gödöllő környékén 
összpontosult, a 7. hadtest előcsapata szintén tartott kém
szemlét Hortról Hatvan felé. Ez eló'csapat éle, mely némi 
gyenge gyalog- és huszár-osztagokból állott, elérte Hatvant. 
A huszárok a városon túl állottak, a gyalogság megszállotta 
azt. A mint Schlick elővéddandára Parrot alatt Hatvan 
felé közeledett, a huszárok legott visszahúzódtak s rövid el
lenállás után hasonlót, tett a gyalogság is. Parrot üldöztette 
egy darabra a magyar előcsapatokat, mig dandárának zöme 
Hatvanban maradt, a hadtest zöme pedig nem ment tovább 
Aszódnál és Baghnál. Ezt tudatta Schlick W indischgrätz hggel 
ama megjegyzés kíséretében, hogy jobb szárnya miatt ne ag-
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góiljék; minthogy egy általa egész Jászberényig küldött őrjá
rat e várost minden megszállás nélkül találta.

E jelentés eleinte elvonta a herczeg figyelmét attól az 
iránytól, a melyben a magyar hadsereg döntő mozdulatát 
teendő volt; Klapka ugyanis fontolóra vévén a körülményt, 
hogy az egész hadsereg egyenes előnyomulása mellett a fő 
hadműveleti vonalon az ezt átszelő Zagyva és Galga folyók 
mocsáros partjai nagy nehézségeket gördítenének nagy had
tömegek fejlődése elé, az osztrák hadsereg jobb szárnyának 
megkerülését hozta javaslatba. Ezt Gyöngyösről az 1., 2. és
3. hadtestnek kellett az Árokszálláson, Jászberényen és Nagy- 
Kátán át teendő nagy kerülő utón végrehajtani, mig a 7. had
test az eger-gyöngyösi utón volt előnyomulandó.

Ez merész és koczkáztatott. terv v o lt; mert messzeható 
megkerülés forgott szóban, melynél a 7. hadtest a többiektől 
egy ideig nagy távolság által elválasztva egyedül állott az osztrák 
főhadsereggel szemben s abban a veszélyben forgott, hogy eset
leg teljes vereséget szenvedhet. Görgey mindamellett elfogadta 
Klapka eszméjét; mert mint maga monda, azt a tapasztala
tot tette, hogy Windischgrütz hggel szemben mégis csak meg
engedhet ily merész had mozdulatot magának.

Ennek keresztülvitele Klapkára bízatott. Április 1-én az 
első hadtest és Nagy Sándor hadosztálya a 3. hadtesttől 
Árokszálláson, a 2. hadtest Adacson és Vamos-Györkön és 
Wisocky hadosztálya a harmadik hadtesttől Csányon feküdt, 
mig a főhadsereg Kmety hadosztályával és Weisel őrnagynak 
a főhadiszállást fedező hadoszlopával Gyöngyösön.

Árokszállásról a következő levelet intézte Klapka Gör- 
geyhez ;

«Ha az ellenség tovább nyomul holnap a gyöngyösi 
utón, mit én azonban alig hiszek, úgy nézetem szerint a had
sereg holnapi állása olyan lesz, melyben derekasan fogadhatjuk 
őt. Ha mai előnyomulása csak kémszemle volt, nincs veszteni 
való időnk s az én nézetem ez esetben az, hogy ne tartsunk 
pihenő napot, miután m ár körülbelő] bizonyos, hogy elég nagy 
kiterjedésben ugyan a Galga mögött van az ellenség összpon
tosítva, hanem erőltetett, és ha kell éjjeli menettel, m ár J-én 
menjünk a nyakára.
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Holnap igyekezni fogok beszerezni Árokszállásról és 
Jászberényből a szükséges értesítéseket és közlöm azokat ve
led, hogy azok szerint állapodjunk meg a teendők iránt. 
Várva várlak a főhadtesthez. Közelléted nagyon szükséges. 
Minél előbb Jászberényben szeretnék lenni. Ha oda is befész
keli magát az ellenség, egy dologgal többet kell végeznünk.

A szolnoki hidat minden áron helyre kell állítani; azért 
kérlek, küldj mindjárt holnap egy arra  alkalmas tisztet oda.»

Klapkának e levélben az ellenség valószínű szándékait 
illetőleg kifejtett nézeteit Görgey iš osztotta, ki ápr. 2-án a 
7. hadtest két hadosztályát Gáspár tábornok vezénylete alatt, 
ki u tána e hadtest parancsnoka lett, Hortról Hatvan felé in
dította. S minthogy Schlick gróf ugyanaz nap folytatta elő
nyomulását a gyöngyösi utón, ütközetre került a dolog, mely 
következőleg folyt l e :

Á h a t v a n i  ü t k ö z e t  A p r i l  2 -án .
Az ütközet a magyar 7. és az osztrák 3. hadtest közt 

Hort és Hatvan között vivatott. Körülbelől egy mértföldnyire 
az utóbb nevezett helytől találkoztak a két elővéd élei s rövid 
összecsapásuk azzal végződött, hogy az osztrák elővédet ké
pező Parrot-féle dandár visszaveretett s visszahúzódott Schlick 
utána haladó zömére. Gáspár e közben megtette intézkedéseit 
két hadosztályával, melyeket a harczvonal előtt telállitott üte
geinek fedezete alatt kifejlődtetett. Schlick szintén azonnal 
működésbe hozta ütegeit s csakham ar rendkívül élénk ágyu- 
tűz vette kezdetét, mely alatt maga is a harczvonalba vitte 
csapatait. Sokáig nagy kitartással harczoltak mindkét oldalon. 
De midőn Schlick látta, hogy ha tovább is megmarad állásá
ban, annak a veszélynek teszi ki magát, hogy Gáspár ügye
sen kezdett összpontosított támadása által túlszárnyaltatik, 
megkezdte visszavonulását annyival is inkább ; mert háta mö
gött volt a hatvani szoros.

Schlick a balszárnyon kezdte visszavonulását, melyet 
Lichtenstein Ferencz bg altábornagy óvatosan vezetett, Parrot 
szintén nyugodtan hátrált a középhaddal, a jobb szárny ellenben 
rendetlenül vonult vissza, ez leginkább is volt fenyegetve, mint
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tüstént látni fogjuk. Schlick a Hatvantól keletre fekvő magas
latokon foglaltatott gyalogságával és a röppentyüütegekkel ál
lást, mig tüzérségének egy részét a város előtt állította fel 
s ezt némi gyalogsággal is megszállatta. Ezt azért tette, hogy 
háboritlanul verethessen egy második hidat a Zagyván s lo
vasságának, tüzérsége többi részének s a társzekereknek a 
folyó mögé vonulását fedezhesse.

Gáspár gyorsan követte az ellenséget a Pöltenberg had
osztály által s megszállotta az úttól északra eső m agaslato
kat. Kisvártatra feltűntek Schlick jobb oldala felől Wysocki 
hadosztályának csapatai a 3. hadtesttől. Wysocki a Klapka által 
vezetett megkerülési menetben Csányra ért s onnan a történt 
megállapodáshoz képest az ágyudörgésre, mely Hatvan irányá
ban hallható volt, elindult hadosztályával a 7. hadtest támo
gatására. Schlick erre még inkább siettette gyalogságának to
vábbi visszavonulását Hatvanon át. Pöltenberg mindenütt sar
kában volt és a Wysocki alatti Gzillich-dandár már oly közel 
nyomult, bogy Szentmiklósy őrnagy alatt a Ferdinánd-huszárok 
egy osztályát, és Német százados alatt egy lovas üteget kül
dött Wysocki az előretolt ellenséges ágyuk és azoknak három 
század Givallart-féle dzsidásból álló fedezete ellen. A F er
dinánd-huszárok két heves tám adása után, melyeket Német 
ütegének egy pár lövése előzött meg, Schlick tüzérsége a fede
zettel együtt Hatvanba húzódott vissza, melynek utczáin még 
makacs harcz folyt az osztrák hátvéddel, mely rendetlenség
ben vonult át a hídon. Itt ismét igen heves volt a harcz, 
mert Kalchberg osztrák százados nagyon vitézül védte a hidat.

Ez a magyarok heves tüzelésének daczára lehetővé tette 
a hid lebontását. Schlick még egyszer állást foglalt lovasságá
val és tüzérségével a Zagyva jobb partján, hogy gyalogságá
nak Baghra és Aszódra leendő további visszavonulását szük
ség esetén fedezhesse. A sötétség beálltával maga Schlick is 
visszament a lovasággal és tüzérséggel.

Schlick ápr. 3-án kora reggel Baghot és Aszódot is oda 
hagyta, mert ez állás túlszárnyalásától tartott s Gödöllőre vo
nult vissza.

A magyar 7. hadtest e győzelmes ütközet által Hatvan
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és a Zagyva-vonal birtokába jutott Szt.-Jakabtól egész Fény
szaruig, mi által ama kedvező helyzetbe j ö t t , hogy a más 
három hadtest megkerülési mozdulatait jobban elpalástol
hatta s annak keresztülvitelét a már elfoglalt nagyon előnyös 
állásban békén bevárhatta.

A veszteséget a hatvani ütközetben az osztrák 3. had
test részéről 95 emberre és 63 lóra, a magyar 7. hadtest 
részéről mintegy 150 emberre teszik.

A hatvani ütközet leírásához hozzá kell csatolnunk 
Klapka két levelét és Görgey egy átiratát, melyek történelmi 
becsesei bírnak annyiban ; mert kitűnik belőlük, hogy Klapka 
döntő befolyást gyakorolt a diadalmas áprilisi hadjárat meg
indítására. Nemcsak indítványozója volt a merész megkerülési 
hadmozdulatnak, hanem tanácsai által, melyeket Görgey el
fogadott és kitűnő intézkedéséi által gondoskodott egyszersmind 
azok keresztülvitelének biztosításáról is.

April 2-án a következő két levelet küldötte Klapka 
( lörgeynek :

«Az ellenség mai mozdulata arra  enged következtetni, 
hogy holnap talán nagyobb erővel fog támadni. Ifa az I. és
III. hadtest, valamint a II. (tartalék-hadtest) is megteszi hol
nap kora reggel Jászberény felé az oldalmozdulatot, könnyen 
megeshet, hogy az ellenség egész erejével a VII. hadtestre 
vetvén magát, ezt hátrálásra kényszeríti. Hogy e tekintetben 
megnyugtathassa magát, alulírott, (I. hadtest) Damjanich tá
bornokkal (III. hadtest) egyetértve elhatározta, hogy holnap 
déli 12 óráig a most elfoglalt állásban m aradnak annyival is 
inkább, minthogy Leiningen és Wysocki dandárai is egész 
Hatvan tájáig el vannak különítve és igy hiányzanak.

Ha az ellenség déli 12 óráig nem tám ad, innen az ösz- 
szes csapatok Jászberény felé indulnak, még pedig úgy, hogy
4-én reggelig 30,000 ember már át fog kelni a Zagyván. Hogy 
mozdulatunkat leplezhessük, kérem, tessék a VII. hadtesttel 
(Gáspár) Hatvanon át tüntető mozdulatot tétetni, Leiningen és 
Wysocki két dandárát pedig méltóztassék tábornok u r Csányba 
rendelni, hol az aztán a III. hadtesttől (Damjanich) fogja a 
teendő oldalmozdulatra vonatkozólag szükséges utasításokat 
kapni.



203

Az egyelőre lett intézkedésekről van szerencsém ezennel 
a következő jelentést tenni a hadi főparancsnokságnak: Ha 
semmi további parancs nem jő holnap reggeli 3 óráig a gyön
gyösi főhadiszállásról, e helyütt maradunk. A hadtest egyéb
iránt oly módon van felállítva, hogy az első jelre indulhat. 
Éhez képest várom emez intézkedéseim helybenhagyását, avagy 
más további parancsokat. Ha holnap egész erővel megtámadja 
az ellenség a hatvani állást, a Ili. hadtest (Damjanich) elő
nyomni, hogy oldalban fogja az ellenséget, az I. hadtest 
(Klapka) pedig Árokszállás előtt m arad s további intézkedésre 
vár.»

A másik levél igy han g zo tt:
«Az ellenség Jászberényt még nem szállotta meg s be

érkezett hírek szerint Fényszaruban sincs ellenség. Ez reánk 
nézve kedvező, de rögtön fel kellene használni.

Én mindenesetre még ma délután egy dandárt indítok 
Jászberénybe, hogy átkelésünket a Zagyván megkönnyitsem. 
Rendkívüli horderővel bírna azonban, hogy még ma este elin
duljunk innen, s holnap reggelig egyesült erővel átkelhessünk 
a Zagyván. Tudom ugyan, hogy a mi utászaink rosszak s e 
miatt a Zagyván az ellenség előtt által nem kelhetünk, de 
holdvilágos az éjszaka s ez kedvezni fog előnyomulásunknak.

Az én eszmém következő: Én ma délután 5 órára egész 
hadtestemmel Jászberényben leszek anélkül, hogy kifáraszta
nám embereimet, mert különben is itt kellene táborozniok. 
Délutáni ti óráig esznek s ismét menetképesek lesznek ; m ert 
ma két mértföldet sem tettek s Jászberény innen szintén csak 
két mértföldre esik. Damjanich tábornoknak azt a parancsot 
kellene kapni, hogy úgy induljon, miszerint holnap reggel 5 
órára a jászberényi hídhoz érjen; ő tehát csak éjfélután in
dulna el. Ily módon holnap délelőtt 1.1 órakor 23,000 ember 
biztosítaná az átmenetet. Ha Aulich tábornok (II. hadtest) 
reggeli 8 órakor a hídhoz ér, akadálytalanul átkelhet a Zagy
ván. Most haszontalan volna őt Jákóhalm ára elkülöníteni. 
Miután az ellenség jobb oldalát fedezetlenül hagyja, mindjárt 
tartalékul követhet bennünket. A VII. hadtest egy részének, 
mihelyt mi mindnyájan szerencsésen átkeltünk a Zagyván,
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Fényszaru felé kellene fordulnia, s ezzel be lenne fejezve az 
oldalmozdulat.

Ha elfogadod javaslatom at s megengeded, hogy indul
hassak, légy szives ezt Damjanich és Aulich tábornokoknak 
is megparancsolni, legjobb lenne azonban, ha főhadiszálláso
dat még ma ide Árokszállásra tennéd át. Kérlek, kedves 
Görgeym, használjuk fel az ellenség által nyújtott alkalm at; 
mert meg vagyok győződve, hogy saját belátásod is meg fogja 
ragadni a p illanato t; csupán türelmetlenségem késztet, hogy 
közöljem veled nézetemet.»

G ö r g e y  a következő átiratban válaszolt Klapka le
veleire :

«Az ön mai jelentéseire támaszkodva annál inkább he
lyeslem az ön javaslatát s rögtön elrendeltem annak végre
hajtását ; mert a Balassa-Gyarmatra küldött kémek egybe
hangzó állítása szerint az ott elkülönítve volt ellenséges dan
dárok inár mind elvonultak onnan, hogy a hadsereg zöméhez 
csatlakozzanak.

Damjanich tábornok hadteste és Máriássy alezredes ta r
talék-hadosztálya e szerint már parancsot kaptak, hogy tüstént 
Jászberénybe induljanak. Az ön levelének késői expediálása 
miatt, mely déli fél 12 órakor érkezett a főhadiszállásra, nem 
volt a parancs korábban kiadható.»

Midőn W indischgrätz hg. értesült a Schlick által vívott 
ütközet kedvezőtlen kimeneteléről, parancsot adott Csorich br. 
altábornagynak, ki hadosztályával tudvalevőleg Váczon állott, 
hogy ápr. 3-án hajnali 4 órakor induljon s egy menetben Gö
döllőre siessen, hogy esetleg Schlicket támogassa. A tábornagy 
ez intézkedése ama feltevésen alapult, hogy a magyar 7. had
test folytatni fogja támadó előnyomulását. Görgey pedig Jász
berénybe ment és Gáspár Hatvanban várta be a lőszerkészlet 
kiegészítését.

Windischgrätz hg. további intézkedései közé tartozott az 
a Csorichhoz intézett, utasítás is, hogy baloldalát egy elkülö- 
nitménynek Kis-Ujfaluba küldése által biztosítsa, s hogy Ram- 
berg altábornagyot odautasitsa, küldjön ki egy erős portyászó 
csapatot Romhányon, Berczelen és Sz.-Jakabon át, hogy ha
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magyar részről nelalán előnyomulás kiséreltetnék meg észak 
1'elé, kellő időben értesüljön róla.

Most már a bán hadtestét is kénytelen volt közelebb 
vonni a herczeg magához. Jellachichnak a m ár márcz. 31-én 
vett intézkedés szerint, ápr. 3-án Monorra kellett volna ér
keznie, de ápr. 2-án egyátalában meg sem mozdult hadtesté
vel ; mert ápr. 1-én egy átiratát vette az élelmezési szakosz
tálynak, melynek értelmében sót kellett Szolnokról keríteni. 
Ez a rendelet arra  bírta a bánt, hogy ne induljon e l ! ! !  így 
aztán megzavarta a tábornagy kombinált menetterveit. Erre 
azt a kimért parancsot kapta Jellachieh, hogy ápr. 3-án leg
alább Monor közelébe nyomuljon, hogy esetleg támogathassa 
Schlicket. Ezt a parancsot 3 án egy másik követte, melyben 
oda utasittatott a bán, hogy Kókára és Dányra nyomuljon s 
készen legyen az ellenség bal szárnyát nyugtalanitni és eset
leg Schlicket támogatni. Monoron csak egy gyenge dandárt 
kellett hagynia a szolnoki út szemmeltartására. A Kókára és 
Dányra való gyors előnyomulás különösen lelkére volt kötve.

Mindazon intézkedésekről, melyeket a tábornagy tett, ápr. 
2-án érlesi tette Schlicket. A további eseményeket illetőleg 
érdekes, amit Windisctigrátz Schlickhez intézett levelében 
egyebek közt. irt :  «Az erősítés által, — úgymond — melyet 
Méltóságod az egész Csoricb-hadosztályban nyer, remélem, hogy 
abba a helyzetbe jut, miszerint ismét visszavetheti az ellen
séget s legalább a baglii hadállást visszanyerheti, mely legal
kalmasabb az ellenség netalán Vácz felé teendő mozdula
tának feltartóztatására, melyet Gödöllőről lehetetlen meggátolni. 
Nekünk leglöképen azon kell lennünk, hogy elhárítsuk ma
gunktól a hátrányt, melylyel az ellenségnek Vácz ellen tehető 
ilyetén hadművelete okvetlenül járna  ; meri, nem lehetetlen, hogy 
az ellenség Méltóságodat elül csak foglalkoztatni és lekötni 
akarja s az alatt elkülönitményeket indít Vácz felé.»

E levélből kitűnik, hogy Windischgriitz hgnek ápr. 3-án 
még sejtelme sem volt a magyar főhadsereg zömének balra 
történt elvonulásáról és még mindig lehetőnek tartotta annak 
jobbra leendő elvonulását, hogy Komáromot felmentse. De bár 
rendkívüli fontossággal bírt a magyar hadseregre nézve e fon-
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tos erőd mielőbbi felmentése, a császári hadsereg balszár
nyának megkerülése mégis oly hadművelet volt. melyre csak 
a magyar főhadseregnek egész Pestig leendő sikeres támadó 
fellépése után lehetett vállalkozni. Mert mindenesetre az el
lenség elszoritása hadműveleti alapjának támpontjától t. i. 
Pesttől és a saját hadműveleti alap fedezése képezte a magyar 
hadsereg támadó fellépésének alapeszméjét.

Sajátságos, hogy Windischgrütz hg. hossza időn át nagy 
gondot fordított balszárnyának fedezésére, a döntő pillanat
ban mindamellett úgyszólván mitsem tett ama hadmozdulat 
gátlására, melynek keresztülvitelét az ellenség részéről rég 
gyanította.

Ha kissé megelőztük itt megjegyzéseinkkel az eseménye
ket. ez azért tö r té n t; mert a herczegnek Schliokhez intézett 
levele indított reá bennünket, amelyre később vissza nem tér
hetünk anélkül, hogy meg ne szakítsuk az összefüggést a to
vábbi események és a hadműveletek leírásában, melyet ezennel 
ismét folytatunk.

April 3-án délután Gödöllőre ment Windischgrütz, hogy 
személyesen vezesse a sereg hadműveleteit. Távozása előtt 
elrendelte, hogy a budapesti helyőrségből egy gránátos zász
lóalj, egy sorgyalog és egy határőr vidéki zászlóalj indulásra 
készen álljon. A helyőrség aztán 3 1/a zászlóaljra olvadt le 
Liebler tábornok alatt.

A magyar hadtestek állásairól és mozdulatairól a leg
tarkább hírek érkeztek az utolsó két nap alatt a herczeghez. 
Schlick jelentette, hogy az ellenség megszállotta Hatvant s a 
Görgey-féle hadtest többi része e hely közelében áll. Nos 
Windischgrütz hg. tudta ezt m ár az ápr. 2-ki ütközet után. 
De úgy látszik, azt még nem tudták az osztrák főhadiszállá
son, hogy Görgey vette át a magyar hadsereg főparancsnok
ságát. A Csorich és Ramberg által kiküldött kémszemle-csa- 
patok mindenféle badarságokat jelentettek. Így a Vadkertről 
Gyöngyös felé küldött százados tudni akarta, hogy Klapka és 
Guyon Losonczon és Rimaszombatban állanak s több ilye
neket.

Teljes homályban lévén az ellenség mozdulatai iránt,
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ismét- maga indult ki a herczeg keresésre. A Gödöllőnél ren
delkezésére álló csapatoknak a baghi és aszódi hadállásokba 
előnyomulását rendelte el, maga aztán a lovassággal kém
szemlére indult Hatvan félé s ez alkalommal csak egy pár 
ágyulövést váltottak egymással, tehát ennek a kémszemlének 
nem is lett semmi sikere. Y7égre e napon, ápril 4-én, kezdett a 
1 lerezeg kissé komolyabban gondolni jobb szárnyára is ; azt 
irta ugyanis a bánnak, tartsa jól szemmel az Árokszállás és 
Jászberény felől Oestre vezető utakat, valamint az átjárást a 
Zagyván Fényszarunál. A bán hadteste három dandárával ápr. 
H.-án még csak Tápió-Bicskére és a Raztich-dandárral s a Stern
berg lovas dandárral Albertire érkezett. E két dandárnak egy 
napi nienetnyi távolságra fekvését a többiektől azzal indokolta 
Jellachich, hogy n e m  a k a r j a  g y o r s  h á t r á l á s  á l t a l  
n t á n n y o m u l i i s r a  b á t o r í t a n i  a z  e l l e n s é g e t !

Az ellenség mozdulatainak hosszas puhatolása s haszta- 
an  kémszemlék után ápril ő-én elhatározta magát Windisch- 
griitz herezeg, hogy a hatvani állást megtámadja. Ezt már 
ápr. 2-án kelteit, volna egész erővel tennie, s ekkor talán még 
sikerült volna neki nagyon válságos helyzetbe juttatni a m a
gyar 7. hadtestet. Apr. 4-én megtette a herezeg intézkedéseit 
a Hatvan félé leendő előnyomulásra s épen befejezett egy a 
bánnak küldendő levelet, a melyben tudatván vele támadási 
szándékát, felhívta őt, hogy állásából Fényszaru felé nyom ul
jon, keljen át ottan a Zagyván s hátban és oldalban támadja 
meg az ellenséget. A levél azonban még nem volt elküldve, 
midőn a délután folyamában két jelentést, kapott vVindisch- 
griUz a bántól, melyekben tudatta, hogy hátvédét, a Raztieh- 
dandárt, az ellenség megtámadta, Tápiő-Bicske felől pedig 
erős ágyudörgés hallható. Ennélfogva kénytelennek látta ma
gát, hadtestével Szecsö és Kóka közt, maradni.

Ezt délután 2 órakor jelentette, és 4 órakor azt. irta, 
hogy a fenemlitelt állásban marad, hogy a Raztich- és Stern
berg-dandárokat félfogja, melyek közül az utóbbi heves üt
közetet vívott és több ágyút elfoglalt. Aztán tudatta, hogy 
déli irányban erősen fenyegeti őt az ellenség. Hogy végül a 
Raztich-dandár vereséget szenvedett, azt elhallgatta a hán, s
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igy azon óhaját fejezte ki a herczeg, hogy ha teheti, hadtes
tének egy részével vegye űzőbe Jellachich a két dandár által 
nagy önfeláldozással visszanyomott ellenséget, mire a bán 
válasziratában, mely semmi kétséget sem hagyott fenn a tápió- 
bicskei ütközet kimenetele iránt, eme megjegyzést szalasztotta 
ki tollából: «A sötétség beálltával m á r  minden üldözéssel 
felhagyott az ellenség.» — Az ellenséges hadoszlopok menet
irányáról mitsem tudott .lellachich jelenteni. Windischgrálz 
hg eközben lemondott minden támadási eszméről, s a hat
vani állásra tervezett támadás ismét kémszemlévé változott, 
mely egy nagyobb lovassági összecsapásra vezetett, de a her
czeg még ezután sem tudott többet mint az előtt az ellenség 
állásáról.

Lássuk most, mit müveit a Windischgrütz hg és al- 
paranesnokai által fel nem található magyar főhadsereg zöme 
az alatt, inig amazok felkeresésével foglalkoztak.

A magyar 7. hadtest ápr. 3-án Gáspár és Pöltenberg 
hadosztályaival Hatvannál, Kmetyével pedig Hortnál és Csány- 
nál állott. Az 1., 2. és 3 hadtest ápr. 3-ka és 4-ke közti éjjel 
Jászberénynél táborozott, hol Görgey főhadiszállását felütötte s 
hová Kossuth is megérkezett. Asbóth ezredes, amint, Jellachich 
elhúzódott a Tiszától, átkelt rajta s az nap Abonynál állott. 
Klapkának, ápr. 4-én Jászberényből az 1. és 3. hadtesttel 
Nagykátára és Sz.'-Mártonkátára, a 2. hadtesttel pedig Tápió- 
Sz.-Mártonba és Farm osra kellett érnie. Asbólh azt a megha
gyást kapta, hogy Czeglédig nyomuljon és onnan használhat- 
lanná tegye a Pestre vivő vasutat.

Á t á p i ó - b  i c s k e  i ü t k ö z e t  á p r .  4 - é n .
Az osztrák I. hadtest Jellachich alatt, mint már említve 

volt, ápr. 4-én három dandárral elhagyta T.-Bicskét s déltáj
ban Kókára és Szecsőre ért. A hadtest zömétől egy napi me
netre eső Raztieh és Sternberg dandárok T.-Szeléről, T.-Bies- 
kén át voltak azt követendők. Sternberg lovas dandára 14 
századdal és egy üteggel délelőtt 10 órakor ért T.-Bicskére. 
Nem sokára megérkezett oda a Raztieh dandár is 4 zász
lóaljjal. Ez a dandár és hat lovas század itt pihent meg, mig
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Sternberg gr. tábornok dandárának többi részével. 8 szá
zaddal kémszemlét tartott Nagvkáta felé. s midőn sehol 
sem látott ellenséget, szintén megpihent.

Klapka, ki reggeli 6 órakor indult el hadtestével Jászbe
rényből, Nagvkáta közelében értesült róla, hogy a bán az éjjel 
elhagyta Tápió-Bicskét, szekerészeiének egy része azonban cse
kély fedezettel még ottan van. Ez a jelentés helytelen volt, 
minthogy Jellachich szekerészete m ár jól előre haladt Szecső 
felé s a T.-Bicskén pihenő két dandár által teljesen fedezve 
akadálytalanul vonulhatott tova. — Egyébiránt Klapka intéz
kedései azt mutatják, hogy nagyobb ellenállásra voltak szá
mítva, mint a minő egy gyenge szekerészeti fedezettől várható. 
Mert Klapka egész hadtestét kifejlődtette, miután a parasztok 
beszédére nem hallgathatott s átalában el kellett készülve 
lennie rá, hogy valamely nagyobb csapattestre is bukkanhat. 
Klapka a következő intézkedéseket te t te : A Dessewffy had
osztályát képező két dandár közül Dipold alezredesének, mely 
a 6., 26. és 52. honvédzászlóaljakból, 1 század Lehel-huszár
ból és egy 0 fontos ütegből 8 ágyúval állott, kellett mint elő- 
véddandárnak a támadást megkezdeni, Bobich dandárának 
pedig támogatóul kellett amazt követnie. Ez a 28., 46. és 47. 
honvédzászlóaljakból, 1 század Lehel-huszárból és egy 6 fon
tos ütegből 8 ágyúval állott. Azonkívül a Mesterházy lovas 
dandáréból 4  század Koburg-huszár volt eme dandárhoz hoz
záadva. — Máriássy hadosztálya 8 század császár huszárral 
a lovas dandárból és a tüzérségi tartalékkal Nagykáta és 
T.-Bieske közt maradt tartalékul.

Dél felé já rt az idő, midőn Dipold T.-Bicske elé ért dan
dáréval. Klapkának az ütközet kezdetére vonatkozó leírása 
után fel kell tennünk, hogy Dipold ané lkü l, hogy előbb 
nehány lovasőrjárat által átkémleltette volna a helységet, 
megszállotta a helység előtti dom bokat, felállittatta üte
geit s támadásra sorakoztatta zászlóaljait. Ki ellenében és mi 
módon történjék a támadás a helység ellen, ugv látszik nem 
tudta ; mert semmi kémszemlét nem tartott. Dipold beeresz
tette támadó hadoszlopait a faluba, hol mély csend látszott

M i d i  : F ü g g e tlen ség i harcz . I I I .  kö te t. 14
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uralkodni s akadálytalanul beért egész annak közepére és csak 
itt tűnt ki, hogy kelepczébe került.

A falut Raztich dandára szállotta meg, mely az ottocsáni 
határőrvidéki ezred két zászlóaljából, egy szluini zászlóaljból 
és az első bánsági határőrezred egy zászlóaljából s egy ti fon
tos ütegből 6 ágyúval állott. A két ottocsáni zászlóalj hirtelen 
és hevesen vetette magát rejtekállásából Dipold gyalogsá
gára, mely a meglepetés benyomása alatt, a legnagyobb ren
detlenségbe jött, a faluban nem volt helye a kifejlődésre s 
ágyúinak hátrahagyásával igyekezett onnan kijönni. A hor- 
vát zászlóaljak, melyek nagy veszteségeket okoztak a Dipol- 
déinak, nyomban követték őket. Dipold egy közeli cserjésben 
igyekezett ismét összeszedni futó zászlóaljait, de eredmény 
nélkül. Bobich, ki szintén elősietett dandáréval, hogy vissza
vesse az utánnyomuló horvátokat, hasonlóan visszaveretett, 
m ert Dipold zászlóaljai az övéit is magukkal ragadták futá
sukban. S csakham ar az egész 1. hadtest oly rendetlenségbe 
jö tt, hogy vissza kellett vonni, hogy újra rendbe lehessen 
szedni.

Hogy az ellenséges gyalogságot feltartsa, a négy Kóburg- 
huszár- századot küldötte Klapka az országúton elébe, mint
hogy pedig csakhamar Sternberg lovas dandára is mutatko
zott, a császár-huszárezred által Sebő alezredes alatt az ország- 
nttól jobbra foglaltatott állást. Ezt nemsokára meg is támadták 
Riedesel gr. őrnagy alatt az úgynevezett bandériális huszárok, 
de visszaverettek s ez alkalommal Riedesel őrnagy *) és Gyur- 
kovics százados is elesett.

Görgey, ki később elhagyta kíséretével Jászberényt, épen 
akkor ért Nagy-Kátára, midőn az első hadtest csapatai a leg-

*) A rövid harczban, mely itten lefolyt, a következő érdekes 
epizód fordult elő: Riedesel gróf őrnagy, a bandériális huszárok pa
rancsnoka, kit mint a Mengen vértes ezred századosát a bécsi helyőr
ségből ismertünk, és Sebő alezredes közt a harczvonal előtt valóságos 
párbaj folyt le. Riedesel, egy herkulesi alak, Sebőhoz vágtatott, ki legott 
felvette a harczot, mely oly dühvei folyt, hogy Sebő már két sebből vé- 
rezve, végre egy hatalmas kardcsapással ketté hasította a Riedesel fejét, 
ki aztán holtan leesett a lóról.
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nagyobb rendetlenségben oda hátráltak. Azonnal parancsot 
adott a csapatok' összeszedésére s azoknak újból előre küldé
sére. Damjanich, ki hadtestével Nagy-Káta mögött táborozott, 
jó előre gondoskodott az első hadtest támogatásáról, illetőleg 
felfogásáról és Nagy-Kálától délnyugotra állította fel Wisocky 
hadosztályát. Miután az ellenséges gyalogság egy része a Tá- 
pió folyó túlpartján felállított ütege által támogatva m ár át
haladt a hídon, mely a közvetlen közlekedést T.-Bicske és 
Nagy-Káta közt fentartotta, Görgey, ki az ütközet vezetését 
átvette, rögtön elrendelte a rohamot. Miután két üteg, me
lyeket Freudenreich és Phillippovsky századosok hősiesen és 
ügyesen vezetve az országúitól balra felállítottak, jól czélzott 
lövései által állása elhagyására kényszeritette az ellenséges 
üteget, a hires vörös sapkások, a 3. és 9. honvédzászlóalj, a 
19. gyalog sorezred vitéz 3. zászlóalja által követve a híd
nak rohantak. Az az előtt állott ellenséges gyalogság az ágyú
zás és a vörössapkások élénk tüzelése folytán visszahúzódott 
a túlsó partra, hogy az átjárást makacsul védje, midőn Föld- 
váry Károly őrnagy, a hősök hőse, a 3. honvédzászlóaljjal 
egész tűzzel előre nyomult, míg a derék Kiss Pál alezredes
nek a 9-ikkel kellett volna követni őt. De e vitéz zászlóalj 
emberei nem akarták az elsőséget a 3-iknak átengedni, előre 
törtek s a villongás által pillanatnyi fenakadás tám adt a hí
don, minek Földváry azzal a szerencsés ötlettel vetett h a 
mar véget, hogy kezébe kapta a 9. honvédzászlóalj zászlóját s 
eme kiáltással: «Nos ,  e g y e s ü l t e n  e l ő r e ! »  a legheve
sebb golyózápor közepette átrohant vitézeivel a hídon, vissza
nyomta az ellenséges gyalogságot s elfoglalta a túlsó partot.

Raztich a T.-Bicske előtt fekvő homokdombokon gyűj
tötte össze dandárait s mindaddig makacsul ellenállott, mig 
Wisocky hadosztályának összes csapatai átkeltek a hídon! Ek
kor miután időközben az övéi még egyszer visszavettettek, 
megkezdte visszavonulását a falun át, melyet felgyújtatott, hogy 
a gyors üldözést kikerülje, ami sikerült is. Raztich aztán még 
egyszer állást foglalt a Bicskétől délnyugatra eső magaslaton, 
nem hogy újból megverekedjék, hanem hogy hátrálási vo
nalát Tápió-Sághon keresztül biztosítsa. Nem sokára ágyúink

14*
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hoľdtávolából is kivonta magát. Elég bátran harczolt dandá- 
rával, semhogy még talán arra gondolt volna, hogy másfél 
magyar hadtesttel felvegye a harczot. Mert az első hadtest 
nem sokára ismét összeszedte magát s egyik része Wisockyt 
támogatta, a másik annak tartalékát képezte. Amint látta 
Görgey, hogy az ellenség már jó messze h á trá lt; elhatá
rozta, hogy lovasság által fogja üldöztetni. Damjanich rendel
kezésre bocsátotta két huszár-ezredét, a Ferdinand főherczeg és 
a Hannover huszárokat, kikkel Nagy Sándor akkori ezredes 
fényes roham után meg is kezdte az ellenséget üldözni, de 
minden eredmény nélkül, mert eltért az eredeti iránytól.

Amint az 1. és 3. hadtest összes csapatai a délnyugoti 
magaslatokra értek, Görgey táborba szállatta ott őket, s a 2. 
hadtest még az nap este szintén Nagy-Kátára ért.

A tápió-bicskei nap holtakban, sebesültekben és hiányzók
ban 800 emberökbe és 10 ágyujokba került a magyaroknak, 0 
ágyú azonban részben beszegezve ismét a kezükbe került. Az 
osztrákok vesztesége nincs kimutatva.

Nagy elismerést érdemel a 3. és f). honvédzászlóalj s a 
19. gyalog sorezred 3. zászlóalja, valamint Freudenreich és 
Phillippovszkv százados ütegparancsnokok, kik rendkívüli vitéz- 
ségök által az ütközetet a magyar fegyverek előnyére döntöt
ték el. Kiss Pál ezredes és Leiningen Károly gr. alezredes, 
különösen pedig Földváry Károly őrnagy hősiesen kitüntették 
magukat. — Mi azonban az 1. hadtest zászlóaljai fölött sem 
vagyunk hajlandók pálczát törni ez ütközetben tanúsított ma- 
gaviseletök m iatt; mert minden elővigyázatirendszabály teljes 
figyelmen kívül hagyása, miként a történelem nem egy lapja 
bizonyítja, régi harczedzett, csapatoknál is idézett elő pilla
natnyi megrázkódtatást.

A t.-bicskei ütközet szerencsés kimenetele azzal az előny
nyel birt, hogy a közép és a lsó . Tiszától Pest felé minden 
közlekedési vonal a mi fő hadseregünk hadműveleti körébe 
esett. Hátránynyal annyiban járhato tt volna az ütközet, ameny- 
nyiben .Jellachich hátvédének összecsapása az 1. hadtesttel s 
a 3. hadtest egy részének beavatkozása könnyen elárulhatta 
volna a megkerülési hadmozdulatot, Windischgriitz hg. azon-



ban oly hézagos és átalánosságban tartott jelentéseket kapott 
Jellachichtól, hogy még ekkor sem birta tájékozni magát a 
magyar sereg zömének mozdulatairól.

Még ápr. 5-én is indittatva érezte magát Windischgrätz, 
a midőn azt a parancsot adta a bánnak, hogy a tápió-bicskei 
ütközet következtében most m ár veszélyessé vált menettel 
Szecsőről Fényszarura hagyjon fel, — felhivni Jellachichot, 
k ö v e s s e n  e l  m i n d e n t ,  h o g y  m e g b i z h a t ó  t u d ó 
s í t á s o k a t  n y e r j e n  a z  e l l e n s é g  m o z d u l a t a i r ó l  
s h a l a d é k t a l a n u l  k ö z ö l j e  a z o k a t  v e l e .

A fő támadási terv tehát még semmiesetre sem volt fel
fedezve, mint Görgey vélte; de okvetlenül helyesen cseleke
dett, midőn az egyszer m ár megkezdett előnyomulást gyorsan 
folytatta. Ápr. 5-én az 1. hadtestet Súlyig, a 3-ikat Szecsőig 
tolta Görgey előre, a 2-ikat pedig Tó-Almásra tette át. A 
főhadiszállás Szt.-Mártonkátán maradt. Kossuth is oda érke
zett Jászberényből. Görgey azonban Tó-Almásra ment, mely 
pillanatnyi fontosságot nyert volna ama feltevésre, hogy a 
bán Fényszarura v o n u lt, hol ez esetben a 2. magyar 
hadtest hátban foghatta volna őt. De Jellachich, — 
mint már fennebb említettük, ellenrendeletet kapott és ez ab
ban a pillanatban ért hozzá, midőn már a Zagyvához ért, 
honnan visszafordult s menetét Gödöllő felé irányozta. Leg
közelebbi czélja mindamellett Isaszegh volt, mit am a kijelen
tés mellett tudatott a tábornagygyal, hogy ellenséges hadosz
lopok vonulnak tőle délre Pest irányában.
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Az osztrák fő hadsereg a gödöllői hadállásba vonul. — Az isaszeghi csata.
— Kossuth hadi íelentése.

A bizonytalanság közepette, melyben Windischgriltz hg. 
a magyar föharlsereg mozdulatait s hadtesteinek menetirányát 
illetőleg még mindig volt, eltökélte magát, hogy ismét felhagy 
a baghi és aszódi hadállásokkal s Gödöllő mellett összponto
sítja hadseregét. Azt hitte, hogy ez által minden eshetőségre 
biztosítja mindkét oldalát s fedezheti Pestet. Éhez képest ápr. 
6-ára a következő intézkedéseket tette a tábornagy : Sekkek
nek reggeli fi órakor Gödöllőre kellett vonulnia hadtestével, 
egy gránátos zászlóaljjal ütegfedezetül, 6 vértes századdal, a 
tüzérségi tartalékkal és a hadászati felszereléssel; a szakácsok, 
élelembeszerzési osztagok és podgyászok már hajnali 4- ó ra
kor Gödöllőre indultak, hogy gondoskodjanak ottan az étke
zésről és egyéb szükségesekről arra az esetre, ha tovább kel
lene vonulniok. Hogy a hadtest menete biztosíttassák, a 
lovasságból és egy fél lovas ütegből álló hátvéd hagyatott 
hátra.

Csőriek azt a parancsot kapta, hogy gyalog hadosztá
lyával, öt század dzsidással. 2 század dragonyossal és a
II. hadtest tartaléktüzérségével reggeli (5 órakor induljon Aszód
ról s egy menetben térjen ismét. Váczra vissza. Ott oly ké
szültségben kellett maradnia, hogy a s z e r i n t  a m i n t  a z  
e l l e n s é g  P e s t  a v a g y  K o m á r o m  f e l é  f o r d u l n a ,  
a z o n n a l  a l k a l m a z h a t ó  l e g y e n .  A Hamberg had
osztály az ő parancsai alá adatott. Ez által vélte biztosítani 
magát Windischgriltz a Váczon át történhető megkerülés ellen.

Az önkényes cselekvésre nagyon is hajlandó bánnal ‘kö-
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zölte Windischgrätz az okokat, miért, összpontosította seregét 
Gödöllő mellett s ez összpontosítás keresztülvitelére tett fen- 
nebbi intézkedéseit, egyúttal pedig megküldte neki épen nem 
határozott és parancsoló hangon a szükséges utasításokat. Ezt 
az alábbi rendeletben tette, a melyből ismét kitűnik, hogy 
volt informálva röviddel a döntő pillanat előtt az ellenség ál
lásairól és mozdulatairól.

«A jelentésekből, melyeket a portyászóktól, kémektől és 
foglyoktól veszek, ama meggyőződésre jutottam , hogy az el
lenség nincs oly jelentékeny erővel közvetlenül Hatvan mögött 
összpontosítva, mint kezdetben látszott s csapatai több más 
ponton vannak felállítva részint hátul, részint oldalvást. Mint
hogy tehát, Hatvan ellen vagy e ponton túl menő támadásom 
esetén nagy valószínűséggel haderejének csak egy gyengébb 
részére bukkantam volna, mig főereje talán már Pest avagy 
Yácz felé fordult volna s én az előbbi ponttól, melyet semmi
esetre sem akarok fedezetlenül hagyni, okvetlenül nagyon 
eltávoztam volna, emellett, excellenciád azt jelentette nekem, 
hogy Szócsőtől délre jelentékeny ellenséges haderők van n ak : 
indíttatva érzem magamat holnap reggel ä III. hadtestet a 
baghi és aszódi hadállásból Gödöllőre, a Csorich-hadosztályt 
pedig Váezra tenni át. Ez állásban abban a helyzetben 
vagyok, hogy csapataimat tetszés szerint bármely pontra gyor
san vethetem, hogy egyoldalról Pestet, más oldalról Komáro
mot fedezhessem, de fel kell kérnem excellenciádat, hogy 
saját hadtestének is állást válaszszon, mely lehetővé tegye 
az 1. és 111. hadtestek egyesítését bármely ponton, hogy a fő- 
ezélt, tudniillik Pest fedezését egész biztosan elérhesse. Fel
kérem excellenciádat, hogy annál biztosabban értesítsen en- 
gemet ez értelemben választott hadállásáról, minthogy ma 
reggel óta semmi jelentést nem kaptam, s azt sem tudom, 
vette-e az egymás után két küldöncztiszt által adott ama pa
rancsomat, hogy az előnyomulással Fényszarun át hagyjon fel.“

Apr. 6-án délelőtti 11 órakor hadteste zömével Isa- 
szeghre érkezett Jellachich s körülbelül ugyanakkor ért Schlick 
is Gödöllőre. Az étkezési és élelembeszerzési előkészületek 
hiányosan történtek s evésre egyáltalában nem is került a sor,
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minthogy 1. órakor az a jelentés érkezett, hogy llagh felől 
ellenséges hadak közelednek. Nem sokára déli irányban erős 
ágyudörgés volt hallható egész biztos jeléül annak, hogy a bán 
megtámadtatott.

Mig Windischgriitz védelmi csatára készült gödöllői had
állásában, Görgey megtette 5-én intézkedéseit az osztrák fő- 
hadsereg ellen intézendő főtámadásra. Ezeknek értelmében 
ápril 6-án napfelkeltekor az 1-sö hadtest Sápon s a tó. Kókán 
és Lányon át, hol Görgey főhadiszállását felütötte, nyomult 
Isaszegh felé. Dipold dandárávala bal szárny fedezése végett 
Péczelre iránvittatott. A 2. hadtest Dányra vonult. A 7. had
test Gáspár alatt Hatvanból Bagh és Aszód felé.

A magyar főhadsereg részéről előkészitett eme kombi
nált támadás után összecsapásnak kellett történni az osztrák 
főhadsereggel, kivéve ha W indischgratz hg ki akart volna 
térni előle, a mit ő azonban nem tett.

A z  i s a s z e g h i c s a t a  á p r. 6 - á n .
A hadállás, melyet Windischgratz hg a Pest féle nyo

muló magyar íőhadsereggel vívandó harcz elfogadására válasz
tott, nagyon kedvező volt. A terep Gödöllő és Isaszeg körül 
dombos. Két hegyhát, melyeknek teteje részben erdős, húzó
dik északnyugotról délkeletre mindkét partján a Rákos-patak
nak, mely Gödöllőtől északra ered, e város mellett átszeli az 
eger-gyöngyösi országutat s aztán délnek tartva körülbelül egy 
mértföldnyf távolságban Isaszegh falut érinti s végül további 
folyásában átszelvén a Rákos mezejét Pesten fölül a Dunába 
szakad. A Rákos-patak semmiesetre sem gátolja a mozgást, 
mivel azonban medre s itt-ott partjai is mocsárosak, az átke
lés rajta főleg tavasz táján meg van nehezítve. Azonban több 
helyütt s nevezetesen Gödöllőnél, az isaszeghi malomnál és e 
falu mellett is át van hidalva. A magaslatok átalában véve a 
Rákospatak mindkét partján szelíden lelapulnak, csak a jobb 
parton Isaszegh mögött, mely a nyugati hegyhát tövében fek
szik, mely hegyfokot képez, a falu és a völgy, valamint a ke
leti hegyhát egy része fölött is uralkodik, elég meredek az 
esés. A kettős hegyhát egy elég széles völgyet képez, melynek
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két végét erősebben szakadozott terep zárja mintegy be. A 
talaj átalában véve nagyon át van szeletelve. A Rákos-patak 
balpartján nevezetesen egy mértföldnyi kiterjedésben az úgy
nevezett Királyerdő nyúlik el északról délnek s Isaszegh mel
lett szorosan a Rákos-patakhoz kanyarodik. A közlekedési 
utak közé, melyek mindkét sereg hadműveleti terének körébe 
estek, tartozott a nyugatról az osztrák sereg hadállásához ve
zető eger-gyöngyösi országút is. Isaszegh a keletről és délkelet
ről jövő következő utak góczpontját képezte : a Valkón átmenő 
tarainak, a Dányon átmenő zsámhokinak és a Sápon átmenő 
sülyinek.

Az itt röviden vázolt, terepalakulásból kiviláglik, hogy 
az isaszeghi hadállás a talaj különfélesége következtében kitü
nően alkalmas volt csatatérnek. A védőre nézve lehetővé 
tette, hogy kitartón, szívósan harczoljon, a támadónak pedig 
azt az előnyt nyújtotta, hogy fedve közeledhetett. A csata a 
terephez képest átalában erdei ütközetekből állott, inig a lovas
ság és a tüzérség főleg a völgyben jött, alkalmazásba.

És most áttérünk a csata lefolyásának leírására. Jel- 
lachich, mint már említettük, 11 óra tájban ért Isaszeghre had
testével, mely 14 zászlóalj gyalogságból, 26 század lovasság
ból, 69 ágyúból, 1 utász szakaszból és 4 hidász századból 
állott. Az állás, melyet elfoglalt, nagyon előnyös volt. Előre
tolt. két dandárát, ugyanis a Rákos balpartján állította fel.

Ez állásban volt a bán, midőn Windischgrätz hg. a je
lentést vette, hogy ellenséges csapatok nyomulnak Bagh ellen. 
Ez a magyar 7. hadtest elővédje volt, mely Schlick hátvédé
vel összetűzött. Gáspár a. főhadiszállás oszlopát Weisel őrnagy 
alatt hátfedezetül Hatvanban hagyta s hadteste zömével Aszód 
és Bagh felé nyomult következő rendben: Legelői mentKmety 
hadosztálya, utána következett a Pöltenbergé s végül Gáspár 
saját hadosztálya Kossuth őrnagy vezetése alatt. Kmety elő
nyomulás közben Hévízre, Gáspár Túrára irányittatott, hogy 
egy Fényszarunál álló honvédzászlóaljt magához vonjon és igy 
csak Pöltenberg maradt az országúton. Gáspár később ismét 
az országút felé Baghra vonta össze hadosztályait s nem 
tett egyebet, mint hogy rövid ágyúzást folytatott és egy pár lo
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vassági támadást rendelt, pedig hivatva lett volna aznapon  de
rekasan részt venni az ütközetben, mindamellett, hogy a ki
adott intézkedések alapján az nap csak a Galga folyóig ke1- 
lett hatolnia.

A 7. hadtest előnyomulása oly túlságos óvatossággal tör
tént, hogy Windischgriitz hg. ezt csak erős tüntetésnek tartotta. 
Ezért is, midőn Lobkowitz hadosztályával (iödöllő előtt állást 
foglaltatott, elállóit amaz eredeti intézkedésétől, hogy Lichten
stein hadosztályát a Lobkowitzénak támogatására fordítsa s 
ama hegyhátra irányította azt. mely Gödöllő és lsaszegh között 
fekszik s onnan a nagy szőlő felé, mely lsaszegh irányában te
rül el. A bán eközben már heves harozba keveredett a ma
gyar 1. és 3. hadtest csapataival.

Klapka déltájban már áthaladt a sápi szoroson s had
testével a csatatérre ért, hol megtette intézkedéseit, hogy a 
Királyerdő déli csúcsától az ellenség jobboldalába nyomuljon. 
E czélból a Zákó-dandárt, melyet egy sűrű csatárláncz előzött 
meg. előre tolta az utón abban az irányban- Schulz ezredes 
a 17. hon véd zászlóaljjal s a 39. gyalogsorezred 3. zászlóaljá
val a balszárnyba nyomult az ut fölött uralkodó erdős hegy
hát felé. Bobich dandára követte őt az ágyukkal és tartalékul 
négy század lovassággal. Dipoldnak pedig az volt feladata, 
hogy Klapka oldaltámadását Pénzeiről támogassa.

Klapka intézkedései 11/2 órakor már teljes végrehajtás
ban voltak, midőn északi irányban a Hányról az erdő felé 
vivő utón lövések voltak hallhatók, minek oka csakhamar 
világossá lett. A bán hátvéd-dandárát támadta meg Damjanich 
elővédé, ki hadtestével épen megérkezett. Itaztioh siettette 
hátrálását az erdőn keresztül, melyet, hogy zavartalanul me
nekülhessen, több helyen (élgyu.jtatotI.

Klapka eközben megtámadta az erdő déli csúcsál, Zakó 
őrnagy visszanyomta s a faluba szorította a vele szemben 
álló ellenséges horvát és vadász zászlóaljakat, midőn Haztie.h 
az erdő északi szélétől a Rákos patakhoz húzódott vissza. 
Hogy ezt a dandárt felfoghassa, két dandárral támadásba ment 
át a bán. Ennek a lökésnek nem állhatott ellen Zakó kis 
dandára, rövid védekezés után visszaveretett s oly nagy réti-
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detlenségbe jött, mely a Bobich-dandárra is átszállt, hogy 
Klapkának kellett őket hátul ismét összeszedni. Ez délutáni 
2 i/a órakor történt.

Damjanich eközben bevonult a 3. hadtesttel a liarcz- 
vonalba. Az ö támadása az ellenséges középhad ellen irányult. 
Damjanich legott állást foglaltatott négy üteggel a Rákos pa
tak irányában, gyalogságával megszállatta az erdő északi végét 
s lovasságát Nagy Sándor alatt a gyalogsága baloldalán levő 
szabad téren hagyta felvonulni, mely az erdőtől nyugotra a 
Rákos patak felé nyúlik el. Damjanich aztán egy dandárt 
küldött előre Isaszegh megtámadására és Kiss Pál ezredest két 
zászlóaljjal Klapka tám ogatására balra Isaszegh felé. A négy 
üteg, melyek e falutól jobbra egy kopár homokdombon állít
tattak fel, a legélénkebben viszonozta az ellenséges ütegek 
tüzelését.

Miután .lellachich tudta, hogy jobb szárnyán ellenséges 
hadoszlopok mozognak — ezek Schulcz és Dipold daqdárai 
voltak — minden eshetőségre biztosítani igyekezett magát s 
egész hadtestét a Rákos patak jobb partjára vonta át a m á
sodik hadállásba, mely a magas hegyhát kiszögelése által 
csaknem az egész terep fölött uralkodott. Ez lehetővé tette 
reá nézve, meghiúsítani mindamaz erőfeszítéseket, melyeket 
az 1. és 3. magyar hadtest csapatai kifejtettek, hogy birto
kába jussanak a hegyhátnak, mely a bán állásának kulcsát 
képezte. Sőt inkább friss osztályokkal és röppentyű-ütegekkel 
szállatta meg a bán e hegyhátat, mely utóbbiak Klapka had
állását oldalban érték. A falut magát erősen megszállatta 
gyalogsággal. A legszélső balszárnyon már régen tombolt az 
ágvutüz és a szuronyharcz. A két fél részéről több mint száz 
ágyú volt tevékenységben.

Damjanich türelmetlenségében ekkor arra szánta el ma
gát, hogy hadtestének hátralevő részével erőszakolni fogja az 
ellenséges hadállást s Isaszeghet elfoglalja. Erre az elhatáro
zásra csak ama feltevésben juthatott, hogy a 7. magyar had
test Gödöllő előtt legalább is sakkban tartja Schlick haderejét. 
Ennélfogva meg sem szállotta a jobbra Gödöllő felé fekvő 
szőlőt s két harczvonalban, lovassággal mind a két szárnyon, 
nyomult le a völgybe.
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Mint már említettük, W indischgrätz hg, ki jogosan azt 
hitte, hogy Gáspártól nincs mit tartania, Lobkovicz hadosz
tályát Gödöllőnél hagyván, a Lichtenstein hadosztályával meg
indult s az imént emlitett szőlőnél állapodott meg, honnan 
kilátása nyílt a csatatérre. Látta Damjanichot leszállani a 
magaslatokról, látta, amint támadási intézkedéseit tette s Lich
tenstein hadosztályát annak balszárnya ellen irányította. Min
denek előtt egy 12 fontos üteget küldött egy domináló pontra, 
honnan oldalba lehetett fogni az ellenséges támadó hadoszlopokat, 
továbbá egy röppentyüüteget a közeli szőlőkbe , melyeket a 
Fiedler dandárénak egy része által megszállalott, mig annak 
többi része az erdőbe hatolt. Az erdőben fedetten felállítva 
várt Montenuovo gr. ezredes 4 század lovassággal; Kisslinger 
ezredes 8 század lovassággal és egy röppentyüüteggel már ko
rábban Jellachich tám ogatására különíttetett el.

Damjanich a fenyegető oldaltámadás által kényszerítve 
látta magát ismét visszatérni az előbb elhagyott hátmögötti 
magaslatokra. Mivel pedig most a jobb szárnyán levő, előbb 
felületesen megszállt erdő fontosságát felismerte, Wisockyt 
hadosztályának három zászlóaljával annak megszállására uta
sította, miután onnan megkerüléstől lehetett tartani. Wisocky 
zászlóaljai az erdőben Schlick hadtestéből Fiedler dandárénak 
amaz irányban felállított csapataival csaptak össze s heves 
és véres ütközet fejlődött, ki egyenlő sikerrel, minthogy eleinte 
az osztrákoknak is három zászlóaljuk harczolt és pedig a 9.,
10. és 58. gyalogezredektől egy-egy. Ezeket később egy össze
tett zászlóalj követte és végre, hogy a rendkívüli vitézséggel 
és kitartással harczoló magyar zászlóaljak ellenállását meg
törje, az 5. vadász zászlóalj is. A harcz egyenlő hévvel s 
váltakozó szerencsével folyt.

Minthogy Damjanich tüzérsége rendkívül élénk hosszabb 
ágyuharcz után, mely alatt az ellenség tüzérsége is sokat szen
vedett, szintén visszavonult, a balszárnyat — Klapkát — most 
m ár csak Kiss támogatta két zászlóaljjal. Lichtenstein had
osztályának fellépése folytán az t' hitték, hogy Schlick egész 
hadteste belépett a harczvonalba, s miután Gáspár tétlen 
maradt, Aulich pedig még nem érkezett meg Dányról : csak
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védőleg tartotta magát. Egy pár zászlóalja rendetlenségbe jött, 
s épen azoknak összeszedésével foglalkozott, midőn Görgey 
délutáni 4 óra felé végre megjelent a csatatéren, lvókán időzött 
egymagában, hol 3 óra tájban vette a hirt, hogy Isaszegnél 
javában folyik a csata. Erre rögtön egy tisztet indított Dányra, 
hogy parancsot vigyen Aulichnak, induljon tüstént Isaszegre a
2. hadtesttel. Hogy törzskari főnöke előbb gondolt arra, mi
szerint Isaszegh felé indítsa Aulichot, nem tudta, s igy a g 
g ó d v a ,  m i n t  o l y a n  t á b o r n o k ,  a k i  e l k é s e t t ,  v a g y  
p e d i g  k e l l ő  i d ő b e n  n e m  v o l t  h e l y é n ,  vágtatott Isa
szegh felé, hol az erdő keleti csúcsához érve, kellemes megle
petésére már az erdőben találta a 2. hadtestet.

Görgey erre, midőn W indischgrätz m ár azzal az eszmével 
foglalkozott, hogy támadólag fogja a bánt felléptetni, megtette 
intézkedéseit. Ezek megfeleltek az ütközet pillanatnyi állásá
nak, hanem az előtte való nap kiadott intézkedések a lap 
eszméjétől eltértek. A 2. hadtestnek! (Klapka) rögtön tám a
dólag kellett ismét fellépni az osztrák jobb szárny ellen, hogy 
azt itt észak felé szorítsa, a 3. hadtestnek (Damjanich) pedig 
mindaddig kitartóan harczolni — mire Damjanich a Lichtenstein- 
hadosztály fellépése által különben is utalva volt, — mig a 
7. hadtest (Gáspár) Gödöllőt hatalmába keríti, hogy aztán 
sikeresen működhessék az osztrákok bal szárnya ellen és azt 
délfelé szorítsa. Mint látjuk, a kombinált összpontosított tám a
dás itt téves feltevésen alapult, minthogy Gáspár tétlenül állott 
hadtestével a Lobkovicz hadosztállyal szemben. Ezt azonban 
Görgey annál kevésbé tehette fel, mert Gáspár azt jelentette 
neki egy tiszt által, hogy az osztrákok minden ütközet nélkül 
odahagyták Baghot és Aszódot s ő Gödöllő felé nyomul. A 
jó Gáspár persze nem is sejté, hogy a vele szemben álló
3. hadtest (Schlick) fele az í .  osztrák hadtest (Jellachich) 
támogatása végeit Isaszeg felé fordult és pedig nem mintha 
talán félt volna ő vele megütközni, hanem mert passivitása 
lehetővé tette a Lichtenstein hadosztály czélszerübb felhasz
nálását.

Ha már Gáspár is minden számításon kívül m aradt
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Isaszegnél, valóban örülhetett Görgey, hogy törzskari főnökének 
az a szerencsés ötlete jött, hogy a 2. hadtestet még jókor 
útnak indította, úgy hogy a válságos pillanatban megjelenhetett 
a csatatéren. Görgey a 2. hadtest Mihályi-dandárával Damja- 
nichot támogattatta, zömével pedig az 1. és .3. hadtestek között 
foglaltatott állást. Ő maga a középhadhoz ment, hogy az 
ütközetet, vezesse. A harcz szakadatlanul tartott az erdőben, 
valamint az ágyuharcz is a szőlők előtt és azokban felállított 
osztrák ütegekkel, s az erdős magaslatokon, melyek a bán jobb 
szárnyát födték, szintén megújult a csata Klapka erélyes 
közbelépése által. Csak a középhadnál állott be szünet. Win- 
dischgrätz ekkor azt az utasítást adta a bánnak, lépjen tám a
dólag fel hadtestével az ellenséges középhad ellen, Ottingert 
pedig szintén felhívta, hogy nyomuljon elő a lovassággal. 
Ottinger dandáréhoz csatlakozott Kisslinger ezredes a maga 
8 századával és egy röppentyü-ütegével s Montenuovo gróf 
ezredesnek kellett volna e nagy lovas támadás sikerét a csak
nem kizárólag lovasságból álló magyar középhad ellen egy 
oldaltámadás által az erdőben elfoglalt fedett állásából bizto
sítani. Ottinger Isaszegnél akart lovasságával kibontakozni, a 
falu azonban már lángokban állott s a hidat erősen söpörte 
a  magyar tüzérség. Csakhamar egy másik átkelő pontot kere
sett s talált is. Amint azonban lovasságának nagyobb része 
átkelt a Rákos patakon, Aulichnak időközben a magaslatokon 
felállított ütegei kartácszáporral árasztották el, mire Ottinger 
felhagyott a támadással. Amint Görgey Ottinger hátráló moz
dulatait észrevette, kinek röppentyü-ütege e mellett nagyon 
előre haladt, a Hannover huszárezrednek tám adást parancsolt. 
A négy hadosztály lépcsőzetes alakban sebes vágtatva höm
pölygőit le a magaslatokról a síkságra, hol hevesen össze
csapott Montenuovo századaival. Ezt még egy újabb lovassági 
összecsapás követte, mely azzal végződött, hogy a harczoló 
csapatok egymást illő távolságról szemlélve állottak egy hely
ben, minthogy lovaik a hosszas mozgás által egészen kimerül
tek a nehéz homokos talajban.

Klapka e közben sikeresen nyomult elő az osztrák jobb 
szárny ellen, s midőn a magyar balszárny erősítésére Aulich
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is délfelé vonult, felhagyott, .lellachich az eszmével, hogy ki 
lépjen védelmi állásából. Klapka Aulichkal egyesülve, feltartóz- 
hatlanul nyomult előre, kiverte Jellachich tartalékát Isaszegröl 
s az esti szürkületben rohammal elfoglalta a magaslatokat 
is, melyeket a bán csapatai minden különös ellenállás 
nélkül oda hagytak, hogy Gödöllőre visszavonuljanak. Aulich 
és Klapka csapatai m ár esti 8 órakor az ellenség által elha
gyott magaslatokon ütötték fel táborukat. A magyar jobb s 
az osztrák balszárnyon a puskatüzelés egész éjjeli 11. óráig 
tartott.

A magyarok vesztesége Isaszegnél 800— 1000 emberre 
ment, az osztrák csapatokét, mint Windisehgrütz munkája 
állítja, az okiratokból nem lehetett kivenni, amin csodálkozunk, 
minthogy ily dolgokban mindig nagyon akkurátusak szoktak 
lenni az osztrák hadseregben. G-upán Lichtenstein hadosztá
lyának vesztesége van felsorolva halottakban 1 törzstiszttel, 
2 alantas tiszttel és 61 közemberrel, sebesültekben 6 tiszttel és 7.8 
közemberrel. Az osztrákok vesztesége nem sokkal m aradhatott a 
magyaroké mögött. A véres nap lefolyt, de Windischgrätz 
még nem volt tisztában az iránt magával, ki hát tulajdonké
pen a győztes. Az általa lett megfigyelések után eleinte magát, 
tartotta győztesnek ; mert. midőn .lellachich az esti szürkület 
beállta előtt további miheztartási parancsot kért tőle,azt üzente 
neki, üldöztesse lovasságával az ellenséget s állitson fel előőr
süket, hol aztán megtörténhessék a Hőbbekkel leendő egyesülés. 
Midőn azonban esti 9 órakor visszatért főhadiszállására a 
herczeg, személyesen megjelent nála .lellachich s jelentette, 
hogy elhagyta hadállását, mely tarthatatlan volt.

A győzelem tehát a magyaroké lön, de nem volt oly 
tökéletes, a minő lehetett volna, ha teljes összhangzásban 
működik a négy magyar hadtest. Ezek nem voltak egyenlő 
erősek s összesen mintegy 37,000 főt, számlálhattak. Az osztrák 
hadtestek erősebbek voltak ; igy a .lellachiché körülbelül 1.3,000 
főre ment és a Schlicke 12,000-re. e szerint az 1. és 3. 
osztrák hadtest, melyek Isaszegnél és Gödöllőnél állottak, mint
egy 25,000 főre tehető. Ebből azonban az előbbi falunál csak 
Jellachich hadteste és Lichtenstein hadosztálya a 3. hadtesttől
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vívott az 1., 3. és aztán a 2. magyar hadtesttel, míg Gáspár 
7. hadteste Lobkowitz osztrák hadosztályával teljesen tétlenül 
m aradt Gödöllőnél. A magyarok mindamellett erősebbek vol
tak számra nézve Isaszegnél az osztrákokkal szemben és elte
kintve amaz alapelvtől, hogy a siker biztosítására az egész 
erőt latba kell vetni, erősebbeknek is kellett lenniük már 
csak azért is; inert előnyös állásban kellett megtámadniok 
az ellenséget.

Ha Windischgrätz nem küldi a Gsorich hadosztályt vissza 
Váczra és Jellachich még idején magához vonja a Szolnoknál 
állott Mihics-dandárt, könnyen megeshetett volna, hogy ők 
győznek. Ez az eset egyébként akkor is beállhat vala, ha 
Görgey törzskari főnöke nem indítja még elég korán el Dány- 
ról a 2. hadtestet. Szóval a felületes fővezénylet csaknem ve
reséget idézett elő, midőn pedig abban a helyzetben volt, hogy 
a  négy hadtesttel Windischgriitzet tönkre verje. Görgey, mint 
emlékirataiból kivehető, abban a téveszmében szenvedett, hogy 
jó, ha szabadkezet enged a csatatéren hadtestparancsnokainak, 
a rajok háruló feladatok megoldásában és személyes megjele
nését s közvetlen beavatkozását a harczvezetésbe arra a pil
lanatra tartja fel, a midőn jelenléte szükséges. Hogy a had
vezér, ki abban a helyzetben van, hogy a legderekabb alve- 
zérekkel rendelkezik, oly feladatok megoldását, melyek vala
mely hadtestre háramolnak, átengedheti az alvezérnek, az 
önként érthető. De o l y a n  n a p o n ,  m i d ő n  d ö n t ő  c s a 
t a  t k e 11 v i v n i a h a d s e r e g n e k ,  a c s a t a t é r e n  a 
h e l y e  a f ő v e z é r n e k ;  mert itt az összes hadtestek egybe
vágó működéséről van szó. a fővezér vezénylete alatt. Csak 
ha személyesen van jelen, képes figyelemmel kísérni a harcz 
folyását s megfontolni, hol szükséges közvetlen közbelépése. 
Csak a harcztérről láthatja, hogy az egyik vagy másik had
test, bevonása szükséges-e s csak onnan ösztönözheti cselek
vésre és sietésre a késedelmes parancsnokokat. Csak a csata
téren képes megragadni a hadvezér a kellő pillanatot, midőn 
dőntőleg léphet fel s ez a pillanat akkor áll be, midőn szem
beötlő hibát vesz észre az ellenségnél. Végre ha azt hiszi; 
hogy az ő egyénisége fokozni képes katonáinak önbizalmát,
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azt hamarabb eléri az által, ha mutatkozik a csatatéren, mint
sem ha mintegy deus ex machina jelenik meg, mikor már 
kedvezőtlen helyzetbe jutottak.

Az által, hogy Görgey nemcsak a csatatéren, de még 
főhadiszállásán sem volt, hanem Kőkán tartózkodott, azzal a 
tudattal kellett délutáni 3 órakor ezt a helyet a legnagyobb 
gyorsasággal elhagynia, hogy még a második hadtesttel sem 
rendelkezett. És Gáspár tétlen maradt, m ert mint utólagosan 
mondta, semmi további parancsot nem kapott. Ha tehát Gáspár 
ama tábornokok közé tartozott, ki a kiadott átalános és saját 
hadtestének szóló intézkedésekből nem tudta kivenni, mily irány
ban és mily módon avatkozzék be a harcz folyásába, Görgey, ha a 
csatatéren lett volna, tétlenségét észrevéve, bizonyára parancsot 
küld neki.

Amint Windischgn'itz hg., ki különben azt a hibát követte 
el, hogy Budáról szokott, hadtesteivel rendelkezni, hol egyéb
iránt a közigazgatás is lekötötte, Kápolnánál és Isaszeghnél 
mindjárt a csata megkezdése után jelen volt a csatatéren, 
Görgeynek is ottan kellett volna lennie. Késői megjelenése 
annál kevésbé menthető, mert fiatal hadsereget vezényelt, 
melynek parancsnokai, azoknak kivételével, kik kiváló észbeli 
tehetség vagy jellem által tűntek ki, nagyobb csapatok veze
tésében jobbára még nem igen voltak jártasak. Szerencse volt, 
hogy Aulich a  válságos pillanatban megjelent a csatatéren s 
Görgey sem késett egészen el és még képes volt átvenni a 
vezényletet a derékhadnál. S igy a fiatal katonák vitézsége végre 
zászlóinkhoz csatolta a győzedelmet.

Ápr. 7-én Kossuth is Gödöllőre ért s az előtte való nap 
Windisohgrüt.z által lakott szállásba szállt. Délben elvonultatta 
maga előtt a Gödöllőn átmenő 3. hadtestet. A hadsereg vezé
reitől környezve, lelkesült «Éljen!» kiáltásokkal üdvözölték őt 
a csapatok, mit ő kalapja lobogtatásával viszonozott. Gödöl
lőről a következő hadijelentést bocsátotta ki Kossuth, mely az 
egész országban elterjesztetett és következően hangzo tt:

«A dicsőség napjait éljük, melyből a nemes honfiak 
vérén vásárolt babérokkal a haza szabadsága fog felvirágozni.

Mély hálával hajoljon meg a nemzet hadseregei és azok-
15fie lich  : F ügge tlen ség i h a rca . I I I .  kö te t.
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nak vezérei előtt. Ki ezt a vidéket és itt a természettől hegy- 
szakadékok, hegyek és erdők által képezett erős hadállásokat 
ismeri s oda képzeli ezekhez az egyesült osztrák hadsereget 
dölyfös főparancsnokának, W indischgrätznek vezetése alatt, 
annak, ha hadseregünknek feltarthatlan diadalmas előnyomu
lását három nap alatt Jászberénytől idáig meggondolja, ha 
különben magyar, keblét okvetlenül büszkeség tölti e l ; mert 
megérte az imént még szolgasággal fenyegetett nemzet dicső
ségének legszebb napjait.

De vezéreink s a vitéz hadsereg nem ismernek semmi 
fáradságot, nem kívánkoznak nyugalom után. Mig hazánk szent 
földe meg nincs tisztítva az ellenségtől, nincsen más jelsző 
előttök, mint hogy: E lőre!

Ez az A llelujah! melylyel Üdvözítőnk feltámadásának 
napját a szabadság oltára előtt üdvözöljük!

Ennyit örvendetes előzetes hírül.
Késő éjjel van és én fáradtan, de gondtalan mellel abban 

a hálószobában hajthatom nyugalomra fejemet, melyből Win- 
dischgrätz ma reggel isten igazságos haragja elől menekült, ki 
csapataink győzelmében és vitézségében nyilvánult ő ellenében.»

Gödöllőn történt, mint már említettük, hogy Kossuth a 
márcz. 4-ki oktroyált alkotmánnyal szemben tenni szándékolt 
rendkívül fontos lépést illetőleg kikérte Görgey és alvezérei- 
nek véleményét, s a lelkesült éljenkiáltások, melyekkel a 3. 
hadtest vitéz harczosai elvonulásuk közben őt üdvözölték, 
kétségtelenül szintén megerősítették őt ama véleményben, 
hogy a hadsereg mellette lesz.
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XVI.
Windischgrätz hátrálási intézkedései. — Weiden br. bécsi katonai 
és polgári kormányzó hadijelentése Windischgrätz hg. hadműveleteinek 
eredményéről. — A honvédelmi bizottmány kiáltványa. — Wrbna hr. 
budapesti katonai és várparancsnok hirdetménye a főváros lakosságá

hoz. — Havas József kir. biztos hirdetése.

Az isaszeghi csata kedvezőtlen kimenetele után rögtöni 
visszavonulásra kellett Windischgrätz hgnek elszánni magát. 
A csata újabb felvételére ápr. 7-én a gödöllői hadállásban 
annál az egyszerű oknál fogva nem gondolhatott; mert Gör
gey Isaszeghről rövidebb utón Pestre juthatott mint ő. W in- 
dischgrütznek két visszavonulási irány között kellett válasz
tani, t. i. a Pestre és a Váczra vivő közt. Az utóbbin ab
ban a helyzetben lett volna., hogy Komárom felmentését meg
hiúsítsa, az Ausztriából útban levő erősítéseket magához 
vonja s ismét támadóan lépjen tel, minden körülmények kö
zött pedig biztosíthatta volna visszavonulási vonalát a duna- 
völgyben. A Pestre leendő visszavonulás mellett viszont a kö
vetkező nagyon is figyelemre méltó indító okok szólották: A 
politikait nem akarjuk tekintetbe v en n i; m ert ez amaz ela
vult nézeten nyugodott, hogy aki valamely ország fővárosát 
bírja, ura az országnak. Ellenben annak megfontolása, hogy 
ha Váczra vonul vissza, a legnagyobb élelmezési akadályok
kal kell küzdenie, már magában véve is a Pestre leendő visz- 
szahuzódás mellett szólott. Az isaszeghi csata estéjén a csa
patok élelem és a lovak takarm ány nélkül m aradtak; mert 
az élelmiszerek és takarmány szállítására kirendelt fogatok 
kocsisai az első ágyuszóra, mely Isaszeghnél felhangzott, a 
szélrózsa minden irányában elmenekültek. Vájjon ezen átalá-

1 5 *
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nos futásnál épen csak a félelem szerepelt-e, nem kutatjuk. 
De Pesten voltak az osztrák főhadsereg nagy élelmezési és 
lőszerraktárai.

A Pest előtti központi táborból is minden esetre kellően 
biztosíthatta ugyan magát a tábornagy Görgeynek Vácz felé 
teendő oldalmenete ellen, de bár folyton szem előtt tartotta 
is ez eshetőséget, még sem tudta azt, m int látni fogjuk, meg
hiúsítani. A midőn a Pestre való visszavonulásra szánta el 
magát Windiscbgrätz, még az ápr. 6-ka és 7-ke közti éjjel 
megtette intézkedéseit, melyek következőleg foganatosíttattak. 
Egy erős hátvéd elkülönítése után, mely Gödöllő előtt foglalt 
állást, hogy a hátrálást fedezze, a két hadtest ápr. 7-én reggel 
két hadoszlopban Pest felé indíttatott. A 3. hadtest az ország
úton haladt, az 1. hadtestet Török gróf százados az országútial 
egyközüen haladó, előtte ismeretes utón vezette. C.sorich, ki 
csak 5-én tért vissza Vaczra, azt a parancsot kapta, hogy 
Dunakeszin és Kerepesen át ismét a hadsereghez csatlakozzék 
onnan hadosztályával. Ramberg altábornagy pedig azt a meg
bízást vette, hogy a balszárny fedezése végett R.-Gyarmatról 
Váczra vonuljon és szükség esetén a Duna balpartja menté
ben az alsó Garamon át tovább hátráljon. W rbna grófnak a 
legkiterjedtebb intézkedéseket kellett tennie a hadsereg ellátása 
tekintetében.

A hadsereg 7-én délutáni 2 óra tájban a Rákos patak
hoz ért, mely mögött a következő állásba vonu lt: Az 1. had
test az üllői országidnak keresztben felállítva, megszállotta a 
kőbányai szőlőket, a 3. hadtest a kerepesi országidnak ke
resztben állott fel és Csorich hadosztálya a 2. hadtestből mint 
tartalék a kőbányai vonal előtt foglalt állást. Mihics dandára, 
mely előbb a szolnoki országutat figyelte meg, valamint Horváth 
br. ezredes hadoszlopa szintén a hadsereghez csatlakozott, 
Ram berg váczi hadosztályának kivételével tehát a Windisch- 
grätz alatt álló összes főhadsereg Pest előtt volt összpon
tosítva.

W indischgrätz hg. a budavári palotában bírt. lakását 
kerepesuti kis szállóval cserélte fel.

Weiden br. táborszernagy, Récs katonai és polgári kor-
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Hiányzója ápr. 9-én egy hadijelentésben tudatta a székváros 
lakosaival Windischgrütz hg. hadműveleteinek eddigi menetét 
és eredményét, az ez utóbbi által tett jelentések alapján. E 
hadijelentés tartalma felment bennünket minden kommentártól, 
hangzott ez ugyanis következőképen:

H a d i  j e l e n t é s .
O herczegsége Windischgrütz tábornagy urnák Pestről 

ápr. 7-én este tett közleménye ismerteti a m ár korábban 
említett nagy kémszemle eredményét, melyet a tábornagy e 
hó 4-én és 5-én személyesen tartott az ellenséges csapatok 
ellen. Ezek ugyanis állítólag 50.000 főnyi létszámmal, erős 
tüzérséggel és különösen nagy számú lovassággal Görgey és 
Klapka vezetése alatt Miskolez és Mezőkövesd tájáról Gyöngyös 
felé nyomultak, mig elővédjük Dembinski (?) alatt egész Hat
vanig hatolt. Ez volt az, melyet Schlick gr. altábornagy e hó 
2-án megtámadott és jelentékeny veszteséggel ágyukban és 
foglyokban Hortig visszanyomott. Egy másik felkelő had a 
Tisza jobb partján Szolnok és Jászapáti közt állva. Jellaehich 
báró táborszernagy ellen indult.

Schlick gr. altábornagy 3. hadteste a Zagyva mögött fog
lalt állást, mig az 1. Tápió-Bicskénél volt felállítva. Ily kö
rülmények közt a tábornagy személyesen akart meggyőződni 
az ellenség állásáról és haderejéről s ezért 4-én Gödöllőre ér
kezett, hová a 2. hadtest egy része szintén berendeltetett, mig 
bal szárnya Balassa-Gyarmaton és Vadkerten maradt.

A megtartott kémszemle kiderítette az ellenség egész 
erejét, mely most támadástól tartva, fő erejét előbb a 3., vé
gül az 1. hadtesttel szemben fejtette ki. Mintegy négy ellen
séges hadtest lehetett, mely most Gyöngyösről és Szolnokról 
egyesült s megkísértette derékhadunkat Tó-Almás irányában 
megtámadni. A 3. hadtestnek az ellenség jobb szárnya ellen 
tett mozdulata, egy dicső ütközet, melyet Jellaehich báró tá 
borszernagy, mint már említve volt, Tápió-Bicskénél vívott 
meggyőzte a tábornagyot az ellenség tulnyomóságáról, főleg 
könnyű lovasságban egy egészen róna vidéken, e szerint pa
rancsot adott, hogy minden oldalról utána nyomuló tártaié-
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kaihoz közeledhessen, miszerint az 1. és 3. hadtest, valamint 
a 2. is, mely eddig Pest és Váez között tartalékul állott, mind
addig összpontosított állásban egyesüljenek Pest előtt oly mó
don, hogy e város egy nagy Ívben, mely Palotától Kereszturon 
át Soroksárig terjed, bezárva maradjon.

E mozdulat közben, m e l y e t  a z  e l l e n s é g  n a g y  
s i e t s é g g e l  k ö v e t e t t  s különösen az I s a s z e g h n é l  
felállított 1. hadtestre vetette magát, mig a Gödöllő előtt álló
3. hadtestetfoglalkodtatni remélte, 6-án déltájban ütközetre ke
rült a dolog, melyben a Fiedler-dandár Lobkowitz hadosztá
lyának egy osztálya által erősítve hátrálásra kényszeritette az 
ellenséget, mit az később tizenkét századdal egy nagy lovas- 
támadással igyekezett fedezni, ezt azonban Kress könnyű lo
vassága két századának és Auersperg Miksa vértesei egy szá
zadának oldaltámadása hasonlóképen meghiúsított, mely 
alkalommal további hat ágyút vettünk el az ellenségtől s szá
mos halottja m aradt a csatatéren, mert ágyúink jól irányzott 
tüzelése pusztitólag dúlt soraiban. Jellachich br. táborszernagy 
is hevesen tám adta az ellenséget s azután elfoglalta a szá
m ára kijelölt állást.

Tábornagy ő herczegsége el van határozva, hogy ugyan
azon állásban várja be az erősítéseket, melyek e pillanatban 
minden oldalról Magyarországba nyomulnak és minthogy se
rege tökéletesen összpontosítva van, ez alkalmat nyújt neki, 
hogy minden irányban egész erővel működjék, a mint az ese
mények kívánni fogják.

Bécs, 1849. ápril 9.
W e i d e n  báró táborszernagy, 

katonai és polg. kormányzó.

A magyar honvédelmi bizottmány ugyanaz nap a követ
kező kiáltványt bocsátotta k i :

A honvédelmi bizottmány elnökének jelentése szerint: 
vitéz seregeink folyó hónap 6-án G ö r g e y  tábornok ur ve
zérlete alatt az ellenségnek Windischgrätz, Schlick és Jellachich 
személyes vezérletök alatt egyesült seregét I s a s z e g n é l  — 
Pesttől 3 órányira — megverték. A milyen erős e positió,
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épen oly nehéz volt a feladat, melyet a néhány nap alatt há
romszor győztes tábornok, magát a haza hálájára érdemessé 
tett összes hadsereg élén ily dicsőén megoldott. Isten vezérelje 
lépteit a lelkes seregnek, s adja neki a dicsőséget: hogy a 
«Hon megmentöjének» neveztethessék.

Kelt Debreczenben, ápril 8-án 1849.
A honvédelmi bizottmány.

Pesten az osztrák hadseregnek egész a főváros falai alá 
történt visszavonulása miatt észrevehető mozgalom uralkodott. 
Örömtől sugárzó arczok voltak láthatók s a polgárok a köz
tereken és utczákon csoportosultak, élénken megbeszélve a 
beérkezett híreket és saját észleleteiket. Senkinek sem jutott 
azonban eszébe talán lázongást provokálni; a lakosság maga
tartása átalában véve józan volt. ügy látszik azonban, hogy 
W rbna gróf altábornok, budapesti katonai parancsnok ilyes 
valamitől ta r to tt ; m ert erős őrjáratokkal já ra tta  be a várost, 
melyekhez égő kanóczokkal tüzérség is volt adva. Hogy azon
ban megértesse a lakossággal az esetleges csendzavarás kö
vetkezményeit, ápr. 7-én a következő hirdetményt tette közzé :

H i r d e t m é n y .  Buda és Pest városok ostromállapotban 
vannak, és azért piaczoni vagy utczáni gyülekezések tiltvák ; 
mivel azonban ezen parancsolat néhány nap óta meg nem 
tartatik, kénytelen vagyok ezzel emlékezetbe hozni, hogy a 
lakosok a házakba maradjanak és a szükségtelen kocsizástól 
is tartózkodjanak. Az őrjáratoknak meg vagyon hagyva, m in
den csoportozások ellen fegyvereik teljes használatával fellépni. 
Akárminő zendülési mozgalmaknak legközelebbi következése a 
városnak lődöztetése lenne, mihez m ár minden készületek 
megtétettek.

Kelt Budán, ápril 7-én 1849.
Gróf W r b n a  s. k.

Miután azonban a fővárosi polgárság kíváncsisága annyira 
ment, hogy látni akarta a Pest előtt táborozó osztrák csapa
tok állásait is, Havas királyi biztos a következő hirdetést bo
csátotta ki:
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H i r d e t é s .  Miután sokan kíváncsiságból a seregek állo
másaihoz annyira közelednek, hogy személyüket veszélyeztetik, 
ennélfogva e tekintetben mindenki komolyan figyelmeztettetik, 
és ismételve parancsoltatik, hogy nyugodtan lakásában ta r
tózkodjék, miután a seregek mozgalmainál az ilyen meg
gondolatlanokra nemcsak tekintetni nem fog, hanem azok, mint 
ezen rendelet szántszándékos áthágói elfogattatni, s érzékenyen 
megbüntettetni fognak.

Pest, április 12-én 1849.
Magas parancsnál fogva

H a v a s  J ó z s e f k. b.

Lássuk most, mi történt magyar részen az isaszegi csata 
után. Görgeynek az volt a szándéka, hogy 7-én kora reggel 
megtámadja gödöllői állásában az osztrák sereget, de csapatai 
lőszerhiányban szenvedtek s ez nem volt rögtön fedezhető ; 
mert a lőszertartalék nem volt kellő időben kéznél. Ennek 
ugyanis nagy elővigyázattal kellett átvonulnia az isaszegi erdő 
felgyújtott részén s e m iatt megkésett. E véletlen eset nagy 
hasznára vált az osztrák hadseregnek; mert. ha a helyett, hogy 
Pestre való hátrálását zavartalanul keresztülvigye, csata elfo
gadására kényszerült volna gödöllői állásában, annak kimene
tele, főleg ha az összes magyar hadtestek egybevágóan m ű
ködnek, rendkívül válságos leendett reá nézve. Görgeynek az 
említett akadály és Windischgrütz hátrálása folytán le kellett 
mondani a támadásról, de azonnal megindította hadseregét, 
mihelyt pótolva lett a hiányzó lőszer a csapatoknál. Az 1.,
2. és 3. hadtest egyesült Gödöllőnél a 7-ikkel, mely utasítá
sához képest 7-én reggel Baghról elindult, hogy nevezett hely 
felé nyomuljon. Windischgrütz akkor már Kerepesre ért had
seregével. Az egy dandár és a 7. hadtest lovasságának egy 
része által elrendelt üldözésnek semmi egyéb eredménye nem 
volt, minthogy Windischgrütz hátvédével nehány ágyulövés 
váltatott Czinkota mellett, mi Budapest lakosainak a magyar 
hadak közeledését jelezte. Az 1. hadtest egész Kerepesig nyo
mult, hol állást foglalt, a 2., 3. és 7. Gödöllő mögött szállott
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táborba, s a 3. hadtest egy hadosztálya a váczi országúton 
tolatott előre.

A délután folyamában megállapittatott Gödöllőn a magyar 
főhadsereg további hadműveleteinek terve, miután a Klapka 
által a támadás megkezdésére vonatkozólag megpendített eszmék, 
ha nem is az osztrák hadseregnek Pestről kiszorításával, de 
mégis annak Pestre hátrálásával m ár végre voltak hajtva. A 
sereg további hadműveleteire nézve irányadó volt, vájjon meg
marad-e Windischgriitz Pest alatti védelmi állásában, vagy 
folytatja-e visszavonulását a Duna balpartján Váezon át. Gör
gey főhadiszállásán úgy látszik ez utóbbi eshetőséget tartották 
valószínűbbnek és mint fönnebb kimutattuk, csakugyan több 
fontos ok szólott amellett. Tehát azt a kérdést kellett eldön
teni, vájjon a főváros falai alatti döntő csata, vagy pedig bal
szárnyának megkerülése által kényszeritsék-e a főváros elha
gyására az osztrák hadsereget. Az utóbbi eszmét fogadták el, 
melyet különben már Vetter megpendített Kossuth előtt abban 
az időben, midőn a fővezörség átvétele végett Tiszafüredre 
indulván, tisztelgett a honvédelmi bizottság elnökénél. Kossuth 
a főváros mielőbbi elfoglalását kötötte lelkére s Vetter erre 
azzal válaszolt, hogy : «Én e l ő b b  l e s z e k  a L a j t h á n á  1, 
m i n t  P e s t e n . »

A legközelebbi hadműveleteknek tehát az ellenséges had
sereg hadászati megkerülésével kellett kezdetüket venni s aztán 
a Duna balpartján a hadmüködési tárgygyal, Komárommal 
folytathatni. Ügyes lekötése Windischgriitz hadseregének a ma
gyar hadak egy része által Pestnél, gyors végrehajtása a 
megkerülési mozdulatnak a zömmel, volt a siker fő feltétele. 
A magyar hadseregnek tehát mindjárt eleve olyan állást 
kellett elfoglalni, honnan felismerhesse Windischgriitz szán
dékát, saját czélját pedig elrejthesse s a megkerülési moz
dulat végrehajtásának első stádiumában tökéletes készültségben 
álljon, hogy esetleg egész erejével a Pest alatti ellenséges 
hadállásra vethesse magát, amellett azonban annak megkerü
lését is megkezdje. A hadsereg törzskari főnöke, Bayer ezredes 
által kidolgozott hadműveleti terv mindemez igénynek megfe
lelt, amint tüstént látni fogjuk.
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A 7. hadtestnek a fóth-dunakeszii vonalat kellett meg- 
szállani, mi által az összeköttetést Vácz és a főváros között, 
valamint a  folyam mindkét partján megszakította. A 2. had
testnek Asbóth ezredes hadoszlopával, mely legutóbb a vasút
vonal fedezésével volt megbízva s aztán a hadsereghez csa- 
toltatott, a kerepesi országutat, a keresztúri utat és a szolnoki 
vasúti vonalat kellett megszállani és ez állásában a császári 
hadakkal szemben Pest előtt tüntetőleg fellépni s Windischgrätz 
liget ha lehet abban a hitben megtartani, hogy a magyar had
sereg zöme áll vele szemközt. Az 1. és 3. hadtestnek Gödöl
lőről a legrövidebb utón Váczra kellett indulnia s ezt a  
várost, ha ellenség tartaná megszállva, elfoglalni és aztán 
Hátságon, Nagy-Oroszin, Ipolyságon és Léván át megállapodás 
nélkül folytatni előnyomulását. E két hadtest volt tehát a 
megkerülés közvetlen keresztülvitelével megbízva. Vácz elfog
lalása után a 7. hadtest, két szárnyhadosztályának el kellett 
dunakeszii állását hagynia s az 1. és 3. hadtest után nyo
mulnia, a derékhad, Km ety* *) hadosztályának ellenben maski- 
rozni kellett amazok elvonulását s e mellett, önállóan is tün
tetni Pest ellen. Végül, miután az 1. és 3. hadtest, valamint, 
a 7. hadtest két hadosztálya Váczot elhagyták, hogy Léva felé 
nyomuljanak, a 2. hadtest volt hivatva átvenni Kmety tün-

° L .n  ■* '  '
*) Kmety István 1813. nov. 24-én született Pokorágyon Gömörme- 

gyében, hot atyja lutheránus lelkész volt; 1833 ban mint ex propriis had
apród a 19. Hessen-IIomburg gyalog-sorezredbe lépett, mely akkor Bécs- 
ben állomásozott. Kmety nagyon csekély tudományos képzettséggel kezdte 
meg katonai pályáját, minthogy otthon semmi tanulási vágyat és szor
galmat nem tanúsított s igy az iskolában a leggyöngébb tanulók közé 
tartozott. Amint azonban katonai szolgálatba lépett, teljes változáson 
ment át. Az ezred hadapród-iskolájában kiváló szorgalmat fejtett ki, sza
bad idejét is önképzésre fordította s szolgálati teendőit oly buzgalommal 
teljesítette, hogy használhatósága folytán már 1837-ben hadnagygvá lép- 
tettetett elő, — oly időköz, mely az akkori előléptetési viszonyok mellett, 
midőn sok esetben a legjobb hadapródoknak is nyolcz-tizenkét évig kel
lett a tiszti rangra várniok, valóban rövidnek mondható. 1847-ben főhad
nagy volt Kmety és ezredhadsegéd Melczer ezredes oldala mellett, ki mint 
igen derék és szigorú ezredes volt a hadseregnél ismeretes. Melczer 1848-ban, 
mint tudjuk, államtitkárrá neveztetett ki a magyar hadügyminisztériumba 
s Kmety mint százados a honvéd-hadsereg soraiba lépett, melyben csak-
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t etési vonalát is, kinek Váczot kellett megszállani. A Garam 
folyó átlépése után Komárom felmentése volt czélja ennek az 
ügyesen kombinált hadműveletnek.

Végrehajtása természetesen attól függött, előbb vagy 
később fogja-e W indischgrätz hg. észrevenni, hogy csak egy 
magyar hadtest áll előtte. És ettől függött ismét ama hadtest 
helyzete, mely ama pillanattól, a midőn elszigetelten állott 
ottan, veszélyben forgott, hogy nagy túlerő támadja meg s ez 
esetben nem marad más hátrálási vonala, mint le a Tiszához, 
ha nem akarták feladni hadműveleti alapunkat s a kormány 
székhelyét. Ha azonban korán felfedezi a megkerülést W in- 
dischgrätz, még mindig ellenállhatott a Komárom felmentésére 
irányuló minden kísérletnek, a rövidebb vonalon, Esztergomon 
át, hol biztosítva volt reá nézve a hídon való átmenet. Mint 
azonban látni fogjuk, mindeme megfontolások teljesen fölös
legeseknek bizonyultak; mert Windischgrätz hg. szándékolt ki- 
játszása s igy a megkerülési hadmozdulat is sikerült.

hamar végig emelkedett a törzstiszti rangfokozatokon s Görgey alatt had
osztály-parancsnokká lett. E minőségben vett részt a téli, az áprilisi és a 
nyári hadjáratokban egész a rábavonalig, hol a főhadseregtől elvágatván, 
hadosztályával a déli hadsereghez rendeltetett. Ebben résztvett Kmety 
Vetter alatt a hegyesi csatában Jellachich ellen és aztán a temesvári 
döntő csatában. Kmety a különböző csatatéreken kifejtett szakadatlan 
tevékenysége közben ismételve kitüntette magát, kitűnő aiparancsnok 
volt, elszánt vitéz katonatiszt s ennek következtében tábornokká 
küzdötte fel magát. A függetlenségi háború végével Oláhországba mene
kült, ott több bajtársával együtt török szolgálatba lépett s Kursid pasa 
név alatt hadosztály-tábornokká lett. 1852-ben kilépett a szolgálatból s 
Londonban települt meg, hol mint Görgey Arthur egykori leghívebb em
bere magára vállalta felelni Görgey emlékirataira, melyek nagy boszusá- 
got idéztek elő az emigráczióban. A kísérlet, melyet egy Trübner és tár
sánál megjelent röpiratban Görgey megczáfolására tett, már csak azért 
is meghiúsultnak tekintendő ; mert egykori főparancsnokának szegénységi 
bizonyítványt akart kiállítani azt állitván róla, hogy katonai tudománya 
nem multa fölül egy osztrák őrmesterét. — A krimi háború előtt ko
rábbi minőségében ismét török szolgálatba lépett és részt vett Karst vé
delmében. A krimi háború után nyugalomba lépett s újból Londonba 
ment, hol 1865-ben kitört rajta egy éven át belsejében lappangott beteg
sége (csigolyarák). Kmety egész ünnepélyességgel a kensal-greeni sirkert- 
ben temettetett el, hol Kemény Farkas br. is nyugoszik.
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Ápr. 8-án kezdtek hozzá a hadműveleti terv keresztül
viteléhez és egy foglyul ejtett osztrák tiszt által, ki Götz tá 
bornok sürgönyével W indischgrätzhez Gödöllő felé tartott, 
megtudták, hogy Váezot ellenség tartja megszállva. Ramberg 
altábornagy súlyos megbetegedése után, kit Budára szállítottak 
át, Götz vezérőrnagy vette át az ott álló hadosztály parancs
nokságát, mely a saját és .Jahlonovski hg. vezérőrnagy dan- 
dárából alakíttatott és 7 zászlóaljból, 7V2 századból, 27 ágyúval 
állott. Windischgrütz ápr. 9-én azt az utasítást adta Götznek, 
hogy podgyászát és betegeit haladéktalanul Esztergomba küldje 
s- ha túlnyomó haderő tám adná meg, a Duna mentében Szálkán 
és Keménden át a Garant folyó mögé húzódjon, ott ugyanis 
egy uj hadtest, az Olaszországból ide rendelt. Wohlgemuth 
altábornagy alatt összpontosittatott. Götz 10-én reggeli 8 órakor 
állította ki az elismervényt a parancs átvételéről s jelentet te, hogy 
visszavonulása biztosításául Nagy-Marost megszállotta, egyúttal 
pedig Sz.-Endrére hívta fel a tábornagy ügyeimét, hová ez 
egyébiránt Horváth hr. ezredest küldötte ki egy clkülönit- 
ménynyel, hogy az ellenség részéről esetleg teendő átkelési 
kísérletet meghiúsíthassa. E levél elküldése után Götz meg- 
tám adtatott Váczon.

A v á c z i  ü t k ö z e t  á p r .  10-én.
Az 1. hadtest Klapka és a 3. Damjanich alatt, ki a fő

vezényletet vitte, Vácz ellen nyomulása közben K.-Hartyánnál 
az aszódi utón egyesült egymással. A Vácz elleni támadás oh
modon állapíttatott meg, hogy Damjanich Dukán és Hétká
polnán át előre megy a közvetlen támadás végett, míg Klapka 
feladata lesz Váezot keletről megkerülni s az országutat e 
város és Verőcze közt, mely az osztrák hadosztály egyetlen 
hátrálási vonalát képezte, megszállani, mi végre jobbra a 
hegyek közé kellett fordulnia. Damjanich azonban Klapka é r
veléseinek daczára csakham ar megváltoztatta intézkedéseit, az 
1. hadtestet a magáéhoz csatlakoztatta az utón lefelé, hogy 
ottan tartalékul szolgáljon s annak csak egy dandárét bizla 
meg a megkerüléssel. Hétkápolnánál, Vácztól félórányira, az-
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mulást parancsolt.

Götz úgy látszik némileg meg volt lepetve a magyar 
csapatok megjelenése által, mindenesetre nem várta azt olyan 
hamar, mint ahogy a magyar hadtestek előnyomultak, s nem 
ismerte fél m indjárt azoknak erejét, különben miután vissza
vonulása elő volt szabva, ama magaslatokon kellett volna állást 
foglalnia, melyek mindjárt Vácz mögött egyrészről a Duna, 
másrészről a meredek hegylejtő által képezett országúti szorost 
födik, mely visszavonulási utul szolgált neki. Götz azonban 
az épen kezeügyébe eső csapatokkal és ágyukkal a Vácz előtti 
magaslatokon foglalt állást, megszállotta a vasúti töltést és 
előcsapatait dél felé a Gombás patak mellett állította fel.

Damjanich nem engedett időt a megkerülő hadoszlopnak 
a szükséges előnyomulásra, hanem rögtön tám adásba ment 
át a Wisocky hadosztályával, melyet a Gombáson átvivő hid 
ellen indított. Á lengyel légiónak kellett volna előre menni, de 
ez felmondta e napon a szolgálatot s magának a vitéz Föld- 
várynak buzdítása sem használt semmit, ki mint T.-Bicskénél, 
itt is kezébe ragadta a lengyelek zászlóját s követésre buzdította 
őket — de hasztalan. Erre a hadosztály többi csapatai vetél
kedve a hidra vetették magokat s a hires 3. honvéd-zászlóaljjal 
élükön elfoglalták azt, mely alkalommal két lovat kilőttek 
Földváry Károly alól. Az osztrákok ellenállása oly makacs 
volt itten, hogy az első roham visszaveretett s igy történt, 
hogy a másodiknál gyalog kellett Földvárynak vezetni zászló- 
alját. A Gombás pataknál felállított osztrák csapatok hátra 
vettettek s erre harczra került a dolog a vasúti töltésen, me
lyet egy óránál tovább makacsul védtek az osztrákok s ak
kor hasonlókép azt, is el kellett hagyniok. Midőn Götz látta, hogy 
jelentékenyen túlnyomó haderőkkel áll szemben, meghagyta 
•Tablonovskinak, vonja vissza a városban lévő csapatokat a 
Vácztól északra eső ama hadállásba, melyet fennebb röviden 
leirtunk és a melyen kezdetben neki magának is állást kellett 
volna foglalnia. Jablonovskinak elég ideje volt ezt végrehaj
tan i; egy 12 fontos, egy 6 fontos és egy röppentyü-üteget 
állított fel a magaslatokon, honnan teljesen söpörhette a vá-
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ros kijáratát. Miután a Duna jobb szárnyát biztosította, Strastil 
ezredes alatt öt századot balszárnyára különitett el. Ez előnyös 
állásban fogta fel a hátráló csapatokat. A 63. gyalog-sorezred 
egy zászlóalja és a 12. vadász-zászlóalj, mely utóbbi a teme
tőt szállotta meg. a vitéz Götz tábornok személyes vezetése 
álatt megkisérlették a város bejáratát védni, mi sikerült is ne
kik addig, mig Jablonovski állást foglalt.

Végre egész tűzzel megtámadva s visszavetve, csapatai 
a hátrálás megkezdésekor, midőn tábornokuk halálosan találva 
leesett, a legnagyobb zavarba jutottak s az utánuk rohanó m a
gyar csapatoktól az utczai harczban nagy veszteségeket szen
vedtek. Különösen sokat vesztett a 12. vadász-zászlóalj, mely
nek parancsnoka, Brandenstein százados embereitől elvágatván 
fogságba esett.*) Jablonovski a jelentésre, hogy Götz elesett, 
átvette a hadosztály parancsnokságát s a két dandár vezetését 
Strastil és Dreihann ezredesekre ruházta.

A Damjanich által az ellenség üldözésére kiküldött csa
patok, Nagy Sándor lovasságának lassú előnyomulása miatt, 
semmire sem mehettek ; mert Jablonovski jól elhelyezett ágyúi 
rendkívül megnehezítették s csaknem lehetetlenné tették a vá
rosból kijutást. így lassankint sikerült Jablonovskinak megkez
deni visszavonulását az országúton a Duna mentében daczára 
annak, hogy jobb szárnya jó formán fedezetlen maradt, m iután 
Strastil ezredes egészen eltévedt az utón s Kospallag, Mária- 
Nostra, Tölgy és Ganodon át vonult vissza úgy, hogy csak 
12-én Kéméndnél csatlakozott ismét a hadosztályhoz.

Vercczénél egy hátvédi állást foglaltatott, s zömével folytatta 
Jablonovski a menetet. így ért éjjeli 1 órakor Szálkánál az Ipoly 
jobb partjára, hová midőn hátvéde is megérkezett, felgyujtatt a 
az Ipoly hidját. Másnap 11-én folytatta visszavonulását Kéménd 
irányában. A magyar megkerülő hadoszlop semmi életjelt 
nem adott magáról, különben az osztrák hadosztály, mely n a 
gyon jól harczolt, nem kerülhette volna ki a válságot, főleg 
ha az 1. hadtest Klapka alatt tette volna a megkerülést. 
Hogy ez a döntő mozdulat elmaradt, Damjanich az oka, kinek

*) Ez a százados halottnak van kitüntetve az osztrák veszteségi 
táblázatban, pedig mint fogoly Debreczenbe vitetett, hol beszéltünk is az 
ütközetről vele.
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nem volt tartalékra szüksége, hogy megtegye a közvetlen tá 
madást egy hadosztály ellen. Damjanich hadteste a leggyen
gébb volt ugyan számra nézve s ereje 7 —8000 emberrel kö
rülbelül egy hadosztálynak felelt meg, de a legjobb csapatokból 
állott s lovassága és tüzérsége sokkal erősebb volt mint az 
ellenséges hadosztályé. A kellő időben történő megkerülés a 2. 
hadtest által a Götz-hadosztály teljes megsemmisítését vonta 
volna okvetlenül maga után. Mindkét oldalról rendkívül vitézül har- 
czoltak. Különösen kitüntette magát a váczi ütközetben a 3. 
honvéd-zászlóalj golyómentes hős parancsnokának vezetése 
alatt. Az osztrák hadosztály vesztesége nagy volt. Elvesztette 
parancsnokát, (iötz tábornokot, ki halálos sebet kapván, a 32. 
Este gyalog-sorezred katonai nevelő intézetébe vitetett, hol 
másnap meghalt. Halottakban egy főhadnagyot és 56 em
bert őrmestertől lefelé, sebesültekben 9 tisztet és 60 embert, 
hiányzókban, kik közt szintén voltak halottak és sebesültek, 
215 embert; továbbá vesztett a hadosztály 23 elesett, 9 sebe
sült és 10 hiányzó lovat. Az összes veszteség e szerint 343 
ember és 42 ló volt. Magyar részről 150 emberre rúgott a 
veszteség halottakban és sebesültekben. Az ütközet délelőtti 
10 órától délutáni 3-ig tartott. Görgey, ki 10-én még Gödöllőn 
időzött, arra a jelentésre elhagyta e helyet, hogy Vácz bevé
tetett s 10-ke és 11-ke közti éjjel odament és Götz táborno
kot egész katonai pompával eltemettette.

Vácz elfoglalása után a hadsereg Léva felé vonult, a 
következő módon: Apr. 11-én a 3., 12-én az 1. hadtest és
13-án a 7. hadtest két hadosztálya elhagyta Váczot. mely 
utóbbiak előtte való nap érkeztek oda s Kmety hadosztálya 
által váltattak fel, mely 13-án érkezett meg. Váczra helyezte
tett át a főhadiszállás is Gödöllőről. Ápr. 14-én a 3. hadtest 
Ipolyságra, az 1. Nagy-Oroszira és a 7. hadtest két hadosztálya 
Rétságra ért. A balszárny fedezésére ez utóbbiakból egy 4 
századból álló elkülönitmény két ágyúval a Duna mentében 
az alsó Garamhoz irányittatott.

Itt félbeszakítjuk a hadsereg Komárom felmentése czél- 
jából történt további előnyomulásának leírását, hogy lássuk, 
mi történt időközben Pestnél.



—  2 4 0
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Kémszemle ápr. 10-én egyrészről az 1. és 3. osztrák hadtest, másrészről 
a 7. magyar hadtest által. — Erős kémszemle ápr. 11-én a 2. és 7. ma
gyar hadtestek részéről. — Kémszemle ápr. 13-án az 1. és 3. osztrák 
hadtestek 16 lovas százada és négy ütege által. — Windischgrätz vissza
hívása a hadseregtől s Weiden főhadparancsnokká történt kinevezése. — 
Jellachich hg. ideiglenes főhadparancsnoksága. — Windischgrätz hg. ha
diparancsa. — Windischgrätz búcsú-kiáltványa Magyarország lakosaihoz. 
— Jellachich parancsa Wohlgemuthhoz.— Weiden átveszi a főhadparancs- 
nokságot, Wohlgemuth a 4. hadtest parancsnokságát. — E hadtest össz

pontosítása a Garamvonalnál.

Windischgrätz hg. tábornagy még mindig bizonytalan
ságban volt. a fölött, vájjon az egész magyar hadsereg, vagy 
csak annak egy része áll-e előtte. Ápr. 8-án egy erőltetett, kém- 
szemle által akart bizonyosságot szerezni e felől magának, de csak 
az akarásnál m arad t; mert tábornokai kijelentették, hogy a 
csapatok nagyon ki vannak fáradva. És 9-én, midőn már 
kipihenhették a csapatok magukat, úgy szólván semmi sem 
történt, m ert csak őrjáratok küldettek nagyobb távolságokra 
ki, melyek mitsem tudtak jelenteni arról, amit épen tudni 
akart. Végre ápr. 10-én egy nagy erőltetett kémszemlét ren
delt el a herczeg. De ugyanaz nap a magyar 7. hadtest, is 
azt az utasítást vette, hogy Palota irányában egész e hely
ségig tüntessen, az ellenséggel, ha kell, megütközzék, délután 
5 órakor azonban m ár a dunakeszii táborba nyomuljon, míg 
a 2. hadtestnek délutáni 4 óráig harczkészen kellett, maradni.

Az  erőltetett kémszemle az 1. és 3. császári hadtesttel 
tartato tt, míg a 2. a Pest előtti táborban készültségben m a
radt. Az 1. hadtest Ottinger lovas dandárárai élén Gzinkota 
felé vette útját, a 3. hadtest átlépte a Rákos patakot, a Tar-
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czal malom alatt s inkább balra tartva Palota irányába 
vonult. Amint Aulich látta, hogy az osztrákok előnyomulnak, 
nem m aradt pusztán hadi készültségben, hanem előnyomult, 
de úgy, hogy még mindig távol esett az ellenségtől s a m a
gaslatok és szőlők által fedve m aradt, ellenben öt üteget 
előretolt, melyek élénk tüzelést folytattak az ellenséges üteg
gel. Ez volt a nagy kémszemle egyedüli eredménye, mely 
mellett épen annyit tudott meg W indischgrätz a magyarok 
erejéről, amennyit azelőtt tudott, tudniillik semmit. Mert Aulich, 
kinek csupán tüntetnie kellett, nem hagyta el fedett állását s 
mivel egész napon át esett, Windischgrätz visszarendelte csa
patait a táborba. Ugyanez történt a 7. magyar és a 3. osztrák 
hadtestek között is. Ha a két osztrák hadtest valóban erőltetett 
kémszemlét tart, valószínűleg a herczeg is megtudott volna 
valamit.

Ápril 1 1-én a 2. és 7. hadtest erős tüntetést tartott az 
egész vonalon. Az előnyomulás délutáni 2 óra tájban történt 
az ellenségtől való távolságnak a tüntetésnél megkivántató 
szem előtt tartása mellett s a födött állások felhasználásával. 
Asbóth ellenben egész a kőbányai szőlőkig nyomult elő Ke- 
reszturról hadoszlopával s az ott felállított határőrvidékiekkel 
szemben már jelentékeny előnyöket vívott ki. A rra a jelentésre, 
hogy a magyarok előnyomulnak, a Pest előtti egész osztrák tábor 
fellármáztatott. Már azt hitték, hogy az egész magyar hadsereg 
által megtámad tatnak, pedig magyar részről a tüntetés czélja 
csak az volt, hogy további csalódásban tartsák a tábornagyot 
az 1. és 3. magyar hadtest által végrehajtott és Vácz elfog
lalásával koronázott oldalmenetet illetőleg és álezázzák a 7. 
hadtest két hadosztályának rákövetkező nap történendő elvo
nulását a tüntetési rayonból. Czinkota és Palota irányában 
ágyúzásokkal folyt le a tüntetés, Kőbányánál ellenben ütkö
zetre került a dolog, melyben Ottinger lovas dandára is részt 
vett. Asbóth némi veszteséggel vonult vissza s öt óra után 
mindennek vége volt.

Ápr. 12-én vette W indischgrätz hg. a jelentést a váczi 
ütközetről s e városnak a magyar csapatok által történt el
foglalásáról. Azt kellett volna hinni, hogy e hir elég lesz

16G elich : F üg g e tlen ség i harcz . I I I .  kö te t.
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meggyőzni a tábornagyot róla, hogy a magyar főhaderő nem 
áll előtte, s hogy ez Komárom felmentésére törekszik. De nem 
igy volt. Még tüzetesebben meg akart róla győződni, előtte 
áll-e az ellenséges főhaderő, vagy nem s ahhoz képest tenni 
további elhatározásait. Ami ápr. 13-án ellenséges részről a 
császári hadak előtt állott, az Aulichnak 9000 főnyi had
teste és Asbóth hadoszlopa volt, mely a 49. honvédzászló
alj 4 századából 611 emberrel, a 63. honvédzászlóaljból 813 
emberrel, a 130 főnyi pozsonyi vadászokból, 160 utászból és 
két század Bocskay-huszárból 300 emberrel, összesen tehát 
1714 főnyi gyalogságból, 430 lóval és nehány 3 fontos ágyú
val állott. A Pest előtt álló összes császári főhadsereggel 
szemben ápril 13-ától kezdve tehát mindössze csak 11.000 
ember állott.

Ezt nem tudta Windischgrätz herczeg Jablonovskinak 
a váczi ütközetről érkezett jelentése s ama másik jelentés 
daczára sem, melyet Hoffmann törzskari ezredes a sz.-gellért-' 
hegyi csillagvizsgáló intézetből ápr. 11-én és 12-én küldött 
be, hogy ellenséges hadoszlopok vonulnak Vácz irányába. 
A herczeg most ismét egy újabb elhatározásra jutott, melyet 
azonban ép oly kevéssé foganatosított, mint számos más korábbi 
h a tá ro za ta it; ugyanis mihelyt meggyőződést fogott róla sze
rezni, hogy a magyarok főhadserege nem áll előtte, hanem 
fölfelé vonult, fel akart hagyni a pesti állással, hogy seregét 
a Duna jobb partjára vonja és Budáról kellő haderővel Esz
tergom felé nyomuljon, ott a baloldalra keljen át s az ott 
levő csapatokkal egyesüljön. Ezek az ujan alakított 4. hadtestet 
képezték, melynek parancsnokságát Wohlgemuth volt átveendő. 
Ez a hadtest állott Bamberg hadosztályából, mely fölött Jab- 
lonovski parancsnokolt, 7 zászlóaljjal, 8 lovas századdal és 
27 üteggel, továbbá Herzinger dandáraiból 3 zászlóaljjal, 2 
lovas századdal és 4 ágyúval, Teuchert dandárából 3 gyalog 
zászlóaljjal, 2 lovas századdal és 6 ágyúval, Theissing dandá
rából 3 gyalog zászlóaljjal, 2 lovas századdal és 6 ágyúval. 
Ezt a három dandárt Weiden a Windischgrätz alatt működő 
hadsereg tám ogatására Ausztriába küldötte. Végül állott még a 
Veigel dandárból, mely előbb a Komáromot körülzároló had
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testhez tartozott. 3 1/2 zászlóaljjal, 4 lovas századdal és 12 
ágyúval. A Garam jobb partján összpontosított hadtest tehát 
összesen 19y2 zászlóaljból, 18 lovas századból és 37 ágyúból 
állott.

Az 1. hadtestnek (Jellachich) Budán kellett volna maradnia, a
2. és 3. hadtestnek pedig, négy zászlóaljnak a vár őrségéül hátra
hagyásával, Esztergomon át az ujan alakított 4. hadtesthez 
csatlakoznia. Ez által 411/2 zászlóaljból, 44 lovas századból 
160 ágyúval álló tekintélyes haderő feküdt volna a Garamnál. 
A helyett azonban, hogy ez elhatározását megvalósítsa, Jella
chich és Schlick hadtest-parancsnokokat s azoknak törzskari 
főnökeit, Zeisberg tábornokot és Gablenz br. őrnagyot értekez
letre hívta össze. Pest kiürítésére egyikük sem volt hajlandó 
s hangsúlyozták, hogy nagyon könnyen megeshetnék, miszerint 
Pestet elhagyják anélkül, hogy rábukkannának az ellenségre, 
miután ez tapasztalat szerint kerül minden oly ütközetet, 
melyben túlnyomó erővel nem vehet részt. — És a m agya
roknak tökéletesen igazuk volt, ha kitértek az ütközet elől, 
amig összpontosított erővel fel nem léphettek. Az általok meg
ragadt sikeres támadó fellépés azonban semmiesetre sem oly 
természetű volt, hogy ama hitet keltse az osztrák hadtest- 
parancsnokoknál, miszerint a magyar hadsereg a hatvani, 
t.-bicskei és isaszeghi napok után ki fog térni a további üt
közetek elől.

A bánnak, kinek legkevesebb oka volt azt a sejtelmét 
kifejezni, hogy a magyarok kikerülnék a csatát, a Windisch- 
griitz hgétől egészen eltérő, de épen nem uj terve volt. Ismét 
előállott am a régi eszméjével, hogy Szeged ellen fordul, egye
sül a szerbekkel és emellett önállóan lép fel. E tervét egy 
ápril 12-én a tábornagyhoz benyújtott szolgálati javaslatban 
formulázta, mely a herczeg aegise alatt kiadott munkában 
következőleg van körvonalozva:

«A bánnak 35 gyalog zászlóaljjal, 44 lovas századdal és 150 
ágyúval (déli hadsereg) Kecskeméten és Szabadkán át hala
déktalanul támadólag kellett fellépni, Szegednél avagy Kis-Ka- 
nizsánál a Tiszán átkelni és aztán a szerbek stb. által erő
sítve Nagyvárad és Debreczen ellen nyomulni. E közben 10

16*
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zászlóalj, 6 lovas század Komárom előtt maradjon, 6 gyalog
zászlóalj, 6 lovas század Budapestet szállja meg, a többi (északi 
hadsereg) pedig táborban álljon, kezdetben csak védelmi állás
ban, hogy Pestet és Komáromot fedje.» — (Ez a «többi» az 
illető emlékiratban 30 gyalog zászlóaljra és 24 lovas századra 
volt téve, melybe azonban bizonynyal a Galicziából várt 11 
zászlóalj is bele volt értve. Minthogy ezek pedig csak ápril 
18-án összpontosultak Duklánál, az állítólag rendelkezés alatt 
álló, úgynevezett «északi hadsereg» tényleges ereje csak 19 
gyalog zászlóalj és 20 lovas századra tehető.) Ez az úgyneve
zett északi hadsereg az esetre, ha a felkelők Debreczennél 
csatát fogadnának el, gyors menetekben Szolnokon és Karcza- 
gon át Debreczen felé nyomulna; ha pedig hátrálás által 
kitérne az ellenség a csata elől, Miskolczra kellene nyo
mulni stb.»

Ezt a galimathiast W indischgrätz természetesen minden 
figyelmen kívül hagyta, nem juthatott eszébe megosztani sere
gét oly pillanatban, midőn ott használta, vagyis inkább kel
lett volna használnia, hol az ellenséges haderő súlypontja ta 
lálható volt. E mellett a viszonyok a déli harcztéren épen nem 
voltak kedvezők Jellachich önálló kirándulására s a bán had- 
vezéri képességét illetőleg sem ringatta magát a herczeg nagy 
csalódásban. Megmaradt saját nézete mellett, mielőtt azonban 
megtenné a szükséges intézkedéseket Görgey felmentési kísér
letének meghiúsítására, egy erős kémszemle által újabban is 
meg akart róla győződni, vájjon előtte van-e még a magyar 
fősereg. Wohlgemuthnak, ki még nem érkezett meg Olaszor
szágból s ki helyett Herzinger tábornok vitte a parancsnok
ságot, mit W indischgrätz még nem tudott, azt irta volt ugyanaz 
nap, hogy ha az ellenség nagyon erősen nyomul előre, rög
tön értesítse őt róla, hogy a kellő támogatásban részesíthesse. 
Az ápr. 13-ára rendelt erős kémszemle az 1. és 3. hadtest 
által, egyszerű kémszemlévé törpült, melyet 8 lovas század és 
két üteg tartott meg mindegyik hadtesttől, minthogy a had
test-parancsnokok különféle érvekkel állottak elő, melyek isme
retlenek maradtak.

Aulich nem lépett ki nagy ügyességgel játszott tüntető
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szerepéből, ismét semmi áttekintést nem engedő födött állást 
választott s ütegeivel fogadta az előnyomuló osztrák csapato
kat. Rövid ágyúzás után ezek visszavonultak a táborba és 
Windischgrätz csak annyit tudott, hogy a kémszemle több em
beréletbe és lóba került. A nap folyamában ellenben több egy
behangzó hirt vett a tábornagy, melyek semmi kétséget nem 
hagytak fenn többé az iránt, hogy Görgey útban van Komá
rom felmentésére. Apr. 13-án összes hidász szakaszait Dorogra 
küldötte s a hadbiztosság utasittatott, hogy 35,000 ember és 
8000 ló számára élelmezési készletet szállítson a Garam folyó
hoz. Mielőtt azonban erősítéseket küldött volna a herczeg sa
já t  hadseregéből a Garamnál összpontosuló 4. hadtestnek, egész 
erővel meg akarta támadni és erős csapást mérni az előtte álló 
magyar 2. hadtestre. Az ápr. 14-én teendő általános tám adásra 
nézve tett intézkedései igy hangzottak :

«Miután az ellenséges haderők nagyobb része Vácz felé 
elvonult s igy harczélünk előtt csak csekély erőt állított fel 
az ellenség, indíttatva érzem magamat általános támadást 
rendelni a holnapi (14.) napra. Ezt az 1. és 3. hadtest fogja 
végrehajtani olyaténképeu, hogy a csapatok éjfélutáni 3 óra
kor indulnak el a táborból. A 3. hadtest Czinkota felé veszi 
útját, az 1. pedig Kereszturnak stb.»

Aulichnak azonban nem kellett többé semmitől sem ta r
tan ia ; mert éjjeli I IV 2 órakor azt a jelentést tette a két had
test-parancsnok a tábornagynak, hogy hitelt érdemlő hírek 
szerint a keresztúri szorosokat oly erősen megszállva tartja az 
ellenség, hogy azoknak erőszakolása nagy nehézségekkel járna. 
Az előmondatnál azonban még csodálatosabban hangzott az 
utom ondat: « e n n é l f o g v a  n e m  t a n á c s o l h a t j á k  a 
v á l l a l a t o t . »  — Vájjon a két hadtest-parancsnok eme fel- 
terjesztését egész lelkinyugalommal tette-e a herczeg zsebre, 
nem tudjuk. Azonban két órával később már nem volt többé 
Windischgrätz hg. abban a helyzetben, hogy valamit paran
csoljon, mert ápr. 13. és 14. közt éjjeli l 1/, órakor a főhadi
szállásra ért W rbna gróf őrnagy szárnysegéd s átnyújtotta 
neki az uralkodónak egy levelét, mely visszahivatását a had
seregtől foglalta magában. Ez az eshetőség már korábban
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szándékba volt véve az olmüczi udvarnál a tábornagy erély
telen és ingatag hadviselése folytán és ha, mint érteni lehet, 
fontos tekintetek késleltették is bekövetkezését, mégis be kel
lett állania most, midőn a hadjárat úgyszólván elveszett. 
Ápr. 12-én ő felsége elnöklete alatt minisztertanács ült össze 
Olmüczben, melyen határozatba ment, hogy Windischgrätz hg 
elmozdítandó a magyarországi hadak éléről s a parancsnokság 
Weiden báró táborszernagyra, Bécs polgári és katonai kor
mányzójára ruházandó. Windischgrätzczel együtt ennek törzs
kari főnöke, Nobili gr. tábornok is visszahivatott, a budapesti 
katonai parancsnok nyugdijaztatott és később haditörvényszék 
elé állíttatott.

Addig, mig Weiden átveszi a főparancsnokságot, ideig
lenesen a bánnak kellett azt vinni. Miután délben teljesen 
biztos híreket vett W indischgrätz hg. Görgey menetirányáról, 
még közölte Wohlgemuthtal azoknak tartalm át s lelkére kö
tötte, hogy különösen vigyázzon Görgeynek Ipolyságról Kálnán 
át Komárom irányában teendő mozdulataira s az ily vállal
kozásnak tekintélyes erővel álljon útjába. Még az ápr. 14. 
és 15-ke közötti éjjel Olmüczbe utazott Windischgrätz.

W indischgrätz hg. tevékenységének végén fel kell még 
említenünk egy pénzügyi intézkedését, mely a magyar papír
pénz forgalmon kívül helyezése által előidézett pénzhiány követ
keztében a háború folytathatása szempontjából a herczeg ja 
vaslatára legfelsőbb helyen jóváhagyatott s a következő hirde
téssel tétetett közé :

H i r d e t é s .
A rendkívüli költségek fedezésére, mellyeket Magyaror

szág jelen állapota igényel, ő Fölsége f. é. Martius 22-éről 
kelt legfölsőbb határozatával elfogadni méltóztatott, hogy for
galmi eszközül Magyarország jövedelmeire szóló utalványok 
kényszeritett kelettel (cours) kiadassanak, ü  Fölségének kor
mánya ügyelni fog, hogy mihelyest a helyreállított béke és 
rend engedendi, ezen a forgalomból lassankint visszavonandó 
utalványoknak, az ország jövedelmeiből beváltása iránt kellő 
intézkedések tétessenek.
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Ugyanazok 5, 10, 100 és 1000 frtosok lesznek, és pedig 
a ’ mellékelt alakban fognak kiadatni ; Magyarország minden 
kispénztáraiban pengő pénz gyanánt teljes névértékben elfo
gadtatnak, és hasonlóképen minden magán fizetésekben is el- 
fogadandók.

Ezen utalványok hamisítása, vagy utánzása a hamisítá
sok és lopások ellen fönálló fenyitőtörvények egész szigorával 
fognak büntettetni.

Kelt Budai főhadiszállásomon Apr. 10. 1849.

Ilerczeg Windischgrütz Alfred s. k. c. k. T.

Ápril 22-én Windischgrütz herczeg bucsu-kiáltványt inté
zett Magyarország lakosaihoz, mely következően hangzott:

M a g y a r o r s z á g  l a k o s a i h o z !
Ő felsége a császárnak tetszett a nekem a magyar ki

rályság számára adott teljhatalmakat Weiden báró táborszer
nagyra ruházni.

Végzetteljes idő, a forradalmi párt istentelen üzelmeinek 
következménye gyanánt, állott be az országra nézve, csapá
sokkal halmozta el, melyek talán még nemzedékeken át érez
hetők lesznek. Pillanatnyi eshetőségek, melyek e párt remé
nyeit táplálni látszanak, csak növelhetik a nyomort és ínséget, 
mely már szerte harapózott ez országban s utóvégre teljesen 
felbonthat minden társadalmi rendet. Midőn az országot oda 
hagyom, még egyszer a jóérzelmü és felvilágosult férfiakhoz 
fordulok, hogy felhívjam őket, miszerint ne csak lelkiisme
reti, hanem önfentartási kötelességből is kövessenek el té
velygő polgártársaikra gyakorolt befolyásuk által mindent, 
hogy vége szakadjon az ottani szomorú állapotoknak. A leg
elvetemültebb párt sem ringathatja magát a siker reményével, 
a kormány fog módot találni legyőzésükre s az ország meg
hódítására. De minél későbben történik ez, annál nagyobbak 
lesznek az arra  irányuló erőfeszítések, annál mélyebben meg- 
rendittetik az ország nyugalma s veszélyeztetik jóléte. Végsza-
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vám tehát a pillanatban, midőn állásomat mint Ő felsége he
lyettese oda hagyom, hozzátok, különben nemes érzelmek által 
hevített nemzethez irányul, térjetek magatokba és kövessetek 
el mindent, hogy a meglevő és még fenyegető nagyobb csa
pásnak véget vessetek.

Köszönetét mondok minden alsóbb és felsőbb rangu ál
lami hivatalnok urnák, kiket teljhatalmam erejénél fogva al
kalmazni jónak láttam, a nekem nyújtott tám ogatásért s őszinte 
érzelmeik bizonyítékaiért. Az én szándékaim és javaslataim , a 
mint azokat legjobb meggyőződésem szerint Ű felségének alá
zattal felterjesztettem, egyedül az ország jólétének előmozdi- 
tására s az összbirodalommal leendő benső kötelék szilárdítá
sára irányultak, s ezek megfelelően végrehajtva és kezelve a 
leghasznosabb gyümölcsöket fogják teremni.

A gondviselés nyújtson segítséget nektek magyaroknak, 
hogy e kitűzött czélt minél előbb elérjétek.

Habár megjelenésem csak rövid tartam ú volt is közötte
tek, őszinte részvétem nem szűnik meg soha az ország jóléte 
s érdeklődésem minden jóérzelmü dolog iránt.

Olmücz, 1849. ápril 22.
W  i n d i s  ch g r ä t z  A l f r é d  herczeg, s., k. 

tábornagy.

April 24-én pedig következő kiáltványt intézte a herczeg 
a hadsereghez :

Ő felsége a császár elmozdított engem a magyarországi 
hadak parancsnokságától s Weiden báró táborszernagy urra 
ruházta azt.

Ha minden időben nagy áldozat marad reám nézve a 
válás egy olyan hadseregtől, melynél oly sokáig s oly számos 
éven át éltem, nem tagadhatom, hogy kétszeresen nehezemre 
esik abban a pillanatban hagynom azt el, midőn annyi erő
feszítés s uralkodója és az igaz ügy iránti odaadó ragaszko
dásának számtalan bizonyítékai után, a napokban nyerendő 
jelentékeny erősítések által kilátásba van helyezve, hogy ko
rábbi haditetteinek jutalm ául m ár szebb napokat lát.

Mindama tulajdonságok, melyeket e fáradságos hadjárat-
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ban kifejtett, a ragaszkodás és a bizalom bizonyitékai, melyek
kel nekem adózott: becses emlék m aradnak előttem.

Ez a hadsereg nagy érdemeket szerzett a világ e lő tt; 
vezetésem alatt annyit tett a társadalmi rend fentartására, a 
törvényes állapot visszaállítására, hogy e tények m ár maguk
ban véve elegendők, kitörölhetlen érdemet őrizni meg számára 
a történelemben. Jótétemény m arad reám  nézve s örökös 
büszkeségem lesz, hogy e hadsereget eme végzetteljes korszak
ban vezettem és olyan szellemet találtam benne, mely tulemel- 
kedett a jelenkor romlottságán.

Legjobb kívánságaim, legforróbb részvétem fogják kisérni 
mindenfelé és habár mélyen kell sajnálnom, hogy nem lehetek 
többé szemtanúja a tetteknek, melyek előtte állanak, mégis 
erős a bizalmam, hogy ama bölcs vezetés alatt, a melyben 
részesülni fog, mindama várakozásoknak megfelel, melyeket 
én magam is támasztottam volna irányában.

Még egyszer köszönetét mondok az elsőtől az utolsóig 
az alattam kifejtett haditényekért s forró ragaszkodásomat 
minden időben meg fogom őrizni irányában.

W i n d i  s c h g r ä t z  A l f r é d  herczeg, s., k. 
tábornagy.

A legelső intézkedés, melyet Jellachich az ideiglenes 
főparancsnokság átvétele után még az ápr. 14— 15-ike közti 
éjjel, tehát Windischgriitznek Budáról elutazásával csaknem 
egyidejűleg tett, abban állott, hogy parancsot adott a darám 
nál felállított csapatoknak, húzódjanak vissza rögtön Eszter
gomnál a Duna jobb partjára. Ez a parancs mindenesetre hom
lokegyenest ellenkezett a W indischgrätz hg. által 14-én ugyan
azon csapatokhoz intézett utasítással, de Jellachich kellően 
indokolta a magáét s Weldennek is figyelembe kellett volna 
azt vennie. Ez ugyanis azt a teljesen megbízható hirt vette, 
hogy a magyarok mintegy 30,000 főnyi erővel Léva felé vo
nulnak, melylyel szemben a Garamnál felállított négy osztrák 
dandár nagyon gyenge. És igaza volt. Weiden is azt a hibát 
követte el, hogy nagyon kevésre becsülte a magyar hadsereg 
ellenállási képességét s igy elégnek tartotta, ha két dandárt 
küld a főhadseregböl ama négynek támogatására.
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Jellachich interregrmnának nemsokára vége szakad t; mert 
Weiden ápr. 16-án este Pozsonyba érkezett Becsből, melynek 
katonai és polgári kormányzása fentartatott számára s az 
Olaszországból ugyanoda ért Wohlgemuthot a kellő utasítá
sokkal ellátván haladéktalanul hadtestéhez küldötte. Törzska
rá t a következő egyénekből állította Weiden össze : Susan tá
bornok,*) Hoyos gr. ezredes, Hennickstein alezredes**) Cren- 
neville gr. őrnagy és Phillippovics***) százados. A mi törzs
kara egyik vagy másik tagjánál tudományban vagy tapaszta
latokban hiányzott, azt pótolta Weiden, ki mindkettőt nem 
közönséges mértékben bírta s 66 éve daczára elpusztithatlan 
munkaerő volt.

A feladat, melyet Weldennek ****) Windischgrátz örökségébe

*) A márczius előtti időben több éven át mint őrnagy és alezre
des főhadparancsnoksági segédtiszt volt; oly állás, mely adminisztratív 
tudományt követelt és a melylyel Weiden oldalán nagyon jól lehetett őt 
alkalmazni. Susan azután ezredes és a 12. határőrvidéki gyalogezred 
parancsnoka lett. Magasabb alkalmazásban a vezérkarnál nem volt soha. 
1848-ban vezérőrnagygyá lépett elő s midőn Haynau a főparancsnokságot 
átvette, ennek adlátusa volt, mely minőségében keményszivüségre' nem 
állott főnöke mögött.

**) 1866-ban mint altábornagy Benedek törzskarának főnöke volt 
Csehországban. 1849-ben elfoglalt állásában teljesen megfelelt a kivánal
maknak.

***) 1848-ban mint vezérkari százados működött a budai főhadpa- 
rancsnokságnál s igy alaposan ismerte a magyarországi viszonyokat, majd 
még ugyanazon évben Becsbe ment. 1879-ben mint táborszernagy a Bosz
niában működött hadak főparancsnoka volt, jelenleg a 8. hadtest parancs
noka Prágában. Philippovich egyike volt a régi iskola legjobb vezérkari 
tisztjeinek.

****) Weiden Lajos br. titkos tanácsos, táborszernagy, a Mária-Terézia 
rend parancsnoka s a Lipótrend lovagja, valamint több külföldi érdem
rend birtokosa, a 20. gyalog sorezred tulajdonosa, 1782-ben született 
Laupheimhan, Württembergben s fényes katonai pályáját 17 éves korában 
a würzburgi württembergi gyalog ezredben kezdette. Még ugyanazon (1799.) 
évben sebet kapott Philippsburgnál és 1800-ban a feuchti ütközetben. 
1802-ben az osztrák hadseregbe lépett s a vezérkarhoz osztatott be, hová 
180S-ben mint százados végleg át is helyeztetett. Ugyanaz év nov. 3-án 
Steier mellett ismét sebet kapott. Az asperni csatában őrnagygyá lépett 
elő s vitézsége folytán a Lipótrendjellel diszittetett. 1812-ben különféle 
diplomacziai küldetésekben alkalmaztatott s e hadjárat folyamában
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történt lépése után meg kellett oldania, hálátlan és rendkívül 
nehéz v o lt; mert mindenek előtt azon kellett lennie, hogy a 
darám nál amennyire lehet, fordulatot idézzen elő a hadműve
letekben, és ha ez nem sikerülne, gondoskodjék a hadsereg
nek az eredeti hadműveleti alapon Pozsonynyal mint tám pont
tal leendő akadálytalan egyesítéséről. Szóval ismét ott kellett 
felvenni a hadműveleteket, vagyis inkább egy uj hadjáratot, 
honnan Windischgrätz 1848. deczember havában az ő famózus

Schwarzenberg hg. tábornagy környezetében maradt. Az 1813-ki hadjárat
ban kitüntette magát Tarvis bevételénél és a monte-divetói ütközetben 
s Mantua kapitulácziója után azzal bízatott meg, hogy a franczia had
sereget Délfrancziaországba visszavezesse. 1815-ben Frimont br. lovas 
tábornok oldala mellé osztatott be Olaszországban, hol az ő vezetése alatt 
ment végbe a francziák által megerősített lescoussei és fossilei alpesi 
szorosok elfoglalása. A fontos szolgálatokért, melyeket ez évben teljesí
tett, a Mária-Terézia rend lovagkereszljével diszittetett. 1816-ban ezre
dessé lett a vezérkarban, melynek egész tábornokká történt kinevezéséig 
tagja maradt. 1821-ben ama hadtest törzskari főnökévé neveztetett, mely 
a piemonti felkelés elnyomására volt kiszemelve. 1828-ban vezérőrnagygyá 
lépett elő s 1832—1836-ig katonai meghatalmazott volt Maina melletti 
Frankfurtban a központi katonai bizottságnál. Ez évben altábornagygyá 
mozdittatott elő s hadosztályparancsnokká neveztetett Gráczba, majd 
1843-ban Tirol katonai kormányzójává lett, mely minőségében 1848-ban 
Radeczky hadseregének összeköttetését Veronánál Tirollal létesítette és tar
totta fen. Erre az Isonzónál álló tartalékhadtest parancsnokává lett. 1848-ban 
Bécs katonai és polgári kormányzójává neveztetett, mely állásában hu
manus eljárást tartott szem előtt. Ez évben nyerte a Mária-Terézia rend 
parancsnoki keresztjét. 1819. ápril dereka táján a Magyarországon és 
melléktartományaiban működő császári hadak főparancsnokságával bíza
tott meg. Ez évben táboszernagygyá neveztetett. Abban az időben, midőn 
győztesen nyomult a magyar főhadsereg Komárom felé, úgyszólván egy 
már elvesztett parthiet kellett jóvá tennie, — oly feladat, melynél egy 
tábornok épen nem arathat babérokat, de igenis koczkáztathatja jó hír
nevét. Noha a rendkívüli viszonyok között mindent megtett Weiden, a 
mit csak tehetett, előre volt látható, hogy főparancsnoksága Magyaror. 
szágon rövid tartamú lesz. Fordulatot vártak tőle az osztrák hadsereg 
hadműveletében, sőt talán győzelmeket is, ő pedig sokat tett, midőn a 
császári csapatokat összeszedte és biztos alapra állította. Weiden az 
osztrák hadsereg legérdemteljesebb tábornokainak egyike volt s magas 
katonai és világi képzettséggel bírt és mint katonai iró is fellépett. Meg
halt 1853. aug. 7-én Gráczban.
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összpontosított tám adása keresztülvitelénél az előkészületlen or
szág ellen kiindult volt, de természetesen egészen megváltozott 
hadászati viszonyok közt. Hogy oldotta meg Weiden e ne
héz feladatot, később látni fogjuk, egyelőre kövessük az oszt
rák csapatok mozdulatait a Garam-vonalon egész a magyar 
főhadsereggel történt összecsapásig.

Jablonovski hadosztálya ápr. 14-én ért Váczról hátrálva 
Kálnára, hol az ottani átkelési pontot tartotta szemmel, mig 
egy lovas század Zselizt szállotta meg. A hadosztály a Vácz- 
nál szenvedett veszteségek következtében pótlólag 2 gya
log zászlóalj, 1 lovas század és 10 ágyúból álló erősítést ka
pott ápr. 13-án. Ezek Teuchert dandárától kölcsönöztettek, 
mely most mint a Nyitra folyónál gyülekező három dandár 
bal szárnya Kálnára vonult. Ekkor érkezett Jellachichtól a fenn 
említett .parancs, mely szerint a Garamnál összpontosított 
csapatok Esztergomnál a Duna jobb partjára keljenek át. 
Jablonovszki az elhagyandó egyetlen pont fontosságára való 
tekintettel, hol az ellenség a Garamon átkelhetett, két Ízben 
felszólalást tett, melyekre a parancs peremptorius ismétlése 
következett. Jablonovski tehát Kéméndre vonult, ott 17-én 
pihenőt tartott, s egy zászlóaljat összes lovasságával együtt 
a  Garam mellett fekvő Bényig leküldött. Herzinger 15-én 
szintén Kéméndre ért az ideiglenes parancsnoksága alatt 
állott 3 dandár többi részével s 17-én Wohlgemuth altábor
nagy hadtestparancsnok is oda ment, ki a Weldentől nyert 
intézkedés értelmében azonnal a felső Garamhoz nyomult. 
Wohlgemuth elhatározta, hogy a magyar hadseregnek Komá
rom felé ú tját állja, e czélból 18-án Málas és Bese közt fog
lalt állást hadtestével úgy, hogy Kálnát és a legfontosabb uta
kat szemmel tarthatta. Jablonovski hadosztályának két dan- 
dára, valamint Theissing és Teuchert dandárai, melyeknek pa
rancsnokságát Perin tábornok vette át, ápr. 18— 19 közti éjjel 
Málas és Bély között táboroztak, Herzingeré Gsekén m aradt, 
Veigelé pedig Jászfalu felé küldetett. Ápr. 17-én, mely napon 
W eiden Esztergomba ért, azt a parancsot adta Jellachichnak, 
hogy Csőrien hadosztályát azzal a meghagyással indítsa el a 
pesti táborból, miszerint egy menetben Esztergomba érjen, Jel-
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lachichnak pedig meghagyta, hogy az ellenséget, Aulichot, tá  -  
madja meg. A 18-án Esztergomba érkezett Csorich-hadosztály- 
ból 19-én a Wyss dandár Kéménd irányában küldetett előre, 
mig egy elkülönítménynek Kövesdnél á t kellett kelni a Gara- 
mon, hogy Szalka felé nyomuljon, hol egy magyar csapat volt 
felállitva az alsó Garam szemmeltartására. Mindaz, mit W ohl
gemuth az ellenségről megtudott, ama jelentésből állott, hogy 
Nagy-Sarló táján élelmiszerek gyűjtésével foglalkozik s átke
lését még nem hajtotta Kálnánál egészen keresztül.
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XVIII.

A magyar hadsereg zöme a Garam balpartjára ér. — Annak állása. — 
Görgey Armin elkülönítése a bányavárosokba. — A debreczeni függet
lenségi nyilatkozat hírének vétele. — A hadsereg átkelése a Garam jobb 
partjára. — A nagysarlói ütközet. — A hadsereg állása a nagysarlói 
ütközet után s eló'nyomulása Komárom felé. — Az osztrák 4. hadoszt. 

hadmozdulatai és állása a nagysarlói ütközet után.

A magyar hadsereg zömének helyzete a következő v o lt: 
Ápr. 16-án a Garam balpartjára ért, a 3. hadtest Ó-Bars- 
ban volt, az 1. Kis- és Nagy-Szecsén és a 7. hadtest két 
hadosztálya Nagyodon és Zsemléren, a főhadiszállás pedig 
Léván. Onnan egy mozgó hadoszlop küldetett Görgey Armin 
honvéd őrnagy parancsnoksága alatt a bányavárosokba a had
sereg hátvéde gyanán t; e hadoszlop a különböző zászlóaljak
ból összeállított 131/2 századból, tehát 2 1/2 zászlóaljból, 21/a 
lovas századból, egy 6 fontos ütegből és 4 röppentyű-ágyú
ból, összesen 2300 főből állott 10 ágyúval. A hadoszlop első 
sorban Selmecz felé irányittatott. A hadsereg a saját meneté
nek biztosítására tett további elkülönítések s az eddig sze
nvedett veszteségek folytán meggyengült s körülbelül 25,000 
főre mehetett, minthogy Kmety hadosztálya még Váczon állott, 
mely fontos hadászati pontnak egész a Komárom alá érke
zésig megszállva kellett maradnia.

Ápr. 17-én futár érkezett Lévára Debreezenböl, ki hiva
talos értesítést vitt Görgeynek Magyarországnak az országgyűlés 
által ápr. 14-én kimondott függetlenné nyilvánítását s az u ra l
kodóház trónvesztetté deklarálását illetőleg. E határozatot ké
sőbb még behatóan fogjuk tárgyalni és most csak annyit jegy- 
zünk meg, hogy ez semmiesetre sem volt. oly természetű, hogy 
emelhette volna a hadsereg hangulatát, mely épen egy döntő
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hadművelet keresztülvitele előtt állott. Az átkelésnek a Garam 
jobb partjára az 1. hadtest részéről Szecsénél, a 3. részéről 
Ő-Barsnál és a 7. hadtest két hadosztálya részéről Zsemlér- 
nél kellett megtörténni. A hadvezénylet itt azonban nehézsé
gekre bukkant, minek részben önmaga volt oka, részben pe
dig az ellenség gördítette elébe. Ez ugyanis eltávolított az 
egész környékről minden hidverésre alkalmas anyagot s az egész 
hídkészlet, melyet a sereg magával hozott, egy rögtönzött 
talphidból állott, melylyel az erősen megáradt és kiöntött Ga
ram folyót csak félszélességben lehetett áthidalni. A szükséges 
anyag beszerzéséről azonban nem az utolsó pillanatban, hanem 
már Lévára vonulása közben kellett volna gondoskodnia.

Végre azonban mégis csak tudtak magukon segíteni, sok 
bajjal ugyan, de harácsoltak hidanyagot s azt az említett 
talphiddal együtt az utászparancsnok rendelkezésére bocsátot
ták, hogy Ó-Barsnál hidat verjen. Ez azonban talán m ár el 
is felejtette, hogy kell hamarosan hidat v e rn i; mert Káinénál 
és Szecsénél korábban, bár itt is csak ápr. 17— 18-ika közti 
éjjel voltak készen v e le ; Zsemléméi pedig csak 19-én készült 
el. Görgey azonban nemcsak az 1., hanem a 3. hadtestnek is, 
mely O-Barsról Szócsőre vonult, a Szecse és Kálna közt vert 
hidon rendelte el 17-én eslére az átkelést, és az nap este már 
mindkét hadtest a Garam jobb partján á llo tt; az 1. hadtest 
Lök és Alsó Péll mellett, a 3. Derezslény és Endrődnél, egy 
elkülönitménynyel Vészeiénél a Zsemléren folyó hidverés fe
dezésére. Klapka hadtestének a Nyitrára és Surányba ve
zető országutakat kellett szemmel tartani. A 7. hadtest két 
hadosztálya mint előtte való nap, Nagyodon és Zsemléren fe
küdt. A főhadiszállás Léván maradt. Nagyon is ideje volt már, 
hogy a Garamon átkeljenek s Görgey helyesen cselekedett, hogy 
eltért korábbi intézkedéseitől s az 1. és 3. hadtestet egy he
lyen küldte át ápr. 17-én este a folyón, mert 19-én eshetőleg 
m ár részben az ellenség jelenlétében kellett volna az átkelés
nek megtörténnie, mi ama körülménynél fogva, hogy a középső 
és alsó átkelési pontnál a jobb part dominálja a balt, két
szeresen nehéz lett volna.
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A n a g y - s a r l ó i  ü t k ö z e t  á p r .  1 9 -é n .
Ápr. 19-én napfelkelte előtt megindult az 1. és 3. ma

gyar hadtest a már erősen szorongatott Komárom felé. Wohl
gemuth e napon előnyomulást parancsolt Kálna irányában. 
Mintegy 22,000 főnyi hadtestből csak a Jablonovski-had- 
osztály és a tám ogatásra elősietett Herzinger dandár állott 
rendelkezésére. Amaz a kapott 2 zászlóalj és 10 ágyú erősités 
után 9 zászlóaljból, 8 lovas századból és 27 ágyúból, utóbbi 
pedig 3 zászlóaljból, 2 lovas századból és 6 ágyúból állott. 
Miután jelentették Wohlgemuthnak, hogy az ellenség erősen 
megszállotta Nagy-Sarlót, mely jelentés különben alaptalan 
volt, mivel csak a Klapka által oda irányított elkülönitmény volt 
ott, meghagyta a Strastil ezredes alatt álló 15. gyalog sorezred 
3 zászlóaljából s egy 6 fontos és egy röppentyü-ütegből álló 
d andárnak , hogy a helységet foglalja el. A magyar elkülönit
mény természetesen azonnal ki volt űzve Nagy-Sarlóról anél
kül, hogy ostrom-oszlopokban kellett volna ellene nyomulni, 
m int egy különben jól Írott osztrák munkában említve van. A 
két magyar hadtest ez idő tájban épen útban volt Nagy-Sarló 
felé, hová a következő rendben vonultak ki megpihenő állá
saikból :

Dessewffy hadosztálya mint jobb szárny Alsó-Péllről 
egy dandárral Nagy-Sarló felé indult, mig Dipold dandára, 
mint legszélső jobb oldalfedezet, az erdő felé vette útját, mely 
Nagy-Sarlótól északnyugatra esik. Az 1. és 3. hadtest többi 
része Endrődről és Hölvényről nyomult oda. Klapka az elővéd
nél tartózkodott s előnyomultában a Nagy-Sarlóból kivetett el- 
különitményre bukkant. Arra a jelen tésre, hogy a helységet 
az ellenség megszállotta, Klapka azonnal Hölvényre sietett, 
honnan szabad kilátása nyílt Nagy-Sarlóra s azt vette észre, 
hogy az osztrák csapatok még nem voltak kellően kifejlődve, 
vagyis inkább, hogy szokott eltolásaikkal foglalkoztak. Klapka 
elhatározta, hogy Nagy-Sarlót megtámadja s erősítést kért 
Damjanichtól, ki Wisocky hadosztályának azonnali elküldése 
által teljesítette is kívánságát. Erre megtette Klapka intézke
déseit a tám adásra. Reggeli 9 óra volt, midőn Kazinczy és
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Wisocky hadosztályai, előbbi Nagy-Sarló arczvonala felé irá 
nyítva, utóbbi pedig a helység keleti oldala irányában az ut 
két oldalán állást foglaltak, mig Dipold dandára , mint a jobb 
szárny éle a hölvényi erdő szélén mutatkozott. Gáspár érte- 
sittetett. a szándékba vett támadásról, és Damjanich, ki meg
érkezett a csapatokhoz, megadta a jelt rá.

A támadás oly módon hajtatott végre, hogy Kazinczy 
hadosztálya mint derékhad, Nagy-Sarló arczvonala és Wisocky 
hadosztálya mint balszárny, a helység keleti oldala ellen nyo
mult, mig Dipold dandára egyidejűleg a nagysarlói erdő ellen 
irányittatott. A támadás tehát összpontosított volt, melynél 
Nagy Sándor az ő lovasságával a bal oldalt fedte. Knézich 
hadosztálya a 3. hadtestből és Dessewffy hadosztályának m á
sodik dandára Bobich alatt Hölvény előtt tartalékban maradt.

Wohlgemuth a nagysarlói erdőben és az attól nyugotra 
eső magaslatokon állította fel balszárnyát ; derékhada, Stras- 
til dandára, Nagy-Sarlót szállotta meg s támogatásául a Drei- 
hann-dandár szolgált, mig jobbára lovasságból álló balszárnya 
az úttól délre volt felállítva.

A támadás 10 órakor vette kezdetét nagyon élénk ágyú
zással, mely alatt nehány ellenséges ágyú leszereltetett. Erre 
előnyomult a 17. és 19. honvéd zászlóalj s a 39. gyalog sorezred
3. zászlóalja, melyek rohammal elfoglalták a helység kijára
tait. E közben Dreihann és Strastil dandárai is utánnyomultak. 
Ekkor a bal szárnyon Damjanich is támadni kezdett Wisocky 
hadosztályával. Leiningen és Kiss dandárainak zászlóaljai ro
hamoszlopokban heves ágyúzás után a helység belsejébe szo
rították az ellenséget, hol borzasztó utczai harcz fejlődött ki, 
melyben a vitéz osztrák katonák minden tartható pontot m a
kacsul védelmeztek, s a derék honvédeknek egyenkint kellelt 
azokat elfoglalniok; miközben az osztrákok a közeli m agasla
tokról s a helység hátsó részéből, mely még kezökben volt, 
gránátokkal és röppentyűkkel árasztották el Nagy-Sarlónak a 
magyarok által elfoglalt részét.

Már egy egész óra hosszat tartott a harcz Nagy-Sarló
ban, midőn Wohlgemuth a további ellenállás lehetetlenségét 
belátta s a Jablonovski-hadosztályt a magaslatokon vonta

17Gelioh : F ü g g e tlen ség i harcz . I I I .  k ö te t.
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össze, melyek a községtől délnyugotra emelkednek s úgy 
Nagy-Sarló, mint az előterep fölött uralkodnak. Damjanich 
erre összeszedte zászlóaljait, hogy tám adásba menjen át az 
osztrákok emelkedett állása e llen ; e hadmozdulatban Nagy 
Sándornak is részt kellett venni lovasságával Jablonovski jobb 
oldala ellenében. Ekkor azonban ágyudörgés volt hallható a 
magyar hadak jobb szárnya felől. Herzinger osztrák dandára
mvéMA, V\o«y voW  mAott \viäÄöV\a. ‘á.
Nagy-Sarló felől jövő ágyudörgést, Csekéről legott Endrőd 
irányába nyomult, hogy a surányi utón Besénél álló Teuchert 
és Theissing dandárok összeköttetését Jablonovski hadosz
tályával helyreállítsa s a hölvényi erdőben Dipold dandárára 
bukkant. Ez rövid harcz u tán  kénytelen voit visszahúzódni 
Bobich dandáréhoz.

Guyon, ki mint olvasóink már tudják, Lenkeyvel együtt 
Komárom esetleges parancsnokává neveztetett — a melyikük 
tudniillik előbb bir oda bejutni — saját jószántából a csata
téren volt s a Dipold és Bobich dandárok parancsnokságát 
vette át, melyekkel azonnal támadóan lépett fel s Herzingert 
Cseke irányában történt hátrálásra bírta. Damjanich és Klapka 
eközben elkészültek a Jablonovski hadosztályra mérendő súlyos 
és döntő csapás előkészületeivel, csak Nagy-Sándor nem volt 
még lovasságával a helyén, mivel a terep nehézségeivel kellett 
küzdenie. Ez hátráltatta a Nagy-Sarló előtti magaslatok meg
támadását, mi végre mégis megtörtént. A honvéd zászlóaljak 
az osztrák ütegek gyilkoló kartácszápora daczára egész tűz
zel rohanták meg a magaslatokat. Amint végre Gáspár elővág
tatott a 7. hadtest lovasságával, melynek két hadosztálya 
Zsemléméi átkelt a hídon s a Garam felől előnyomult, belátta 
Wohlgemuth, hogy az állás m egtartására többé gondolni sem 
lehet, a magyarok azonban egész tűzzel hömpölyögtek fel a 
magaslatokra s Jablonovski hadosztálya nagy veszteséggel ki
veretett állásából s futásnak eredt. Egyidejűleg Klapka zászló
aljai is elfoglalták a nagysarlói erdőt.

Jablonovski hadosztályát visszavonulása közben az 1. 
hadtestből 3 és a 3. hadtestből 6 század lovasság Nagy 
Sándor vezetése alatt a Gáspár egyidejű támogatása mellett a 
legnyomatékosabban üldözőbe vette, miközben annak egy
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része a jobb oldalon körülményé Málas felé, mig a másik 
Gseke és Jászfalu irányában futott. Az ütközet d. u. 4 órakor 
már véget ért, midőn a hölvényi erdő irányában ágyudörgés 
hangzott fel. Már azt hitték, hogy valamely erős osztrák had- 
oszlop hátban tám adta meg őket, mely talán Jablonovski tá 
mogatására sietett, azonban csak Teuchert és Theissing dan- 
dárainak egy oldalelkülöniíménye volt, mely az említett erdő
ben eltévedt s a 28. honvéd zászlóalj egyes megfigyelés végett 
felállított századaira bukkant. Ezeket pár golyó, melyeket az 
osztrák elkülönitmény ily váratlanul közibök röpített, nagy 
zavarba hozla úgy, hogy az ellenség gyorsan tám adásra hasz
nálta fel e körülményt s szilárd állást foglalt az erdőben. 
Klapka rögtön a helyszínére sietett, állást foglaltatott a Bobich- 
dandárral s a 28. és 47. honvéd zászlóaljak által megtámad- 
ta tta  az osztrák elkülönitményt, mely élénk ágyúzás után Fakó- 
Vezekényre szorittatott hátra s az üldöző lovasság által nagy 
részben foglyul ejtetett.

Az osztrák hadak a nagysarlói ütközetben mintegy 2000 
embert vesztettek halottakban és sebesültekben s majdnem 
ugyanannyit foglyokban. Ez utóbbiak közt volt 12 tiszt külön
böző ezredekből s a 15. gyalog ezred 4. zászlóaljának pa
rancsnoka, Abele százados is. Ezenkívül több ágyút, sok lő
szerkocsit és társzekeret vesztettek. Magyar részről a veszte
ség körülbelül 700 emberre ment.

Az osztrák csapatok hosszabb időn át csakugyan s z í v ó s  

ellenállást fejtettek ki, de a hadvezénylet, melynek terve volt 
a Komárom felé vezető utakat fedezni s mely támadásba 
ment át, bár elmulasztotta az ütközet felvétele előtt a hadtest 
egyesítését, vagy legalább annak kezdetekor a Teuchert és Theis
sing dandárokat magához vonni, különféle hibákat követett el. 
A magyar csapatok rendkívül vitézül harczoltak, különösen 
kitüntették magokat ismét a 3. és 9. honvéd zászlóaljak, to
vábbá a 19., 39. és 60. gyalog sorezredek 3. zászlóaljai s 
végül a lengyel légió. Ütegeik alkalmazásánál kiváló ügyesség 
és elszántság által tüntették ki magukat Freudenreich, Markó 
s Philippowszky tüzérszázadosok.

Damjanich mint mindig, itt is vitézül harczolt, a vezény-
17*



260

let azonban a csata folyamában nem igen egységes volt. Klapka 
nagyon helyesen tette intézkedéseit s egész határozottan vegyült 
bele az ütközetbe a nagysarlói erdőnél. G ö r ge y e n a p o n  a 
h a - r c z t é r t ő l  t e l j e s  t á v o l l é t e  á l t a l  t ű n t  ki .  Egész 
nap Léván tartózkodott, az ottani várból kisérte figyelemmel 
az ütközet folyását s kiküldött parancsőrtisztek által informál- 
tatta folyvást magát. Az igazat csak az esti órákban tudta 
meg Görgey Damjanich egy jelentéséből. Pedig e napon még 
serege két hadosztályának a Garamon való átkeléséről volt szó s 
két hadtestnek egyidejüleges összecsapásáról az ellenséggel. 
Hogy a hid Zsemléméi elkészült, azt szintén csak az esti órák
ban tudta meg Görgey.

Az ápr. 19—20-ka közötti éjjel következőleg táborozott 
a magyar fő hadsereg: Az 1. hadtest Fajkürt előtt, a 3. 
Fakó-Vezekény és Málas között, a 7. hadtest két hadosztálya 
Zseliz előtt az esztergomi országúton. 20-án folytatta a had
sereg előnyomulását. Az 1. és 3. hadtest Jászfaluig hatolt, a 
7. hadtest két hadosztálya a Garam jobb partján lefelé, mi
közben a Gsorich hadosztályából Wyss dandárjára bukkantak, 
melyet visszaszorítottak. Wyss különben már parancsot kapott, 
hogy kövesse a többi csapatok hátráló mozdulatát.

Wohlgemuth altábornagy ápr. 20-án már Érsekújvárra 
ért, hol Veigl dandára fogta őt fel. Herzinger és Veigl dan- 
dárai 21-én megfigyelés végett a Nyitránál m aradtak hátra s 
Wohlgemuth hadtestének többi dandáraival Sellyénél a Vág 
mögé vonult, mely mellett Deákinál Stastil, Sellyénél Perin 
és Theissing, Vág-Királyfalvánál Dreihann foglalt állást dan- 
dárával. Ez által a 4. osztrák hadtest Nagyszombat és Po
zsony között abban a helyzetben volt, hogy Bécset fedezhette. 
Miután Sóssay tábornok nagyon sietett kiüríteni a Csallóközt, 
hol dandárával fel volt állítva, a Komáromot körülzároló vo
nal a Duna bal partján egészen felbomlott. S igy semmi sem 
akadályozta többé a Komáromba bejutást. A Duna jobb part
ján  m ár csak Lederer dandára- állott Simunich alatt egy 
ostromkészlettel és 72 nehéz ágyúval, melyek hevesen bombáz
ták a hídfőt és a hidat.
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XIX.

Komárom körülzárolásának megszüntetése a Duna balpartján. — Klapka 
elővédének az erődbe bevonulása. — Weiden intézkedései a nagysarlói 
ütközet kedvezőtlen kimenetele következtében. — Weiden intézkedései 
Budapest kiürítésére a Hentzi parancsnoksága alá helyezett budai vár 
kivételével, a császári hadak Komárom alatti összpontosítására s az 

összes hadi felszerelvény elszállítására.

Ápr. 21-én Sz.-Péterre ért az 1. és 3. magyar hadtest, 
honnan előcsapataik a Zsitváig tolattak előre. A 7. hadtest két 
hadosztálya végrehajtotta e napon egyesülését Köbölkutnál az 
l .é s  3. hadtesttel. Az napon sikerült Guyonnak 60 huszárral 
a komáromi várha bejutni, és megvinni a hirt, hogy már 
közel van a felmentésére siető hadsereg. Egyidejűleg átvette 
a várparancsnokságot. Több komáromi lakos és a helyőrség 
kiküldött járőrei az erődből csolnakokon átkeltek a Zsitván, 
hogy a hadsereg ottlétéről meggyőződjenek. Az osztrák csapatok 
által a Zsitván szétrombolt átjáratokat még ápr. 21— 22-ke kö
zötti éjjel helyreállították az utászok és a várból segítségül vett 
ácsok s 22-én reggel Klapka elővédé a megszálló csapatok és a 
lakosság örömrivalgása s az ágyuk bömbölése közt, melyek az 
erődön belől és kívül teljes tevékenységben voltak, bevonult 
Komáromba. Az 1. és 3. hadtest többi része 22-én a vághidfő előtt 
táborozott, a 7. hadtest két hadosztálya pedig Köbölkút on s 
Bátorkeszin feküdt. Horváth ezredes portyászó oszlopa paran
csot kapott, hogy Zsemléméi keljen át a Garamon, hogy aztán 
Verebélyen át a Nyitra folyóhoz nyomuljon, addig ápr. 
2 !—22-ke közti éjjel 4 lovas század küldetett oda Jászfalu
ból. A nagysarlói ütközet után Kmety parancsot kapott, hogy 
Váczról Párkányra vonuljon hadosztályával. Amint oda ért, a 
7. hadtest más két hadosztályának Köbölkút és Bátorkesziről
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Komáromba kellett nyomulniok, arra  a hírre azonban, hogy az 
osztrákok ismét támadóan akarnak fellépni a Vág mellől, a 
két hadosztály Pöltenberg parancsnoksága alatt Bajosra és 
Perbetére irányittatott. Gáspár tábornok a függetlenségi nyi
latkozat következtében e napon lemondott állásáról s helyette 
Pöltenberg vette át a 7. hadtest parancsnokságát.

Lássuk most mindenek előtt, mit tett Weiden táborszer
nagy a nagysarlói ütközet után, a mely napon a 2. magyar 
hadtest is megtámadtatott Pest előtt, miáltal Jellachich és 
Schlick végre meggyőződtek, hogy Aulich ügyes tüntetései 
által az egész időn át felültette őket. Mindenek előtt a Wvss 
dandárát a  Duna jobb partjára küldte át s a hidat Eszter
gomnál szétbontatta. Ez a dandár aztán Tatára volt menendő 
és Lederer dandárával Komárom előtt összeköttetésbe lépendő, 
mihelyt Esztergomba érkezik a Golloredo-dandár Dorogról, 
hol akkor állott. Schwarzenberg Ödön hadosztályának a 2. 
hadtesttől, mely akkor W rbna nyugdíjaztatása után Csorieh 
parancsnoksága alá jutott. Budáról Esztergomba kellett menni. 
A 2. hadtest csapatainak emez elhelyezése által a Komárom 
alatti ostromló hadtest megerősítését, a magyarok részéről a 
jobb partra leendő átkelés megkísérlésének meghiúsítását s a 
közeledő 3. hadtest menetének fedezését akarták elérni. Ugyanez 
okból két megfigyelő őrséget is állítottak fel a sz.-endrei és 
a Csepel szigeteken, tehát fel- és lefelé a Dunán. Sz.-Endrét 
Alnoch ezredes egy elkülönitménynyel, Csepel szigetét pedig 
Horváth br. ezredes egy mozgó oszloppal szállotta meg.

Ápr. 20-án oda hagyta Weiden Esztergomot s Budára ment. 
hogy megtegye intézkedéseit a hadsereg visszavonulása körül 
s az ezzel összeköttetésben álló rendszabályokat. Weiden teljesen 
tisztában volt magával a hadsereg helyzete iránt, nem rin
gatta csalódásban magát s lankadatlan erélvlyel vette kezébe 
a teendőket. Már ápi. 21-én reggel közölte tervét a hadtest- 
parancsnokokkal és a többi csapatok főnökeivel. A harczrendet 
érintetlenül hagyta. A terv a W indischgrátzétől eltérőleg amaz 
alapeszmén sarkalt, hogy Budapest bírása nem biztosítja Ma
gyarország bírását, a hadsereg egy harm adát igénybe veszi és 
gátolja a hadműveletek menetét. A budai vár kivételével tehát
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a  testvérfőváros kiürítendő s a visszavonulás átalában oly 
módon szabályozandó, hogy emellett a déli harcztéren folyó 
hadműveletek is, hol kedvezőtlen fordulat állott be, kellően 
tekintetbe vétessenek. E őzéiből Jellachich az úgynevezett déli 
hadsereg főparancsnokává volt kinevezendő, melynek az alsó 
Dunánál álló horvát és szerb csapatokból s az eddig az ő
1. hadtestéhez tartozókból kellett állania. Ereje 15,000 főre 
ment a megfelelő számú ágyukkal.

Ami felszerelési anyag volt és uj csapatainak szervezésére 
szükségesnek mutatkozott, röppentyűkkel fegyverzett 4 gőz
hajóra és 11 uszályhajóra rakatta s a lehető gyorsasággal 
Eszékre szállíttatta. Egy féligmeddig független kis sereg-parancs
nokság adományozása által részben teljesítette Weiden Jellachich 
óhaját, másrészt véget vetett a főhadseregnél oly zavaró és 
hátrányos működésének. E mellett számított Weiden a befo
lyásra, melyet a bán a szlávokra gyakorolni fog és sikert 
remélt tőle. Hadtestével nem távozott mindjárt el, hanem Pest 
kiürítése után Promontornál kellett állást foglalnia, hogy éle
lemmel lássa el és fedezze Budavárát s csak akkor volt délre 
távozandó, ha lefelé a Duna balpartján nagyobb ellenséges 
hadmozdulatoktól vagy a jobb partra átkeléstől lehet tartani. 
A budai vár parancsnokául Hentzi tábornok*) neveztetett ki,

*) Arthurmi Hentzi Henrik vezérőrnagy 1785. okt. 24-én született 
Debreczenben. Egy svájczi családból származott s annak a Hentzi Sá
muelnek az unokája volt, ki a berni aristokráczia uralkodása elleni 
összeesküvésben való résztvevőséért 1740-ben kivégeztetett. Atyja osztrák 
szolgálatba lépett s egy magyar nővel kelt egybe, igy történt, hogy 
Hentzi Magyarországon született, hol atyja őrségen volt. Hentzi tábornok 
1804-ben kezdette katonai pályáját mint hadapród a mérnökkari had
testben és már 1805-ben egy ellenséges élelmi szállítmány elvétele által 
tüntette ki magát Olmücz mellett. 1809-ben a komáromi vár őrségéhez 
tartozott s több katonai vállalatban részt vett a Csallóközön. 1814-ben 
résztvett Auxonne körülzárolásán, a szt.-georgei, lyoni és voreppei üt
közetekben s óvatos és elszánt magatartásáért a hessen-homburgi her- 
czeg és Wimpffen tábornokok által különösen megdicsértetek;. 1828-ban 
őrnagygyá, 1834-ben alezredessé és 1841-ben ezredessé lépett elő, mely 
állásában 1842-ben a mérnökkari hadtesttől az utász hadtest parancs
nokává neveztetett. 1847-ben vezérőrnagygyá előléptetve 1848-ban a pé- 
terváradi erőd parancsnokságát vette át, ez állásán azonban csak rövid
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ki teljesen ismerte a helyi viszonyokat. Azon feladatát, hogy 
e különben védelemre alkalmatlan helyet valódi erőddé ala
kítsa át, két napi bámulatosan rövid idő alatt megoldotta 
H entzi; mert m ár ápr, 23-án minden erre vonatkozó intéz
kedés végre volt hajtva. Az élelmezés és lőszerkészlet hat 
hétre biztosítva volt. Abban a reményben éltek tehát, hogy a 
várat ez idő alatt felmenthetik. A czél, melyet Weiden a budai 
vár megszállásával követett, az volt, hogy az ellenséges had
sereg egy részét visszatartsa az osztrákok üldözésétől s ezt 
mint látni fogjuk teljesen elérte, mert Görgey seregének zö
mével lépre is ment s ezzel el volt döntve a háború sorsa. 
Ápr. 23-án kiürítette Jellachich Pestet s Promontornál foglalt 
állást. Erre a raktárakban és szertárakban még mindig fel
halmozott hadikészletek eltakarításáról s több ezer beteg és 
sebesült elszállításáról kellett gondoskodni, kikkel tele voltak 
a kórházak.

Éhez járultak még a pénztárak, más értékes hadi kel
lékek, a nagy tüzérségi tartalék, a főhadiszállás irodája és a 
politikai polgári foglyok. Ez a nagy szállítmány megfelelő 
fedezettel ápr. 22. és 25-én két oszlopban indíttatott Sz.-Fe- 
hérváron, Veszprémen és Pápán át Sopronba.

Hentzi a budai vár számára a következő őrséget kapta: 
a Vilmos főhg nevét viselő 12. gyalogezred harmadik zászló
alját 1000 emberre], a Cecoopieri 23. gyalogezred első zászló

idéig maradt. Magatartását megbizhatlannak jelentette a kormánybiztos 
a magyar kormánynak s Pestre hivatott, hol minden foglalkozás nélkül 
maradt mindaddig, mig az osztrák fó'hadsereg bevonult a fővárosba. A 
magyar kormánynak Debreczenbe történt átköltözködése alkalmával egé
szen megfeledkeztek llentziró'l s Windischgrätz bevonulása ragadta ki őt 
végre válságos állásából. Weiden az osztrák fű hadseregnek a fővárosból 
elvonulásakor a budai vár parancsnokává nevezte ki Hentzit. Miként 
helyezte védelmi állapotba e helyet, mely épen nem érdemli meg az erőd 
nevet, s miként védelmezte azt a magyar fő hadsereg zöme ellenében 
látni fogják olvasóink az erőd bírásáért folyt harcz leírásából. Ő felsége 
a Mária-Terézia rendjelet adományozta a vitéz tábornoknak, ki addig vé
delmezte a várat, mig utolsó, összeszedett csapatainak élén elesett, azon
ban Pest város hasztalan bombáztatása által egészen elhomályosította 
Ilentzi ezt a fényes fegyvertettet. Egyetlen fiát ő felsége bárói rangra 
emelte s nagy bőkezűséggel gondoskodott özvegyéről.
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alját 700 emberrel, a varasd-kőrösi határőrvidéki gyalogezred 
harmadik zászlóalját 900 emberrel, az 1. bánsági határőrvi
déki gyalogezred 1. zászlóalját 600 emberrel, az 5. tüzérezred 
1. századát, a bombász-hadtest 1. osztagát, a vártüzérség 1. 
osztagát, a 17. Hohenlohe gyalogezred 100 emberét mindene
sekül, egy fél árkász-századot, egy fél utász-századot, 1 sza
kasz János-vértest, összesen 3500 embert. Dandárnokká Alnoch, 
a 23. gyalogezred ezredese, tüzérparancsnokká Cherpon őrnagy, 
mérnökkari főnökké Polini százados neveztetett. A vár védel
mére 51 ágyú rendeltetett. A vizmü védelmére az ágyúállások 
előkészíttettek. A várbeliek felhivattak: lássák el magukat 
élelmiszerekkel.

Az utasításban, melyet Hentzi a vár védelmét és külön- 
neni m iheztartását illetőleg kapott, szóról-szóra ezeket mondja 
W eiden:

«További m agatartását illetőleg meg lön hagyva Hentzi 
tábornoknak, hogy ha az ellenség Pestet megszállaná, egész 
erővel hiúsítson ugyan meg minden átkelési kísérletet a vár 
környékén, de a Pestről történő ellenséges ágyúzást csak 
kartácsokkal és golyókkal viszonozza , a város bombázását 
az ellenség elűzésére ne, hanem csak az esetben alkalmazza, 
ha a lakosságnak világosan a budai vár ellen irányuló felke
lése ezt megtorlásul szükségessé tenné, vagy pedig abban az 
esetben, ha az ellenség a Duna balpartjáról lövetni próbálná 
a várat. Ha ellenben a jobb partról fenyegettetnék komolyan, 
avagy támadtatnék meg az erőd, ezt a teljes számban meglevő 
ágyuerő alkalmazásával állhatatosan védje mindaddig, mig a 
bástyák állapota s a felszerelés ezt lehetővé teszik. Rendkívüli 
esetekben ugyan egy az összes törzstisztekből és az őrség 
parancsnokából álló haditanács véleményére u tasittatott a 
tábornok, ennek nyilatkozata azonban semmiesetre se lehessen 
kötelező az egyedül felelős parancsnokra nézve.»

Ez az utasítás kiáltó ellenmondást foglal magában. 
Előbb azt mondja,, hogy a Pestről történendő ellenséges ágyú
zás csak kartácsokkal és golyókkal viszonozandó, alább pedig, 
hogy a város az esetben is bombázható, ha az ellenség a
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Duna bal partjáról megkísértené a vár lövetését. Ez tehát 
Pest lett volna.

Ápr. 23-án éjjel indult el a 3. hadtest. Lichtenstein 
hadosztálya még azon éjjel Biára ért és 24-én az egész had
test, mely Bánhidán egyesült, tovább folytatta útját s 25-én 
Igm ándra ért. E menet közben Colloredo dandára Dorogról 
és Esztergomból Újfalun és Tatán át annak jobb oldalán ha
ladt s aztán Mocsánál lépett összeköttetésbe Csorich alatti 2. 
számú hadtestével. A császári hadak zöme egyesült, tehát a 
Komáromot ostromló Simunich alatti csapatokkal, egyedül a
3. hadtest hátvéde, Montenuovo dandára maradt a lovak 
kimerültsége miatt Bánhida és Kocs között hátra. Az ápr.
24-én napkeltekor Budára áttett 1. hadtest (Jellachich) hátvéde 
szétrombolta a hajóhidat, felszedte a lánczhid burkolatát s a 
lakosság elrémitésére egy nagy üres lőporszekrény állíttatott 
fel annak közepén. Jellachich még ápr. 24-én promontori 
állásába vonult s miután ellátta vágómarhákkal a budai várat, 
Dunapentelén és D.-Földváron át Eszékre indult, hová az 
előre küldött gőzhajók és uszályok m ár ápr. 25-én megérkez
tek. A főhadiszállás ápr. 24-én Bábolnán volt, honnan 25-én 
Győrbe tétetett át. A két nagy szállítási oszlop 25-én Vámos- 
Lödre ért, honnan most már folytathatta nyomulását Sopron felé.

Ápr. 25—26-ka közti éjjel a veit parancshoz képest 
eltávolíttatta Simunich az ostromágyukat és a lőszerkészletet 
az ütegekből; ezeknek egy része Gönyőn át hajókon volt a 
folyamon felfelé szállítandó, más része pedig Győrön, Kapos
váron és Sopronon át viendő. Ez a nehéz feladat az aránylag 
nagyon rövid idő alatt, négy 24 fontos é3 három 18 fontos 
ágyú hátrahagyását kivéve, melyek legtovább folytatták a  tü 
zelést a vár ellen s m ár nem voltak eltávolithatók, meg lön 
oldva. A lőszernek a Dunán történt elszállítása alkalmával 
egy uszályhajó Gönyőnél levegőbe röpült. Ezzel Komárom 
ostroma véget ért, a roppant hadi felszerelvény azonban meg 
volt mentve az osztrák hadsereg számára.

Wyss dandára ápr. 25-én Győrön át a kis Csallóközre 
helyeztetett át és Colloredo dandára vonult helyette Ó-Szőnyre. 
E napon valamennyi hadtest megérkezett a számára kijelölt
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állásokba a komáromi hidtő elé s a  Weiden által tett 
visszavonulási intézkedések óvatosan és nagy pontossággal 
egytől-egyig végre voltak hajtva. Ha Görgey nem birta ezeket 
meghiúsítani és az osztrák hadsereget nagyon veszélyes hely
zetbe hozni, annak oka egyszerűen abban feküdt, hogy az 
ostromlók golyói szétrombolták a komáromi hidat s miután a 
szükséges hidanyag h iányzo tt, egy koshidat kellett verni, 
melynek hordképessége problematikus volt és melynek elő- 
állitása sok időbe került.
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XX.

Pest felszabadul. — Küldöttség Aulichnál. — Aulich kiáltványa a fővá
ros lakosságához.

Mielőtt a Komárom körüli további eseményeket előadnók, 
lássuk, mi történt Pesten az osztrák csapatok elvonulása 
után. Alig ürítették ki ezek a várost, midőn egy félszázad 
W ürttemberg-huszár já rta  be az utczákat a lakosság öröm- 
rivalgásától kisérve, mely aztán mindenféle élelmiszert és bort 
czipelt ki a táborba, s virágokkal és nemzeti szalagokkal 
elárasztva, azzal a jelentéssel tért vissza, hogy Pest szabad. 
A lakosság csakhamar valóságos népvándorlást tartott Aulich 
táborába, melyet ez 25-én keleti irányban ütött fel Pest előtt 
s Asbóth hadoszlopát. Soroksárra helyezte á t ,  főhadiszál
lását pedig a legelső házak egyikébe tette. Nemsokára a 
város egy küldöttsége jelent ottan meg, hogy Aulichot annak 
nevében üdvözölje s utasításait fogadja. Aulich visszahelyezte 
a városi hatóságot, a mint deezember végén meg volt alakulva 
s a rend fentartását és a hadteste szám ára szükséges kellékek 
előállítását ajánlotta figyelmébe, amire különben nem kellett 
különös ösztönzés. Azután kiáltványt intézett Aulich a főváros 
lakosságához, mely jellemzi az öreg jellemes katonát. Minden 
frázis nélkül, röviden és velősen elmondta ebben, amit el kellett 
mondania s egy betűvel sem többet. A kiáltvány következően 
hangzo tt:

«Polgárok! Diadalmasan közelit a magyar hadsereg a 
rövid időn szabad Magyarország fővárosa felé. Mi szabadsá
got, függetlenséget és békét hozunk nektek. Hozzuk nektek a
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legfőbb javakat, hogy élvezhessétek azokat jövőben. Ennélfogva 
felhívunk benneteket, lássatok mindennapi foglalkozástokhoz 
s ne zavarjátok a főváros nyugalmát és rendjét. Testvéri 
üdvözletünket küldjük nektek és együtt kiáltjuk veletek lelke
sülten: «Éljen a haza!» Pest előtti tábor, 1849. ápril 25.

A u l i c h ,
tábornok és a 2-ik hadtest parancsnoka.

Ápr. 23-án Lenkey*) hadosztálya kitörést tett Komárom
ból a Csallóközbe s végképen kiszorította onnan Sóssaynak 
ott felállított osztrák dandárát. A koshidnak ápril 25-én éjjel 
el kellett készülnie, hogy másnap nagy kitörést lehessen tenni 
a hídfőből s a jobb parton is felmenteni Komáromot az ost-

*) Lenkei és zádorfalvai Lenkey János 1810-ben született s 1826-ban 
mint hadapród a Württemberg 6. huszár ezredbe lépett, melyben 1848-ban 
százados és ama század parancsnoka volt, mely a Magyarországból vett, 
legelső kedvezőtlen hírre galicziai állomásáról önhatalmúlag hazájába 
indult s minden akadály nélkül Mármaros megyébe ért. E század saját
ságos szökését, mi akkor nagy feltűnést keltett, már említettük s még 
csak azt kell megjegyeznünk, hogy Lenkey és Fiáth főhadnagy, kiket 
félig-meddig kényszeritett a legénység az együttmenetelre, ez által nagyon 
népszerű férfiakká váltak. A déli táborba a szerbek ellen rendelve, na
gyon vitézül harczolt Lenkey századának élén, ép úgy Fiáth is, ki ké
sőbb elesett a harcztéren. Gyors előmenetele közben az ujan felállított 
13. Hunyadi huszár ezred ezredesévé neveztetett ki Lenkey, melyet na
gyon jól szervezett és vezényelt. Ápril hó első napjaiban történt vezér- 
ó'rnagygyá neveztetése, mely minőségben Guyonnal együtt a komáromi 
vár esetleges parancsnokává neveztetett ki. Sikerült is neki hamarabb 
bejutni Komáromba mint Guyonnak és átvette a parancsnokságot, midőn 
azonban utóbbi is megérkezett, erre szállott át a parancsnokság. Ápr. 
23-án Lenkey vezette a kitörést a Csallóközbe s kiűzte onnan az ellen
séget. Ezután hosszabb időn át rendelkezés alatti állapotba helyeztetett, 
mit Kossuth, ki több talentumot sejtett benne, mint a mennyivel való
ban birt, erősen rosszalott. Végül a tartalék lovas hadtestparancsnokává 
neveztetett, mely a Tisza mentén alakult. Lenkey nagyon jó lovas tiszt, 
derék ezredparancsnok, de gyenge tábornok volt mint sok mások. Ezért 
e minőségben semmi különös szerepet nem játszott. A világosi fegyver- 
letételhez Lenkey is csatlakozott. Már a Gyuláról Aradra szállítás közben 
kitűnt, hogy nem képes sorsát állhatatosan viselni s amint börtön-czel- 
lájába lépett, szelleme elkezdett sötétülni. A kórházba szállítva, ó'rjön- 
gésben tört ki s nemsokára meghalt börtönében.
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rom alól. Az intézkedéseket eme kitöréshez Görgey felszólít 
tására Klapka dolgozta ki. E szerint öt dandárnak kellett Kné
zich alatt a tám adást megkezdeni. Kiss és Kökényessi dandá- 
rainak éjfél tájban kellett a koshidon átkelni, s a hídfőben 
oly módon állást foglalni, hogy annak közepe mögött álljanak. 
A 3. hadtest eme két dandára után Schulz és Zákó dandá- 
rainak a 2. hadtestből kellett a hídon átkelni és jobbra Uj- 
Szőny felé fordulva alakulni, Dipold dandárénak pedig még éj
fél előtt hajókon a hídfőbe jutni s abban balra Ó-Szőnynek 
fordulva felállani. Kiss dandárénak készen kellett állania, hogy 
Kökényessi dandára által támogatva a Homokhegy ellen nyo
muljon s az ott levő ellenséges ütegeket rohammal elfoglalja 
és aztán kellő őrség hátrahagyása után nyugatnak Monostor 
felé forduljon. Kissel együtt Schultznak is Uj-Szőny ellen kel
lett nyomulnia s aztán szintén Monostor felé tartani. A vár
őrség két zászlóalja a nádor - vonalon fölül Csallóközből 
hajókon volt a Dunán átkelendő, hogy a fennemlitett tám adást 
támogassa. A Monostor ellen irányuló támadás alatt Dipold- 
nak szintén Ó-Szőny ellen kellett nyomulnia. Az 1. és 3. had
testek többi része követendő volt a fennebb említett öt dan
dárt a koshidon és a hídfőn át, mihelyt az ellenséges ütegek 
s az ottani magaslatok elfoglaltattak.

Itt azonban gondoskodni kellett azon esetre is, ha ebbőt 
a kombinált támadásból formális csata fejlődnék ki, m iért is 
abban történt megállapodás, hogy az esetben a balszárnyat 
Ó-Szőny és Mocsa ellen Klapka, a  derékhadat Csém és Har
kály ellen Damjanich és a jobb szárnyat Ács ellen Görgey 
fogja vezényelni.

Csata elfogadása esetére számitani kellett a 7. hadtest 
két hadosztályának közreműködésére is, melyek mint tudjuk, 
csak az imént küldettek Bajcsra és Perbetére a Nyitra mellé. 
Hogy mint tartalékok kéznél legyenek, ápr. 25-én az a pa
rancs intéztetett hozzájok, hogy Sz.-Péteren át Komáromba 
siessenek. A hadmozdulatok czélja az elfogadandó csatában a 
győri ut elnyerésére irányult, hogy Weldent minél inkább dél 
felé szorítsák.
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A fennebbi intézkedések a következő módon hajtattak 
végre: Éjfél utáni 2— 3 óra közt Kiss dandára Knézich had
osztályából megkezdte a támadást s rohammal bevette a hid- 
főtől délre az úgynevezett Homokhegyen levő sánczokat, me
lyekben 4 huszonnégy fontos és 3 tizennyolcz fontos ágyú s 
nagy mennyiségű lőszer volt. A megrohant őrség nagy része 
lekaszaboltatott és foglyul ejteteft. A Schulz-dandár komolyabb 
ellenállás után, csaknem egyidejűleg foglalta el rohammal 
Uj-Szőnyt. Erre Monostor ellen fordultak a rohamoszlopok, 
s itt a két zászlóalj háttám adásának, melyek Komáromon 
fölül keltek át a Dunán, kellett a döntést előidézni. Ezek 
azonban megkéstek, minek az lett a következése, hogy a 
Lederer-féle osztrák dandár észrevette közeledésüket s még 
idején Ácsra vonult vissza. A Dipold-dandár szintén meg
késett s igy ez is később tám adt úgy, hogy az ellenséges őr
séggel egyátalában nem került ütközetre a dolog. Két gránátos 
század a bécsi Deutschmeister-ezredből, melyek amaz őrség 
hátvédét képezték s a Merville-féle gránátos zászlóalj kötelé
kében állottak, miután két század Koburg-huszár hátrálási vo
nalukat elvágta, lerakta a fegyvert. Arra a hírre, hogy a fen
nevezett összes hadállások el vannak foglalva, az 1. és 3. 
hadtest hátralevő része is átkelt a koshidon és a hídfőn Komá
romból a nyitott terepre.

De daczára, hogy a csapatok átkelése már reggeli 5— 6 
óra közt kezdetét vette a 3. hadtesttel, a hid minősége által 
megkívánt elővigyázat és az osztrákok által a hídfő előtt itt- 
ott hányt futóárkok úgy hozták magukkal, hogy az előnyo
mulás az ellenséges hadállás felé csak 9 óra körül történhetett.

Az osztrák hadsereg zöme egész az ácsi erdő alá húzó
dott vissza. Ez Simunich korábbi ostromló hadtestéből, mely 
Jellachich délre távozása után I. számot kapott, továbbá a 2. 
és 3. hadtestekből állott, mely utóbbiból Montenuovo lovas- 
dandára hiányzott, mint a mely még nem csatlakozott hozzá. 
Az osztrák csapatok balszárnya a Duna melletti szőlőhegyekre 
támaszkodott, a derékhad a Harkály előtti halmokon a Homok- 
hegygyel szemben állott és a jobb szárny a tatai országúton 
Mocsa és Uj-Szőny között volt felállítva. A magyarokkal
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szemben, kiknél a 7. hadtest két hadosztálya még hiányzott, 
túlnyomó erőben volt s mintegy 25,000 főt számlálhatott.

Az 1. és a 3. magyar hadtest, jobb szárnyukkal Mo
nostorra és az ácsi útra, derékhadukkal a Homokhegyen és 
az előtt, balszárnyukkal a mocsai útra és O-Szőnyre támasz
kodtak. Görgey 6 óra után jelent meg a csatatéren s átalános 
előnyomulást rendeltjei. Ama szándék folytán, hogy délre szorít
sák el az osztrák hadat hátrálási vonalától, az erők súlypontja 
a jobb szárnyra helyeztetett, mig a balszárny a leggyöngébb 
maradt. A lovasság a jobb szárny és a derékhad mögött fog
lalt állást. Az 1. és 3. hadtest egy kis maradéka a komáromi 
várőrség egy részével tartalékot képezve, a hídfőben volt fel
állítva.

A harcz Damjanich és Schlick között kezdődött, mely 
utóbbinak, Montenuovo dandárát kivéve, egész hadteste együtt 
volt s e mellett a 2. hadtest egy része is ő alá volt rendelve. 
Damjanich Harkály és Csém, Schlick Mocsa körül állott. A 
derékhad Damjanich alatt déltájban lassan, de elszántan előre 
nyomult és Schlick lassan hátrált. A Klapka alatti balszárny 
közreműködése nagyon előmozdította Damjanich előnyomulását. 
Klapka ugyanis Mocsa irányában egyesítette gyönge erőit, hol 
az ellenség jobb szárnya szilárd állást foglalt, s oly ügyesen 
m űködött, hogy az ellenség eleinte teljes bizonytalanságban 
volt erejét vagyis inkább gyöngeségét illetőleg. Hogy végre 
tisztába jöjjön, előnyös állását elhagyván, tám adásba ment 
át. Klapka gyorsan és oly módon vonult vissza csapataival, 
hogy az ellenség a hídfő ütegeinek lőtávolába ért s jelentékeny 
veszteségek után nem a legjobb rendben kellett Mocsa felé 
visszahúzódnia, mire Klapka ismét előnyomult pár zászlóaljával 
és lovas századával.

Schlick ekkor támadóan lépett fel. Az osztrák hadsereg 
Pozsony felé hátrálása m ár el volt ugyan rendelve, de az nap 
mégis folytatnia kellett a harczot oly czélból, hogy az útnak 
indított ostromkészlet nagyobb térbeli előnyt nyerjen s hogy a 
hadsereg visszavonulása is akadálytalanul történhessék az esti 
órákban.

Lederer dandárát az 1. hadtesttől ismét az ácsi erdőbe
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irányította Simunich, hogy Schlick balszárnyát fedezze, mely 
tulajdorrkép fenyegetve volt némileg, inert, Görgey szintén 
4 gyalog zászlóaljat és 10 lovas századot gyűjtött az említett 
erdő körül. Ami Schlick jobb oldalát illeti, miután a magyar 
balszárny gyengeségét, felism erték, emiatt annál kevésbé 
aggódtak, minthogy hirt vettek Montenuovo lovas dandárénak 
közeledéséről, mely mint tudjuk, a Budáról történt visszavo
nulás közben Bánhida és Kocs közt hátramaradt. E dandár 
megjelenését a harcztéren csakugyan követte pillanatnyi siker, 
mint a következő lovas ütközetből kiviláglik.

Nagy Sándor, ki a derékhad mögött felállított lovasság 
parancsnoka volt, az osztrák jobb szárny hátrálásánál s a 
magyar balszárny újabb előnyomulásánál ugyanis felhaszná- 
landónak vélte az alkalmat a fellépésre. 16 huszár századdal 
és a lengyel légió dsidásaival, továbbá a 47. honvéd zászló
aljjal és egy 12 fontos félüteggel támogatásul, melyeket részt
vevősre felszólított, előnyomult a nagyigmándi országúton, 
hogy jobb oldalán és hátban támadja meg Schlicket. Ez rög
tön egész lovasságát Nagy Sándor elé küldötte s egy röppen- 
tyü-üteget is adott melléje. A vértesek Kisslinger ezredes 
alatt, ki több sebet kapott a harczban, szemben tám ad
tak, inig a tőlök balra felvonult röppentyü-üteg zavart idézett 
elő a huszárok soraiban. Ekkor egész váratlanul megjelent 
baloldalukon Montenuovo dandára, mely rögtön tám adásba 
ment át s Nagy Sándor huszárai teljesen visszavettettek, a 
47. honvéd zászlóalj szétugrasztatott és a tizenkét fontos fél 
üteg is veszélyben forgott. Fi pillanatban a 26. honvéd zászló
alj parancsnoka saját, kezdeményezéséből tám ogatásra sietett 
s tüzet nyitott az ellenséges lovasságra, mig Klapka nehány 
ágyúját tolta előre, melyek aztán ama zászlóaljjal közremű
ködtek. E közben Nagy Sándor is összeszedte lovas századait 
s újból előnyomult.

Miután Schlick a huszárokra nézve kedvezőtlenül kiütött 
lovas összecsapás által felbátorítva, gyalogságával is előnyomult, 
mi Damjanichot komoly helyzetbe ju tta thatta  volna, mihelyt 
nem kap támogatást, Görgey beszüntette az ütközetet. Schlick 
előnyomulása közben épen annyi tért nyert, amennyit Dam-

18Gelieh ! F ü g g e tlen ség i h a rc z . I I I .  kö te t.
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janich előbb elvett tőle. S mivel Schlicknek semmi további 
oka nem volt az ütközet folytatására, ez délutáni 1 óra táj
ban megszűnt, noha még hosszabb ideig tartott minden haszon 
nélkül az ágyúzás. Az osztrák hadsereg zöme este átlépte a 
Czonczó-patakot s április 27-én folytatta visszavonulását a 
pozsonyi vonalon,

A magyar 7. hadtest két hadosztálya csak 26-án éjjel 
ért Komáromba s 27-én reggel az ó-szőnyi táborban állott. 
Egy része, leginkább lovasság, az ellenség üldözésére küldetett, 
melyet azonban nem birt többé utólérni.

Midőn bezárjuk itt a Komárom körülzárolásának meg
szűnésével összeköttetésben álló események leírását, nem te
hetjük, hogy szembe ne szálljunk Rüstownak ama megjegy
zésével, hogy Klapkának a Komáromból tett éjjeli kitörésre 
vonatkozó terve el volt hibázva, mert nem volt arra  számítva, 
hogy egész erővel törjön elő egy pontból. A jelen esetben nem 
az volt a czél, hogy harczászati áttörés alkalmaztassák az 
ellenséges hadállás ellen, mely távolabb hátra esett, hanem 
hogy az ellenséges hadállás előtt állott nehány fontos erődí
tett támpontot nyerjenek a magyar hadseregnek csatarendben 
leendő kifejlődtetésére s felállítására. És ezt csak ama pontok 
egyidejű éjjeli megrohanása által lehetett elérni. Ép oly ke
véssé oszthatjuk amaz iró azon nézetét is, hogy Görgeynek a 
Komárom előtti ütközetnél nem lehetett más szándéka, mint 
hogy az osztrák ostromkészleteket elfogja. Zsákmányok ked
véért nem szoktak csatákat vívni. A hadászati momentum 
lép itt előtérbe. Komáromnál még egy érzékeny csapást akart 
mérni Görgey az osztrák hadak zömére, erre azonban nagyon 
gyenge volt, miután a 7. hadtest két hadosztálya még nem 
volt kéznél.

Az osztrák hadsereg biztosított visszavonulásával a po
zsonyi vonalon ért véget az áprilisi hadjárat.

Mindenekelőtt registráljuk itt ama kiáltványt, melyet 
Görgey 1849. ápr. 29-én intézett az alatta álló hadsereghez 
s mely következően hangzott:
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«Komárom, 1849. ápr. 29.
«Bajtársak!

Alig egy hónapja, hogy még a Tisza mögött állottunk 
kétkedő tekintetet vetve kétes jövőnkbe.

Ki hitte volna akkor, hogy egy hónap múlva már átlép
jük a Dunát és felszabadítjuk szép hazánk legnagyobb részét 
egy . . . .  dinasztia igája alól.

A legmerészebbek sem merték volna közülünk ezt egész 
biztosan várni.

De a honszeretet magasztos érzete lelkesített benneteket 
s az ellenség szám nélküli hadakat látott vitézségtekben. Győz
tetek — hétszer szakadatlanul egymásután győztetek — és 
győznötök kell ezután is.

Gondoljatok erre, midőn most ismét harczra készültök!
Döntő volt mindenik csata, melyet vívtunk és még dön

tőbb lesz valamennyi, melyeket még ezután fogunk vívni.
Nektek jutott a szerencse, hogy éltetek feláldozásával 

biztosítsátok Magyarország ősi önállóságát, nemzetiségét, sza
badságát, tartós fennállását. Ez a ti legszebb, legszentebb 
hivatást.ok!

Gondoljatok erre, midőn most ismét harczra készültök !
Sokan azt hiszik közülünk, hogy m ár ki van küzdve az 

óhajtott jövő. Ne ringassátok csalódásban m agatokat!
Ezt a harczot — nem egyedül Magyarország Ausztria 

ellen —• Európa fogja vívni a népek legszentebb természetes 
jogaiért a dölyfös zsarnokság ellen.

És a népek győzni fognak mindenfelé !
Ti azonban alig élitek meg ezt a győzelmet, ha rendü

letlenül, híven a harcznak szentelitek m agatokat; m ert ezt 
csak ama szilárd elhatározással tehetitek, hogy áldozataiul 
estek ama legszebb, legfelségesebb győzelemnek.

Gondoljatok erre, midőn most ismét harczra készültök!
És mivel él bennem a hit, hogy egyőtök sem teszi elébe 

a nyomora létet, a dicső halálnak, hogy mindnyájan velem 
éreztek, miután lehetetlen járom ba hajtani oly nemzetet, mely
nek fiai hasonlók a szolnoki, hatvani, tápió-bicskei, isaszeghi, 
váczi, nagysarlói és komáromi hősökhöz: igy a csata legbor

18*
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zasztóbb ágyudörgései közepette is csak egy kiáltásom van 
hozzátok:

Előre bajtársak ! előre!
Gondoljatok erre, midőn most ismét harczra készültök!»
Erről a valódi katonai szellemtől átlengett, lendületes 

nyelvezete és stylistikai tökélye által kitűnő kiáltványról, 
melylyel Görgey maga is az ápril 14-ki álláspontra helyez
kedett, a függetlenségi nyilatkozattal egybefoglalva tüzetesebben 
fogunk még lényeges tartalmánál fogva szólani.

Fel kell még itt említenünk Mészáros hadügyminiszter 
egy kiáltványát, melyet csakhamar a függetlenségi nyilatkozat 
után a magyar hadsereg tábornokaihoz, törzs- és főtiszteihez 
némely felmerült jelenségek folytán intézett, melyek nem fér
tek össze a katonai fegyelemmel. A kiáltvány igy hangzott:

«A hadügyminiszter a magyar hadsereg tábornokaihoz, 
törzs- és főtisztjeihez !

A katona kétségbevonhatlan hivatása a haza védelme- 
zése, melynek törvényeit, szabadságát megvédeni esküvel kö
telezte magát. Minden kilépés eme körből, mely egész osztat
lan erejét igénybe veszi, elvonja őt hivatásától és oly pályára 
tereli, melyet kötelessége elhanyagolása nélkül nem követhet.

A mai kor felvilágosultsága ugyan nem kívánhat akarat 
nélküli eszközöket egy szabad állam harczosaitól, de igenis 
megkövetelheti a haza az osztatlan erőfeszítést az önkény és 
az ellenség ellen, mely azt minden oldalról fenyegeti.

Mig le nincs győzve ez az ellenség, minden harczosnak 
szigorúan kell kötelességéhez s állása becsületéhez ragaszkodni, 
mely mindkettő azt parancsolja, hogy a fennálló, a szabad 
nemzet választása által, a melynek ő maga is tagja, törvé
nyesen kinevezett hatóságokat s azoknak rendeletéit, erőben 
tartsa, E hatóságok politikai intézkedéseit birálgatni káros s 
a fiatal szabadság még ingadozó épületét rázogatni, mig ellen
séges seregek és tévútra vezetett polgártársak, kiket atyáink 
barátságosan befogadtak, a haza földjét pusztítják, több mint 
sajnálatos tévelygés.
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Az összes nemzetek hadseregei, melyek sikeresen har- 
czoltak a szabadságért, mint a történelem ezer meg ezer eset
ben bizonyítja, távol tartották magukat minden napi politiká
tól. Hol az ellenkező történt, ott a hatalom s szabadság el
veszett.

Újabb események által indíttatva, vérző szívvel kell fel
hívnom fegyvertársaimat kötelességüknek hatáskörükben való 
teljesítésére s felszólítanom, hogy tartózkodjanak minden poli
tikai üzelmektől mindaddig, mig az ellenség azon a földön 
áll, melyet őseink vére annyiszor öntözött Magyarország sza
badságért s melyet ezredéves emlékek tesznek előttünk szentté, 
hogy kivívjuk a szent ügy diadalát s mint győzők szem elől 
ne tévesszük törekvésünk czélját.

Mészáros.»
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XXI.

Buda ostroma. — A Vogl-féle hadtest.

B e v e z e t é s .

A függetlenségi nyilatkozathoz, mint politikai hibához 
méltóan csatlakozott Buda ostroma mint hadászati ballépés ; 
a kettő együttvéve teljesen s oly módon megváltoztatta a hely
zetet, hogy mindennek vesznie kellett, mit a bám ulatra méltó 
szervezés teremtett, mit a magyar fegyverek a győzelmek egész 
lánczolata által kivívtak.

Bármiként igyekezzenek is indokolni és szépíthetni az 
elhatározást, mely a vert ellenség üldözésének, a diadal töké
letessé tétele egyetlen módjának abbahagyására és Buda ostro
m ára vezetettt: ez a politikai és katonai helyzet teljes félre
ismerését involválta, olyan hibát, melyet semmivel sem lehet 
kimenteni. Lehetetlen volt jobban illusztrálni ezt a vastag hi
bái, mint ama megjegyzések által, melyeket az osztrák törzs
kari főnöke, a boldogult Ramming báró táborszernagy < Der 
Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 
1849» czimü munkájában erre vonatkozólag tett:

«A h a d á s z a t i  b a l f o g á s ,  mondja Ramming, m e 
l y e t  a m a g y a r  h a d v e z é n y l e t  B u d á n a k  j e l e n t é 
k e n y  e r ő k  á l t a l i  o s t r o m l á s a  á l t a l  e l k ö v e t e t t ,  
n a g y  h a s z n á r a  v á l t  a z  o s z t r á k  h a d s e r e g n e k  s 
pár heti időt engedett neki, hogy szilárd alapon álljon és meg
erősödjék úgy, hogy már helyreállott az erők egyensúlya, mi
dőn a  magyar hadsereg Buda eleste után jelentékeny erővel ismét 
megjelent a Vág és a Rába folyóknál». — Egy másik helyen 
pedig ezeket mondja a szerző : «Görgeynek, ki a felkelő se
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reget a felső Dunánál vezényelte, akkor kétségen kívül az volt 
a szándéka, hogy n y o m b a n  k ö v e t i  a z  o s z t r á k  s e r e 
g e t  s l e h e t e t l e n n é  t e s z i  r e á  n é z v e ,  h o g y  m a g á t  
ö s s z e s z e d j e  és o l y  t e r ü l e t r e  s z o r í t j a ,  a m e l y  
s e m m i  v é d e l m i  v o n a l a t  n e m  n y ú j t  s h o l  s e m m i  
e r ő d í t e t t  p o n t  n e m  s z o l g á l t a t j a  a s z ü k s é g e s  
t á m a s z t .  A debreczeni ideiglenes kormány azonban, mely 
vak elbizakodottságában m ár a cs. kir. dynastiát trónvesztett
nek kiáltotta ki, hadvezéreinek is elő akarta szabni a hadmű
veleti terveket s ama leghőbb óhajában, hogy Budapesten 
székelhessen, a leghatározottabban megparancsolta Buda ostro
mát». Végül egy harmadik helyen igy szól Ramming: «Buda 
birása az akkori viszonyok közt semmi nagy előnyt nem 
nyújthatott a magyar hadseregnek; mert Komáromnál és Esz
tergomnál két biztosított átjárattal birt a D unán; Budavár 
csekély őrsége alig volt a hely passiv védelmére elég, 
teljesen képtelen tehát, hogy kitörések által a legkevésbé is 
zavarhassa a magyar hadsereg mozdulatait, felmentetését a 
közelebbi időben szintén nem lehetett valószínűnek tartani. 
A b e v é t e l é r e  f o r d í t o t t  i d ő t  é s  e r ő t  t e h á t  p a z a r 
l á s n a k  k e l l  n e v e z n ü n k ,  m e l y n e k  k ö v e t k e z m é 
n y e i  a f e l k e l ő  s e r e g r e  n e m  i s  m a r a d t a k  el .  Gör
gey Buda bevétele után ugyan rögtön Komárom és az alsó 
Vág felé nyomult hadtestével, — értsd : seregével, — hogy tá
madó tervét kövesse, a viszonyok azonban időközben lénye
gesen megváltoztak. Egy 130.000 — helyesebben 175.000 —- 
főből álló orosz hadsereg összpontosittatott Galiczia északi 
határán, hogy a Kárpátokon át. több hadoszlopban Magyaror
szágba törjön, mint később ki fogjuk mutatni». Weiden pedig 
oda nyilatkozott, hogy ő sem tételezte fel az ellenségtől, hogy 
az az ő üldözése helyett egy kőhalmazzal fog foglalkozni.

Eltekintve az ezen találó megjegyzésekbe becsúszott két 
hibától, hogy Görgeynek egész határozottan szándéka volt 
folytatni a támadást Komárom felmentése után és az ideigle
nes kormány a leghatározottabban megparancsolta Buda ostro
mát, egy magyar toll sem deríthette volna jobban fel a hátrá
nyokat, melyek a magyar hadseregre ama helyi hadműveletből
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háramlottak és ama nagy előnyöket, melyeket az osztrák had
sereg belőle vont. Hozzá tehetjük még, hogy midőn Görgey 
Komáromot felmentette, Bem egy franczia levelet intézett 
Kossuthhoz a további hadműveleteket illetőleg, melyet Kossuth 
a hadügymintslernek adott át. Ebben ezeket mondta Bem a 
dunai hadseregről: « Mi u t á n  G ö r g e y  t á b o r n o k  g y ő 
z e l m e s  e l ő n y o m u l á s á b a n  K o m á r o m o t  f e l m e n 
t e t t e ,  n y o m o n  k e l l  k ö v e t n i e  a z  e l l e n s é g e s  h a d 
s e r e g e t ,  n e m  s z a b a d  n y u g t o t  e n g e d n i  n e k i ,  h a  
m i n d j á r t  s e r e g é n e k  e g y  h a r m a d a  k i d ő l  is,  f e l -  
t a r t ó z t a t h a t l a n u l  B é c s e l l e n  n y o m u l n i ,  m i k ö z 
b e n  n e h á n y  p o r t y a  z ó  c s a p a t  az e l l e n s é g e s  
s e r e g  k é t  s z á r n y á n a k  m e g k e r ü l é s é v e l  n y o 
m u l j o n  a s z é k v á r o s  f e l é .  H a  e g y s z e r  B é c s b e n  
v a n ,  ő d i k t á l j a  a b é k é t » .

A sereg egy harmadrészének kidőlésén kivül, mely 
Bemnek a menetgyorsaságot jelölő sajátságos szólásával « l á b 
b a l  k e l l  m e g v e r n i  a z  e l l e n s é g e t » ,  összhangban ál
lott, a sereg köteles lehető kímélésével azonban összeegyez
tethető nem volt, főleg miután különben sem volt nagyon 
erős ez a hadsereg és még más ellenségekkel is meg kellett, 
mérkőznie, semmi kifogás sem tehető Bemnek rövid szavak
ban összefoglalt nézete ellen egy hadsereg üldözéséről.

Még csak azt akarjuk itten megjegyezni, hogy még a 
laikusok sem tudták egyátalában felfogni, hogyan tehet egy győ
zelemnek indult hadsereg hátráló mozdulatot, hogy Budát 
ostromolja. Mindamellett miként történhetett ez mégis, ki fog
juk mutatni. Az egyetlen fontosság, melylyel a kis erőd bírt, 
a dunai átkelés fölötti uralkodásban állott, ez azonban, mint 
említettük, más két biztosított átkelés bírása folytán elesett. 
De erkölcsi és politikai okok szólották a testvér főváros teljes 
zavartalan bírása mellett. És ezért óhajtotta Kossuth Buda 
mielőbbi bevételét. D e e z t  ő s o h a s e m  p a r a n c s o l t a ,  
sőt midőn látta, hogy Görgey serege egész zömével Buda alá 
indult, irt neki, hogy az ellenség üldözéséről is gondoskodjék. 
Mint nem katonának, Kossuthnak mindenesetre szabad volt ily 
kívánságot kifejeznie, de a hadvezér dolga volt megczáfol-
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hatlan hadászati okokkal kimutatni, hogy az üldözés abba
hagyása végzetes lépés.

De Görgey, bár más okokból, szintén Buda haladéktalan 
elfoglalása mellett volt, a kérdést, vájjon folytatandó-e a tá 
madás vagy előbb elfoglalandó-e Buda, tanácskozás tárgyává 
tette, melyen Klapka és vezérkari főnöke, Bayer ezredes is 
résztvett. Görgey a támadó hadműveletek folytatásának aka
dályául az utóbbi ütközetek folytán beállott nagy lőszerhiányt 
emelte ki az ütegeknél, ez azonban nézetünk szerint az által lett 
volna pillanatnyilag elhárítható, hogy a lőszer helyrepótlás mellett 
Komáromból lett volna kölcsönözendő. A lokészlet, mely a 
hiányosan szervezett utánszállitás miatt nem volt a helyszínén, 
különben sem késhetett sokáig. Klapka eleinte hasonlóan a Buda 
elleni hadművelet mellett emelt szót oly okokból, melyek b ár
mennyire figyelmet érdemeltek is, a további támadásról való 
lemondással nem érhettek fel. Emellett még ő abból a felte
vésből indult ki, hogy a kis erőd az első rohamra elfoglalható. 
Görgey is azt hitte s vele együtt bizonyára minden katona» 
aki nem tudta, hogy Hentzi nehány hétre tartható állapotba 
helyezte Budát. Bayer határozottan a támadás folytatása mel
lett volt, de midőn Görgey is Buda előbbi bevétele mellett 
szólalt fel, felhagyott ellenállásával.

És igy a fiatal hadsereg, mely győzelmi menetében fel
tartóztatott, a 7. hadtest egy részének kivételével Buda alá 
vonult; a lovasság zömével, a tulajdonképeni üldöző fegyverrel 
egyetemben. Csaknem az egész hadseregnek Komárom alól 
történt visszatérésére nézve — Aulich 2. hadteste már a fő
városok közelében állott —• kiemelik, hogy a megerőltető m e
netek és ütközetek után nyugalomra volt szüksége. Nos, hogy 
kipihenje magát, nem volt szükség a hadseregnek Buda falai 
alá jönni, hol nyugalmat nem is ta lá lt; Komáromnál inkább 
adhatta magát pár napi pihenésre, ha annyira szüksége volt 
rá  s ott várhatta he az ágyulőkészlet megérkezését, melyet 
Budán talált.

De minden mentség és argumentum, melyek az elköve
tett súlyos hibát plausibilisé akarják tenni, tárgytalanokká vál
nak Görgey amaz őszinte kijelentése által, hogy ő politikai
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okokból hagyott fel a támadás folytatásával. Mert «Mein Leben 
und W irken in Ungarn» czimü m unkájában szóról-szóraezeket 
m ondja: «Az i n d o k o k ,  m e l y e k  e n g e m e t  m i n d e n e k  
e l ő t t  a r r a  h a t á r o z t a k ,  h o g y  t á m a d ó  h a d m ű v e 
l e t e i n k  s z a k a d a t l a n  f o l y t a t á s á n a k  e s z m é j é v e l  
a z  e l l e n s é g e s  f ő h a d s e r e g  e l l e n  f e l h a g y j a k ,  m i n t  
m á r  j e l e z t e m ,  t ú l n y o m ó a n  p o l i t i k a i  t e r m é s z e 
t ű e k  v o l t a k » .  — Azután alább ismét ezt mondja Görgey: 
«Személyes meggyőződésen a lehetetlenségről, hogy a főhad
seregnek az ápril 14-ki törvény ellen szavazott részét a győri 
vonalon indítványozott hadműveletek feltételezett legkedvezőbb 
lefolyása mellett is azoknak az ország határain túl leendő 
folytatására reá b írhassam : én Magyarországnak a Duna jobb 
partjához legközelebb eső nyugoti határainak katonailag cse
kély fontossága mellett nem találtam fel azt a kerekded ha
dászati eszmét, melyen ama hadműveleteknek alapulniok kellett.»

Görgey tehát saját jószántából mondott le a támadás 
folytatásáról s ez által a következményekért magára vette a 
felelősséget. Az által azonban, hogy az áprili hadjárat hadá
szati végczélját egy politikai eszmének feláldozta, egyet újabban 
is bebizonyitott, azt t. i., hogy nem állott hadvezéri állásának 
m agaslatán; mert különben nem cselekedett volna igy. De 
Görgey saját nyilatkozata szerint a következőleg képzelte ma
gának a háború befejeződését: Görgey ama fennebb említett 
megjegyzéseinek kapcsán, melyeket amaz indokokat illetőleg 
tett, melyek őt a tám adás beszüntetésére bírták, ezeket mondja 
m unkájában: «Ama meggyőződés továbbá arra  az eszmére 
vezetett engem, hogy a hadműveleteknek — h a  a z o k  a l a t t ,  
i s m é t  m o s o l y o g n i  f o g  r á n k  a s z e r e n c s e  — 
legalább politikai befejezést adok az által, hogy a Lajthához 
érve, a diadalmas magyar hadsereg nevében rögtön felhívom az 
osztrák kormányt, valamint a magyar országgyűlést, hogy az 
1848-iki magyar alkotmány alapján becsüljék többre a békés 
kiegyezést az ádáz polgárháború elkeseredett folytatásánál.»

Ezt az eszmét mi is tökéletesen magunkévá tesszük, de 
abban a nézetben vagyunk, hogy ez csak a támadásnak Ko
máromból folytatása s a legközelebbi főhadmüveleti tárgynak,
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Pozsonynak a Lajlhával, leendő elérése által volt megvalósít
ható. N e m  s z a l a s z t j u k  e l  a z  i n g a t a g  s z e r  e n c s é t, 
h a  e g y s z e r  m á r  r á n k  m o s o l y g o t t ,  h o g y  a z t á n  
e g y  ö n k é n t ,  e l ő i d é z e t t  s ú l y o s a b b  h e l y z e t b e n  
uj  b ó  1 s z á  m i t s u n  k r  e á j  a.

Még egy megjegyzést akarnánk tenni arra  a kételyre, 
melyet Görgey a fölött hangoztat, vájjon a hadseregnek az 
ápr. 14-iki határozat ellen szavazott része rá  lett volna-e 
vehető arra, hogy az ország határát átlépje. H i s z e n  e z t  
e g y  r é s z ü k  m á r  1848-ban  i s  m e g t e t t e  a s c h w e -  
h á t i  c s a t a  e l ő t t ,  midőn még minden törvényes alapon 
mozgott. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy az ország 
határainak átlépése ápril 14-ike után alkalomszerű lett volna, 
de Görgey komáromi kiáltványának értelmében, melyet 
egyáltalában nem kellett volna kibocsátania, ha meggyőződése 
egyenes ellenmondásban állott a függetlenségi nyilatkozattal, 
semmi sem maradt volna reá nézve hátra, mint átvetni had
seregét a határon. Ama kiáltványban egy durva kifakadás 
van az uralkodóház ellen, melyet felfogható okokból most 
nem reprodukálunk. Görgey következőleg indokolja ezt mun
kájában :

«A kifakadás az uralkodóház ellen, melyet szántszán
dékkal a legközelebbi hadjárat gyors lefolyására való elismerő 
visszapillantással kapcsoltam össze, arra  volt számítva, hogy 
m e g i n g a s s a  a r é g i  a l k o t m á n y o s  k a t o n á k  e l v 
s z e r i n t i  e l l e n s z e n v é t  a z  á p r i l  14-ki t ö r v é n y  
i r á n t  s igy némi tekintetben ezek és a hadseregnek az ama 
törvény iránt barátságos érzelmű része közt közbenjárói sze
repet vállaljon magára. Ez a magában véve merész kísérlet
— hála a népszerűségnek, melyet én különösen a főhadsereg 
régi katonáinál élveztem — mindamellett azzal a kedvező si
kerrel járt, hogy az ezen kategóriába tartozó tisztek közöl 
azok, kik további résztvevősüket a harczban, ha mindjárt 
csak ama törvény hallgatag elismerésével is, teljességgel ösz- 
szeegyezhetetlennek vélték, legalább minden izgató feltűnés 
lehető kerülésével válhattak ki a tettleges hadsereg soraiból,
— mig a többiek azzal nyugtathatták meg magukat, hogy az
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ápr. 14-ki törvény a hadsereg nevében semmi hivatalos hó
dolattal nem találkozott.» (Ily tünetek egy jól fegyelmezett 
hadseregben ugyan elő' nem fordulhatnak !)

A hosszú tekervényes körmondatok rövid értelme tehát 
az, hogy sikerült Görgeynek népszerűsége, közbenjáró fellé
pése és az uralkodóház ellen tett kifakadása által a hadsere
get ápril 14-ének aegise alatt is a háború folytatásál a birni, 
amin mi ép oly kevéssé kétkedtünk valaha, mint hogy a régi 
katonák, illetve tisztek, már tisztában voltak az iránt, hogy 
csak a szégyenletes vég és a győzelem között választ
hatnak s az utóbbit tartva szem előtt, voltak eltökélve a há
ború folytatására. A hadsereg megbízhatósága, melyet Görgey 
egészen kezében tartott, a tám adás folytatásánál tehát egyál
talán nem jöhetett kérdésbe. Miért tette tehát az ellenkezőt ? 
Azt hiszszük, nem tévedünk, ha felteszszük, hogy az ellenszenv 
az európai forradalommal való szolidaritás ellen, melynek szö
vetségébe Magyarország most m ár belépett és a melylyel a 
régi tisztek jobbára nem tudtak megbarátkozni, valamint a 
feladat elérhetiensége, mely elé ő és hadserege állíttatott, in 
dították rá  leginkább Görgeyt, hogy a gyors előnyomulástól 
a Lajtháig és azontúl elálljon, mint ezt komáromi kiáltványá
ban nyíltan ki is mondta.

Görgey azonban olyan ember volt, aki ki is tudta vinni 
akaratát s határt tudott szabni hadműveleteinek a Lajtha 
mellett, ha mindjárt engagirozta is magát komáromi kiáltvá
nyában, mint mondá, a népek természeti joga mellett az álta
lános zsarnoksággal szemben. A támadás félbeszakítása s a 
Buda ostromára való áttérés által jővátehetlen hadászati hibát 
követett el Görgey.

Midőn Klapka látta, hogy csalódott a budai kis helyőrség 
szelleme s a hely könnyű bevételét illetőleg, sietett Görgeyt 
lebeszélni Budavár ostromának eszméjéről, mire ez következő 
levelet intézte hozzája: *)

*) E mellett Klapka egy május 3-áról kelt tüzetesen indokolt át
iratban azt javasolta Görgeynek, hogy Asbóth ezredes két dandárral 
zárja körül Budát, a főhadsereg pedig folytassa a hadsereg üldözését.
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«Kedves Klapka!
'Nézetedet, hogy Buda ostromával fel kell hagynunk, most 

az egyszer abból az okból el nem fogadhatom, mert előre 
látható, hogy az ily lépést az egész világ saját gyengeségünk 
kétségtelen bevallásának tekintené s az ellenségnek egy lába 
még mindig úgyszólván az ország szivében lenne, mi a jövő 
hadműveleteknél mindenesetre rendkívül feszélyezne ben
nünket.

Én tehát minden tőlem telhető erélylyel akarok hozzá
kezdeni Buda ostromához stb.

G ö r g e y  A r  t h u r .»

A fennebbi levélből kitűnik, hogy Görgey hadseregével 
már Buda alatt állott, Klapka levele tehát elkésve érkezett 
kezeihez. De ha idején kapja is meg azt, midőn még lehetsé
ges volt a visszatérés a Buda felé nyomulásból, Buda ostroma 
még sem m aradt volna el, minthogy Görgey tudvalevőleg po
litikai és nem hadászati okokból nyomult hadseregének zö
mével Buda alá. Ha pedig m ár egyszer ott volt s a vár fel
adására szólította fél a várparancsnokot, nem m aradt reá 
nézve más hátra, mint folytatni a már megkezdett helyi had
műveletet, melynek lefolyását a következőkben akarjuk leírni.

A z o s t r o m  l e í r á s a .
Buda, mely a török uralom alatt oly fontos szerepet 

játszott és a melynek bírásáért annyit harczoltak, midőn a 
Görgey alatti hadsereg zöme 1849. május 4-én falai alatt meg
jelent, mint erőd már rég elvesztette jelentőségét. Minden, a mi 
arra emlékeztetett, hogy Buda egykor erőd volt, az árkok és 
siklejtő nélküli körfalakból állott. De Hentzi, az ügyes és el
szánt tábornok, ki teljes tudatával birt a reá váró feladatnak, 
az ideiglenes erőditési művészet, rendelkezésére álló minden 
eszköz ügyes alkalmazása által, meg tudta adni a jelentékte
len, egy elszigetelt dombon álló várnak, melybe a körülfekvő 
hegyekről egészen be lehetett látni, az ellenállási képesség 
ama fokát, mely elég volt rá, hogy a magyar hadsereget né
hány héten át magához lánczolja s bírását súlyos áldozatok,
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sőt Magyarország bukása árán engedje kivívni. Hentzi tudta, 
hogy csekély őrségével egy úgynevezett veszett állomásnak, 
t. i. egy olyannak szerepe ju to tt rá, mely arra  van hivatva, 
hogy a rábízott tárgyat egy szorongatott hadsereg megtartása 
érdekében, vagy serege hadműveleteinek előmozdítása czéljából 
az utolsó emberig védelmezze. Ez iránt egy pillanatig sem 
kételkedett többé Hentzi, midőn a magyar főhadsereg zöme
30,000 főnyi erőben Buda alá nyomult s azt a következő 
módon körü lzárta :

A II. hadtest (Auliché) a sz. Gellérthegy mögött a sz.- 
fehérvári utón állott s jobb szárnyával a Dunára támaszkodva 
csaknem a mészáros-utig körülzárta a várat.

Az I. hadtest (Nagy Sándoré) a II. hadtest balszárnyá
hoz csatlakozott, az u n. Sashegy mögött állott s a Kis- 
Svábhegyig látta el a vár bezárását.

A III. hadtest (Knézich) az elsővel való összeköttetésé
nek fentartása mellett nyugotra a Krisztinaváros felé foglalt 
állást.

Kmetty hadosztálya a VII. hadtestből a körülzáró vonal 
balszárnya gyanánt Ó-Budán állott, mig Szekulics hadosztálya 
a Duna balpartján Pesten maradt.

A főhadiszállást Görgey kezdetben a Krisztinavárosban 
ütötte fel.

Görgey mitsem tudott a helynek Hentzi által időközben 
eszközölt megerősítéséről s igy abban a nézetben volt, hogy 
egyszerű rohammal be lesz vehető, e szerint is telte meg 
tehát intézkedéseit. Az összes csapatok ostromra készen tar
tattak s a tüzérség egy része következőleg volt felállítva : egy 
tizenkét fontos tábori üteg a Gellért hegyen a déli homlokzat 
ellen, egy másik a Kis Svábhegyen a nvugoti homlokzat el
len és két taraczküteg az északi homlokzat ellen volt fel
állítva.

Ez előkészületek megtörténtével Görgey egy hadifogság
ban levő osztrák tisztet küldött Hentzihez azzal az Írásbeli 
felszólítással, hogy adja fel a várat. E levélben mindenek 
előtt tudatta Görgey Hentzivel, hogy a vár körül van fogva, 
azután kifejtette előtte, hogy lehetetlen lesz a várat hosszabb
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időn át tartania a magyar főhadsereg zöme ellen. Átadás 
esetén tisztességes hadifogságot biztositott Görgey az őrségnek, 
melyben a tisztek oldalfegyveröket, megtarthatják. Továbbá azt 
a biztosítást foglalta magában a felszólítás, hogy a hadifog
lyok emberséges bánásmódban fognak részesülni még az esetben 
is, ha a legvégsőig fogná magát tartani az őrség, ha Pest és a 
lánezhid, honnan tám adást nem várhat, megkímélve marad. 
Ellenkező esetben azonban a vár bevétele esetén az egész 
őrség kardra fog hányatni. A rra a hírre, hogy Hentzi magyar, 
hazafiságára is hivatkozott Görgey. Azt a körülményt, hogy 
egy osztrák hadifogoly tisztet választott a levél átvivőjéül, 
azzal indokolta, hogy az osztrák táborban le szokták tartóz
tatni a magyar parlamentaireket.*)

Meg kell itt említenünk, hogy mielőtt Görgey levele Hen- 
tzihez elküldetett, a kis Svábhegyen felállított taraczkütegek 
parancsnoka minden utasítás nélkül megnyitotta a tüzet a 
vár ellen s huzamosabban folytatta, minthogy a főhadiszállás 
nagy távolsága miatt nem lehetett oly könnyen beszüntetni.

Hentzi a következő nagyon is határozott hangon vála
szolt Görgey levelére:

«Hogy Buda múlt januárban nem volt erőd, midőn a 
magyar hadsereg futva elvonult belőle de azóta tartható 
helylyé alakíttatott át, hagyjon fel tehát Görgey a bombázással, 
különben Pesten fogja magát megtorolni. Görgey téved, ha 
azt hiszi, hogy Hentzi magyar, mert ő svájczi. A kemény 
válasz e szavakkal zá ró d o tt: É n  k ö t e l e s s é g e m  é s  b e 
c s ü l e t e m h e z  k é p e s t  a z  u t o l s ó  e m b e r i g  v é d e m  
a v á r a t ,  ö n  l e s z  é r t e  f e l e l ő s ,  h a  e m e l l e t t  a 
k é t  s z é p  t e s t v é r f ő v á r o s  f e l á l d o z t a t i k . »

Alig hozta meg a parlamentairül alkalmazott osztrák fo
goly tiszt Hentzi válaszát, midőn parancsot adott Görgey 
Kmetty hadosztályának s a fen említett hegyeken felállított ü te
geknek a rögtöni támadásra, illetve a hely lövésére. Kmetty 
a vízvezetéki védsánczok megrohanására a 10. honvéd zász
lóaljat indította el a Duna mellett elhúzódó keskeny egyenes

*) Előttünk csak Ivánka esete ismeretes.



utczán, hol egyetlen ellenséges lövés sem téveszthette czélját. 
Ez a zászlóalj tisztjeivel élén a legnagyobb golyózápor közt 
nyomult, a támadási tárgy félé s bár az első szakaszból a 
legbátrabb 70 honvédet terítették le a golyók, egész 200 lé
pésnyire folytatta a zászlóalj a rohamot, mignem egy máso
dik és harmadik kartáeszápor legénysége egyharmadának el
vesztése után visszavonulásra kényszerítő. Ez a roham min
denesetre nagyon kezdetlegesen volt keresztülvive; mert a 
rohamot megelőzőleg tüzérségnek kellett volna megrongálni az 
ellenséges vízmű körüli erőditvényeket, azaz elő kellett volna 
készíteni az ostromot. Így azonban nem volt semmi sikere. 
Ez alatt szakadatlanul tartott a vár bombázása, minthogy 
azonban ezt tábori ágyuk eszközölték, jelentékenyebb károkat 
nem okozhatott. Görgey a balul kiütött roham által arra a 
meggyőződésre jutott, hogy Buda jelentékeny ellenállási képes
séget nyert Hentzi által s hogy a hely bevételére annak ne
héz ostromágyuk általi lövése elkerülhetetlen. Erre az eshető
ségre különben m ár akkor el kellett volna készülve lenniük, 
midőn a vár bevételére szánták el magukat.

Ez első meghiúsult roham után (lörgey tanácskozni kez
dett törzskari főnökével, mit tegyenek, hogy gyorsan hatal
mukba kerítsék a várat. Önként érthető, hogy a roham első 
módjától el kellett állani s a hely formális ostromlásához fogni, 
ha rést akartak a falakon lőni. A szükséges ostromágyúkért 
Komárom parancsnokához kellett fordulni, a mivel több nagyon 
hosszú nap telt el. Az ágyuk megérkezéséig az alkalmas 
ponton, t. i. a Sashegyen megkezdték a réslővő üteg 
építését. Az üteg építésének elhúzódását az a körülmény 
is okozta, hogy a szükséges anyagok nem voltak kéznél 
s össze kellett harácsolni. Az öt nehéz ágyú is sokáig vá
ratott m ag ára ; mert Guyon mint várparancsnok megtagadta 
azoknak kiszolgáltatását és panaszt emelt Kossnthnál, hogy 
Görgey ki akarja meríteni a rábízott vár védelmi eszközeit. 
Ennek az állításnak nem volt értelme s ha mint várparancs
nok kifogást tehetett is, az legfeljebb csak abban állhatott 
volna, hogy nem vállal felelősséget magára az ágyuk kiszolgál
tatásából tám adható következményekért. Komáromot egyéb

— 288 —
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iránt akkor és még hosszú időn át nem fenyegette körülzárás 
s máskülönben nagyon jól fel volt szerelve. Végre útnak in
dította Guyon az ágyukat, de nem a kellő számban.

A hely körülzárásától a réslövő ütegek és az ezek kö
zelében elhelyezett romboló üteg felállításáig, mely utóbbi 
csak 12 hatfontos ágyúval volt felszerelve, a réslövés meg
nyitásáig tiz nap telt el. Hentzi semmit sem tett az üteg 
építése ellen s csak lanyhán viszonozta a magyar ütegek tü
zelését, melyek egyes tüzeseteket idéztek elő s nevezetesen 
a Vízivárosban az őrség összes szénakészletét megsemmisí
tették. Majd hevesebb tüzelés indult meg a várból, minek 
az lett a következése, hogy az I. hadtest a Sashegy mögötti 
állásából a mészáros úthoz és a Gellérthegy nyugoti lejtője 
mögé vonatott vissza, Görgey pedig a Krisztinavárosból a nagy 
Svábhegyre tette át főhadiszállását.

A réslövő üteg tüzelése nagy élénkséggel irányittatott 
most arra a pontra, hol legkönnyebb volt rést lőni; tudniillik 
a sz.-fehérvári rondellától délre a nyugoti homlokzaton, hol 
a bástyát egy egyszerű gyönge fal képezte. A réslövő üteg 
ellen Hentzi csak 4 huszonnégy fontos ágyút állíttatott fel 
szabadon a falra, észak felé mintegy 100 lépésre s az ottani 
várkaput eltorlaszoltatta. Egész figyelme a Vízivárosra irányult, 
hol a vizhajtó mű, az őrség legfőbb szükséglete nem volt eléggé 
védve s igy leginkább veszélyeztetett pont volt.

Midőn máj. 15-én a réslövő és romboló ütegek tüzelé
sének megnyitásával az összes ostromágyuk megszólaltak, 
Hentzi visszavon atta a réslövő üteg ellen felállított 4 huszon
négy fontos ágyúját, éjjel traversekkel láttatta el a falakat s 
ismét helyükre állíttatta az ágyukat. A helyet, hol a magyar 
ágyuk rést akartak lőni, egy ordonyszelettel láttatta el. Egyide
jűleg erősen bom báztatta Pestet azt állítva, hogy onnan át
lőttek, sőt a lánczhid egyik oszlopát is megsértették.

Május 16-án kiváló figyelemben részesítette Hentzi a 
réslövő üteget, mit kezdetben úgy látszik abból az okból mel
lőzött, hogy a réslövés csak arra van szánva, hogy elvonja 
figyelmét a Vízivárostól. Pest három napig t. i. május 4-én este

19G e lic h ; F üg g e tlen ség i harcz . I I I .  kö te t.
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10—12 óráig, 9-én reggel 5 —7-ig és 13-án este 7— 12-ig tartó 
bombázása *) annyira kihozta sodrából Görgeyt, hogy azon 
elhamarkodott határozat érlelődött meg nála, miszerint május 
16-ka és 17-ke közti éjjel rohamot kisért meg a vár ellen.

E czélból a 2. hadtestnek o déli homlokzatot a várpa
lota melletti kapuval, az 1. hadtestnek a rést, a 3. hadtestnek 
az északi homlokzatot és a bécsi kaput, Kmetty hadosztályá
nak a  vizivárost kellett megtámadnia. Ez a roham is, mely a 
falak megmászása által volt végrehajtandó, teljesen meghiú
sult s midőn jelentést tettek erről Görgeynek, ez napkeltével 
beszüntette a rohamot. E roham meghiúsulása főleg ama kö
rülménynek tulajdonítandó, hogy a rés még nem  volt meg
hágható. A hágcsók pedig rövidek voltak. A réstörő üteg még 
egyre működött s ötperczenkinti rövid időközökben tüzelt, de 
nem a korábbi hatással, miután az ágyuk közül m ár csak 
kettő volt használható állapotban. Ekkor egy más módot is al
kalmazásba akartak venni a vár ellen. Usener ávkász-százados 
egy aknamenetet, volt ásandó, mely délnyugoton a várkastély 
felőli kapu közelében végződött volna. A munka gyorsan haladt 
előre s 21-én m ár csak 6 öl hiányzott, hogy a kamarákat 
meg lehessen kezdeni, midőn Görgey a haszontalan idő-, em
ber- és lőszerveszteség miatt minden türelmét teljesen elvesz
tette s anélkül, hogy az akna eredményét bevárná, 21-ére 
elrendelte a második rohamot. A korábbi tapasztalatok alapján

*) A rombolás borzasztó volt; majdnem az összes lakosság Új
pestre, a pályaudvarba, a városligetbe, a közeli pusztákra, Ferenczvárosba 
szóval lehetőleg lőtávolon kiyiil vonult. A dunasor s a Lipótváros szen
vedett legtöbbet. Csak máj. 13-án 32 épület égett porrá vagy rongál- 
tatott meg borzasztóan, igy a két Ürményiféleház, a Balla, Schlecbta, 
Derra, Rosenfeld, Burgmann, Fröhlichféle házak, a lipótvárosi templom, 
a mérlegház, a Kernféle ház s mellette még bárom, a túlsó sarkon pedig 
két épület, a Brunnsvick, Wieser, Emmerling, Boor, Wodjaner Rudolf- 
féle házak, a dunai fürdó', a redoute, az Angolkirálynő szálloda,a Pollák, 
Birli, Kolb-féle házak, a kaszinó, az Almay-féle ház, a hajó utczában 
és a király utczában a Rótt és Seefeldner-féle házak és az ideiglenes 
német színház az uj vásártéren. Buda is szenvedett és sok erősen meg
rongált épületet számlált, köztük a várlakot is.
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hosszabb hágcsókat szereztek he s hogy a várőrséget kifárasz- 
szák és' tévútra vezessék, több egymásután este tüntetéseket 
rendeztek a vár ellen, melyek rendesen éjfélig tartottak s 
aztán ismét csendes lett minden.

A rohamra nézve érvényben maradtak a 17-én kiadott 
intézkedések. Azonkívül kálón jutalmak helyeztettek kilátásba 
azok számára, kik legelőbb hágnak a falakra s feltüzik a leg
első zászlót. Továbbá határozottan meg lett parancsolva a 
csapatoknak, hogy senkinek ne adjanak az őrségből kegyelmet. 
A jel az átalános rohamra a főhadiszállásról röppentyűvel volt 
megadandó. Az éj folyamán különböző tüntetések tétettek, 
hogy az ellenséges őrség nyugtalanittassék, kifárasztassék és 
azon hitben tartassák, hogy komoly támadás most sem szán- 
dékoltatik. Ezalatt harezkészen állottak a csapatok az utczák- 
ban. Hajnali 8 órakor felszállt a röppentyű a főhadiszállásról 
s a körülfekvő magaslatokon felállított összes ágyuk, valamint 
a réslövő és romboló ütegek is három egymásutáni, ugyszólva 
ágyusortüzet adtak. Ez az ágyúzás elriasztotta a látszólagos 
nyugalmat, mely a vár környékén uralkodott s fülsiketítő moraj 
s vad lárma töltötte he a léget. A honvédek pillanat alatt körül- 
rajzották hágcsóikkal a falakat, mig a vár közelében eső házak 
gyalogsággal teltek meg, mely támogatta tüzelésével az ostrom
lókat. Noha nagy hévvel indult meg a roham, a vár védőinek 
makacs ellenállása következtében mégis azt látták, hogy a fő 
roham csak összpontositottabb erővel lesz sikeresen keresztül 
vihető a tulajdonképeni betörési helyen, t. i. a rés körül.

A főtámadást, a rés ellen e szerint tehát az 1. hadtest 
(Nagy Sándor) 4. dandára hajtotta végre, mely a 28., 44. és 47. 
honvéd zászlóaljakból állott, mig az 1., 2. és 3. dandároknak 
a rés jobb és bal oldalán eső falakat kellett megrohanniok. A 
Dom Miguel zászlóalj és a beregi önkéntesek tartalékban ma
radtak. A rohamot a rés ellen a 28. honvéd zászlóalj nyitotta 
meg Gsippik János rangban legidősb százados vezénylete alatt, 
s pár száz honvéd által megerősítve, kik önként jelentkeztek 
a rohamban való résztvevésre. Élén egy csatárlánczczal, 
melynek feladata volt a védőket a falakról elűzni, nyomult 
előre a rohamoszlop.

19*
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A falak meghágása hágcsók segélyével a védők makacs 
ellenállása folytán kezdetben oly kevéssé akart itt sikerülni, 
mint a várfal többi részein, Hentzi a Vízivárosba sietett, hogy 
személyesen vezesse ottan a védelmet s még konokabb ellen
állást fejtett ki Kmettyvel szemben mint az első roham alkal
mával. Görgey, ki feszült figyelemmel kisérte távcsövén főhadi
szállásáról a támadást, észrevette, hogy a rés ellen intézett roham 
nem akar sikerülni, hogy tehát a védőket minél inkább meg
rémítse, az ordonyszeletnek úgy a réslövő, mint a romboló 
üteg általi lövetését rendelte el.

Minthogy a 4. dandár zászlóaljai már nagyon sok lőszert 
elhasználtak s jelentékeny veszteséget is szenvedtek, Nagy 
Sándor e közben előre küldte a tartalékban állott Dom Miguel 
zászlóaljat. A roham megújításánál sikerült a vitéz 28. és 47. 
zászlóaljaknak a falakra hágni s őket követték a Dom Miguelek. 
A 2. hadtest egy osztaga szintén megmászta a falakat a Rácz- 
város felől. Ezzel meg lön kerülve a rést födő ordonyszelet. 
Erre benn a várban indult meg a harcz, hol a védők lé
pésről lépésre hátrálnak s kétségbeesett ellenállást fejtettek ki 
a honvédekkel szemben, kikre itt-ott a házakból is lövöldöztek. 
Részben még az ágyukat is használták a védők az utczákon, 
de csak egyszer süthették azokat el a tüzérek, mert elhullottak 
a honvédek szuronyai alatt.

A védők lassankint a főőrség felé húzódtak vissza, hová 
Hentzi is sietett a Vízivárosból a Vilmos főhg gyalogezred 3. 
zászlóaljának két századával és a varasdi gyaloghatárőrezred 
egy századával. Az utczai harcz még folyvást élénken tartott. 
Nagy Sándor egész a főőrségig előnyomult, valamint Aulich 
is benyomult a várba délről, Knézich pedig északról. Ekkor 
Hentzi még érintetlenül m aradt századainak élén kivont karddal 
s különféle fegyvernemé tisztektől környezve tám adásra indult, 
hogy a magyarokat a vés felé vissza szorítsa, midőn egy pus
kagolyó által halálosan mellen találva összerogyott. Vele együtt 
8, összesen 36 tiszt esett el.

Jellemző marad a m akacsságra nézve, melylyel az őrség 
a harczot folytatta, hogy midőn egyesek, kik a további véron
tás hasztalanságát belátták, fehér zászlókat tűztek ki, azokat
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a tisztek ismét letépték és csak 9 órától kezdve lobogott tar
tósan egy fehér zászló a háromszinű mellen a fehérvári 
rondellán.

Daczára, hogy Görgey beszüntetni rendelte a tüzet, kü
lönböző pontokon egész 10 óráig tartott az. Midőn az őrség 
majdnem végkép leveretett, Alnoch ezredes, a 23. sorgyalog
ezred parancsnoka a lánczhidra sietett, hogy egy indokolhatlan 
rombolást vigyen véghez, mire különben már előre meg voltak 
téve a kellő előintézkedések. Hentzi ugyanis egy aknát készítte
tett a lánczhidon, *) melyet • Alnoch felgyújtott. A mint a láncz
hidra lesietett, egy honvéd nyomon követte, Alnoch ezt pisz- 
tolyávál agyonlőtte s aztán égő szivarjával meggyujtotta a 
kanóczót. Az akna azonban rosszul volt készítve, s azokat sem- 
misitette meg, kik a világ egyik legelső műremekét akarták csupa 
boszuból szétrombolni. Hentzi valóságos hősi bátorsággal védle 
magát az őrséggel együtt, — kár, hogy fényes fegyvertettét Pest 
bombáztatása és a lánezhid szándékolt szétrombolása által 
elhomályosította. De még nagyobb lett volna a rom bolás; 
mert még további tizenkét órán át bombáztatni akarta Pestet, 
s hogy ez nem történt, az csak az utolsó rohamnál elesett 
Pollini mérnökkari százados közbevetésének köszönhető, ki a 
haditanácsban kiemelte végül az ily bombázás hasztalanságát.

A vár bevételénél különösen kitüntették magokat M á- 
r i á s s y János ezredes, D r i q u e t Péter alezredes és I n- 
k e y Kázmér őrnagy és mások. A zászlóaljak közt a 47., 43., 
28. és 44-ik.

Az őrség vesztessége 1000 emberre ment, tehát az 
egésznek közel harmadára. Görgey nem hányatta kardra az 
őrséget, egyébiránt a honvédek is megkímélték Buda legyő
zött védőit. Magyar részről tett a veszteség a «Közlöny» zárt

*) Erre vonatkozólag fel kell említenünk Hentzinek egy máj. 2-áról 
kelt várparancsnoki parancsát, melyben egyebek közt kijelenti, hogy bár 
vérző szívvel, de az adott pillanatban ő sajátkezüleg fogja szétrombolni 
a lánczhidat, ezt a remekművet. Ő másképen nem cselekedhet. Azonban 
még az nap délután elrendelte, hogy az ellennyomás növelésére szolgáló 
súlyos gerendákat és köveket eltávolítsák az aknáról. A hid tehát nagy 
veszélyben nem lehetett.
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leges kimutatása szerint sebesültekben 1 százados, 4 főhad
nagy, 15 őrm ester, 20 tizedes és 630 közembert; az elestek 
nincsenek felsorolva, köztük a vitéz báró Burdina őrnagy volt.

Hentzi haláláról annyi minden badarságot összeírtak, 
hogy indíttatva érezzük magunkat erre vonatkozólag megbíz
ható és kimerítő adatok alapján a következőket feljegyezni:

Midőn a 28. zászlóalj a résen át benyomult a várba, 
R ó n a y  .János főhadnagy és segédtiszt e zászlóaljnál, a ron
dellából a vár belseje felé tartván, a legközelebbi ház bejárata 
alatt bárom osztrák tisztet pillantott meg, kik közül Rosenbaum 
őrnagy kalauzolása mellett egy tizedes és 15 közhonvéd kísé
retében a Szentháromságtéren át a bécsi utczában fekvő ke
gyesrendi zárdába sietett, hol Hentzi halálos sebben feküdt. A 
bécsi kapu felől akkor még erős puskaropogás hallatszott. A 
zárda udvara, folyosói és lépcsői tele voltak horvát katonákkal 
s elcsüggedt tisztekkel. Hentzi egy elsőemeleti utczai szobában 
több tiszttől és három orvostól környezve egy ágy szélen ü lt; 
csak pár perczczel előbb szállíthatták oda : mert épen akkor 
húzták le róla szürke tábornoki kabátját. Rónay az orvosok 
biztosítására, hogy Hentzi veszély nélkül elszállítható, hord
ágyra fektette őt s nyolcz horvát katona által elvitette a zár
dából. Amint a dísztérre értek, a győzelmes honvéd csapatok 
minden oldalról zeneszó mellett közeledtek s megtudván, hogy 
Hentzit szállítják a nyugágyon, annyira körülfogták, hogy 
csak nagy bajjal sikerült Rónaynak rajtok keresztül utat törni. 
Végre bevitték a haldoklót a katonai főparancsnokság épületébe 
s ott egy Pestre néző szobában helyezték el az első emeleten. Az 
orvosok itt tüzetesebben megvizsgálván Hentzi sebét, azt fel
tétlenül halálosnak jelentették k i; a golyó hátul a baloldali 11-ik 
borda alatt hatolt be és elől rézsut a 10. alatt jö tt ki. Egész 
estig tömérdeken akarták megnézni Hentzit, de a felállított 
őrség távoltartotta a kiváncsiakat. Nagy Sándor tábornok. Asbóth 
ezredes, valamint Hajnik Pál is megjelentek ágyánál. Esti 9 
óráig eszméletén volt, ekkor nagyon rosszul lett s Rónay ama 
kérdésére, nem kiván-e családjára vonatkozólag intézkedni, 
azt a lakonikus választ ad ta : «Mikor a várba zárkóztam,
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minden dolgaimat, elvégeztem. » *j Végre nagy kínok közt éjfél
utáni 1 órakor meghalt s másnap reggel személyesen jelentette 
ezt Rónay Görgeynek, ki a halott eltemetéséről gondoskodott.

A V o g e l f é l e  h a d t e s t .
Az áprilisi hadjárat lezárásánál meg kell még emlékez

nünk ama hadtest mozdulatairól, mely ápril végével Vogl al
tábornagy parancsnoksága alatt Gácsországban fekve Magyaror
szágba tört. K hadtestnek az osztrák íőhadsereg hadműveleteiben 
leendő résztvevősére Windischgrätz hg. mint tudjuk már m ár- 
czius derekán számított. De a gácsországi parancsnokló tábornok 
nem hagyhatta csapatok nélkül a tartományt s bár ő felsége 
ápril elsején az összes rendelkezés alatti haderők elküldését 
parancsolta, Hammerstein báró csak akkor tehetett eleget a 
legfelsőbb parancsnak, midőn bizonyosságot szerzett róla, hogy 
Gácsországot rövid időn meg fogják szállani az oroszok.

A hadtest három dandárból állott. Barco br. vezérőr
nagyé 3 zászlóaljjal, 2 lovas századdal és 1 hatfontos gyalog 
üteggel képezte a halszárnyat és Stryből az egyetlen főúton 
Vereczkén és Uktinon át Munkács félé nyomult;

Ludwig vezérőrnagy dandára, amelynél Vogl is volt, 4 
zászlóalj gyalogságból, 1 gránátos zászlóaljból, 4 század lo
vasságból és 2 hatfontos ütegből állva, Dukláról Eperjes felé 
tartott;

*) Hentzi életmódja az ostrom egész tartama alatt a következő 
volt: Reggel mindennap 7 órakor tért haza, rendesen ekkor reggelizett s 
10 óráig szokott intézkedéseit végezte ; azután távozott a falakra s oda 
volt délután 2 óráig; ekkor ismét hazatért és megebédelt; 3 órakor újra 
távozott s oda volt 9 óráig, ekkor röviden megvacsorálván, ismét távo
zott s oda volt reggelig. Tevékenysége rendkívüli volt s azt, hogy idejé
nek ilyetén beosztása mellett mikor aludt, még környezete sem tudta. 
Május 20-án este a rendesnél korábban ment haza, de már 9 óra előtt 
távozott és mint sebesült került a kegyesrendiek társházába. A 1 n o c h 
ezredes hadtestet is a főparancsnokság épületébe vitték s annak (ez idő 
szerint befalazott) földszinti folyosójára tették. Az egész hulla a felismer- 
hetlenségig össze volt pörkölve különösen a jobb oldalon egészen össze
égve, csupán a bal keze, melyen a keztyü szinte megpörkölődött, maradt 
némileg épen.
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Benedek vezérőrnagy dandára 3 zászlóaljjal, 2 lovas szá
zaddal és 1 hatfontos üteggel mint jobb szárny Lőcse felé 
irányittatott.

Az aránylag kis hadtest összesen tehát 11 zászlóaljból, 8 lo
vasszázadból 24 ágyúval állott s létszáma 11.000 főre rúgott.

E hadtest feladata abban állott, hogy a felső Magyaror
szágon működő magyar mozgó csapatokkal szembeszálljon s- 
szabadon tartsa a kárpáti szorosokat az utánnyomuló oroszok 
számára. A hadtest ereje valamint kiterjedése már jó előre 
nagyon kétesnek tüntette fel ama feladat megoldását. Épugy 
a dandárok közelebbi csatlakozását.

Magyar részről felső Magyarország nyugoti részében Be- 
niczky Lajos szabad csapata, Görgey Arthur mozgó őrsége 
működött, Eperjesen pedig a Dembinski alatt alakuló félben 
levő északi hadtest (északi sereg) hadcsapatai állottak.

Barco dandára a leggyöngébb ellenállást várhatta, elő
nyomulása Munkács felé azonban nagyon aggasztóan hatott 
Debreczenben. Egy futár hozta a hirt ápril utolsó napjaiban a 
munkácsi várparancsnoktól a hadügyministeriumnak. Hajnali 2 
óra volt, midőn a futár a Klapka megérkeztéig a hadügyi tár- 
czát ideiglenesen vezető Mészáros tábornok távollétében szin
tén ideiglenesen működő vezérkari osztályfőnök ajtaján kopo
gott. A jelentés tudatta, hogy egy ellenséges dandár nyomul 
elő a Latorcza-völgyben s az őrség gyengesége mellett (2 
gyalog-század és más csapatok, 1 honvéd zászlóalj 3 ágyúval) 
a tiszai átjárat Namény mellett veszélyeztetve van, ha erősí
tés nem indittatik gyorsan oda.

Ez rendkivül kellemetlen éjjeli meglepetés volt, s arra 
bírta a vezérkari főnököt, hogy rögtön a miniszteri épületbe 
siessen, hogy következő rendeletet adja ki a hadügyminiszter 
nevében: Farkashoz, az uj szervezés alatt álló 12. huszár
ezred ezredeséhez, mint a mely legközelebb feküdt Munkács
hoz, az az utasítás ment, hogy négy századából kettőt a legvi
tézebb százados parancsnoksága és a legjobb tisztek alatt a 
megküldött menetterv szerint erőltetett menetekben Munkács 
felé indítson és Naményból messze hatoló őrjáratokat küldjön 
ki Munkács irányában.
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A százados különösen utasittatolt, hiresztelje, hogy ő az 
utánnyomuló Demhinski-féle hadtest elővédének élét képezi. A 
százados mellé Laval vezérkari főhadnagy adatott, ki a futár
ral távozott- Ez feladatul nyerte a tiszai átkeléseket megvizs
gálni, a meglevő gázlókat járhatatlanokká tenni s a szükséges 
akadályokat előkészíteni. A varparancsnok parancsot kapott, 
hogy a Latorcza-völgy kijáratát erőditészetileg zárja el, a ne
hány tábori ágyút annak védelmére fordítsa és a völgyet kö
rülzáró magaslatokat népfelkelőkkel szállássá meg. Wehle utász
főhadnagy és Deésy tüzér-főhadnagy a völgyzárásnál s utóbbi 
annak védésénél ügyes tiszteknek bizonyultak.

Ez intézkedések kellő időben és pontosan foganatosíttat
tak. Következésük az lett, hogy Barco kissé fontolóbban nyo
mult előre s miután Deésy ágyúi Búbra ezredest a Deutsch
meister ezredtől és Barco törzskari századosát leteritették, el
rendelte a visszavonulást és visszatért Gácsorszába.

Vogl Ludwig dandáréval Eperjes felé nyomult, de arra  a 
hirre, hogy tekintélyes magyar erők állnak vele szemben, fel
hagyott eredeti menetirányával s miután a császári főhadsereg 
visszavonulásáról is értesülést kapott, a Vágvölgybe vonult, 
hogy ez utóbbival összeköttetésbe lépjen. Poprádra és onnan 
Hibbere nyomultában megtudta Vogl, hogy Sz.-Miklóst és Ró
zsahegyet magyar csapatok — Görgey Armin mozgó csapatai 
voltak — tartják megszállva. E szerint elhatározta, hogy Tar- 
nóczon és Malatinán át megkerüli az ellenséges állást, hogy 
Alsó-Kubinba érjen, honnan május derekán Varinba és Zsol
nára ért. Benedek dandára az Árvavölgyben nyomult előre s 
midőn az oroszok Sass tábornok alatt ott betörtek, szintén a 
Vágvölgybe húzódott. Barco, hogy hasonlóan a Vághoz jusson, 
Gácsországon át vette az utat. Hosszas ide-oda menetelések után 
végre egyesült a Vogl-féle hadtest a főhadsereggel, midőn is 
a három dandár felvétetett az uj hadrendbe.
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XXII.

Hadműveletek a déli harcztéren. — Bem és Perczel hadműveletei a 
Bánságban 1849. tavaszán. — Események Temesvár körül és a vár 
bezárása. — Az aradi vár állapota és a vár körül lefolyt események. — 

Rudiik hadnagy esete. — Pétervárad.

A h a d m ű v e l e t e k  a d é l i  h a r c z t é r e n .

Perczel Mórt ott hagytuk el, midőn ápril 18-án Ó-Becsét 
bevette s aztán ismét átkelt a Tisza balpartjára; és mos! 
kövessük ama hadműveleteket, melyeket Bemmel egyesülve a 
Bánság megtisztítására vitt végbe. Legelső intézkedése volt, hogy 
Kollmann hadosztályának legnagyobb részét, melyet Szegedről 
eltávoztakor ottan hagyott, magához vonta. Kollmann ezredes 
a vett parancs értelmében ápril 15-én 4 zászlóaljjal, 2 
lovas századdal és 8 ágyúval indult el Szegedről s ellenállás 
nélkül ért Oroszlámosra s Török-Kanizsára, minthogy a szer
bek köztudomás szerint Nagy-Becskerek felé húzódtak vissza. 
Perczel Mór ápr. 21-én és 22-én Adánál 4 zászlóaljjal, 
4 lovas századdal és 16 ágyúval átkelt a Tiszán s ápr. 22-én 
Sz.-Miklósnál egyesült Kollmannal. Másnap folytatta Perczel 
előnyomulását és elérte Mokrint anélkül, hogy ellenállásra 
talált volna, miután az ott. felállított szerb népfelkelő tömeg, 
mely Supaz szerb vezér alatt állott, nagy mennyiségű lőszer 
és fegyver hátrahagyásával elmenekült. Erre fennakadás nélkül 
megszállották csapatai Mokrint és Kikindát, Mokrinból egy el- 
különitményt küldött ki Perczel, hogy felkeresse Pemmel az 
összeköttetést.

Bem, mint tudjuk, Pereczy hadosztályát, mely a bánsági 
hadműveletekre volt kiszemelve, útnak indította. Pereczy h ad 
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osztályának követni kellett volna öt. Mindkét hadosztály 8 
gyalog zászlóaljból, 6 lovas századból és 30 ágyúból állott. 
Bem ápr. 15-én utolérte a hátszegi völgyben elönyotnuló Bánfly- 
hadosztályt s azzal együtt Hátszegen át a Vaskapu kierőszakolása 
után ezen keresztül a Bánságba nyomult. A feladat, melyet Bem 
maga elé tűzött, abból állott, hogy a temesvári őrséghez tartozó 
Leiningen-dandárnak, melynek 4' zászlóalja, 5 lovas százada, 
24 ágyúval Facsetet és Lúgost tartolta megszállva, mig 2 
határőrvidéki zászlóalj 12 ágyúval Vaiszlovánál állott, össze
köttetését Theodorovicsnak Viteltől előnyomuló hadtestével 
meggátolja s őket egyenkint megverje. Ápr. 16-án elűzte Bem 
a két. határőrvidéki zászlóaljat Vaiszlovából s 17-én megszál
lotta Karánsebest. Itt értesült Bem, hogy az osztrák hadtest 
előőrse, melyet Erdélyből Oláhországba szorított, az oláh-bán
sági. határőrezred területére nyomult.

Ez a hadtest — előbb Puchneré — márcz. 26-án, és 
pedig a Van der Null dandár Margureniben, Stutterheimé Mo- 
reniben és Urraceáé Margineniben állott, a hadtest főhadiszál
lása pedig Filipestiben volt. itt azt a parancsot vette márcz. 
29-én a hadtest, hogy a Bánságba induljon. Apr. 3-án Pites
tin át Krajovába ment, hová Malkovski altábornagy is megér
kezett s átvette a hadtestparancsnokságot. Miután Krajovában 
részben ujjal cseréltetett fel a legénység nagyon megviselt 
öltözete, Turn-Szeverinen át tovább folyt az előnyomulás s 
ápril 22-étöl 25-éig átlépte a hadtest mintegy 14.00U főnyi 
erőben a határt Orsovánál.

Bem nein engedte magát e hadtestnek magyar területen 
megjelenése által hadi intézkedéseiben megzavartatok Miután 
hátvédet hagyott hátra Karánsebesen, *) legelőbb is Leiningen

*) Egy episódról akarunk itt említést tenni, mely Karánsebesen 
történt. Déva őrsége parancsnokával, Rudiik főhadnagygyal a megkötött 
kapituláczió értelmében hazájába indulván, Karánsebesre ért, Bem fel
tartóztatta őket és irt Kossuthnak, hogy azért tette ezt, mert ezzel az 
őrséggel, mely az oláh felkelést erősen támogatta, az ő nézete szerint 
nem a fenálló hadiszerződések értelmében, hanem mint gyujtogatókkal 
és gyilkosokkal kell bánni. Kossuth a hadügyminisztériumhoz küldte át
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ellen fordult, hogy ha lehet, ezt verje meg legelőször. Midőn 
azonban ápril 19-én Lúgosra érkezett, Leiningen már vissza
húzódott dandárával a lúgos-temesvári országúton és Kiszetó 
mellett foglalt állást. Lúgoson egyesült Bem a Bánífy-hadosztály 
2000 emberével, kik eközben Dobrán és Faeseten át, a Bán
ságba nyomultak. Bem azzal az eszmével foglalkozott, hogy 
Leiningen haderejét teljesen tönkre teszi, és kérte Vécseyt, ki 
Aradot ostromolta, küldje csapatainak egy részét Békáson át 
Leiningen hátába. Miután Arad ostromlása szép haladást tett, 
Vécsey *) teljesíthette volna Bem kérését, előbbinek közreműkö
dése mindamellett elmaradt, e mellett Leiningen is felismerte 
exponált helyzetét s egészen Temesvár alá húzódott vissza, 
úgy hogy közte és Bem között, ki követte őt, ápr. 24-én csak 
némely jelentéktelen utóvédi csatározások fordultak elő. Bem 
Temesvár felé nyomult s az erődtől délnyugotra Freidorf 
mellett figyelő állást foglalt, hol 900 > főre tehető csapatai 
táborba szállottak. Mig Bem egész Temesvár elé nyomult, 
Perczel Mór Nagy-Kikinda és Mokri n megszállása után két 
hadoszlopban nyomult Török-Becse és Bassahida felé, hol 
ápril 24-én egy szerb hadoszlopot megvert. Azután Melenezé-

elintézés végett Bem levelét, mely aztán utasította a tábornokot, hogy a 
volt dévai őrséget akadálytalanul hagyja tovább menni, miután a sza
bad elvonulásra szóló kapitulácziót nem szabad megszegni. Erre aztán 
rögtön utjokra eresztette Bem őket.

*) Vécsey és Bem közi akkor csakugyan villongások támadtak. Az 
ok következő volt: Villám alezredest egy portyázó csapattal Temesvár felé 
küldötte ki Vécsey és Bem tudomást szerezvén erről, meghagyta Villám
nak, hogy ő hozzá csatlakozzék, mit az meg is tett s Vécseynek bejelen
tett. Vécsey erre parancsolóan oda utasította Villámot, vonuljon be ha
ladéktalanul az ő hadtestéhez, ez azonban kijelentette, hogy ő Bem pa
rancsával áll szemben, melynek értelmében annak hadtesténél kell ma
radnia. Vécsey engedelmetlenségért jelentés tett Villám ellen a hadügy
miniszternél, ki midőn az ügyről előterjesztést tettünk neki, felkiáltott: «Az 
alezredes egy tiszt által ide kisérendő!» — «Igen, válaszoltuk neki, az nem 
igen fog menni!» — «Miért nem?» kérdé Mészáros. — «Mert Villám derék 
törzstiszt és Bem visszahódította Erdélyt!» — «No ha úgy áll a do
logi* jegyié meg Mészáros, «ám lássa a magyar hadsereg, hová jut a sub
ordinate ilyetén megsértésével». — S ezzel el lön intézve Villám ügye(i 
ki Temesvár előtt egy ágyúgolyó által találva, nemsokára elesett.
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nél összpontosította hadtestét azzal a szándékkal, hogy Nagy- 
Beeskerek ellen fordul, hol Theodorovics tábornok a szerbek 
zömével állott. De Theodorovics is támadólag akart fellépni 
s 10.000 emberrel és 30 ágyúval Melenczének tartott. Ápr. 
24-én d. u. 4 órakor csaptak össze csapatat félúton a 
Perczeléivel. A támadás a szerbek részéről indult ki s el
szántsággal és a magyar balszárny ellen oly hévvel történt, 
hogy a magyar csapatoknak a legnagyobb erőfeszítéseket 
kellett tenniök, hogy annak ellenállhassanak.

A liarcz, mely késő éjjelig tarto tt az egész vonalon, 
végre Theodorovics visszavonulásával ért véget a Temes mögé, 
melyet Jankováeztól egész Usdinig megszállott. Miután tudta, 
hogy Malkovski hadteste Oláhországból már megérkezett, azt 
hitte Theodorovics, hogy Fehértemplomon át összeköttetésbe 
teheti magát vele. Hadteste, mely oly bátran kezdte meg a 
harczot, annak kedvezőtlen kimenetele által erkölcsileg sokat 
szenvedett. Perczel ápr. 30-án kardcsapás nélkül megszállotta 
Nagy-Becskereket és azután Zsombolyára ment, hogy Bemmel, 
ki az nap oda érkezett, megbeszélje a hadműveleteket. Onnan 
visszatérve folytatta Bérezel tám adó hadműveleteit. Máj. 6-án 
Nagy-Becskerekről a Temes felé nyomult és 7-én minden ponton 
egyszerre megtámadta a szerbek hadállásait, kiket Theodorovits 
megbetegedése folytán Puffer ezredes vezényelt. A főtámadás 
azonban a tomasováczi hídfő ellen irányult, melyet az ott 
felállított szerb dandár legott futásszerüen oda hagyott. A rossz 
példa átalános rémületet és futást vont maga után. Ez által 
Perczel csapatai ellenállás nélkül átkelhettek a folyón s nyo
matékkai üldözhették a futókat. Puffer ezredes Usdinnál szedte 
össze csapatait, hogy visszavonulását egész a Dunáig lehetővé 
tevő még egy utolsó ellenállást kísértsen meg. De ez is csak
hamar meg lön törve, a szerbek nem voltak képesek ellen 
állani s rövid ütközet után sok ágyú, tömérdek fegyver és 
lőkészlet hátrahagyásával szétfutottak. Nyakra-főre átkeltek 
Szurdoknál és Opovánál a Dunán, hogy ott biztosságba helyez
zék magukat. E vereség következése volt, hogy a nem szerb 
határőrvidéki katonaság elvált a futóktól, haza mentek és meg
hódolásukat ajánlották fel, mi minden fentartás nélkül el is
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fogadtatott. Minthogy egész szeib községek is abban hitték 
üdvöket találni, hogy végtelen kocsisorral a Szerémségbe vagy 
Belgrádba menekültek, hogy számtalan család nyomorának és 
szorongattatásának vége szakittassék, határidő tűzetett ki 
visszatérésükre, mit a legtöbben hasznukra is főrdittattak.

Május 10-én Pancsovára vonult be Perczel, hol a vissza
m aradt német lakosság küldöttségileg fogadta őt. Itt nagy 
gabonakészletet, több ágyul, 30 társzekeret, 600 lőfegyvert. 
2 császári és több szerb zászlót foglalt le. Pancsova meg
szállása által az egész Bánság a esajkások nagyon fontos 
kerületéig Titel erőddel — a magyarok kezébe ju to tt s a 
szerbek ellenállása meg volt törve. A szerb-osztrák hadtestből 
a jobb szárny Pavelich őrnagy parancsnoksága alatt a szerb 
fejedelemség területére ment át. A felbomlásról, mely az usdini 
ütközet után a szerb táborban beállott, ezeket mondja a hi
vatalos jelentés: «A hadtest aláhanyatlott erkölcsi állapota, 
minden fegyelem és katonai rend felbomlása, alkalmas törzs- 
és főtisztek nagy hiánya mellett egyhamar nem lehet arra 
számítani, hogy a sereg eme része a többiekkel egyenlően, 

első sorban alkalmaztassák az ellenség előtt, annál kevésbé, 
minthogy ruházat és tábori felszerelés egészen hiányzik s a 
felfegyverzés is nagyon hiányos». — Ehadtest maradványainak 
gyülhelye Uj-Karlóczán volt.

Miután előadtuk, mily nagy része volt Perczel Mórnak e 
rendkívül fontos vállalat sikerében, ki kell egészítenünk leírá
sunkat ama döntő szerep tekintetében is, amely Bemnek ju 
tott, amaz eljárás leírásával, melylyel ismét Oláhországba 
szorította vissza Malkovski hadtestét.

Malkovski hadteste máj. 4-én Szlatinát, Armenist, Teri- 
govát, Domasnát és Mehádiát. szállotta meg. E hadtest ren
deltetése az volt, hogy a Bánságban levő császári haderőket 
erősítse, egyrészről Theodorovicscsal, másrészről az aradi és 
temesvári őrségekkel összeköttetésbe lépjen s végül, hogy 
Bem benyomulását Erdélyből megakadályozza. E czélból Mal
kovski mindenek előtt Karánsebest akarta hatalmába kerileni 
és aztán Német-Bogsánon át az összeköttetést a Theodorovies 
alatti szerbekkel felkeresni. De mert értesült róla, hogy a
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Vaskaput a magyarok erősen megszállották és Theodorovics 
Nagy-Beeskerek felé vonult vissza, Fehértemplomon át akarta 
összeköttetését Theodorovicscsal helyreállítani. Bem szán
déka az volt, hogy Malkovski és Theodorovics hadtestei 
közé jusson s mindenek előtt azoknak egyesülését meghiú
sítsa. E czélból haladéktalanul egy erős dandárt küldött Ká
rolyi alezredes parancsnoksága alatt Dentán át Verseczre 
ama meghagyással, hogy onnan két hadoszlopban nyomuljon 
Oravicza és Fehértemplom felé, minden útjába eső ellenállást 
leverjen — Bem kedvencz parancsadása — és az említett két 
községet megszállja. Károlyi május 5-én vonult be Verseczre 
s Arányi őrnagyot egy 3 gyalog századból, 3 szakasz lovas
ságból és 2 ágyúból álló elkülönitménynyel még az nap Ora- 
viczára küldötte, mely egy órai ütközet után a sokkal erősebb 
császári helyőrséggel a helyet megszállta. Károlyi alezredes 
máj. 8-án Verseczről Fehértemplomba indult, hol Malkovski 
300 főnyi előcsapatára bukkant, azt megtámadta és Petrillova 
felé hátrálni kényszeritette.

Bem máj. 10-én érkezett Fejértemplomba s átvette az 
ellenség üldözését. Még aznap megtámadta azt Petrillovánál, 
a hol összeszedegelőzött, megverte és Szászkára hátrálni 
kényszeritette. Miután ama kísérlete is meghiúsult, hogy egy 
kedvező hátvéd állásban ellenállást próbáljon meg, Malkovski 
Bem gyors előnyomulásával szemben s ama rendkívül ked
vezőtlen fordulat tekintetbe vételével, mely a császári fegy
verekre nézve valamennyi harcztéren beállott minden további 
ellenállásról lemondott és máj. 15-én, miután a Rera hidját 
maga mögött lebontatta, ismét román területre vonult vissza. 
Bem a hid lerombolása által feltartóztatva, csak máj. 16-án 
érkezett Orsovára. Malkowski hadteste a Dunához közel Czer- 
necz és Turn-Szeverin közt szállott táborba, melyben 40 
napot töltött. A hadtest ottani tartózkodásáról ezeket mondja 
a 62. gyalog-sorezred tö rténe te : «Gunyhókat építettek zöld 
gályákból, melyek a nap izzó hevétől csakhamar elszáradtak 
és semmi ótalmat nem nyújtottak a rekkenő hőség ellen. A 
termények beszolgáltatása nagyon rendetlenül történt s a la
kosság részéről kínált élelmiszerek roppant drágák voltak an-
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nál is inkább, minthogy az osztrák bankjegyeket alig vették 
el kétharm ad értékben. A kínzó hőség, a rossz élelem s a ki
merítő menetek és éjjeli őrségek folytán beállott idegtompult
ság csakhamar nagy mérvben fogékonynyá tette a csapatokat 
a tábor környékén mérges anyagokkal telitett lég iránt. Ma
kacs lázak törtek ki, melyeket typhus és kolera követtek. A 
legtöbb csapattest ez által a keretre olvadt le, m ert százan 
meg százan, kiket megkíméltek a csaták, itt lelték szomorú 
végokét. Éhez járult junius 18-án egy borzasztó tűz a tábor
ban, mely a tisztek és a legénység csekély holmiját s ami 
valóban sajnálatra méltó, az ezred-osztagok értékes tábori 
felszerelvényének nagy részét is felemésztette».

E súlyosan meglátogatott hadtest tisztjeinek elfogott le 
velei, melyeket a magyar hadügyminisztériumnak küldtek meg, 
nagy elkeseredést árultak el parancsnokuk iránt, ki három
szoros túlerő mellett egy hátvédi ütközet után nyakra-főre 
hátrált. Bem, midőn mindössze 9000 emberével Leiningenl 
Temesvárra visszavonulni kényszeritette s az erdélyi osztrák 
hadtestet ismét kiűzte a Bánságból, rendkívül sokat tett, mi 
főleg amaz ismert gyorsaságnak tulajdonítható, amelylyel ügyes 
hadmozdulatait keresztül szokta vinni. A Bánság megtisztítá
sának nagy volt az eredménye. De két fontos pont, melyek 
nélkül nem volt teljesen biztosítva a Bánság bírása : Temes
vár és a titeli fensik még a császáriak, illetve a szerbek kezé
ben volt. A Bánságban kivívott sikereiről a következő jelen
tést intézte Bem máj. 16-áról Orsováról a kormányhoz :

Orsóval főhadiszállás, 1849. máj. 16.
«Kiválóan szerencsésnek érzem magamat jelenthetni 

országos kormányzó urnák, hogy isten segítségével sikerült 
nagy áldozatok nélkül visszahódítanom Magyarországnak a 
Bánságot. Ahová csak közeledtem, oly gyorsan és oly messze 
futott az ellenség, hogy utói nem érhettem, ide Orsovára 
pedig kardcsapás nélkül bevonultam. A nép mindenfelé bará
tokul fogad bennünket; mert Karánsebes lakosaitól tudja 
mindenki, hogy mi csak javát akarjuk.

Az ellenség erős volt, 14,000 főre ment 40 ágyúval;
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éjnek idején hagyta el Orsovát s Skella-tíladovába vonult 
vissza Oláhországban. Én a török pasához intézett sürgönyöm
ben tiltakoztam ez átmenet ellen s őt a nemzetközi jog 
tiszteletére és fentartására s ennélfogva emez átkelt hadtest 
lefegyverzésére szólitottam fel.

A hadsereg, melyet a Bánságból kikergettem, Puchner 
korábbi hadtestéből, a temesvári őrség egy részéből és két 
zászlóalj határőr gyalogságból állott. Az ellenség már egész 
erejét kiszivta a szerencsétlen lakosságnak; mert magával 
vitt minden szolgálatképes egyént s csak aggokat, nőket és 
gyermekeket hagyott otthon.

Kötelességemnek tartom ez alkalommal felemliteni, hogy 
e hadműveletek alatt Perczel tábornok tevékeny és készséges 
segélyt nyújtott nekem ; vitézségét és képességét hallgatással 
mellőzöm, mert ezek ismeretesek, de megvallom, hogy az ő 
közreműködése nélkül nem koronázta volna olyan gyors siker 
ezt a feladatot.

Most már csak Temesvárt kell elfoglalnunk. A vár már 
annyira körül van zárva, hogy őrsége többé ki nem juthat, 
hacsak hogy a fegyvert letegye. Az őrség kitöréseket kísérlett 
meg, ezeket azonban azo tt hagyott körülzároló hadtest mind
annyiszor visszaverte s én azt hiszem, hogy az utolsó kísérlet 
után nem mer többé kitörni. Az ellenség visszaverése alkalmával 
Pereczy alezredes különösen ki tüntette magát s e siker teljesen 
demoralizálni fogja az őrséget. 15 foglyom van, kiket Orsován 
ejtettem s a várba küldtem, hogy lássa az őrség azok sorsát, 
kiknek fel kellett volna menteniük a várat. Azt hiszem, ez 
csak siettetni fogja a vár feladását.»

A remény, melynek Bem eme jelentésében Temesvár 
közeli bukását illetőleg kifejezést adott, illuzórius volt s az is 
maradt. Itt olyan várparancsnokkal volt dolguk a magyarok
nak, ki a vár feladását szorgalmazó minden felhívásra azt a 
stereotyp választ adta, hogy ö azt az őrséggel az utolsó em
berig fogja védeni. A 3000 ember, kik Pereczy ezredessel 
Temesvár alatt visszamaradtak, miután Bem a legfontosabb 
pontokat megszállatta és Malkowski ellen indult, bizonyára 
nem volt elég Bukavina megfélemlítésére. Mennyit haladt

20G elich  : F ügge tlen ség i h a rcz . I I I .  k ö te t.
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előbbre az ostrom, midőn Vécsey végre 4000 emberrel elő' 
sietett Aradról, később fogjuk látni. A Temesvár körüli ese
mények előtt helyén lesz röviden vázolnunk a vár ellenállási 
képességét úgy minőségét, mint őrségét illetőleg.

T e m e s v á r  egy szabálytalan bástyázott kilenczszöget. 
képez s az előtte fekvő védsánczok és körerődök által hármas 
védelmi vonalat nyújt. Eredetileg mocsaras talajon építve, 
számításba vették az árkok vízzel töltését is a keresztül ve
zetett Béga-csatornából, különböző kellemetlenségek azonban 
ez előny mellőzésére bírták a katonai köröket s a csatorna 
uj mederbe tereltetett a váron kívül. Az árok mélysége jelen
tékenyen csökkent a visszamaradt iszap által, mig a vár falai 
a hiányos alapozás folytán erősen alásülyedtek. A fő bástyá
nál még nagyobb mérvben történt ez, mint a külerőmüvek- 
nél, miből aztán az a nagy hátrány támadt, hogy körülbelül 
az egész körfalon gondolni sem lehetett a lépcsőzetes tüzelésre 
anélkül, hogy a körerődökben vagy a födött utakon levő védők
nek ne ártsanak. Bombamentes hely nagyon kevés volt a várban ; 
az elégtelen kasamatákon kívül még csak a katonai kórház, 
mely csak 600 betegre volt berendezve, az élelmezési 
raktár és az erdélyi laktanya volt bombamentes, a többi ka
tonai épületek, a városi magánépületekről nem is szólva, 
minden védelem nélkül állottak. A vár vízszükségletét csőve
zetéken a Gyárkülvárosból kapta, a várbeli kutakban ősrégi 
feltevés szerint nagyon kevés élvezhető viz volt. A várat 
északi és nyugoti oldalról az ágyuk hordtávolán kívül a ter
jedelmes Vadász- és Csóka-erdők veszik k ö rü l; ezek lehetővé 
tettek az ostromlókra nézve minden előmunkálatot, szolgál
tatták nekik a szükséges anyagot az ütegekben, valamint a 
víárkokban és födték a csapat.felállitásokat. Ez erdőségek és 
a vár közt feküsznek a Gyár-, József-, Major- és Mehala ter
jedelmes és népes külvárosok. Ezek épületeikkel és kerteikkel 
egész az esplanádig nyúlva, rendkívül megkönnyítették az 
ellenség közeledését.

A Béga-csatorna medre a déli glacis aljában halad el 
közel 1000 lépés kiterjedésben s felváltva 300—400 lépésnyire, 
sőt az V. bástyafoknál még sokkal közelebb jő a glacis ta ré 
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jához. K szakaszon egy földgát kiséri a csatorna jobb part
já t. A csatorna a Temeshől kapja vizét egy beeresztő zsi
lip által Kostil mellett, 6 mértföldre Temesváron fölül, tehát 
minden nagy fáradság nélkül kiszáritható és aztán egy kész 
egyenközény, melyben a fausztató árkok, mint a megközelités 
természetes előmozdítói vezettek. A déli oldalon a vár és a 
Bégacsatorna közt az őrség számára elsánczolt tábor volt 
berendezve.

A vár 3000, a külvárosok 14,000 lelket számláltak. A 
nemszlávok a hazai ügygyei tartottak, de a szerbek és rom á
nok is, a fordulattól kezdve, mely a hadi eseményekben Ma
gyarország javára beállott, csak passiv barátai lettek az osz
trákoknak. A külvárosok védelmére a vár őrsége nem szá
míthatott, de az annyira fontos vízvezeték és a malmok 
fentartása legalább a Gyárkülváros tüntetőleges megszállását 
tette szükségessé.

A vár őrsége állott Rukavina György báró altábornagy 
parancsnokból, Gläser altábornagy hadosztály-parancsnokból, 
Leiningen gr. és W ernhardt br. vezérőrnagy dandárnokokból; 
a márcz. 30-án szervezett törzskari osztály főnöke Sztankovits 
Lajos ezredes s a 31. gy.-ezred parancsnoka volt, m érnökkari 
főnök Szymonovicz őrnagy, tüzérségi igazgató Scherl őrnagy. 
G y a l o g s á g :  a 31., 41. és 61. ezredek 2—2 zászlóalja, a 
román-bánsági határőr ezred 1 zászlóalja és a 16. határőrezred 
4 százada. L o v a s s á g :  3 osztály Schwarzenberg-dzsidás, 
egy szakasz Miksa főhg. könnyű lovas. T ü z é r s é g :  helyőr
ségi tüzérség 8 tiszt és 96 közlegény, a 2. és 5. tüzérezred 
egy-egy elkülönitménye, 2 tiszt, 123 közember, a röppentyüs 
csapat egy szakasza 1 tiszt és 20 közember. S z e k e r é s z e i :  
1 tiszt és 7 közember, egy század szerezsán, végül a had
mérnökkartól 1 százados és 1 főhadnagy s 14 utász. Összesen 
4 tábornok, 188 törzs- és főtiszt, 8659 ember őrmestertől 
lefelé, 1272 ló. A legénység közt sok volt az ujoncz. A gya
logságtól 180 ember egy főhadnagy parancsnoksága alatt tűz
oltó szakaszszá alakult. Különféle kaliberű ágyúja volt a vár
nak 213 darab. Akkori állapota mellett kellő számú ostromágyuk, 
megfelelő erejű körülzároló csapatok és erélyes ostrom mellett

20*
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nem lett volna nagyon nehéz feladásra kényszeríteni a várat, 
bár Rukavina rendkívüli szívósságot fejtett ki a védelemben.

■ Május elején semmi említésre méltó nem történt Te
mesvár alatt, szakadatlan apró csatározások a két fél őrjára
tai és előőrsei részéről töltötték ki az időt. Csak 3-án tétetett 
az elsánczolt táborból egy erős kémszemle két hadoszlopban 
a Béga csatorna ellen, mely alkalommal 3 zászlóaljat, 
4 huszár-századot és 15 ágyút fejlődtetett Pereczy hadállásba. 
A császáriak heves ágyúzás után ismét visszahúzódtak az 
elsánczolt táborba. Máj. 11-én értésére esett Rukavinának, 
hogy a magyar táborból csapatok vonultak el délnyugoti 
irányban. Éhez képest máj. 12-ére a freidorfi magyar tábor 
m egrohanását rendelte el. Erre a Leiningen dandára 4 
zászlóaljjal, 4 lovas-századdal, 2 üteggel és 1/2 röppentyü- 
üteggel jelöltetett ki. Leiningen minden ellenállás nélkül átment 
a Józsefvároson, midőn hajnali 3 órakor az ezen roham ra 
előkészült magyarok 3 zászlóaljjal, 4 huszár-századdal és 18 
ágyúval ágyú- és puskatüzzel fogadták őt dandára kifejlődése 
közben s rögtön támadásba mentek át. Nagyon élénk harcz 
fejlődött ki, mely Leiningen visszavonulásával végződött. Visz- 
szavonulását leginkább az az észlelet okozta, hogy Remete és 
Girota felől magyar hadoszlopok közelednek. Ezek Vécsey 
csapatai voltak, ki végre 4000 emberrel Temesvár alá nyo
mult Aradról.

Május 13-án egy magyar elkülönitmény nyomult be 
Mehala külvárosba, hogy ujonczokat szedjen és vágómarhát 
harácsoljon, ami bőséges mértékben meg is történt. Az ezen 
harácsolás meggátlására kiküldött két gyalog és egy dzsidás 
század későn érkezett. Vécsey máj. 14-én oly közel tolta leg
szélső vonalát az erőművekhez, hogy mindkét részről csaknem 
szakadatlanul élénk tüzelés folyt. Egyúttal megszállották a 
magyarok a József és Mehala külvárosok közt fekvő Módos
féle majort is, hol sürü bozót és buja növésű fák mozdították 
elő az ütegek födött felállítását. Déltájban az őrség^ egy had
oszlopa nyomult a major ellen, de rövid küzdelem után visz- 
szavonulásra kényszerittetett. Délután 4 órakor erős hadosz
lopokkal három oldalról nyomult Vécsey a «Gyár» ellen. Csa-
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patai csakhamar az ellenség által megszállott végső házak és 
kertek birtokába jutottak s visszaszorították az őrséget. Sztan- 
kovits ezredes uj haderőkkel igyekezett az ütközetet megállí
tani, de hasztalan. Vécsey csapatai egész tűzzel nyomultak 
előre, hátrálásra kényszeritették az osztrákokat és megszállot
ták a külvárost. Ez alkalommal a vízvezetéket is szétrombol
ták, mely a várat látta el vízzel. Az őrség, mely a Gyárkül
városnak magyar részről történt megszállása által egészen el 
lön vágva a külvilágtól, vízszükségletét 137 jobbára újon ásott 
kutból volt kénytelen fedezni. Május 15-én az összes külvá
rosok a magyarok kezében voltak s a vár tökéletesen körül 
volt zárva. Az őrség most már a vár védelmére szorítkozva, 
máj. 14-ke és 15-ke közötti éjjel felgyújtotta a József- és a 
Gyár külvárosok felőli réten levő összes gunyhókat és fakész
leteket, valamint a kamarai épületeket, az ágyurakíárt és a 
Rumi-féle majort. Az ostromlottakra nézve szükséges eme 
rombolási mű alatt a magyar ütegek erős tüzelést folytattak. 
Ez egyebek közt 14 ágyutöltény felrobbanását, idézte elő, mi 
a 14. gy. ezred egy alhadnagyát megölte 1 főhadnagyát és 
7 közemberét megsebesítette.

Ezzel befejezzük a Temesvár alatti események előadását, 
hogy később a nyári hadjárat leírásánál ismét visszatérjünk 
rá. Fel kell azonban még említenünk egy máj. 15-éről kelte
zett kiáltványt, melyet Rukavina várparancsnok azon alkalom
ból, hogy magyar részről a vár feladása érdekében kiáltvány 
jelent meg s különféle kísérletek tétettek a várőrség megnye
résére, — a vár őrségéhez kibocsátott. Az amaz idők stylu- 
sában szerkesztett kiáltvány igy hangzott:

«Mint Aradnál, Piskinél és Kápolnánál, ismét a c s a l á s  
é s  á r u l á s  f e g y v e r e i v e l  h a r c z o l n a k ,  ma mint ak
kor testvéri jobbot kínálnak nektek, hogy aztán o r o z v a  
m e g g y i l k o l h a s s a n a k .

Mi magunk tapasztaltuk ezt Aradnál és testvéreink, a 
Rianchi és az István főhg. ezredektől Piskinél és Kápolnánál.

Ez a párt, melynek s e m m i  s e m  s z e n t ,  m e l y  s e m  
v a l l á s t ,  s e m  t u l a j d o n t  n e m  i s m e r ,  minket zsoldosok
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nak nevez, magát pedig a szabadság férfiainak, mig útját 
c s a k  r a b l á s  é s  gy  u j t o g a t á s j e l ő  1 i.

Abban a pillanatban, midőn testvéreink a mortarai és 
novarai csatákban Olaszországban kivívják a békét, mi szeny- 
nyel fedjük be m agunkat! Ki lenne erre képes?!

Ily feltevések által csak gúnyol bennünket az ellenség, 
mig az egész világ csodálja az osztrák hadsereget vitézsége, 
hűsége és józan értelme miatt. Nem mintha szükségesnek 
tartanám , hogy kötelességtekre figyelmeztesselek benneteket, 
n em ! legszilárdabb bizalmam jeléül intézem hozzátok eme 
szavakat.

Menjetek és kérdezzétek meg a foglyokat, miként csábít
ják  el őket és azon ürügy alatt, hogy mi elhagytuk császárun
kat és királyunkat, miként fegyverzik őket fel.

K atonák! Mint vitézségtek és kötelességérzetetek, úgy 
kitartástok sem ismer h a tá r t! Bizonyos vagyok ebben és bí
zom bennetek. R u k a  v i n a  s. k. altábornagy.»

Fordítsuk most tekintetünket Temesvár vitéz parancsno
kának elég zavaros kiáltványától az aradi várra.

E vár őrsége állott: Berger János báró altábornagy 
parancsnokból, Szilják Ferencz vezérőrnagy csapatparancsnok
ból, Glässer József alezredes hadmérnökkari főnökből, Ranin- 
ger Mihály százados tüzérparancsnokból, Haft ran Ferencz br. 
őrnagy térparancsnokból s a következő gyalog ezredek elkü- 
lönitményeiből:
L einigen..................................................................92 ember
S iv k o v ic h ............................................................108 ,,
R u k a v i n a ............................................................ 50 ,.
Az oláh bánsági határőr-ezred 4 százada . 730 ,,
A 2. helyőrségi zászlóalj 4. százada . . . 347 ,,
A Schwarzenberg dzsidások egy elkülönitménye 42 ,, 46 lő
Helyőrségi tüzérség és hadmérnöki csapatok 80 ,.
Egyéb leg én y ség ................................................. 61 ,,

Összesen : 1510 ember, 46 ló.
Midőn Berger októberben bezárta a vár kaput, még cse

kélyebb volt benne az őrség létszáma, azonban a vár ismételt 
felmentései alkalmával a temesvári csapatok által és a Bánság
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hói lassankint megerősödött. Az őrség ereje mindazonáltal 
sohasem állott arányban a  védelmezendő hely kiterjedésével; 
Minden felmentés alkalmával élelmiszerrel és lőkészlettel is 
elláttatott a vár s ez tette lehetővé a hosszú makacs védel
met. Agyukat is vittek be a várba úgy, hogy az utolsó és 
harmadik körülzárolás alkalmával ápril 7-én 66 különböző 
kaliberű ágyúval rendelkezett.

A magyarok már ápril 2-án másodízben megnyitották az 
első egyenközényt. A mint Véesey vette át az ostromló had- 

' test parancsnokságát, a győzelmek tudatása mellett, melyeket 
a magyar fegyverek kivívtak, a nemzeti kormány kiáltványai
nak bejuttatása kíséretében a vár feladására szó!ittatott fel a 
várparancsnok. Berger erre legott a vár falain felállított ágyuk
kal felelt, melyeknek tüze a magyar ütegekre irányittatott. De 
csakhamar nehéz napok következtek a vár vitéz őrségére. A 
császári táborból a várba behatolt Hióbhirek az annyira szük
séges közeli felmentés minden reményét eloszlatták. A magya
rok golyói már oly károkat okoztak a várban az összes épü
leteken, hogy nemcsak az őrséget tisztjeivel, hanem a lakosokat 
és a kórházakat is a kazamatákban kellett elhelyezni. Beteg
ségek harapóztak el. Az adagok megkisebbittettek ugyan, az 
élelmiszerek mindamellett legfelebb csak két hónapra voltak 
elegendők és emellett még 100 katona nejét, gyermekeket, nő
ket, 97 polgári egyént, 40 sánczrnunkára ítélt fegyenczet, hadi- 
és más foglyokat kelleti táplálni.

A vár ágyuanyaga nagyon sokat szenvedett a magyar 
ütegek tüze által, mi a még meglevő csekély lőszerkészlet 
mellett arra kényszeri tette az őrséget, hogy kissé tartózkodó 
legyen a tüzelésben. Egyébiránt az ostromló hadtest tüzérsége 
is mérsékeltebben kezdte alkalmazni a tüzet, de nem talán 
lőszerhiány miatt, de mert már arra törekedett, hogy inkább 
kiéheztesse az őrséget, mintsem hogy ágyutüzzel rendítse meg. 
Véesey szorgalmasan folytatta az ostrommunkálatokat, ápril 
végén azonban megzavartattak azok a Maros kiáradása által a 
balparton. A vár őrsége azonban nem volt többé képes ha- 
rácsolásokat tenni és Temesvárral ismét összeköttetésbe lépni) 
minthogy Véesey ezt minden körülfekvő helyek, az összes
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ország- és más mellékutak kellő megszállása által lehetet' 
lenné tette.

Ápril 27-én abban a feltevésben, hogy a vár őrsége 
már megpuhult, Kossuth részéről ultimatum alakjában parla- 
mentair által ismételt felhivás intéztetett a várparancsnokhoz 
annak a közlése mellett, hogy a magyar fegyverek mindenfelé 
sikert arattak, Berger azonban felbontatlanul küldte vissza 
Yécseynek a levelet. így nem maradt más hátra a magyarok
nak. minthogy a viz apadásával újból megkezdjék az ostrom- 
munkálatokat, s bevárják a várnak élelmiszer hiányából kima- 
radhatlan bukását. Az őrség már máj. 10-én lóhust kezdett 
fogyasztani füstölt marhahússal felváltva, még pedig leszállított 
adagokban. A várőrség helyzete nagyon szorongatott volt, de 
még mindig állhatatosan kitartott.

Az ostromló hadtest egyideig a vár mérsékelt lövetésével 
foglalkozott s tüze nagyon lanyhán viszonoztatott. A további 
események Arad bukása előtt és után a nyári hadjáratba esnek 
és ott fogjuk azokat megbeszélni.

F é l  e r v á r a  d.
Mig a Bánság megtisztítására irányuló hadműveletek fo

lyamatban voltak, semmi említésre méltó nem történt Péter- 
várad körül. Mióta felmentette Perczel Mór ezt a fontos erő
döt, a balpartról szabad maradt, a jobbparton ellenben Mamula 
cs. kir. hadmérnökkari ezredes, ki az aránylag csekély körül
záró hadtestet vezényelte, folytatta erődítési munkálatait, melyek 
nagyon terjedelmesek, de nagy ügyességgel foganatosítottak 
voltak. Az egész vonal Kamenitztől Karlóczáig. körülbelül egy 
mértföldnyi kiterjedésben, szakadatlan sáncz-lánczolat által 
volt bezárva, melynek balszárnya a kamenitzi Marczibányi-féle 
parkra, a Duna mellett, támaszkodott, jobb szárnya pedig Kar- 
lóczánál hasonlóan a dunaparton végződött. Mamula különös 
tekintettel a védelemre nézve nagyon előnyös terepviszonyokra 
zárt sánczokkal látva el az uralkodó magaslatokat, melyek 
között legjelentékenyebbek voltak a pétervárad-eszéki utón, 
továbbá a Karakacs és Veziraez hegyeken levő redutok. Mind
eme sánczok erős védvonal által voltak zárva. Különös gondot
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fordított Mamula az erődhöz közelebb eső baloldali részre, 
mely mintegy 1400 öl kiterjedésű volt. Egy kerti házat őrházzá 
alakított á t s a tavat a mélyebben fekvő árkok mesterséges 
vízzel ellátására idomította át.

A nagy kiterjedésű elsánczolt. vonalon semmi készülék 
nem volt kitörésekre, a müvek tehát védelmi jellegűek voltak 
és arra voltak szám ítva: 1. hogy az akkor csak 6 zászlóalj
ból 29 ágyúval álló körülzáró hadtestnek ellenállási erejét 
fokozza s alkalmazhatóságát az elsánczolt álláson belül és kí
vül növelje, 2. a körüljárást a jobb parton csekély erővel 
lehetővé tegye és 3. esetleg egy nagyobb körülzáró hadtestnek 
is hasznára legyen.

Mamula azonban nem érte be a nagyszerű sánczok épí
tésével, de szét akarta rombolni a hajóhidat is, mely Péter- 
váradot Újvidékkel összeköti. Ez nagy fontosságú terv volt, mint
hogy ennek végrehajtása folytán Pétervárad őrsége, mely 
magában Újvidéken és ezen át messze a Bácskában mindennel 
elláthatta magát, elszigeteltetek és kizárólag a védelemre utal
tatott volna. Egy molnár azonban elárulta Mamula tervét Hollán 
Ernő ezredesnek, tudatván vele, hogy Mamula gyújtó hajókat ké
szített a felebb eső Czernovitzban, hogy a hidat szétrombolja. Hol
lán ennek meghiúsítására az erődmüveken mintegy 300 ölnyivel 
felül igen ügyes folyamzárt építtetett a Dunán, mely mint 
mindjárt látni fogjuk, teljesen megfelelt czéljának s több ve
szélyt hárított el. mint pusztán a hid elrombolását. A folyam
zár alkalmazásával egyidejűleg éjjeli-nappali part felügye let szer
veztetek.

Pár hét lefolytával máj. 14-én éjféltájban borzasztó re
csegés, ropogás zavarta fel a vár őrségét álmából, mire dob
pergés következett, mely gyülhelyeikre utalta a csapatokat. Első 
pillanatra senki sem tudta, mi okozta a nagy lármát, mely a 
vele járó nagy földrengés következtében darabokra zúzta az 
ablaktáblákat, a vizi kaput sarkaiból kivetette s a parancsnok 
kertjének falát bedöntött.e. Valóságos lángtenger borította el a 
vár környékét, okát csakhamar megtudták. Egy az ellenséges 
táborból elbocsátott, mindenféle robbanószerekkel, melyeknek 
a hídhoz ütődésre fel kellett robbanniuk, ellátott hajó úszott
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le a folyamzárhoz. Ha ez a hídnál történik, nem csak ezt 
szétrombolja, de Újvidéket és Péterváradot is egészen megron
gálta volna.

Alig ért a várőrség megszokott gyiilhelyeire, midőn egy 
ujahb robbanás történt, melyet még több más követett úgy, 
hogy a katonák végre egészen hozzá szoktak a veszélyes tű
zijátékhoz.

A várnak azonban nemcsak az ellenséges rombolási kí
sérletekkel volt dolga, de benn is ismételt veszélyek fenye
gették, melyek közül egy nagyon komoly, egy cs. kir. százados 
elfogatásával állott kapcsolatban. Apr. 29-én ugyanis német 
parasztok elfogták Palánkán egy kémszemle alkalmával Pimodan 
György gróf századost, ki a bán törzskarában volt alkalmazva. 
A fogoly a várba kisértetvén, Perczel Miklós ezredes, a vár 
akkori parancsnoka egy kazamatába záratta őt. Mintegy 10 
napig lehetett Pimodan fogva, midőn a nála hagyott 600 frt, 
értékes órája, gyűrűi stb. segélyével könnyen sikerült neki 
porkolábját, az előbb osztrák szolgálatban állott Kuzmaneket, 
továbbá Braunstein és Krause sáncztizedeseket egy nyaktörő 
csínynek megnyerni, mely a császáriak kezébe ju ttatta volna 
a várat.

Meg kell itt jegyeznünk, hogy Pimodan kötelességének tar
totta előre figyelmeztetni az összeesküvésben résztvevőket a 
nem sikerülés esetén beálló következményekre. Elmondotta 
nekik, hogy ők családapák, felfedeztetés esetén haláluk bizo
nyos, sikerülés esetén pedig legfelebb egy érdemrendet kapnak 
s talán egyszerű hadnagyokká neveztetnek. Ö, mondá, köny- 
nyen koczkáztathatja életét, sikerülés esetén a Mária-Terézia 
rend lesz legfőbb jutalma. «Nekünk mindegy, mondták az ille
tők, mi történik velünk, mi a császárt akarjuk szolgálni s érte 
meg is halni; árváinkról majd gondoskodik az.» — Elszánt 
emberek voltak mindnyájan. Tervük a következő volt :

Kuzmanek porkolábnak a sánczmunkásokat, számra nézve 
mintegy 300 embert., kik szerb és oláh nemzetiségűek voltak, 
— a magyarok már előbb szabadon bocsáttattak és besoroz- 
tattak — s hosszú várfogságra voltak ítélve, meg kellett sza
badítania s 80 főnyi csoportokra osztania. Az első csoporttal
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Pimodan hatalmába kerítette volna a Belgrad felőli kaput s 
lemészárolja az egy tizedesből és 30 honvédből álló kapuőr
séget. Kuzmaneknek a főtérén levő három jeladó ágyút kellett 
embereivel elfoglalnia, Braunstein és Krausenak pedig a lak
tanyát megrohanni s a legénységnek a folyosókon levő lőfegy
vereit hatalmába keríteni. Mamula ezredes puskalövések által 
értesítve, a Pitnodan által megszállott kapun át lett volna a 
várba rohanandó. Az eszeveszett csínyt éjjel akarták végre
hajtani. De bizonyos Gerberichet, kivel alkalma volt Pimodan- 
nak napi sétái közben beszédbe ereszkedni és a  ki m agára 
vállalta, hogy megviszi Mamulának a várban uralkodó viszo
nyokról és a szándékba vett csínyről szóló jelentést, elfogott 
a torontáli nemzetőrség s kötözve visszahozott az erődbe. Ez
zel aztán fel volt fedezve az összeesküvés.

A várparancsnok rendeletet adott Bozó őrnagy akkori 
térparancsnoknak, hogy a többi összeesküvőket fogassa el, 
Pimodannak pedig, kitől mostan már minden értéktárgy elvé
teleit, egy őrt állítson szobájába. A kihallgatásnál, melynek 
Pimodan legott alávettetett, ez mindent férfiasán bevallott, va
lamint a többiek is. A rögtön összeült haditörvényszék mind
nyájukat golyó általi halálra Ítélte. Kuzmanek porkolábon, 
Braunsteinon, Krausen és Gerberichen végre is hajtották az 
ítéletet, a Pimodanra vonatkozót azonban, némely magasb- 
rangu tiszt közbevetésére Debreczenbe küldték megerősítés 
végett. De a megerősítés elmaradt s Pimodan a fegyverletétel
nél visszanyerte szabadságát és értéktárgyait.
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XXlll.

A z t 848—4 9 - i k i  t é l i  é s  á p r i l i  h a d j á r a t  b í r á l a t a .

Midőn Windischgrätz herczeg tábornagynak a téli had
jára tra  számított hadműveleti tervét kifejtettük, fentartottuk 
magunknak, hogy végrehajtásának, mi az áprilisi hadjárattal 
nyert befejezést, ecsetelése után mondunk róla bírálatot..

A terv, mely e hadjárat megnyitására készült, köztudo
másúlag arra  volt számítva, hogy egy többoldalú összpontosí
tott támadás által gyorsan leveressék a forradalom vagyis in
kább Magyarország. És ebben rejlett fő hibája.

Miként alkalmazhatták Magyarországgal szemben az össz
pontosított támadást, az csak ama feltevésben leli magyaráza
tát, hogy könnyen elbánhatnak az országgal, mely nincs előké
szülve a császári hadsereggel viselendő hadjáratra. E feltevés 
mellett azonban nem méltányolták kellően mindama tényező
ket, melyeket ily hadműveleti tervek készítésénél szükségké
pen komolyan figyelembe kell v en n i; minők az ország területi 
nagysága, határai, a helyrajzi és éghajlati viszonyok, a közle
kedési utak, az ország segédforrásai, lakosainak száma és jel
leme és végül politikai alkotmánya. Áll ez különösen a forra
dalomról, mint a melynek jellegéből tisztán felismerhető a le
küzdendő ellenállás foka.

Ama terv készítői azonban, ugylátszik, hogy túlnyomóan 
csak az akkortájban felállított s az országban levő császári 
csapatokkal és az ellenséges nemzetiségekkel sokszorosan el
foglalt magyar haderőkkel törődtek, mi tekintettel egy nagy
számú és vitéz hadsereg küszöbön álló főtámadására, még min
dig megbocsáthatónak tűnhet fel. Magyarország ellenállási ere
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jét azonban nem akkori harczosainak számához, hanem ez 
ellenállási erő lehető kifejtéséhez képest kellett volna meg- 
itélni. És e mellett különösen tekintetbe lettek volna veendők 
az országnak, mint a harcz szinhelyének, előnyei és kiter
jedése.

Magyarország területe 6175 □  mértföld, e szerint több 
1000 □  mértfölddel nagyobb mint Poroszország és Nagybritán* 
nia s nagyságra nem sokkal áll Francziaország mögött. Olasz- 
és Spanyolországot kivéve, kevés országterület van, melynek 
oly természetes határai volnának mint Magyarországnak, mely 
hegyek által körülzárt föld. Ha földrajzi elzártsága hátrány 
volt is a külföldi forgalomra nézve, mégis fokozta az ország 
ellenállási képességét egy védelmi háborúban.

De egy tekintet az ország belsejére feltünteti annak mint 
harcztérnek kiváló előnyeit. Mig a hegyek, melyek körülve
szik, nagy mérvben elősegítik az apró háború viselését, gaz
dag folyóhálózata számtalan előnyös védelmi vonalat nyújt s 
a Duna és Tisza mentén nyúlnak el ama kiterjedt rónák, me
lyek régidők óta ama csatatereket szolgáltatták, hol Magyarország 
sorsa eldőlt. A Tisza, mely a nagy magyar alföldet ketté metszi, 
mintegy két nagy védelmi területre osztja Magyarországot, 
mely tág tért nyújt a védelmezőnek, hogy majd a hegységbe, 
majd a síkságra vigye át a háborút, guerilla-háborút alkal
mazzon a nagy tömegekkel vívandó csaták mellett, a védelem 
súlypontját a körülményekhez képest majd a Dunához, majd 
a Tiszához helyezze át, a hadműveleti vonalakat változtassa, 
az ellenséget ügyes hadmozdulatok által feltartóztassa s a 
döntő ütközet elől kitérjen, hogy kedvező pillanatban maga 
kezdeményezze azt.

A Duna felső völgye fölött uralkodó komáromi várnak 
és Péterváradnak e fontos harczászati támpontnak az alsó Du
nánál, valamint Eszék várának, mint a drávavölgyi hadműveletek 
sarkpontjának bírása nagyban fokozta az ország védképessé- 
gét, mig a részben egész a já ra tla n ság ig  növekvő nagy terü
leti nehézségek, melyeket az ellenséges hadseregnek a felső 
és közép Tisza elleni hadműveleteinél, különösen tavaszszal el
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kellett küzdenie, annál nagyobb biztosságot, szereztek a ma
gyarok hadműveleti alapjának.

De az országos közlekedési utak is átalában megnehezi- 
tették a csapatok mozdulatait, minthogy az úgynevezett ország
vagy hadiutak kivételével jobbára nagyon elhanyagolt állapot
ban voltak. A töltött és kavicsolt utak összes hossza alig volt 
1848-ban több a (5000Q mértföldnél nagyobb országban mint 
400 mértföld; s ez a baj főleg télen és tavaszszal volt érez
hető. A vasúti forgalom a pest-váczi és pest-szolnoki vo
nalrészekre szorítkozott. A hiányos közlekedés hátrányait a 
saját, csapatok is érezték ugyan, de mint a helyi viszonyokkal 
ismerősek, ham arabb megtalálták ki és be az utat, mint az 
ellenséges hadak, melyeket ahol lehető volt, még utjokba gör
dített akadályok is gátoltak mozdulataikban.

A honvédelemre nézve nagyon érezhető volt Arad és 
Temesvár, valamint Erdélynek, mint fontos hátvédnek és har
madik védelmi területnek elvesztése a téli hadjárat kezdetén, 
valamint Fiume elvesztése is, mi által minden egyenes 
összeköttetés el volt vágva a külfölddel, mely körülmény főleg 
a  fegyverek beszerzésében lépett fel gátlólag.

De intensiv erőt kölcsönzött a honvédelemnek a magyar 
nemzet háborújának eredeti jellege, mely kezdetben semmiben 
sem hasonlított az európai demokratikus forradalomhoz s épen 
ezért azt eredményezte, hogy a lakosság minden rétege részt 
vett benne. Továbbá az ország gazdag segélyforrásánál és az 
akkor uralkodott jólétnél fogva nemcsak abban a helyzetben 
volt, hogy felvegye, hanem hogy hosszan folytassa is a har- 
ezot, mihelyt időt nyer haderőinek szaporítására, megszilárdí
tására s összeszedésére, melyek kezdetben rendes és nem ren
des csapatokban mintegy 107.000 emberre mehettek. Ezek
hez tartoztak a növekvő veszélylyel egész hevenyében ujan 
alakított csapatok, melyek általában a rögtönzés jellegét 
viselték magukon, de mindamellett képesek voltak feltartóz
tatni, foglalkoztatni az osztrák hadoszlopokat s oldalvást és 
hátban fenyegetni őket.

A hadműveleti terv szerint a m ár Magyarországon és 
Erdélyben működő császári csapatoktól várt összevágó fellé
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pés további előre nem látható eseményektől függött. A Ma
gyarország ellenállási képességére és hadászati viszonyaira 
vonatkozó fennebb említett momentumok összeségéből világo
san kitűnik, hogy az összpontosított támadás az ország kör
kerületéről a központ ellen nem volt sikerre való kilátással 
eszközölhető. Ily támadás csak egy kis, és nem Magyarország 
terjedelméhez hasonló ország ellen foganatosítható. Itt sokkal 
czélravezetőbb lett volna mindazokat a hadoszlopokat és csa
patokat, melyek északon az akkor a harcz színhelyének leg
fontosabb részére bevonultak, Schlick alatt egy sereggé egye
síteni, mely W indischgrätzet megelőzve jobban közreműköd
hetett volna ennek a Dunavölgyben előnyomuló hadseregével.

Az eredeti terv végrehajtása mindenek előtt megkívánja, hogy 
az egymástól nagy távolságokra elkülönített mozgó hadoszlopok 
és hadtestek egyidejűleg és egységesen lépjenek fel s midőn 
egyre szükebbé lesz a kör, melyet az ellenség körül vonniok 
kell, lassankint helyre kell állitaniok összeköttetésöket. Ezt azon
ban átalában nem tették meg az egységes működésre utalt 
császári mozgó hadoszlopok és hadtestek. így az ország észak- 
nyugoti részébe benyomult hadoszlopok csak részben egyesül
hettek egymással, Schlick gr. altábornagynak Kassánál állott 
hadtestével pedig épen n e m ; ez utóbbi szintén nem volt ké
pes Vaczig lehuzódni, hogy összeköttetésbe lépjen a császári 
hadak Buda alá érkező zömével. Ez által szabadon m aradt a 
Duna bal partja és Görgey a Buda előtt álló osztrák főhadse
reg szemeláttára akadálytalanul mehetett át rá  és Váczról 
központfutó irányban vonulhatott el, hogy megtegye a téli had
járat kimenetelére döntő diversióját a bányavárosok területére 
s a Szepességen át.

Épugy elmaradt az osztrák hadtest közreműködése Er
délyben is, hol Buchner br. altábornagy csakhamar teljesen 
el lön foglalva Bemmel, valamint a szerbeké is, kiket egész 
január derekáig sakkban tartott a bács-bánsági magyar had
test. Ilymódon hajótörést szenvedett az úgynevezett magyar 
rebellis bandák éllen kidolgozott nagyon is bonyolult hadmű
veleti terv a téli hadjárat kezdetén. Windischgrätz hg hadá
szati számításainak ez a meghiúsulása egyébiránt nem volt
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oly nagyfontosságu. Mert a hadjárat további lefolyása és ki
menetele egyedül és kizárólag az osztrák főhadseregnek a fő
város megszállása utáni hadműveleteitől függött. Ez mint az 
összes hadműveletek központja, Komárom felé, mely magyar 
részről sokkal gyengébben volt megszállva, semhogy a csá
szári főhadseregnek a felső dunavölgybeni előnyomulását gá
tolhatná és összeköttetési vonalait háta mögött veszélyeztet
hetné, a legnagyobb hadászati fontossággal birt és Windisch- 
grätz nagy sikert vívott ki annak megszállása által. Ezt azon
nal kiaknázni s haladéktalanul az elérendő legközelebbi had
műveleti tárgyhoz nyomulni, volt a tábornagy feladata. A döntés 
akkor kezében feküdt s azt az által idézhette elő, ha serege 
egy részével előnyomult a legegyenesebb és legfontosabb had
műveleti vonalon, mely Szolnokon át az ellenséges hadműve
leti alapra vezetett. Mert nem az akkor egymástól elkülönített 
s az átalános helyzetnél fogva összefüggés nélkül működő m a
gyar hadoszlopokon és hadtesteken, hanem Debreczenben, 
mint az ellenséges hadműveleti alap központján feküdt a nem
zeti ellenállás súlypontja.

A gyors előnyomulásra a közép Tiszához és azon át 
egyenesen kedvező volt Görgeynek Váczról tett központfutó 
kitérése; mert csak Perczel Mórnak a pest-szolnoki vasútvo
nal mentében hátráló gyönge hadteste állt. volna a császári 
csapatok előtt.

A hadsereg egy részének kissé nagyobb számú lovassággal 
leendő kiküldése által elnyerhették volna a császáriak a magyarok 
uj hadműveleti alapját, még mielőtt megtelepülhetett volna a hon
védelmi bizottmány Debreczenben, anélkül hogy jelentékenyebb 
ellenállásra találtak volna. Mert Klapka csak ekkor sietett a 
felső Tiszához, hogy hadtestét Sehlickkel szemben szervezze, 
ki Mészáros legyőzése után rögtön felismerte, hogy legköze
lebbi utjának nem Váczra, hanem Debreczenbe kell irányulni. 
Továbbá a csapatok, melyek Török-Szt.-Miklósnál a tartalék- 
hadtestet képezték, csak ekkor gyüjtettek össze ; a bács-bán- 
sági hadtest, mely 25.000 főnyi harczedzett csapatokat foglalt 
magában, még nem hagyhatta oda az ország eme legfonto
sabb ré szé t; Bem Erdély határszélén állott és Perczel Mór
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am ajogos feltevésben, hogy az osztrák hadsereg zöme által 
üldöztetik, kezdetben Szolnok feladásával már Debreczen felé 
húzódott vissza, miáltal ama fontos átkelési pont a közép Ti
szán át, mely egyébiránt akkor erősen be volt fagyva s igy 
járható volt, nehány napon át szabadon maradt.

Ha tehát az osztrák csapatok átkelnek a közép Tiszán s 
Debreczen felé nyomulnak, birtokába jutnak mindama tekin
télyes hadi készleteknek — egy részök még csak útban volt 
Debreczen felé — és más egyéb segélyforrásoknak, melyek 
egyedül tették lehetővé a háború folytatását. A nemzeti kor
mány ujan választott székhelye feladására kényszerittetik anél
kül, hogy biztos es maradandó nyugpontra találna. Szóval az 
egész hadi apparátust egy csapással meg lehetett volna semmi- 
siteni s a nemzeti ellenállás életerét elmetszeni. Ez leendett 
következménye ama hadműveletnek, mely nem engedett ha
lasztást, hanem mint már megjegyeztük, mindjárt a főváros 
megszállása után foganatosítandó lett volna. Ha ez meg nem 
történt, úgy Windischgri'Uz herezeg ama bám ulatos erély és 
kitartás mellett, melyet Kossuth és az irányadó katonai kö
rök Debreczen ben a magyar haderők előteremtésében és össz
pontosításában kifejtettek, még csak küszöbén állott egy had
járatnak, melynek kimenetele nagyon kétséges volt.

A császári hadvezér azonban nem a magyarok hadm ű
veleti alapját, hanem mint ő mondja, azoknak hadseregét sze
melte ki legközelebbi hadműveleti tárgyul. De hol volt akkor 
a magyar hadsereg? Hadoszlopokba és hadtestekbe szétforgá
csolva, melyeknek egy működni képes hadsereggé egyesítését 
még csak ezután kellett megvalósítani. Ha egy hadtestet meg
vertek, azzal még nem volt megverve a magyar hadsereg, de 
ha minden elveszett, mi tápot ad a háborúnak, az egymástól 
elkülönített hadtesteket megverteknek lehetett tekinteni. A csá
szári hadak legközelebbi hadműveleti tárgyának tehát az el
lenséges hadműveleti alapnak kellett volna lenni. A tábornagy 
azonban az ellenséges hadsereget választotta hadműveleti tá r
gyul, mint olyan államok közt folyó háborúknál szokás, me
lyek hátvidékekkel vagy hatalmas segédforrásokkal bírnak s 
lehetővé tette azoknak összpontosítását, az által, hogy az or-

21Grelich; F ügg e tlen ség i h a rcz . I I I .  kö te t.
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szag fővárosába érkezvén, támadó hadműveleteit beszüntette, 
hogy mint mondja, megtegye a  politikai igazgatás érdekében 
legszükségesebb intézkedéseket.

A hadvezér feladata mindenek előtt az ellenséget meg
verni, az igazgatást egyelőre más valakinek engedi át. Köz- 
igazgatási fogyatkozások csakham ar jóvátehetők, önként fel
adott hadászati előnyök azonban többnyire jóvátehetetlenül 
elvesztek. A tám adás félbehagyása a döntő pillanatban csak 
a viszonyok nemismerése s az ellenfél megvetése által m a
gyarázható meg. És ez annyira ment, hogy a tábornagy hi
vatalosan kijelentette, miszerint a magyar forradalom kialvó
ban van s vezetői már külföldre menekülnek. Egy rég el
avult nézet szerint, a főváros birtokában, azt hitte a tábor
nagy, hogy ura az országnak is.

A közép Tiszához és Debreczenbe nyomulni, legutolsó 
gondolata volt a tábornagynak. A «Der Feldzug in Ungarn 
1848—49» ez. műben post festum beismeri ugyan, hogy az 
előnyomulás abba az irányba döntést vont volna maga után, 
annak lehetetlenségét azonban azzal indokolja, hogy hiányzott 
nála az ahoz szükséges 25—30 zászlóalj. Hiszen ezek meg
voltak, miért forgácsolta azokat szét mellékczélokra ? De köz
vetlenül Budapest megszállása után még mindig elég erős volt 
az osztrák főhadsereg, hogy döntőleg lépjen fel a Tisza ellen, 
Elég lett volna, ha az első hadtestet a lovas dandárral a tá
madás haladéktalan folytatására használja fel a pest-szolnoki 
vasútvonal mentében. Az I. hadtest e helyett nagyon mély 
felállítással a közép Tisza megfigyelésével bizatott meg s csak 
január 9-én küldötte Ottinger dandárát Perczel Mórnak ja 
nuár 5-én Pestről elvonult hadteste után.

Egyedül Görgey hadteste képezte üldözés tárgyát s ezzel el 
is érte czélját a haditanács által Pesten január 2-án tervbe vett 
központfutó visszavonulás. Olvasóink tudják, miként oldotta 
meg Görgey a reá háramlott épen nem irigylésre méltó sze
repet Debreczen és mindannak biztosítása érdekében, mi a 
Tisza mögé vonult és ott végbement, hogy villámhárítóul szol
gáljon.

Kételkedünk benne, hogy Görgey folytatta volna vissza
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vonulását, ha Windischgrätz hg ellenkezőjét tette volna annak, 
amit cselekedett, t. i. ha Görgeyt egy dandár által szemmel 
tartatja és hátban nyugtalanittafja, Perczelt ellenben egy had
testtel üldözteti. A már felsorolt hadászati momentumokon kí
vül a megfordított eljárás mellett szólott még Görgey váczi 
proklamácziója is. Hogy a hadjárat legválságosabb időpontján 
jónak találta hadtestének szigorúan royalistikus álláspontját 
praecisirozní, egyúttal pedig a honvédelmi bizottmánynak is 
az engedelmességet felmondani, oly kijelentés volt, mely akár 
czélszerüségi okokból, akár pedig más indokokból eredeti, két 
feltevést engedett meg. És pedig, hogy Görgey tői távol állott 
a szándék, hogy bármely kalandos vállalatba bocsátkozzék 
Bécs avagy Galiczia ellen, mint a budai főhadiszálláson ta r t
hatni hittek tőle és hogy kételkedett benne, miszerint lehető 
lesz kormányának a Tisza mögött szilárdul megvetni lá b á t ; 
mert ő is, mint Magyarországon mindenki, azt hitte, hogy az 
üldözés az osztrák főhadsereg részéről abban az irányban el- 
maradhatlan.

A benyomás, melyet a váczi kiáltvány köztudomásra 
jutásakor Windischgrätz herczegre gyakorolt, bizonyára nem le
hetett más, mint az, ami arra  bírta őt, hogy személyének 
biztosítása mellett fegyverletételre szólítsa fel a visszavonuló 
Görgeyt, mely feltevést ez, midőn látta, hogy Debreczenben 
még sem állanak oly rosszul a dolgok, mint a hogy váczi 
kiáltványa megírásakor előtte lebegett, határozottan visszauta- 
sitott. De másként történik mindez, ha a tábornagy helyesen 
ítélve a váczi kiáltványt, a közép Tiszára helyezi át további 
hadműveletei súlypontját, mi által sokkal hamarabb urává 
leendett az ellenséges összeköttetési vonalaknak és a hadmű
veleti alapnak, semmint Görgey remek visszavonulását befejezi. 
De a Tisza mögötti területre lépés későbbi időnek lön fentartva, 
s az egész téli hadjárat alatt ugyszólva zárva m aradt a csá
szári csapatokra nézve.

Ha képes volt valami meggyőzni az osztrák hadvezény
letet, hogy a nemzeti ellenállás súlypontja a Tisza mögött 
tornyosul fe l: az volt az a kézzelfogható tapasztalat, hogy a 
budai helytartóság mellett, a debreczeni honvédelmi bizottmány,

21*
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mely mint a korábbi törvényes kormány folyománya, tekintő' 
lyes eszközök fölött rendelkezett, sokkal hatásosabb tevékeny
ségét legott ismét megkezdette — mintegy béke közepén rend
szeres póstaforgalmat létesített, rendeletekkel, árasztá el az 
egész országot a közigazgatás minden ágára kihatóan, a pa- 
pirpénz-sajtó által uj pénzértékeket teremtett, nagy katonai 
telepeit, m inők: puska- és fegyvergyár, ágyúöntöde, lőpormal- 
mok, felszerelési bizottság stb. stb., ismét üzembe hozta, az 
ujonczozást, egész erélylyel újból kezdte, minek bőséges ered
ményéből gyorsan felszaporodott a magyar zászlóaljak, lovas 
századok és ütegek száma, melyek aztán uj hadtestekké fog
laltattak össze. Ki hu képet akart nyerni ama rendkívüli te
vékenységről, melyet a nemzeti kormány Debreczenben kifej
tett, semmi esetre sem volt szüksége titkolózásra, minthogy 
mindent meg lehetett olvasni a debreczeni hivatalos lapban. 
Helylyel-közzel még hadműveleti dolgok is voltak ama lapban, 
és a hadsereg szervezésére vonatkozólag úgy nagyban mint 
kicsinyben szintén minden meg volt tudható belőle.

Ha épen semmit sem tudott az osztrák vezérkar a 
téli hadjárat kezdetén a magyarországi viszonyokról (!!!), 
1849. január hó derekán már tájékozást szerezhetett azokról. 
Mily gyors fordulat állott be mindenben egyálalában a Tisza 
mögött, midőn Windischgrátz hgnek a pest-szolnoki vasútvo
nal mentében várt tám adásának feladása által el lön hárítva 
a veszély: csattanósan bizonyítja Perczel Mór előtörése Szol
nokon át időközben tekintélyesen megerősödött hadtestével és 
merész előnyomulása egész Czeglédig, mit Pestről történt el
vonulása után m ár három hét múlva hajtott végre.

A császári hadsereg zömétől időközben portyázó csapa
tok küldettek ki minden irányban, hogy jelentéktelen magyar 
nem rendes csapatokat szétszórjanak, fontosaknak látszó pon
tokat megfigyeljenek, ellenséges indulata magyar városokat és 
községeket megszálljanak — hol voltak akkor osztrák értelem
ben barátságos magyar községek találhatók ? — a helytar
tóságokat támogassák és végül hogy hódolati feliratokat 
gyűjtsenek. Ebből származott aztán a hadsereg zömének 
részbeni szétforgácsolása, hogy mindent megszállhassanak,
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megfigyelhessenek és üldözhessenek, de mindaddig semmi döntő 
lépést ne tegyenek, míg egyik vagy másik hadtest egyesülése 
vagy összeműködése a főhadsereggel meg nem történhet. Ez 
nem olyan hadviselés volt, melynél magasabb hadászati szem
pontból indultak ki és mely hadműveleti tekintetben valamely 
vezéreszmén sarkalt. A mód, melyen Magyarországot legyőz
hetni vélték, mindenesetre alkalmazható lett volna olyan for
radalom ellen, mely anélkül hogy kellő alapról és egység 
nélkül vezettetnék, részleges felkelésekből áll, melyek még csak 
most keresik központjukat s igy részlegesen le is verhetők.

Magyarországon azonban senkinek sem lehetett többé 
csalódásban ringatni magát az iránt, hogy itt rendszeres há
ború viseléséről van sző egy nagy országban. A tényleg fen- 
álló hatalommal mindig komolyan kell számolnia egy tábor
noknak, akárhogyan nevezze is azt — forradalminak avagy tör
vényesnek.

A tábornok, aki ezt meg nem fontolja s a háború czél- 
ját. az által hiszi elérni, hogy majd ez, majd amaz ellenséges 
hadtestet üldözi, majd ez majd amaz alparancsnokot. támogatja, 
s ez által saját seregét megosztja a helyett, hogy döntő csa
pást mérne vele a legfontosabb hadászati p o n tra : a tervtelen- 
ség tömkelegébe s nemsokára maga is válságos helyzetbe jut. 
Ebbe jutott volna Windischgrütz hg m ár három hét múlva az 
ország fővárosába történt bevonulása után, ha Perczel Mór
nak Szolnokról a vasútvonal mentében Czeglédig tett előnyo
mulásával a puszta tüntetésnél több állott volna szándékában. 
Hiszen már is azzal a gondolattal foglalkozott a tábornagy, 
hogy Váczra hátrál, hová a nagy sietséggel behívott csapatok 
összpontositandók lettek volna. Ily szorult helyzetbe ju that 
egy hadvezér szenvedett csapások után, de ha ilyenbe ju t az 
olyan tábornok, ki röviddel előbb győztesen lépett fel: ez 
olyan jelenség, mely csak egészen hamis előfeltételekből kiin
dult hadviselésre enged következtetni. Szembeszökőkben való
ban nem léphettek volna elő egy hadsereg erői elforgácsolá- 
sának következményei, mint a tábornagy három heti működése 
után, mely azzal végződött, hogy Perczel Mór megerősödve a 
nyakára jött és Görgey, az öt üldöző Csőrich-hadosztály két
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dandárának visszahívása folytán, kissé szabadabban fellélegz- 
hetett.

A mint véget ért a Perczel Mór által keltett riadalom, 
ideje lett volna az osztrák főhadseregre nézve, hogy vagy Szolnok 
felé megkezdje a támadást, vagy pedig a gyöngyösi utón 
előnyomuljon, s oly állást foglaljon, hol Schlickhez közelebb 
állhatott s egyúttal abban a helyzetben lehetett volna, hogy 
oldalban fenyegessen egy okvetlenül Szolnokon át törendő ma
gyar hadtestet, melylyel egyébiránt a közép Tiszát szemmel 
tartó bán is szembeszállhatott volna. Ebből az állásból aztán 
hathatósabban tám ogathatta volna a tábornagy Schlicket, mint 
a hogy a Schulzig-hadosztály tehette, meggátolhatta volna 
Görgey egyesülését Klapkával s előbbit sakkban tarthatta  volna. 
A gyöngyösi országút melletti hadászati állásnál inkább a vé
delemnek felelt meg, előnyösebb volt a támadó fellépés Szolnok 
irányában; mert e műveletnél a bán hadteste is közreműköd
hetett. Dembinski m ár Debreczen puszta fenyegetése mellett 
sem gondolhatott arra, hogy török-szt.-miklósi állását oda 
hagyja s Klapka tám ogatása végett Tiszafüredre induljon, pe
dig ez utóbbi a most már Schulzig által erősödött Schlick tá
madásainak volt kitéve.

W indischgrätz herczeg ahelyett, hogy az előnyomulás 
imént jelzett két módja közül valamelyiket alkalmazta volna, 
egy hadi csel keresztülvitelére szorítkozott, a midőn egy szá
zados által lovas századával Poroszló környékén azt a hírt 
terjesztette, hogy egy 10.000 főnyi hadtest van előnyomulóban. 
E hadicsellel csak azt érte el a herczeg, hogy a debreczeni 
hadügyminisztériumot pillanatnyi izgalomba hozta s némely 
elhamarkodott intézkedésekre bírta.

És ekkor másodszor is elszalasztottá a tábornagy az alkal
mat, hogy átalában i döntő befolyást gyakoroljon a hadműveletek 
menetére, azokat a neki megfelelő irányba terelje s a magyar 
hadtestek összpontosulását északon meghiúsítsa. Ezt Schlickre 
bízta, kinek feladatává tette, hogy Klapkával és Dembinskivel, 
kiknek nézete szerint a tiszai átkelésnél nagy nehézségekkel 
kellett megküzdeniük, mitsem törődve egész hadtestével Gör- 
geyre vesse magát s tegye tökéletessé vereségét. De nem
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sokára maga Schlick is szerencsésnek m ondhatta magát, hogy 
erélyének és elszántságának sikerült kikerülni a körülfogatást 
és febr. 10-én Görgey egyesült Klapkával Kassánál.

Windischgrätz herczeggel, ki addig mintegy Pesthez volt 
lánczolva, most m ár egy erős magyar hadsereg állott szemben 
s igy az a kényszerítő szükség merült fel előtte, hogy a fő
hadsereg összes rendelkezésre álló csapatait összpontosítsa s 
egy kidolgozandó hadműveleti terv értelmében támadóan lép
jen fel. Erre el is szánta magát a tábornagy, midőn látta, hogy 
Dembinski az eger-gyöngyösi országúton készül seregét össz
pontosítani. Windischgrätz támadási eszméje azonban nem 
sarkalt valamely terven, mely arra lett volna számítva, hogy 
az első csata szerencsés kimenetele esetén vagy a Tiszán túl 
is üldözze a magyar főhadsereget, vagy a mi még helyesebb 
lett volna, elvágja azt a Tiszától és a Dunához szorítsa ; ha
nem abból az egyszerű elhatározásból eredt, hogy a gyöngyösi 
utón az ellenség elé nyomuljon, azt megtámadja és megverje. 
Más eredményt első összeütközésétől a magyar hadsereggel, 
miután ez rebellis volt, nem is képzelhetett magának a tábor
nagy. És a még fontolgatóbb Dembinski elkésett felvonulásával 
a Tárná folyóhoz s az abból származott, más egyéb káros 
következményekkel csakugyan oda vitte a dolgot, hogy kere- 
csendi erős állásának odahagyásával összekötött elhamarkodott 
viszavonulása által a kápolnai ütközet második napján erősebb 
és érintetlenül m aradt seregével csatát vesztett.

Windischgrätz herczeg tudatta a világgal, hogy tönkre 
tette a lázadókat s szétszórt csapataikat üldözi a Tisza mögé. 
E hadijelentés első része boszantó tévedésen alapult, a máso
dik nem ment teljesedésbe, s a császári hadak első támadó 
összecsapása a magyarok teljes visszavonulásával a Tisza mögé 
s a tábornagy átcsapásával a támadásba ért véget, melyből 
aztán egész parancsnoksága letevéséig nem lépett többé ki. 
Attól a pillanattól kezdve, midőn elállott a herczeg a magyar 
hadsereg tulajdonképeni üldözésétől és az övé a jászberényi, 
kecskeméti és czeglédi állásba vonult, hogy úgy az eger-gyön
gyösi országutat, mint a tiszai átmeneteket szemmel tartsa és 
a körülmények szerint cselekedjék : hadműveletei teljes függésbe
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jutottak a magyarokéitól. Egy párszor felmerült ugyan még 
nála a támadási eszme, de csakhamar ismét az ellenkezőbe 
csapott át.

így a kudarczot, melyet a Karger-dandár márez. 5-én 
Szolnoknál vallott, W rbna részbeni közreműködése mellett a 
bán által akarta a tábornagy megboszultatni.. Mivel azonban 
Damjanich és Klapka ismét a Tisza balpartjára keltek át, ettől 
elállóit, hogy seregét újból várakozó állásba helyezze. Czibak- 
házáról várta a magyarok főtámadását, az ellenség szándékai
ról és mozdulatairól azonban semmi tudomással nem bírt. 
Hogy ezekről bizonyosságot szerezzen magának, márez. 14-én 
elhatározta a herczeg, hogy egy nagy kémszemlét fog tartani 
s e végből Alpárnál és Czibakházánál átkel a Tiszán. Debre- 
czen felé csak az esetben kellett volna előnyomulni, ha biz
tosak leendettek, hogy az irányban a magyar hadseregre 
bukkannak.

Az eszme, hogy a leplet, mely a magyar sereg hadmű
veleteit födte, a közép Tiszán át leendő előnyomulással szét
tépje, nemcsak helyes de időszerű is volt. Abba az időbe esett, 
midőn a magyar hadvezénylet hosszabb tétovázás után az uj 
hadműveleti terv foganatosításához fogott, melynek értelmében 
(förgeynek a felső Tiszától előtörve az eger-gyöngyösi utón 
Pest felé tüntetőleg előnyomulni és a hadsereg zömének Gzibak- 
házán át a vasútvonal elleni támadást megkezdenie kellett. A 
szándékolt nagy kémszemle foganatosítása által meggátolhatta 
volna a tábornagy a magyar hadsereg támadó hadműveleteit. 
Ugyanezt akkor is hasonló eredménynyel tehette volna, mi
dőn a magyar hadsereg márczius 18-án és 19-én é s z r e 
v é t l e n ü l  átkelvén Czibakházánál a Tiszán s márczius 
20-án Nagy-Kőrösnél a császáriak előtt állva a vasútvonal 
elleni támadás folytatásával felhagyott, minden h á b o r í t  á s  
n é l k ü l  ismét a Tisza balpartjára keltát, hogy fordítva hajtsa 
végre a hadműveleti tervet, t. i. Czibakházáról tüntetve s a 
tőtámadást, az eger-gyöngyösi útról foganatosítva. S midőn 
Görgey ezen merészen és gyorsan előnyomult, a Tiszán át 
szándékolt nagy kémszemlével is felhagyott a tábornagy és 
most már csak arra gondolt, hogy úgy onnan, mint az eger-
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gyöngyösi út felől biztosítsa magát. A szigorú védelmi maga
tartás folytán, melyet a herczeg maga elé szabott, kénytelen 
volt, intézkedéseit tökéletesen a magyar főbadsereg hadmozdu- 
lataihoz alkalmazni, mely most már egyesülve egy végleg meg- 
állapitott terv szerint, öntudatos és erélyes vezénylet alatt 
Fest felé nyomult. Ez még inkább növelte a tábornagy eddigi 
állhatatlanságát határozataiban és hadműveleteiben, mi csapa
tainak folytonos előnyomulására és visszahúzódására vezetett. 
Elég itten kiemelnünk, hogy márcz. 20-ától, midőn serege 
zömével Festet födő állást foglaltatott el, mig a bán a közép 
Tiszát és a vasúti vonalat tartotta szemmel, márcz. 28-áig 
n é g y s z e r  változtatta meg intézkedéseit.

Még egyszer feltette magában, hogy támadásba megy át, 
de csak akkor, midőn Schlick elővédé ápril 1-én Gáspáréval 
Hatvannál összecsapott, ápril 2-án pedig annak hadteste ott 
megveretett. Ha midőn a magyar hadsereg közeledését meg
tudta, ahelyett hogy Schlick kémszemléjének eredményét be
várná, azt minden rendelkezésére álló erővel követi, veresé
get készíthetett volna a 7. magyar hadtestnek, mely elszi
getelten állott, miután Görgey a más három hadtesttel Árok
szálláson és Jászberényen át az osztrák hadsereg jobb szár
nyának megkerülésére indult. Ő azonban csak akkor adta ki 
parancsait, csapatai összpontosítására, midőn tudomást nyert 
Schlicknek meghiúsult erőszakolt kémszemléjéről, a bán egy 
nappal megkésve vonult el Monorról s hátvéde ápr. 4-én Tá- 
pió-Bicskénél megveretelt. E hírre aztán felhagyott a tábor
nagy a hatvani állás ellen ápr. 5 -éré tervezett tám adásával is.

Az utolsó támadási eszme még ápr. 6-án az isaszeghi 
csata után lebegett, Windischgrätz hg szemei előtt, hol mint 
vélt győző a diadalmas magyar hadsereg üldözésére akart in
dulni. A mit ápr. 7-étől kezdve, midőn seregét a pesti állásba 
vonta vissza, tett, vagyis tenni elmulasztott, arra  mutat, hogy 
az elhatározási képesség hiánya, mely az egész hadjárat alatt 
nyilvánult, valóságos tehetetlenséggé fajult nála. Mintegy Pest
hez büvölten maradt, teljes tétlenségben töltötte az első két 
napot, melyeket a magyar hadvezénylet a hadtesteknek nem
csak az ő csalódásban tartására számított czélszerú felállitá-
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sára, hanem ama csapateltolásokra is használt fel, melyek
kel az osztrák hadseregnek elkerülése Váczon át előkészítte
tett. A helyett, hogy komoly tám adást intézett volna az el
lenséges hadállás valamely pontjára, erőszakos kémszemlékre 
szorítkozott a herczeg, melyek jobbára ágyúzással végződtek, 
rá  hagyta magát szedetni magyar részről tüntetések által és 
nem volt képes meggátolni, mitől a magyar hadsereg részé
ről az eger-gyöngyösi utón megkezdett támadó fellépés óta 
tartott, t. i. Görgeynek Komárom felmentésére indulását. Gör
gey ezt a Pest előtt álló császári sereg megkerülése Altai haj
totta végre, miután Damjanich Götz hadosztályát Vácznál 
megrohanta és megverte.

Midőn Görgeynek Komárom felé nyomulása iránt semmi 
kétség nem lehetett többé, W indischgrätz intézkedéseket tett, 
hogy Esztergomból útját vágja a magyar hadseregnek, ennek 
keresztülvitele előtt azonban boszut akart állani Aulichon, 
ki oly ügyesen el tudta őt ámítani. A támadás ápril 14-ére 
m ár el volt rendelve, ekkor jö tt a Visszahívó irat, mely véget 
vetett W indischgrätz herczeg hadműveleti tevékenységének 
Magyarországon. Utódja, Weiden br., csapatainak nagysarlói 
veresége s Komáromnak magyar részről történt teljes felmen
tése után nem tehetett mást, mint hogy a Lajthához, azaz 
ama hadműveleti alaphoz vezesse vissza a császári hadsere
get, ahonnan W indischgrätz hg. 1848. deczember havában a 
győzelem biztos reményében kezdte meg hadjáratát Magyar- 
ország ellen.

A téli hadjárat fölötti bírálatunk záradékához még né
mely megjegyzéseket kell csatolnunk.

Az osztrák hadsereg kudarczait ama hadjáratban utó
lagosan a csapatok erejének elégtelenségével, a melylyel meg- 
indittatott. és végrehajtatott, a váratlan ellenállással, a melyre 
találtak, igyekeztek szépitgetni s két munkában még most 37 
év után is utalnak ama nehézségekre, és állitják, hogy Win
dischgrätz hg. a fenforgó körülmények közt nem cselekedhe
tett máskép, mint a hogyan cselekedett. Mi azt hiszszük, hogy 
eléggé bebizonyítottuk az ellenkezőt és kérdjük még ma is, 
mit lehetett volna még felhasználni az ország ellen, a főhad
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seregen kívül a horvátok, szerbek, oláhok és szászok segít
ségül vétele mellett ellene intézett több oldalú támadás után ? 
Ha gyöngének tartja hadseregét a tábornagy, hogy felvehesse 
a harczot Magyarországon, nem leend áthatva a biztos győze
lem amaz érzetétől, melynek valamennyi kiáltványában kife
jezést adott. Az ellenállás, melyre Magyarországon kezdetben 
találni fog, ismeretes volt előtte, de nem úgy az ellenállási 
erő, melyet Magyarország kifejteni képes. És ebből szárm a
zott annak erős fltymálása, mi a közép Tisza elleni hadm ű
veleteinek beszüntetésére vezetett, m 'dőn mint diadalmas had
vezér vonult be az ország fővárosába.

Ha ez által időt nyert is a honvédelmi bizottmány to
vábbi hadikészülődésekre, még sem állítható, hogy a hiányos 
osztrák hadvezénylet lényegesen megkönnyitette volna a ma
gyarokét. A magyar vezérkar és a hadvezérek legkevésbé sem 
vonhatták be számításaikba az ellenség valószínű mulasztá
sait. és hibáit, nekik kombináczióiknál az ellenségnek az egye
temes helyzet, az időnkinti hadászati viszonyok és a terep 
által előszabott valószínű mozdulatait kellett szem előtt tar- 
taniok. Ezt laikusok és nem szakemberek kedvéért említjük, 
kiknek önként érthetőnek kell a mondottat tekinteniök. Mig 
összpontosítva nem volt a  magyar hadsereg s az egyes had
testek inkább védelemre voltak utalva, alig lehetett az ellen
séges részen elkövetett hibákat észrevenni, annál kevésbé ki
zsákmányolni, sőt az ellenség alapjában elhibázott mozdulatá
nak is oly szándékot tulajdonítottak némelykor, minővel az 
egyáltalában nem birt. Mert a magyar csapatoknak minden 
irányban óvatosaknak kellett lenniök. És még akkor is, mi
dőn egyesülten állott a magyar hadsereg, nagyon gátolta moz
dulataiban első hadműveleteinél az a kényszerűség, hogy a 
kormány székhelyét és a hadműveleti alapot fedezze. Csak 
midőn a tömeges harcz megindult s mindinkább szemmel lát
hatóvá váltak az osztrák hadvezénylet hibái, kiálthatott fel 
Görgey némely merész hadműveletnél, hogy Windischgrätz 
herczeggel szemben m ár megengedhet ilyesmit magának az 
ember.

A mi a hadviselést magyar részről illeti, úgy a csá
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szári hadsereg műveleteiről mondott bírálatunk mint meg
jegyzéseink, melyeket a honvéd hadsereg különböző tényke
déseinél tettünk, elegendő támpontot nyújtanak annak meg
ítélésére. Mindamellett el kell még egyetmást mondanunk.

Aki figyelemmel kisérte a honvéd hadsereg hadművele
teinek leírását, az bizonyára észrevette, hogy bármily ügye
sen s tervszerűleg hajtattak végre a nagy hadműveletek és 
bármily jó volt is az egyes hadtestek vezénylete átalában, 
a mig önállóan léptek fel, s nevezetesen Görgey az ö hegyi 
háborúja által a bányavárosokban és a Szepességben magas 
értelmiséget árul e l : az együttes fellépésben csak ritkán 
volt elérhető a hadosztályok és hadtestek kellően összhangzó 
működése egy közös kötelékben. Különben nem veszett volna 
el a kápolnai csata és utána egy egész drága hónap, az isa- 
szegi csata döntő csatává lett volna és Tápió-Bicskénél s 
Vácznál, ha a haderők arányát tekintetbe veszszük. okvetet- 
lenül be kellett volna állani osztrák részről a válságnak. Hogy 
ez nem történt, annak jobbára kizárólag az egységes vezény
let hiánya volt oka. Ne említsék mindig előttünk a szándé
kosságot, melylyel némelyek a vezéreket gyanúsitgatják, hogy 
a hibákat palástolják. — Végül megjegyezzük m ég:

1. h o g y  a m i n d k é t  r é s z r ő l i  h a d v e z é n y l e t  
m e g í t é l é s é n é l  n e m  r a g a d t a t t u k  a r r a  m a g u n 
k a t ,  h o g y  a j e l e n k o r i  h a r c z á s z a t  é s  h a d i  t e c h 
n i k a  á l l á s p o n t j á r ó l  i n d u l j u n k  ki ,  h a n e m  s z i 
g o r ú a n  s z e m  e l ő t t  t a r t o t t u k  a z  a k k o r i  v i s z o 
n y o k a t ;

2. h o g y  a m i  b í r á l a t u n k  j o b b á r a  a h a d v e z é 
r e k  — o s z t r á k o k  ú g y  m i n t  m a g y a r o k  — h a d 
m ű v e l e t e i n e k  l e í r á s á r a  é s  a z  a z o k  r é s z é r ő l  
k ö z z é t e t t  m ű v e k b e n  k i f e j t e t t  n é z e t e k r e  i s  t á-  
m a s  z k o d i k.
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XXIV.

A f ü g g e t l e n s é g i  n y i l a t k o z a t .

A (lebreczeni parlam ent arra  szemelte ki 1849. ápril
14-ét, hogy a márcz. 4-iki okroyált osztrák alkotmányra, mely 
a magyar alkotmány eltörlését s Magyarországnak az osztrák 
összbirodalmi kötelékbe bevonását involválta, Magyarországnak 
teljes elszakadásával s az uralkodó háznak a tróntól megfosz
tásával válaszoljon. Az erre vonatkozó nagy horderejű javas
latot Kossuth Lajos, a honvédelmi bizottmány elnöke volt 
teendő az említett napon a képviselőház ülésében, mely hogy 
a fontos lépés bizonyos ünnepélyes mezbe öltöztessék, a deb- 
reczeni nagy református templomban tarta to tt meg.

Kossuthot viharos éljenzéssel üdvözölte megjelenésekor 
a templomot szorongásig megtöltött néptömeg s Kossuth mindjárt 
az ülés megnyitása u tán szót emelt, hogy terjedelmes gyújtó 
s ismételt tetszésnyilatkozatok által félbeszakított beszédben 
legelőbb is kiemelje a sikereket, melyeket a magyar fegyverek 
a különböző hareztéreken kivívtak s abból azt a következtetést 
vonja le, hogy most m ár elérkezett a pillanat, hogy Ausztriá
val leszámoljunk s megadjuk Magyarországnak azt a függet
lenséget és önállóságot, melyre történelménél fogva igényt ta rt
hat s melyet hadseregének dicső tettei által kiérdemelt. Ő, 
mondá, a következő indítványokat teszi a nemzet nevében :

1. Magyarország a vele törvényesen egyesült erdélyi fe
jedelemséggel s a hozzá tartozó részekkel, országokkal és 
tartományokkal egyetemben szabad, önálló és független, ré
szeiben oszthatlan és területi épségében sérthetlen európai 
állammá nyilvánittatik;
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2. ez a pont az uralkodó Habsburg-Lotliaringi ház trón
vesztésére vonatkozott;

3. midőn a magyar nemzet érintetlenül fenálló termé
szeti jogai folytán mint önálló független állam lép be az 
európai államcsaládba, egyúttal kijelenti, hogy a többi álla
mokkal szemben, ha saját jogai meg nem sértetnek, békében 
és barátságban élni, különösen ama népekkel, melyek egykor 
velünk egy államfő alatt éltek, valamint a szomszéd török bi
rodalommal és az olasz államokkal jó szomszédi viszonyt 
fentartani, abban folyvást élni s a kölcsönös érdekek alapján 
barátságos összeköttetésbe lépni szilárd elhatározása ;

4. a jövő kormányzási rendszert minden részleteiben a 
nemzetgyűlés állapítja meg ; addig azonban mig ez sarkalatos 
elvek alapján létre jő, az ország egész kiterjedésében egy 
kormányelnök és az oldala mellett álló minisztérium által fog 
kormányoztatni saját és az általa kinevezett miniszterek sze
mélyes felelőssége mellett.

Az ezen határozatokban foglalt alapelvek fogalmazásával 
egy háromtagú bizottmány bizatik meg.

Kossuth Lajos nagyfontosságu indítványai megtétele után 
hosszan tartó  éljenkiáltásokkal üdvözöltetett. Az országgyűlés 
egyhangúlag magáévá tette Kossuth indítványát s Kossuthot, 
Szacsvay Imrét és Gorove Istvánt bízta meg a trónfosztási 
és függetlenségi nyilatkozatok fogalmazásával. A felsőház Pe- 
rényi br. elnöklete alatt még az nap elfogadta a képviselőház 
határozatait. Hasonlóan az országgyűlés még az napi ülésében 
megtörtént az elnökválasztás is. Károlyi Zsigmond indítványára 
egyhangúlag Kossuth Lajos választatott meg kormányelnökké 
« M a g y a r o r s z á g  k o r m á n y z ó j a »  czimmel s ő  bízatott, 
meg a felelős minisztérium megalakításával. Apr. 15-én már 
közölte Kossuth az általa választott miniszterek n ev e it; ezek 
a következők voltak : Miniszterelnök és belügyminiszter S z e 
m e r e  Bertalan, külügyminiszter B a t t h y á n y  Kázmér gróf, 
pénzügyminiszter D u s c h e k, közokt atási miniszter H o r v á t h  
Mihály, közmunka-miniszter C s ä n y i László, kereskedelmi 
miniszter V u k o v i c h  Sebő. A hadügyminisztérium vezetését
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ideiglenesen K l a p k a  s röviddel később G ö r g e y  vállalta 
magára.

Az önállóvá és függetlenné nyilvánított Magyarország uj 
ideiglenes kormánya már ápril 17-én megkezdte működését, 
noha az eskületétel csak május 5-én történt meg. A kormányzó 
esküje következőleg hangzott: «Én, Kossuth Lajos, a nemzet- 
gyűlés által választott kormányelnök, esküszöm az élő istenre, 
hógy a rám ruházott hivatallal járó  kötelességeket saját sze
mélyes felelősségem mellett úgy fogom teljesíteni, hogy Magyar- 
ország függetlensége, szabadsága és területi épsége fentartassék 
és a nemzetgyűlés által hozott törvényeknek és határozatoknak 
érvény szereztessék. Isten engem úgy s e g é l j e n A  miniszterek 
hasonló alakban fogalmazott esküt tettek le, de nem Kossuth
nak, hanem az országgyűlésnek, mely e pillanattól kezdve mint 
Magyarország szuverenitásának letéteményese, a kormányzót 
bizta meg a végrehajtó hatalommal.

A hármas bizottság által kidolgozott függetlenségi nyi
latkozat valamennyi nyelvre lefordittatott s közöltetett a kül- 
hatalmakkal és udvarokkal, egyszersmind pedig kihirdettetett az 
országban élő különböző nemzetiségek előtt. Magyarország 
ápril 14-én úgyszólván egy csapásra önálló független államul 
proklamáltatott, de nemcsak minden feltétel hiányzott az uj 
államforma érvényesítésére és megóvására, sőt inkább a füg
getlenségi nyilatkozatból származó következmények siettették 
a magyar forradalom végét.

Harmincznyolcz év tűnt le azóta az idő gyors folyamá
ban, de minden fejtörés és kutatás, hogy valamely kézzel
fogható támpontot találjunk, mely más színben tüntethetné fel 
a függetlenségi nyilatkozatot, mint egyszerű, minden tényleges 
alapot nélkülöző politikai tény színében, mindez ideig nem veze
tett eredményre. A függetlenségi nyilatkozat nem volt más, 
mint érzelempolitika kifolyása, mely kizárólag a magyar fegy
verek akkori sikereire támaszkodott.. Ezek tagadhatlanul az 
összes harcztéreken nagyon jelentékenyek voltak, de a háború 
rendes végczélja, a z  e l l e n s é g e s  h a d s e r e g  m e g s e m 
m i s í t é s e  v a g y  h a r c z k é p t e l e n s é g i g  m e n ő  m e g -  
r e n d i t é s e  a függetlenségi nyilatkozat megtevésekor még
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távolról sem volt elérve. A császári hadsereg zöme Windiseh- 
grátz bg alatt még mindig tekintélyes erőben s összpontosított 
állásban bár lehangolva feküdt Pest alatt. De attól eltekintve, 
hogy az ápril 14-iki határozatok nem állottak összhangban 
az akkori hadi sikerekkel, e határozatok által minden tekin
tetben aggasztóan rosszabbra fordult az ország helyzete.

Vannak, kik abban a hitben élnek, hogy akár történt 
volna meg a függetlenségi nyilatkozat, akár nem, a háború 
kimenetele egy és ugyanaz m aradt volna. De ama pronun- 
ciamento megítélésénél ez másodrendű kérdés s első sorban 
az veendő figyelembe, időszerű volt-e elhagyni a jogi alapot, 
kivetkőztetni jellegéből a nemzet alkotmányharczát s a legiti
mitás utolsó szálát is elszakitni a koronás király trónvesztessé 
nyilvánítása által, kinek lemondása el nem ismertetett s a 
kinek nevében a honvédelmi bizottmány az országgyűlés .meg
bízásából korm ányzott: mert e lépés visszahatása a bel- és a 
nemzetközi viszonyokra Magyarország hátrányára ütött ki.

A függetlenségi nyilatkozat által, mely átalában leverő 
hatást gyakorolt, szakadás tám adt a politikai pártokban s na
gyon megingott, részben elveszett a nemzet bizalma a győze
lem lehetőségében ama rendkívül komoly lépés horderejűnek 
megfontolása folytán. A hadsereg, mely jobbára monarchikus 
szellemű volt, nevezetesen a tisztikar boszankodva fogadta a 
függetlenségi nyilatkozatot s oly feladat elé állítva érezte ma
gát, a melynek megoldására nem volt képes. Mert most 
nem csak teljessé kellett tennie a győzelmet, melyet a politi
kusok anticzipáltak, hanem a határon túl is vinni fegyvereit, 
hogy mindazok ellen forditsn, kik sorompóba léptek Magyar- 
ország önállósága és függetlensége s átalában a népek sza
badsága ellen. Egész helyesen jellemezte Görgey Arthur komá
romi kiáltványában az ápril 14-ike által átalakított helyzetet, 
amidőn oda kiáltotta katonáinak: «Sokan azt hiszik közülünk, 
hogy m ár ki van viva a várva-várt jövő. Ne ringassátok 
csalódásban magatokat! E z t  a h a r c z o t  n e m  e g y e d ü l  
M a g y a r o r s z á g  A u s z t r i a  e l l e n ,  — E u r ó p a  f o g j a  
m e g h a r c z o l n i  a népek legtermészetesebb és legszentebb 
jogaiért a dölyfös zsarnokság ellen».
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A hadseregnek, ha a külveszélyeket belső összeütközés 
által is tetézni nem akarta, nem m aradt más hátra, mint 
beletörődni az uj helyzetbe ; de a függetlenségi nyilatkozat a 
veszélyes pártszellemet is a hadseregbe dobta, mi meghozta a 
maga kárhozatos gyümölcseit.

Hogy állott kifelé a dolog?
Magyarország a függetlenségi nyilatkozat által az önvé

delmi harczból az európai forradalom pontjára lépett és pedig 
olyan időben, midőn az — m o s t  m á r  e g y e t l e n  s z ö 
v e t s é g e s ü n k  — egész Európában vagy már leveretett, 
vagy v é g v o n a g l á s b a n  v o l t .  Márcz. 23-án, három héttel 
a függetlenségi nyilatkozat tevése előtt, megverte a Radetzky 
alatt Olaszországban működő osztrák hadsereg a piemonti- 
akat Novaránál és ez lehetővé tette, hogy csapatok küldessenek 
onnan a magyarországi osztrák hadsereghez.

Piemontnak, mint az olasz felkelés zászlóvivőjének veresége 
által elesett a magyar forradalom igazi szövetsége Olaszor
szággal. A franezia köztársaságtól semmi tényleges segélyt 
nem lehetett várni, az akkori elnök, Napoleon Lajos herczeg 
saját állása szilárdítására s a második franezia császárság helyre
állítására fordította minden gondját. *) Nagyon is érdekében fe
küdt, hogy mint rendcsináló tüntesse fel magát a hatalmak 
előtt s nemsokára földre is tiportatta Oudinot által Mazzini 
római köztársaságát. A többi hatalmak közül Anglia és annak 
népe legtöbb rokonszenvvel viseltetett Magyarország iránt, **) az

*) így Leflő tábornok, kit Napoleon császár, midőn a czár a fran
ezia köztársaságot elismerni vonakodott, 1818. deczemher havában mint 
rendkívüli követet Sz.-Pétervárba küldött s kit a czár nagy kitüntetés
sel fogadott, kezdetben nagyon harczias hangon beszélt diplomacziai kö
rökben Ausztria ellen, de midőn Nesselrode emiatt interpellálta őt, ha- 
tározotlan oda nyilatkozott, hogy a franezia köztársaság tökéletesen el
ismeri Ausztria jogait. Lamoriciére tábornok pedig, ki két Ízben is volt 
a czárhoz küldve, másodszor mint nagykövet, Varsóban, hol a czár ak
kor időzött, fejedelmi fénynyel és pompával fogadtatott, titkos tárgyaláso
kat folytalott az orosz kormánynyal, természetesen nem a magyar for
radalom érdekében.

**) Jellemző az állásra, melyet az angol kabinet a függetlenségi 
nyilatkozattal szemben elfoglalt, a következő nyilatkozat, mely Lands- 
downe lord a felsőház juh 2-ki ülésében egy inlerpelláczióra tett, igaz-e,

22Gfclich : F ügge tlen ség i harcz . I I I .  kö te t.
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angolok azonban semmi szárazföldi zűrzavarba be nem ele
gyedtek, ha tulajdon saját érdekeik úgy nem követelték. Fran- 
cziaországtól és Angliától tehát legjobb esetben csak erkölcsi 
támogatás, diplomácziai közbelépés volt remélhető; ellenben 
az orosz beavatkozás a függetlenségi nyilatkozat idején már 
kicsinált dolog volt és Poroszország is egy hadtestet kez
dett összevonni a sziléziai határon. Ami Törökországot illeti, 
ennek m ár az aldunai fejedelemségek ellenséges magatar
tása Magyarország iránt s a nyugoti hatalmak viselkedése 
szigorú tartózkodást parancsolt. Ily körülmények közt egyene
sen megmagyarázhatlan, hogyan érlelődhetett meg az elhatá
rozás, hogy a márcz. 4-ki osztrák oktroyált alkotmányra Ma-

hogy az angol kormány elismerte Kossuthot Magyarország kormányzó
jául az ő alkotmányával együtt, s mely következőleg hangzott, hogy az 
angol kormány semmi lépést nem tett és nem is tehet Kossulh s az ő 
magyar alkotmánya elismerését illetőleg s Kossuth meghatalmazottját 
mint ilyent, sohasem fogadta a külügyi hivatalban. — „No akkor, azt 
hiszem, úgy fogadtatott, mint ahogy Lamartine fogadta O’Brient1, —je
gyezte meg erre Brougham.

Kuriózum gyanánt fel akarjuk itt még említeni, hogy rgy Uj-York- 
ban élő hazánkfia Breusach, egy ottan tartott népgyülés alapján emlék
iratot intézett az északamerikai Egyesült-Államok akkori elnökéhez, 
Taylor úrhoz, melyben Magyarország függetlenségének elismerését kérte, 
mire Clayton külügyi államtitkár a következő figyelemreméltó választ 
ad ta:

„Washington, junius 25. Uram! Az elnök felkért engemet, tudas
sam önnel, hogy vette önnek e hó 7-éről hozzá intézett levelét s a ma
gyarok és más egyének uj-yorki gyűléséről tett nyomtatott je’entését. Ez 
események nem kerülhették ki a kormány figyelmét. Ez ország kormá
nya és népe élénken érdeklődik a Magyarországon jeleni -g végbemenő 
események iránt és mindent, mi az ezen ország és Ausztria köz! ez 
idő szerint folyó háborúra fényt tud deritem, készséggel fogad. A/. Egye
sült-Államok bevett politikája és gyakorlata minden kormányt elis
merni, mely meggyőző bizonyítékot nyújt a világnak, hogy van ereje 
magát fentartani. Ma Magyarország megállja helyéi ebben az egyenlőt
len harczban, semmi ok nem fog fenforogni, hogy függetlenségét el
ismerjük. A kongressus, azt hiszszük, szentesítené az ily eljárást, és 
kormányunk rendkívül szerencsésnek érezné magát, ha ez eseti) n úgy 
kereskedelmi mint diplomácziai összeköttetésbe léphetne egy független 
Magyarországgal. Maradok stb. Clayton M. János.'-
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gyarországnak Ausztriától és az uralkodóháztól elszakitásával 
feleljenek. Ami Kossuthot illeti, ő sokkal okosabb ember volt, 
semhogy ama lépés következményeit meg nem fontolta volna, 
de gyűlölete Ausztria ellen és olyan kombinácziók, melyek 
diskréczióból még most megbeszélés tárgyát nem képezhetik és 
melyek meghiúsultak, a megtorlás politikájára bátorították őt. 
Ö maga a legjobb felvilágosítást fogja erre vonatkozólag nyúj
tani. Mi azonban abban a nézetben vagyunk, hogy ily komoly 
megfontolások mellett még a szenvedélyek tombolása közepette 
sem szabad a gyakorlati politika álláspontjáról letérni. Miután 
már Kossuthról beszélünk, meg kell czáfolnunk azt az állítást, 
hogy amaz elhatározás létrejövetele azon kettős áltatáson ala
pult, hogy az úgynevezett békepárt embereinek azt mondta, 
hogy a sereg követeli a függetlenségi nyilatkozatot, mig a had
seregnek, illetőleg vezéreinek oda nyilatkozott, hogy a nem
zetgyűlés alig tartható vissza e határozat kimondásától. Kossuth 
nem beszélhetett igy Debreezenben a hadsereg érzületéről, 
mert az egész világ előtt ismeretes váezi kiáltvány minden 
kétségen fölül dokumentálta annak gondolkozásmódját, és a 
mit Görgeyvel és a többi tábornokokkal e tárgyról beszélt, az 
az ó saját egyéni nézeteire vonatkozott, mint olvasóink előtt 
már ismeretes.

Az állítás, hogy Kossuth becsvágyból inditványozta volna 
a függetlenségi nyilatkozatot, hogy Magyarország kormányzója 
lehessen, épen nem találó; mert ő a nemzeti kormány 
élén állott s minthogy a nemzet lmrczában a lélek és a moz
gató erő volt, misem volt természetesebb, minthogy megváltozott 
ozimine! is ugyanazt a helyet betölteni lett volna utalva. Kossuth 
a megváltozott viszonyok között is csak ideiglenesnek tekin
tette uj állását s eszébe sím  jutott, hogy t a l á n  e g y  m a 
g y a r  k ö z t á r  s a  s á g e l n ö k é v é  l e g y e n  o l y a n  i d ő 
b e n ,  m i d ő n  a z  ú g y n e v e z e t t  s z e n t  s z ö v e t s é g  
m é g  t é n y l e g  f on  á l l o t t  é s  a b e a v a t k o z á s  e r r e  
é p e n  g y a k o r l a t b a  j ö t t ;  m e r t  m á r  1849. m á j u s  
3 - á n  t ö r t é n t e k  a z  e l s ő  k í s é r l e t e k  e g y  f e j e d e l m i  
c s a l á d  e g y i k  r o k o n á n á l ,  h o g y  k ö z v e t í t é s e  
á l t a l  M a g y a r o r s z á g  k o r o n á j a  e g y  v e l e  r o k o n

2 2*
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u r a l k o d ó  c s a l á d n a k  a j á n l t a s s é k  f e l .  Mi  b e p i l 
l a n t o t t u n k  a z  e r r e  v o n a t k o z ó  é r d e k e s  l e v e l e k b e ,  
o k m á n y o k b a ,  d e  m é g  m e g  k e l l  t a r t a n u n k  a 
k ö t e l e s  d i s k r e c z i ó t .

Az ápril 14-ki határozatok keresztülviteléhez nem volt 
szükség semmi különös politikai müfogásokra és cselszövés 
nyekre. Egy pillantás az akkori nemzetgyűlés physiognomiájára 
elég, hogy teljesen tájékozzuk magunkat az iránt. Az ország
gyűlés tagjai közül, kik 1848. deczember végén Pestről Debre- 
czenbe mentek, csaknem mindnyájan a határozott ellenzéki 
párthoz s jobbára a szélső baloldalhoz tartoztak. A korábbi 
középpártnak a közbenjáró párthoz tartozó tagjai Deák Fe- 
renczczel élükön visszahúzódtak, midőn Ausztria elleni hábo
rúvá csapott á t a  horvátok ellen folytatott küzdelem. Csak 
egyes konzervativek, mint Bónis, Mészáros stb. mentek el 
Debreczenbe is. Mint önként érthető, a száznegyven körül levő 
képviselők ott saját nézeteik és törekvéseik szerint három, 
tudniillik jobb, közép és balpártba csoportosultak. Jobboldali 
képviselő volt Nyári P á l ; e párt főtámasza a hadsereg volt ; mert 
azáltal igyekezett a törvényesség terén tartani magát, hogy V. Fer- 
dinánd koronás király mellett foglalt állást. A második párt 
ugyanezt tette, de Magyarország teljes önállóságára és független
ségére törekedett a monárchikus államforma m egtartása mel
lett. Ennek kebelében voltak egyesek, kik a szélső bal felé 
hajoltak. E párt rejtette magába a legtöbb kapaczitást s úgy 
számarányánál, mint Kossuth sokat nyomó szavánál fogva ez 
döntött minden kérdésben. A harmadik párt, a szélső baloldal élén 
Madarász Lászlóval a tiszta köztársaságiakat foglalta magába. Túl
nyomó többséggel birt tehát a baloldal és a szélső balpárt. Az előb
binek több tagja az úgynevezett békepárthoz csatlakozott, 
mely csendben működött, s nyilvánosan semmi életjelt nem 
adott magáról, melynek tagjai azonban minden ellenmondás 
nélkül fogadták az ápril 14-ki határozatot.

A parlament ily alakulása s az elkeseredés mellett, m e
lyet a márcz. 4-ki osztrák oktroyált kharta keltett, a hadsereg 
győzelmeivel karöltve, melyeknek mint a különböző hadtestek
nél működő kormánybiztos stb. sok képviselő szemtanúja volt,
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kik a hadi eseményeket mint nem katonák az osztrák hadse
reg leveretését hirdető lendületes jelentésekben festették 
k i : nagyon is érthető, hogy ápril 14-ke épen nem volt nehéz 
szülés, mihelyt tultették magukat a  hadsereg iránti tekinteten, 
melyre a helyzet egész súlya esett.

Midőn a függetlenségi nyilatkozat megtörtént, a békepárt 
nem hagyott fel a kibékülés gondolatával, hanem mint később 
látni fogjuk, lehetőnek tarto tta annak megvalósítását még 
akkor is, midőn már készen állottak az oroszok Gácsországban, 
hogy Magyarországra benyomuljanak. A békés kiegyezés ideje 
azonban, ha ez a Schwarzenberg-miniszt.eriummal átalában le
hetséges lett volna is, m ár elmúlt. Ahelyett, hogy Magyaror
szág függetlenségét proklamálták, inkább arra kellett volna 
felhasználni a hadi szerencsét, hogy a hadsereggel a  Lajtháig 
nyomuljanak és onnan ajánlják fel a kiegyezést. Nagyon kér
déses, lett volna-e sikere ennek a lépésnek, minthogy a 
Sehwarzenberg-Stadion-miniszterium] által inaugurált tabula 
ra sa  politikája Magyarországon még Windischgrätz hg ellen
állásán sem volt képes megtörni, ki pedig merev ellentétben 
állott sógorával. Hiszen a márcz. 4-ki oktroyált alkotmánynak 
már 1849. január 25-én kész és neki véleményadás végett 
megküldött fogalmazványára ezt irta Schwarzenbergnek :

♦ A javaslat egy szorgalmas, mindent lelkiismeretesen 
megfontoló munkás, de semmi esetre sem egy korát felfogni 
képes államférfi müve. Számos történelmileg keletkezett és 
megszilárdult szervezeteket feloszlat s helyökbe egy bonyolult 
gépezetet léptet, mely a jelenlegihez hasonló izgalmas időben 
legkevésbé nyújt valami biztosítékot a mü tartóssága iránt.»

Midőn a minisztérium ez ellenállással szemben le akart 
köszönni, Windischgrätz azt irta, hogy ő nem törődik vele, és 
Schwarzenberg ezzel zárta be Windischgrätzhez intézett egyik 
levelét: «É n n e m  h a g y o m  el  a  c s á s z á r t ,  e b b ő l  
a z o n b a n  n e m  s o k  h a s z n a  l e s z . »

A márcz. 4-ki oktroyált kharta egy régóta előkészített 
lépés volt, melytől teremtői elállani nem akartak. A helyett, 
hogy kompromissumra lépnének Magyarországgal, készebbek 
voltak, bár nagy ellenszenvvel, elfogadni Oroszország segitsé-
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gét. De állhatatosan megmaradva a jogi alapon s előzékeny
ség által a győzelemben nyert volna Magyarország erkölcsi 
erőben és tekintélyben a külföld e lő tt; két oly tényező, me
lyek az események továbbfejlődésének és a háború kimenete
lének tekintetében nem maradtak volna jelentékeny befolyás 
nélkül.
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XXV.

A z o r o s z  b e a v a t k o z á s  g e n e s i s é h e z .

Miklós czár a párisi februári forradalom kitörése után 
nem csupán ismert kiáltványával s hadainak részbeni moz- 
gósitásával foglalt állást az európai mozgalommal szemben, 
hanem mindjárt a bécsi márcziusi napok után késznek nyi
latkozott, segélyében részesíteni Ausztriát, ha ez arra  rászo
rulna. Ez a készség mindenekeló'tt egy ünnepélyes ígéretből 
eredt, melyet a czár már 1833-ban az akkori trónörökös Fer- 
dinándnak a münchengrätzi találkozás alkalmával tett. Ez több 
volt ígéretnél; mert a czár féltérdre ereszkedve s égre emelt 
kezekkel megesküdött akkor, hogy tanácsosai és tettel segí
teni fogja Ausztria jövendőbeli uralkodóját. És erre az esküre 
emlékezett vissza Miklós czár, midőn Ausztriát is megragadta 
a forradalom.

Nem akarjuk feszegetni, vájjon teljes önzetlenségen ala
pult-e Oroszország ama készsége, hogy segédkezet nyújtson 
Ausztriának. De a benső viszonyok daczára, melyek a két csá
szári udvar közt fenállottak, azt hiszszük, utalnunk kell rá, 
hogy már Nagy Péter végrendeletileg ajánlotta utódainak, hogy 
illő alkalmakkor lépjenek közbe Ausztriában. A viharos 1848. 
évben megkímélve maradt ugyan Oroszország a forradalom
tól, Lengyelország m iatt mégis aggódott, és hogy a czár mind
já rt a márcziusi események után Gácsország felé fordította tekin
tetét, azt bizonyítja, hogy a kilátásba helyezett segélynyújtás 
mellett saját érdekeit is óvta. Bizalmas körben akkor ezt a 
nyilatkozatot te tte : «Ha G á c s o r s z á g  m e g k i s é r l e n é  e l 
s z a k a d n i ,  é n  h a l a d é k  n é l k ü l  b e v o n u l n é k  s F é r -
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d i n á n d c s á s z á r  n e v é b e n  m i n d e n  ö n ö s  s z á n d é k  
n é l  k ü l  b i r  t o k o m b a v e n n é m ,  b á r m e n n y i t  l á r m á z 
z a n a k  i s  m i a t t a » .  S Paskewits hg. azt az utasítást kapta, 
készüljön el ez eshetőségre, az o parancsa nélkül azonban a 
határt át ne lépje

1848. május elején bizonyos Tegoborski urat küldött 
Nesselrode gr. orosz miniszterelnök ez ügyben Bécsbe. Ott a 
legellenségesebb hangulat uralkodott Oroszország ellen s any- 
nyira ment a bécsiek gyűlölete, hogy teljes hajótörést szen
vedtek az orosz kormány kísérletei, hogy kölcsönt vegyen ot
tan fel. A Pillersdorf és Doblhoff-miniszterium a közvélemény 
befolyása alatt a legszigorúbb utasitást küldte Hammerstein 
br. lovassági tábornok s gácsországi parancsnokló tábornok
nak, valamint Schlick gr. altábornagy krakói parancsnoknak, 
hogy minden érintkezést kerüljenek az oroszokkal s ha orosz 
hadtest nyomulna a határok felé, egy császári katonatisztet, 
küldjenek elébe, aki kijelentse, hogy semmi beavatkozást nem 
akarnak tű rn i ; —  e kijelentés figyelembe nem vétele esetén 
fegyveres ellenállás fejtendő ki. Mig a bécsi minisztérium emez 
erélyes rendszabályokat tette, Windischgrätz egészen másként 
gondolkozott az Ausztria és Oroszország közti viszonyról. A 
herczeg persona grata volt Pétervárban, szemtanúja volt a 
münchengrätzi ünnepélyes jelenetnek s midőn 1837-ben jelen 
volt a wosnosenski orosz lovassági hadgyakorlatokon, ezt 
mondá neki a c z á r : « T e k i n t s e  ö n  e c s a p a t o k a t  a z  
ö n ö k  t a r t a l é k a  g y a n á n t ! »

Midőn elnyomta W indischgrätz a prágai forradalmat, a 
czár egy junius 15-éről kelt sajátkezű levéllel tisztelte őt meg, 
mit ő arra  használt fel, hogy hálája mellett a magas kitünte
tésért nézeteit is kifejtse a helyzetről. Midőn annak az eshe
tőségnek is tért engedett, hogy Ausztriának idegen segélyt kell 
igénybe venni, a következő szavakkal vett bátorságot magá
nak levelét bezárni: « F e l s é g e d  k ö t e l e z e t t s é g e t  v á l 
l a l t  m a g á r a  F e r e n c z  c s á s z á r  i r á n y á b a n ,  l e k ö  - 
t ö t t e  s z a v á t  é s  s z ü k s é g  e s e t é n  a f e l s é g e d n é l  t a 
p a s z t a l t  n a g y l e l k ű s é g g e l  f o g j a  a z t  b e v á l t a n i  
t udn i . »



345

A monarchia egyre komolyabbá váló helyzete mellett job
ban megbarátkozott az uralkodóház az idegen segély igény- 
bevételének eszméjével s amint az udvar Schönbrunnba visz- 
szatért, meg lön beszélve az ügy Medem gróf bécsi orosz nagy
követtel. Ez jelentést tett róla a czárnak, ki legott sietett fu
tár által tudatni legkészségesebb hajlandóságát. Az októberi 
forradalom kitörése Becsben s a császári udvar Olmüczbe 
menekülése azt eredményezte, hogy most már inkább foglal
koztak ottan a beavatkozás kérdésével mint annak előtte. 
Wessenberg br. miniszter, ki elkisérte az udvart Olmüczbe, 
megszüntette az oroszokkal való érintkezést tiltó parancsot. 
Midőn le lett verve az októberi forradalom Bécsben s Moga 
vereséget szenvedett Schwechatnál, saját erejűkkel legyőzhetni 
hitték Magyarországot. Oroszország mindamellett nem hagyta 
nyugodni a beavatkozási kérdést. A czár Lieven herczeget 
küldte Bécsbe, ki teljes felvilágosítást nyújtott Windischgrätz 
herczegnek uralkodója nézeteiről és szándékairól s tudatta, 
hogy azt az utasítást adta a czár az osztrák határhoz legkö- 
zelebb felállított orosz hadtest parancsnokának, hogy az oszt
rák részről jövő egyszeri felszólításra, anélkül hogy előbb kér
dést intézne Pétervárba avagy választ várna onnan, keljen 
utra s oda vigyen segélyt a hol kívánják, egyúttal pedig ez 
esetre az orosz hadtestek hadműveleteinek fővezényletét is 
egész bizalommal Windischgrätz hg. kezeibe teszi a czár.

Némely kiváló osztrák tábornokok, mint Schlick, ki ba
ráti viszonyba lépett Paskevits hggel és Hammerstein, ki 
novemberben késznek nyilatkozott saját parancsnoksága a la tt 
egy hadtestet rövid idő alatt felállítani, ha orosz csapatok 
nyomulnának be Gácsországba, szintén megbarátkoztak az orosz 
segélynyújtás eszméjével. Windischgrätz hg. biztosítottnak akarta 
tudni szükség esetén az orosz segélyt.

De egészen más véleményen volt ennek sógora, a ke
véssel előbb hivatalba lépett Schwarzenberg Bódog herczeg mi
niszterelnök. Mint államférfi és mint katona ő legtovább határo
zottan irtózott attól az eszmétől, hogy idegen segítséget kérjen. Mi
dőn az osztrák főhadsereg Magyarországba bevonult s hadművele
teit megkezdette, Windischgrätz herczeg mindenesetre nélkü
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lözhette az idegen támogatást. De ennek óhajtása majd a 
gácsországi parancsnokló tábornok, majd ismét Erdélyből volt 
hallható, hol Puchner semmi erősítést nem kaphatott. Hammer
stein, tekintve, hogy Schlicknek Magyarországra vonulása s az 
utána küldött erősítések által Gácsország megfosztatott a katona
ságtól, orosz csapatok bevonulását sürgette helyőrségi szolgálatra, 
Puchnernél pedig Salmen szász gróf és Saguna püspök azzal 
a kéréssel léptek fel, vegyen igénybe orosz segélyt. Puchner 
visszautasitotta akkor ezt a kérést, mit Windischgrätz herczeg 
decz. 19-én közölt Schwarzenberggel, mire ez decz. 23-áról 
azt válaszolta, h o g y  ő n a g y  m é r v b e n  h e l y e s l i  P u c h n e r  
e l j á r á s á t ;  m e r t  elz á l t a l  e l e j e  v é t e t e t t  a m a  r e n d k í 
v ü l  f o n t o s  p o l i t i k a i  o k o k b ó l  v é g z e t e s  l é p é s n e k .

Miután Puchner elutasitó választ adott a szász grófnak 
és az oláh püspöknek, mint m ár korábban is említettük, 
Puchner tudta nélkül két küldöttség indult Brassóból Buka
restbe, hogy segélyt kérjen Lüders orosz tábornoktól. Ez a két 
küldöttség egymás után, 1849. január 2-án és 3-án indult el. 
Tagjai voltak a többek közt Dillmont és Imrich városi tanácso
sok, továbbá Maager szász nemzetőri százados, Wallbaum és 
Bömehes polgárok. Lüders tábornok kijelentette, hogy ő az 
illetékes katonai hatóság felszólítása nélkül nem lépheti át a 
határt, kérelmöket illetőleg azonban kérdést intéz Sz.-Péter- 
várba. Midőn ez az ügy az orosz kabinet tudom ására jutott, 
Nesselrode gróf felkereste Buol-Schaunstein gróf pétervári 
osztrák nagykövetet. Buol nagyon meg volt lepetve ez esemény 
hallatára, kijelentette, hogy erre vonatkozólag semmi utasítá
sai nincsenek, de különben nem tarthatja kellő tekintélynek a 
brassói küldöttségeket, hogy ily f o n t o s  l é p é s t  tegyenek. 
De, tette hozzá Buol, ha az erdélyi császári hatóságok részé
ről tétetnék ilyen megkeresés, azt hiszi, saját felelősségére 
tanácsolhatja, hogy hatalmaztassék fel Lüders tábornok, hogy 
ily segélyül hívásnak eleget tegyen.

Puchner helyzete Bemmel szemben egyre válságosabbá 
lett, erősítésekre nem számíthatott, a szászok egyre sarkalták 
s igy végre nem m aradt más neki hátra, mint azzal a kéréssel 
fordulni Lüdershez, küldje csapatainak egy részét a határok
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közelébe ; mert abba a helyzetbe ju that, hogy levél- és pénz
tárakat az országon kivül kell vinnie és orosz ótalom alá 
helyeznie. Ez inkább az orosz tábornok készségének félénk 
szondirozása, mint egyenes segélyülhivás volt. Lüders még 
mindig a sz.-pétervári válaszra várt, de Nagyszebenben oly 
nagy volt a rémület és a türelmetlenség, hogy Puchner egyik 
szárnysegéde által megkérdeztette Bukarestben, nem érkezett-e 
még válasz. Miután ez az nap megérkezett Duhamel altábor- 
nokhoz, a fejedelemségekben levő orosz meghatalmazotthoz, 
megtörtént az oroszok Erdélybe bevonulása s ezzel megtétetett 
az első lépés a beavatkozásra.

Windischgrätz herczegnek még nem volt róla semmi 
tudomása, de Puchner jelentései arra  bírták, hogy január
10-én ő felségének tett felterjesztésébe felvegye eme megjegy
zést: «Vájjon beállott-e m ár az időpont, midőn hivatva lehetünk 
a fejedelemségekben fekvő orosz csapatok segélyét igénybe 
venni, felséged legmagasabb belátására kell bíznom.»

Midőn aztán újabb jelentés érkezett Puchnertől, melyből 
gyaníthatta, hogy amitől Schwarzenberg annyira irtózott, talán 
már megtörtént, azt irta W indischgrätz Olmüczbe, hogy most 
már bizonyára csak arról lehet szó, miszerint az idegen be
avatkozás diplomacziai utón rendeztessék. Schwarzenberg 
azonban Windischgrätzhez intézett válaszában oda nyilatko
zott: «Remélhetőleg le fogjuk győzni a bennünket környező 
nagy nehézségeket. Bármely kormány jöhet abba a helyzetbe, 
hogy lázadók ellen kell harczolnia, ez nem csorbítja tekintélyét. 
H a a z o n b a n  i d e g e n  s e g é l y  b e h í v á s a  á l t a l  k o n s t a 
t á l j u k ,  h o g y  k é p t e l e n e k  v a g y u n k  s a j á t  h á z t a r t á 
s u n k b a n  a r e n d e t  h e l y r e á l l í t a n i ,  m i n d e n  h i t e l ü n k  
t ö n k r e  v a n  t é v e  ú gy  b e n n  m i n t  a k ü l f ö l d  e l ő t t . »  
Mindent el kell követnünk, mondá tovább, hogy a segítséget 
nélkülözhetővé tegyük, mit csak legvégső és mindenesetre saj- 
nálatraméltó kisegítő eszköznek kell tekinteni. Ép ily határo
zott hangon beszélt Schwarzenberg a tábornagy gyal Erdélyt 
illetőleg is, és Puchner utasíttatott, hogy semmiesetre se vegye 
igénybe a Moldvában és Oláhországban álló orosz hadcsapa
tok segítségét; mert megjegyeztetett az illető levélben: «a
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l e g f o n t o s a b b  és  l e g k o m o l y a b b  o k o k  e l l e n z i k  az  
i l y  k i s e g í t ő  e s z k ö z t . »  Arra a hírre pedig, hogy az oro
szok már bevonultak Erdélybe, *) parancsot kapott Puchner,

*) Az orosz kabinet febr. 23-áról kelt körjegyzékében közölte kül
földi képviselőivel az orosz csapatok Erdélybe történt bevonulásának 
okait, hogy előfordulható kérdésekre megfelelő választ adhassanak. A 
körjegyzék bevezetésében ez olvasható : «Minthogy a csapatainknak Er
délybe történt bevonulásáról szóló hirek téves értelmezésekre szolgáltat
nának okot, erre vonatkozólag következő felvilágositást kapja ön : Erre 
oly dolgok mondatnak el a jegyzékben, melyeknél valóban azt kell kér
denünk, vájjon nem cserélték-s össze egymással a székelyeket és oláho
kat. Nem hogy Ausztriának segítsenek, mely elég erős, hogy nyugalmat 
és rendet csináljon odahaza, mely már négy forradalmat nyomott el és 
Magyarországon is győzelmesen harczol, hanem hogy két várost, Bras
sót és Nagy-Szebent saját kérésére a székelyek gyilkolásai és pusztításai 
ellen megvédjenek, vonultak be az orosz csapatok Puchner és Sutter osztrák 
tábornokok megkeresésére a két városba. Ez nem beavatkozás. Az orosz 
tábornokok már parancsot kaptak, hogy Erdélyből minél előbb kivonul
janak. A jegyzék eme szavakkal záródik: «Ez é r t e l e m b e n  v á l a 
s z o l j o n  ön a k é r d é s e k r e ,  m e l y e k e t  e s e t l e g  ö n h ö z  i n 
t é z n é n e k  ez i d e i g l e n e s  m o z z a n a t o t  i l l e t ő l e g ,  m e l y  egy
á l t a l á b a n  n e m  b i r  a z z a l  a p o l i t i k a i  f o n t o s s á g g a l ,  me-  
1 y e t a ros z aka  r a t a z za 1 ta 1 án ö s s z e k ö t t e t é s b e  h o z n a . »  
— Úgy látszik, hogy az orosz kabinet e jegyzéket Schwarzenberg és 
Stadion ellenzésének benyomása alatt irta. Annyi mindenesetre kitűnik 
belőle, hogy egyik hatalom sem emelt mindaddig tiltakozást az oroszok 
benyomulása ellen. Legnagyobb figyelmet az angol kormány fordított a 
beavatkozási kérdésre egyátalán s az Erdélybe már megtörtént benyo
mulásra, valamint az ottani további eseményekre. A levelezés Palmers
ton lord és sir Buchanan sz.-pétervári s Stratfort-Canning konstantiná
polyi angol nagykövetek között, valamint ez utóbbi és Palmerston lord 
levelezése Foublanque belgrádi angol főkonzullal, ki kiválóan nagy ba
rátja volt Magyarországnak s legközelebb állott az események színteréhez, 
nagyon élénk volt. Az akkori levelezésekből egyébiránt csak annyi tűnik 
ki, hogy Buchanan lord mindent kipuhatolt a névaparti orosz diploma
táktól, valamint Palmerston lord és Brunow báró londoni orosz követtől 
a magyarországi esetleges orosz beavatkozásról, de hogy egyik sem tudta 
meg az igazat még ápril hó elején sem. Buchanan ugyanis ápr. 10-én 
azt irta Palmerstonnak, hogy nem áll a czár szándékában Ausztriát 
egyébként támogatni, csak ha a magyar felkelők betörnének Gácsországba, 
mely esetben meg fogná szállani azt a tartományt. Brunow báró még
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jelentse ki az orosz parancsnoknak, hogy e lépést saját fele
lősségére és minden felsőbb parancs nélkül tette s hogy a  
császári terület mielőbbi kiürítése érdekében diplomácziai utón 
meg fognak a kellő lépések történni. Nos, ami e lépéseket 
illeti, tudják olvasóink, hogy azok teljesen fölöslegesekké vál
tak, mivel Bem csakhamar Oláhországba szorította ki Puchner 
hadtestét a segítségére sietett oroszokkal együtt. Schwarzenberg 
herczeg mint osztrák államférfm az egyedül helyes álláspontot 
foglalta el, midőn minden idegen segély visszautasítását han
goztatta. Ennél kezdetben abból a jogosult feltevésből indult 
ki, hogy a cs. kir. főhadsereg W indischgrätz herczeg vezény
lete alatt — a magyar főváros megszállása s a herczegnek a 
kápolnai csatát követőleg kiadott hadijelentése után — győzni 
kezd. Ha azonban, mint valóban történt, az ellenkező állott 
be s ha következetesen folytatni akarta a be nem avatkozás 
politikáját, idejekorán gondoskodnia kellett módokról, hogy 
békés véget készítsen az Ausztria és Magyarország közt folyó 
alkotmányharcznak. A kiegyezés elemei nem hiányzottak Deb- 
reczenben. De Schwarzenberg még Windischgriitznél is inkább 
azon volt, hogy tabula rasat csináljon Magyarországon s 
mereven összefoglalja a monarchia összes országait egy össz- 
államalkotmány keretébe.

Amint elfogadta Schwarzenberg a Stadion által kidolgo
zott összállamalkotmányt, mely Magyarországnak nemzetiségi 
csoportok szerinti feldarabolását czélozta, megvonta magától 
a módot a békés kiegyezésre, most már csak a fegyverek 
dönthettek s ha a szerencse magyar részre hajlott, az orosz 
beavatkozás, melytől irtózott, elutasithatlan szükséggé vált 
Ausztriára nézve. És úgy is történt. Midőn a cs. kir. főhad
sereg hadműveletei az összes harcztéreken kedvezőtlen fordu
latot kezdettek venni és annak zöme Windischgrätz alatt egy 
összpontosított magyar hadsereggel állott szemben, az orosz 
ajánlatok és W indischgrätz érvei alapján megindultak a tárgya-

ezt az eshetőséget sem érintette s ehez képest azt irta Palmerston lord 
ápr. 20-án Stratford-Canningnak, hogy az orosz nagykövet biztosította őt, 
miszerint orosz beavatkozás nem fog történni.
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lások a most már teljesedésbe menendő beavatkozás fölött. 
Már márczius hónap folyamában bele kellett Schwarzenberg- 
nek harapni a savanyu almába s Oroszországgal szemben 
azon óhajának adni kifejezést, vonja össze csapatait orosz 
földön a gácsországi és bukovinai határokon — a közvetlen be
avatkozást még mindig kikerülni remélte — hogy szükség 
esetén készen álljon a  cs. kir. hadsereg tám ogatására. A czár 
rögtön parancsot adott a 3. és 4. gyalog hadtesteknek Len
gyelország déli részeiben, W olhiniában és Podoliában leendő 
összpontosítására. A nyújtandó segély módjára és erejére nézve 
magának tartotta fenn a czár a rendelkezési jogot s feltételül 
kötötte ki, hogy csapatai önállóan azaz nem osztrák hadtestek 
kötelékében kezdjék meg hadműveleteiket.

Az osztrák kormánynak és W indischgrätznek mindenekelőtt 
Erdély haladéktalan visszahóditása volt feladata s ezért azt 
a kérést, intézte az orosz kabinethez, küldjön Erdélybe 30.C00 
embert. A czár azzal a kijelentéssel utasította vissza e kérel
met. hogy ő mitsem remél a részleges segélytől s hogy a 
forradalmat agyonnyomó hatalommal kell elfojtani. Ennélfogva 
indítványozta, szállják meg egyelőre Gácsországot és Bukovinát 
az orosz csapatok, hogy az osztrákok legalább Magyarorszá
gon szabadon működhessenek. Ha Gácsországot és Bukovinát 
megszállják az ö csapatai, vélte a czár, akkor végleg meg le
het majd állapítani a módozatokat, melyek mellett az orosz 
csapatok Magyarországba benyomulhatnak. Ha ez megtörtént, 
ő nem fog késni a rendelkezésére álló hatalom egész súlyát 
latba vetni. E közben proklamáltatott Debreczenben a függet
lenségi nyilatkozat. Ez tehát nem volt, mint sokan még ma 
is tévesen hiszik, oka az orosz beavatkozásnak, mi már ak
kor befejezéshez közel álló tény volt. Befolyás nélkül azonban, 
semmi esetre sem m aradt a függetlenségi nyilatkozat, az ese
mények további menetére, mint azt a megelőző fejezetekben 
kimutattuk s a beavatkozási politika híveinek az első indokot 
nyújtotta annak indokolására.

A császári udvar ápril 26-án azzal a sürgős kéréssel for
dult a czárhoz, engedje csapatait minél gyorsabban bevonulni 
Magyarországba. Már négy nap múlva távirati utasítást kapott
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Paskewits hg a czártól, hogy a 3. és 4. gyalog hadtesteket ve
zesse be Gácsországba. Az orosz hadoszlopok hét ponton lép
tek osztrák területre és pedig m áj. 5-én Krakónál, 8-án Radzi- 
wilownál, 9-én Tarnogrodnál, 13-án Wolotsisoknál és Gusa- 
tinánál s 18-án Bojánnál. Sass tábornok Jordanowon át 
azonnal Magyarországba irányittatott, hogy a Vág- és Á rva
völgyeket megszállja. A fennebbi intézkedések elrendelésével 
karöltve jártak a szövetséges seregek összemüködésének mi
kéntjére vonatkozó megbeszélések. E czélból orosz részről 
Berg tábornokot küldték Bécsbe, hol Schwarzenberggel és a 
minisztérium több tagjaival előzetesen megbeszélje a dolgot. 
Ezt május 1-én az általános szempontok megállapítása követte 
egy Pozsonyban tartott értekezés alkalmával, melyen Berg, 
Weiden br. az osztrák hadsereg főparancsnoka, Schwarzenberg 
Bódog hg. és Gordon br. hadügyminiszter vettek részt. Álta
tában abban történt köztük a megállapodás, hogy az oroszok 
felső Magyarországon és Erdélyben egyedül és önállóan mű
ködjenek és hogy jobb szárnyuk egész a jablunkai szorosig 
terjedjen, hogy helyreállítsa az összeköttetést az osztrák had
sereggel. Az Erdélyben levő osztrák hadtest ne térjen vissza, 
hanem a Bánságba nyomuljon be.

Eddig minden jó lett volna, de most a módozat megál
lapítása került szóba, mely szerint az orosz hadsereg hadmű
veletei keresztül lennének viendők és itt lényeges eltérés 
uralkodott az osztrákok és oroszok nézetei között. Előbbiek 
azt akarták, hogy az oroszok a Windischgriitz-féle hadműveleti 
terv módjára északon több hadoszlopban benyomuljanak és 
jobb szárnyuk csatlakozzék az osztrák hadsereghez, az oroszok 
ellenben a kompakt tömegben való fellépés mellett voltak. 
Jobb szárnyuk összeköttetését az osztrák főhadsereggel csak 
egy egyszerű elkülönitmény által akarták fentartani. Nagyon 
valószínű, amit egyes katonai irók s köztük Rüstov is állíta
nak, hogy az osztrák javaslat ama szándékból indult ki, hogy 
saját összpontosított hadseregükkel és az oroszok kívánt jobb 
szárnyoszlopának magukhoz vonásával oly sikereket arassanak, 
melyek az oroszoktól erőiknek szétforgácsolása mellett elvo- 
nattassanak. A dolog természetében fekszik, hogy a döntő csa
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pásokat a magyar hadsereg ellen amennyire lehetett, saját 
erőikkel akarták mérni, mi mellett a másodrendű szerep, mely 
az oroszoknak jutott, nagyon is előnyükre vált, miután balol
dalukat fedezték. Az orosz főhadparancsnok amaz esztelen 
eszméje azonban, hogy 100.000 főre menő főhadseregét egy 
előnyomulási vonalon a Duklán át egy óriási hadoszlopban 
vezesse be, nem meghiúsította, banem inkább előmozdította 
a császáriak szándékait. Mert bármennyire gondoskodott is 
Paskewits hg serege élelmezéséről az által, hogy raktárakat állít
ta to tt Gácsországban s bár az osztrák hadvezényleí is minden 
lehetőt elkövetett, az elavult utánszállítási rendszerből az 
egyetlen közlekedési vonalon történő előnyomulás mellett mégis 
fenakadások és nehézségek keletkeztek, melyek különösen ne
hezekké tették az orosz csapatok mozdulatait. A mi végül az 
orosz csapatok élelmezését magyar területen illeti, az osztrák 
hadvezénylet csak csekély mérvben felelhetett meg kötelezett
ségeinek ; mert az egész országot majdnem saját csapatai 
tarto tták  megszállva.

Az orosz hadsereg hadműveleti alapjának megvetése Gács
országban tetemes időt vett igénybe, Weiden azonban minél 
előbb támadásba akart átmenni s midőn látta, hogy az orosz 
segély sokáig várat magára, aggódni kezdett Pozsony melletti 
állása és Bécs fedezése miatt. Egyetlen komolyan gondolkozó 
katona sem gondolt akkor a lehetőségre, hogy a magyar had
sereg Komárom felmentése után beszünteti a tám adást s hát
ráló mozdulatot tesz Buda alá, hogy ezt a kis fészket ostro
molja. Sőt inkább Weiden azt feltételezte, hogy a magyar fő
hadsereg további előnyomulása lehetetlenné teheti állásának 
megvédését. Ebben az aggodalomban Schwarzenberg hg máj. 
2-án levelet intézett Paskewitshez, melyben kérte, küldjön 
minél előbb egy 25.000 főből álló segélycsapatot Gödingbe az 
osztrák hadsereg erősítésére. Egyenes ellentétben a czár ko
rábban kiadott rendeletével, hogy minden egyes orosz hadtes
tet egyszerűen fel lehet szólítani a Magyarországba leendő be
nyomulásra, Paskewits hg. m agatartása e felszólítással szem
ben egyenesen feltűnő volt. Mint az orosz működő hadsereg 
főparancsnoka kijelentette, hogy ő meg nem engedheti egy ily
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hadtest elkülönítését; mert ez nem áll összhangzásban ama 
móddal, melyen Oroszországnak a háborúban részt kell venni. 
Továbbá azt állította, hogy ily csapatküldésekre nincsen is 
felhatalmazva. Csak egy újabb nagyon sürgető megkeresésre 
érezte magát indíttatva Paskewits, hogy Panutine hadosz
tályát,, mely körülbelől fele volt a kért támogatásnak, líráké
ból vasúton Hradisehba és magyar Broodba küldje. Máj. 14. 
és 15-én oda érkezve, a hadosztály nem csatlakozott rögtön 
az osztrák főhadsereghez, hanem további utasításig megálla
podott. Nem is kapott még semmi határozott utasítást, hogy 
Weiden parancsai alá álljon. Egyidejűleg a Panutine-hadosz- 
tály elküldésével, Sass tábornokot a 3. hadtest elővédével 
Spytkoviczébe, szorosan a magyar h a tá r ra , küldte előre, 
honnan kozák elkülünitményeket eresztett az Árvavölgybe. Ezek 
voltak előfutárai az orosz beavatkozásnak, melyek máj. 16-án 
ütköztek meg első ízben a magyarokkal.

Ferencz József császár ő felsége máj. 19-én Schwarzenberg 
kíséretében Varsóba utazott, hogy Miklós czárral találkozzék. Itt 
meg kell jegyeznünk, hogy bármennyire összefüggésben is állott ez 
az utazás az orosz beavatkozás keresztülvitelére vonatkozó leg
utóbbi megállapodásokkal, az tulajdonképen mégis a czár kí
vánságára történt. Midőn ugyanis Vilmos főherczeg 1848. de- 
czember havában Pétervárba küldetett, hogy hivatalosan tu 
dassa Miklós czárral a megtörtént trónváltozást, ez azon óha
jának adott kifejezést a főherczeg előtt, kit rendkívüli kitün
tetésekkel halmoztak el az orosz fővárosban, hogy szeretne a 
fiatal osztrák uralkodóval Varsóban találkozni. Ugyanakkor 
történt az is, hogy a czár Ausztriának az orosz segély elfo
gadásában feltüntetett vonakodásával szemben igy szólott ő 
fenségéhez: «Én n e m  é r z e m  m a g a m a t  h i v a t v a  őt  
(t. i. a császárt) b e f o l y á s o l n i  v a g y  t a n á c s a i m a t  
r á e r ő s z a k o l n i ;  ő a z o n b a n  m i n d e n k o r  k é s z e n  
f o g  e n g e m e t  t a l á l n i ,  v a l a h á n y s z o r  s z ü k s é g e  
l e s z e n  r á m. »  A czár m ár május 17-én Varsóba érkezett 
s ott várta ő felsége megérkezését. Midőn ez fényes kísérettel 
megtörtént, megindultak a tárgyalások, melyek két napot vet
tek igénybe és azzal végződtek, hogy az orosz hadsereg had-

23G elich: F ü g getlen ség i liarcz. I I I .  kö te t.
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műveleteinek kezdete junius 17-ére állapíttatott meg. Ez rend
kívül kellemetlen halasztás volt az osztrák hadvezérre nézve, 
miután ő már május derekán számított az oroszok közremű
ködésére. Ezzel szemben Panutine hadosztálya parancsot ka
pott, hogy az osztrák főhadsereghez csatlakozzék. Ekkor már 
elmúlt annak a veszélye, hogy a magyar hadsereg előnyömül 
a Lajtha felé, m iután Budához volt kötve. Az osztrák hadse
reg most egymaga is örömest megkezdte volna a támadást, 
ezt azonban ismét nem teh e tte ; mert orosz részről azt köve
telték, hogy az osztrák föhadparancsnok daczára Panutine 
hadosztálya csatlakozásának, az orosz jobbszárnynak Magyar- 
országba vonulása után se kezdjen semmi komoly dologba, a 
támadást pedig általában csak akkor kezdje meg, ha az ösz- 
szes orosz segélyhadak bevonultak Magyarországba.

Az orosz beavatkozásra nézve véglegesen a következő 
egyezség jö tt létre a szövetségesek közö tt:

1. A betörés egyidejűleg történik minden ponton és pe
dig az osztrák hadsereg előnyomulásával egybevágóan.

2. A hadműveleti tervek az osztrák haditanács által egy 
orosz meghatalmazott közreműködésével, minőül Berg tábornok 
szemeltetett ki, készítendők s a mindkét részrőli főhadparancs- 
noknak tudomásvétel és jóváhagyás végett beterjesztendők.

3. Az összes orosz hadcsapatok főparancsnokságát Pas- 
kewits-Erivanski gr. tábornagy, varsói herczeg viszi, azon 
orosz hadtestek azonban, melyek a dunamelléki osztrák had
sereghez annak hadműveletei végett adattak, Haynau br. osz
trák föhadparancsnok alatt állanak, mig viszont amaz osztrák 
hadtestek, melyek az orosz főhadsereghez (északi hadsereg) 
csatlakoznak, Paskewits herczeg parancsnoksága alatt állanak. 
Az Erdélyben működő egyesült hadcsapatok főparancsnoksága 
Lüders orosz tábornok kezébe tétetik le.

4. O r o s z o r s z á g  n e m  t a r t  i g é n y t  a h a d i  k ö l t 
s é g e  k m e g t é r  i t  é s  é r  e. Z s o l d o t ,  f e g y v e r t  é s  l ő 
s z e r t  O r o s z o r s z á g  s z o l g á l t a t ,  A u s z t r i a  p e d i g  
a z  o r o s z  h a d s e r e g  é l e l m e z é s i  k ö l t s é g e i d  f e 
d e z i  o s z t r á k  t e r ü l e t e n  s ha orosz részről történnek erre 
vonatkozó szállítások, azoknak értékét megtéríti- Ez a viszony
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fenmarad mindaddig, mig osztrák területen áll az orosz had
sereg. A kivonulás alkalmával fenmaradó hadi és élelmezési 
készleteket Ausztria veszi át illő ár mellett.

5. Az orosz hadsereg azonnal elhagyja Magyarországot 
és átalában az osztrák területet, mihelyt Magyarország legyő- 
zetik s Ausztria uralma ez országban biztositta tik ; egy része 
azonban (1 ácsországban és Erdélyben m arad hátra az esetre, 
ha az osztrák kormány ezt szükségesnek tartja.

6. Az osztrák katonai és polgári hatóságok k i s z o l g á l 
t a t n a k  O r o s z o r s z á g n a k  m i n d e n  l e n g y e l t ,  kik ki
váló szerepet játszottak s a h a r c z  f o l y a m á b a n  f o g l y u l  
e s n e k ,  a k á r  O á c s o r s z á  g b ó 1, a k á r  a l e n g y e l  k i 
r á l y s á g b ó l ,  a k á r  p o r o s z  L e n g y e l o r s z á g b ó l  
v a 1 ó k 1 e g y e n e k.

Az oroszok magatartása attól a pillanattól kezdve, mi
dőn foganatositniok kellett volna az eredetileg Ausztriának 
felajánlott segítséget, átalában olyan volt, hogy ha valaki azt 
állította volna, hogy tulajdonképen az volt a szándékuk, mi
szerint minél keserűbben éreztessék az osztrákokkal segélyü
ket, a magyaroknak pedig időt engedjenek, hogy előbbieket 
ha lehet még nagyobb szorultságba juttassák s még inkább 
emeljék a világ előtt beavatkozásuknak értékét: alig lehetett 
volna ellene valamit felhozni. Micsoda hátránynyal lehetett 
volna a Panutine-hadosztálynak az osztrák sereghez való rög
töni küldése az oroszok hadműveleteire ? Az a hadosztály 
14.500 főből állott, az oroszoknak Gácsországból Magyarországba 
és Erdélybe benyomulni készülő hadtömege ellenben mintegy
245,000 főre rúgott. Miért nem foghatott Weiden még akkor 
sem semmi komoly vállalatba, midőn bevonult Magyarországra 
az orosz jobb szárny ? És miért kellett neki a támadás meg
kezdésével az egész orosz sereg benyomulásáig várni, mi 
hosszabb szünetet idézett elő a hadműveletekben, melyet 
egyébiránt abban a válságos időben a magyar főhadseregnek 
is előnyösebb módon lehetett volna felhasználni Buda ostro
mánál. Az osztrák hadvezér korábban szándékolt támadó fel
lépésének orosz részről történt feltartóztatása átalában véve 
arra a vetélkedésre vezethető vissza, mely szövetséges hadse-

23*
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regeknél rendszerint nyilvánul s mely e háborúban oda veze- 
tett, hogy az oroszok semmi döntő lépést nem akartak en
gedni az osztrákoknak tenni, mig ők maguk is meg nem kezd
ték hadműveleteiket. Ezeknek lefolyása azonban azt mutatja, 
hogy inkább óriási fej számuk, mint hadi tetteik által járultak 
hozzá az eldöntéshez.

E körülmény azonban sem hadmüködési, sem politikai 
tekintetben nem csökkentette az orosz beavatkozás fontossá
gát s az utóbbiban nagy horderejű következmények által lön 
kisérve Ausztriára nézve. Ezt helyesen fontolóra is vette a 
Schwarzenberg-miniszterium, mint korábban kimutattuk, mi
dőn azonban az alternativa előtt állott, vagy benn a biroda. 
lomban helyreállítani a békét, vagy Oroszország segélyét venni 
igénybe: az utóbbit választo tta; m ert a magyar alkotmány 
eltörlése állott belpolitikai programmján. Ausztria helyzete 
abban az időben tagadhatlanul rendkívül kétségbeejtő volt, de 
inkább bármely más kisegítő eszközhöz kellett volna nyúlnia, 
mint Oroszország segélyét venni igénybe, melyet csak azért 
ajánlott fel ez a hatalom, h o g y  s a j á t  e s e t l e g e s  z a 
v a r a i t ó l  L e n g y e l o r s  z á g b a n  s z a b a d u l j o n ,  p r a e -  
p o n d e r a n c i á j á t  E u r ó p a  e l ő t t  b e b i z o n y í t s a  s 
s z a b a d  k e z e t  n y e r j e n  a k e l e t e n ,  h o l  é r d e k e i  el 
l e n t é t b e n  á l l o t t a k  A u s z t r i á é v a l .

A hatalmak az intervenczióval szemben semlegesek ma
radtak, s ami különösen Angliát illeti, mely iránt a döntő 
politikai körök legtöbb reményt tápláltak, az alábbi adatok
ból kitűnik, hogy itt is csalódtak.

Az orosz beavatkozást illetőleg Russel lord az alsóház 
juh 6-M ülésén Osborn interpellácziójára eme tüzetes választ 
a d ta : hogy az oroszok közbelépése Magyarországon nem sérti 
a bécsi szerződéseket. Oroszországot az osztrák kormány 
kérte fel, hogy segítse őt a magyarországi felkelés elnyomá
sában : különben semmi tekintetben nem szándékozik Európa 
ügyeibe avatkozni.

Midőn Osborn megjegyzést tett a «magyar felkelés» ki
fejezésre, Russel a következő rövid m agyarázattal indokolta 
ama kifejezést, hogy ő ezzel nem azt a kizárólagos nézetét
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akarta kifejezni, hogy az nem igazságos felkelés volna. P a l 
m e r s t o n  pedig oda nyilatkozott, hogy ő’semmi barátságtalan 
érzelmeket nem táplál az osztrák birodalom vagy annak kormá
nya ellen. Ő azt hiszi, — anélkül, hogy tévedésének lehetősé
gét tagadná, — hogy itt egy az osztrák kormány és a m a
gyar nemzet közt folyó háborúról van szó. Rendkívül fontos 
Európára nézve, hogy Ausztria hatalmas nagy birodalom m a
radjon. Lehetetlen azonban tagadni, hogy ha a háborút végig 
harczolják, Ausztria azáltal meg fog gyengittetni; legyőzetve 
gátolva lesz elfoglalni azt a fontos állást, melyet eddig Európa 
nagyhatalmai között betöltött, diadalmaskodva pedig saját jobb 
kezét zúzza össze Magyarországgal. Ennélfogva az európai 
politika szempontjából is kívánatos, hogy ez a nagy villongás 
barátságosan elintéztessék. Eddig még semmi alkalom sem 
kínálkozott Angliára nézve, hogy sikerre való kilátással hiva
talosan közölhesse nézeteit. Ha ily kilátás kínálkozik, azonnal 
fel fogja azt használni. Hivatalos közlések alatt itt, tette hozzá 
magyarázőlag Palmerston lord, az inkább magán és bizalmas 
természetüekkel szemben állók értendők.

A nép az egész országban nagy rokonszenvet tanúsított 
Magyarország iránt, mi Londonban és más nagy városokban 
tartott népgyülések által ju to tt kifejezésre s czéljok volt oly 
határozati javaslatokban állapodni meg, melyek diplomácziai 
beavatkozásra szorítsák a kormányt Magyarország javára. E 
népgyülések főrendezője Dudley-Stuart lord volt több parla
menti taggal együtt. Az idő azonban, — julius hava, — mi
dőn e nyilvánulások úgy a parlamentben, mint. a nyilvános 
gyűléseken történtek, nem volt képes valami eredményt fel
mutatni, minthogy a magyar függetlenségi harcz m ár vége 
felé közeledett.

Az orosz beavatkozás következményei napfényre is jö t
tek mindjárt a krimi háborúban, hol Ausztriának aközt kel
lett választani, hogy vagy a nyugoti hatalm ak szövetségéhez 
vagy Oroszországhoz csatlakozzék. Mely politika lett volna a 
helyes, Schwarzenberg hg. akkor azzal a jellemző, de a gya
korlati politika szempontjából, mely semmi érzelgést nem is
mer, helyes nyilatkozattal jelezte: « E u r ó p a  c s o d á l k o z n i
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f o g  A u s z t r i a  h á l á t l a n s á g a  f ö l ö t t » .  De nem a 
Schwarzenbergé volt az utolsó szó Ausztriában. Oroszország
gal utóvégre nem mehetett s a nyugoti hatalmakhoz Oroszor
szágra való tekintetből nem akart csatlakozni. Hogy a dilem
mából kijusson, a középutat választotta Ausztria. Fegyveres 
semlegesség szem előtt tartása  mellett megszállotta a dunai 
fejedelemségeket, mi 600 millió forintjába került s Franczia- 
és Poroszország elidegenedését vonta maga után. Mily egészen 
másként alakulnak a viszonyok keleten, ha Ausztria minden 
lenyügző befolyástól menten cselekedhet vala abban a hábo
rúban ! S mennyi további szomorú tapasztalatoktól lett volna 
ez által megkímélve!
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XXVI.

Mészáros lemondása és az erre vonatkozó országgyűlési tárgyalások. — 
Mészáros bucsukiáltványa a hadsereghez. — A honvéd hadsereg felirata 
Mészároshoz viszalépése alkalmából. — Változás a hadügyminisztérium 

vezérkari osztályának vezetésében.

A függetlenségi nyilatkozattal elérkezettnek látta Mészá
ros hadügyminiszter az időpontot, midőn tevékenysége mint 
az első felelős m. kir minisztérium legutolsó tagjáé, hosszú 
tartam a után megszakítható s már a képviselőház ápril 15-ki 
ülésében kijelentette, hogy ő nem az uj aera embere, mely 
itjahb erőket igényel, és hogy az uj kormánynyal sem ért 
tökéletesen egyet. (), monda, most m ár a magánéletbe vonul 
vissza s kizárólag csak mint Baja város képviselője fogja kö
telességét teljesíteni a parlamentben. Az eszme, hogy vissza
vonuljon, nevezetesen pedig, hogy a hadügyi tárczáról le
mondjon, valószínűleg nem  egyszer lebegett m ár egy évi 
minisztersége alatt Mészáros előtt, de fontolóra vette esetleges 
visszalépése következményeit, szivén viselte a régi csapatok 
megtartását a haza szolgálatában s a magyar véderő fejlesz
tését átalában és hogy ezeket megrázkódtatásoknak ki ne tegye, 
a rendkívüli nehézségek daczára, melyeket le kellett győznie 
s a számtalan méltatlanság mellett, melyeket tűrni kényszerült, 
megmaradt állásán egész addig a pillanatig, amidőn feltehette, 
hogy visszalépése nem lesz többé káros következményű a had
seregre.

Mészáros a megváltozott politikai helyzettel szemben i-; 
következetesen akart cselekedni, de sokkal áldozatkészebb hazali 
volt, semhogy következetesen cselekedhetett volna. Midőn csak
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ham ar minden oldalról feltornyosultak a veszélyek, minden 
sok rábeszélés nélkül ismét rá engedte magát bírni, hogy pa
rancsnokságot vállaljon. Ezért a legnagyobb tisztelettel és ro- 
konszenvvel találkozott az országban, mi nevezetesen a kép- 
viselőház ápr. 15-ki ülésén teljes kifejezésre is jutott, mint a 
visszalépése fölötti vita folyamából látható. Mészárosnak ez al
kalommal tartott, s mint mindig humoros, beszéde következő
leg hangzott:

Tisztelt h á z ! Hufeland hires orvos azt m ondá: A ki 
30-ik évében sem ismerte, mi hasznos, mi káros organismu- 
sának, az nem érdemli meg az egészséget. Én meg azt mon
dom, ki ősz szakállal valamely ügynek élén áll és nem szá
míthatja ki azt, hogy mikor folyt le az ő ideje, az sok lehet, 
de aligha hazafi. És mivel én érzem és hü polgára akarok 
maradni a hazának, m ár jóval ezelőtt, újabban a hires kassai 
csata után, de legfőkép most elérkezettnek látom az időt, mi
dőn virágokkal hintett hivatalomat ügyesebb kezekbe általad- 
jam  és pedig áldásommal. (Éljenzés.) És mivel ok nélkül nem 
lehet semmit is tenni, tehát néhány okaimat előadom. A kor
mánynak erősnek kell lenni, hogy pedig erős legyen, azon 
vezéreszméhez minden tagjának úgy kell szegődni, hogy m in
denkit egy lélek, egy szellem és egy akarat lengjen körül, és 
mivel én oly szerencsétlen voltam és újabban látom, hogy 
némely ellentétben állok a mostani kormánynyal, tehát lehet- 
lennek látom m agam at; lehetlennek látom pedig magamat a 
seregre nézve is azért, mert oly szerencsétlen voltam, hogy 
huzamos ideig azon unalmas hosszúságban nevelkedtem fel, 
mely a megholt austriai házat oly nagyon k itün te tte; és mig 
én azon ólmosságból ki akartam  bontakozni, addig azon se
reg, melyet először a miniszterelnök, később az országos hadi
tanács, azután a honvédelmi bizottmány, később a kormány- 
biztosok, meg sok megyei bizottmányok velem együtt kompá
niában teremtettünk, — sasként repült, és pedig annyira a 
csillagok felé, hogy engem szegényt elhagytak, hátrahagylak 
úgy, hogy most roccocónak látszom. (Tetszés.) És mivel ezt 
igy látom, a hadügy élére oly alakot szeretek állítani, a 
ki maga is a fiatalabbakkal egy délczeg paripán némelykor
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némely ablak előtt egyet szöktet és a magyar kellékek szerint 
ahol kell vágtat is, a ki feltétlen engedelmességet bir magának 
kivivni, ha tud és ha lehet a feltétlen engedelmességet felebb 
is a d n i; ki nem csak törvényeket tud szabni és kiadni, ha
nem azokat mások által is megtartatni birja, röviden a mos
tani rendet, takarékosságot, hasznosságot, csínt és a többit 
bírja kissé tágítani és azt a vezér szemével egyhangulatba 
hozni. Ma vasárnap van, ápril 15-ke, holnap hétfő ápril 16-ka, 
tehát már ma 12 órakor ej fél után bevégzettnek látom és ta r
lom pályámat azért, hogy hétfőn ápril 16-án az uj miniszter 
datálja, mint a konsulok az ő aeráját, mely nap a muszkák
nak dies nefastus. (Tetszés.)

Ezután nincs más kérésem a t. házhoz, mint hogy le
gyenek szívesek engemet mint egyszerű polgárt és bajai kö
vetet körükbe fogadni, ugv mint én szívesen felkérem és mint 
önök jónak találják. (Hangos és hosszas éljenzés.) Meghalt 
Mészáros az első, tűnődtem, hogy talán parentátorom sem 
lesz, de reményiem, hogy egy veres sapkás a parentatiót meg 
fogja érni és jobban meg fogja érni, mint egykor Mészáros, 
ki Egerben meghalt, midőn azt m ondták: Meghalt a Mészáros, 
hús nélkül hagyta a várost (tetszés). És mivel ez úgy lön és 
reményiem nem fogok békében nyugodni, tehát éljen a jövendő 
hadügyminiszter. (Szűnni nem akaró taps, éljenzés.)

B e z e r é d y  István erre a következő felszólalást te t te : 
Igen tisztelt barátomnak férfias nyilatkozata olyan, hogy vé
tenék jelleme ellen, ha őt itt opponálnám és szándékának 
megváltoztatására kényszeríteni akarnám ; azt azonban ért
hette felkiáltásainkból, hogy a ház érzi és elismeri, miként 
azon lelkületűt és jellemet, melyet kifejezett indokaiban, igen 
is elérti és látja, miként uj virágot tűz polgári érdemeinek 
koszorújába. A hadügyminiszter hogy vitte a dolgokat, nem 

•kell más kommentár és próba, mint fegyvereink eredménye. 
Ez meg fogja mutatni az utókornak, hogy minő hadügyminisz
ter volt Mészáros Lázár, ki alatt úgyszólván Magyarországnak 
egy oly fegyveres ereje tudott lábra állani és oly eredménynyel 
működni, hogy a régi magyar vitézség hírének és dicsőségének 
megfelel és ellenségeinknek rettentő. (Igaz!) Én nem akarom
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érdemeit bővebben fejtegetni, szólni fog arról a história, ha
nem azt hiszem, minden képviselőnek véleményét mondom k i : 
hogy a ház fejezze ki teljes osztatlan elismerését, hazafiui 
becsülését és őszinte hajlandóságát s tiszteletét a mi igen 
kedves társunknak! (Zajos taps és éljenzés.)

M é s z á r o s  Lázár megjegyezte e rre : Mielőtt barátom
nak mondása végzésbe menne, kérem a házat ki nem felejteni, 
hogy én a haza nélkül nem tehettem volna semmit is.

Bezerédy után az öreg P a 1 ó c z i szólalt fel s indítvá
nyozta, hogy altábornagygyá kiáltsa ki az országgyűlés Mészá
ros Lázárt. Oly kitüntetés vagy inkább kinevezés, melyben a 
volt cs. és kir. vezérőrnagynak m ár korábban rendes utón kel
lett volna részesülnie.

Mindazokban, mondá Palóczi, miket Bezerédy István el
mondott, én is, mint mindenki osztozom ; hanem én a háznak 
nagylelkűségére appellálva Bezerédy indítványát tovább óhaj
tanám  terjeszteni és határozni. Ugyanis meg lévén az ő ér
deme ismerve méltányosan u ra im ! nekünk kötelességünk nem 
csak szóval köszönni, hanem mutassuk meg iránta tiszteletün
ket és hálánkat egy kissé bővebben is. Ugyanis az ő nemes 
lelke, tiszta lelkiismerete m it eszközölt? tömérdek bajai s 
gondjai voltak és bár néha nem úgy ütöttek ki számításai, 
mint ő akarta volna, az a balsors nem az ő hibája volt, de 
különben igen sokat tett a hazának és m iért? azért a nyo
morult miniszteri fizetésért! hány fiatalabb tiszt van előtte 
rangban : ő mindig szerény és m agát hátra tartó volt, akkor 
is, midőn a hadi diszjelek kiosztattak, szerénységből vissza
húzta m ag á t; ezt közönyösen nézzük ? Nem tehetünk többet, 
azt a ház nemeslelküsége nem engedheti meg. Indítványozom, 
hogy midőn hálánkat nyilvánítjuk, kiáltsuk ki őt egyhangúlag 
altábornagynak. (Általános helyeslés s éljenzés.)

Legtalálóbban jellemezte Mészárost és festette tevékeny
ségét K a z i n c z y  Gábor beszédében, melyet itt szó szerint 
közlünk:

A nemzet, képviselői határozatából, mondá, tegnap át
lépte az alkotmányos élet egyik Rubiconát, a honnan vissza
térés többé nincs, s a hol uj szabad életet fog kivívni, s hiszem,
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hogy fog is okvetlen ; és midőn a szabadság s nemzeti füg
getlenség terén az első lépést megtette, ezen első lépést az 
első magyar független minisztérium m utatta fel, s az első 
magyar független miniszterim elporlott mint ha az épületnek 
ivei egyenkint szakadoznak el. Ezen kormányzati hatalom
nak utolsó tagját, lisztéit lelépett hadügyminiszter urnák 
személyében látom, mint egy megjelelni azt, hogy e nemzet 
megmaradt a törvény határozatához hiven rendületlenül mind
addig, mig az uralkodó ház önkénye le nem erőszakolta azon 
térről, melyet megvédeni akart, hanem azon állás egyszersmind 
az egyéni legszentebb tiszteletnek érzését kell, hogy keltse 
azon férfiú iránt, kinek szavait imént hallottuk. A nemzetre 
jöhetnek borongó és szép id ő k ; ha borongó idők lesznek, 
lehetetlen, hogy emlékezete meg ne maradjon azon férfiak 
irányában, kik pályatörők voltak kezdetén nehéz munkáinknak, 
ha szép idők lesznek, lehetetlen, hogy hálátlan legyen a nem
zet azok iránt, kik veszélyeztettek mindent azért, hogy a népet 
az ígéret földére eljuttassák. A kezdett első lépés, sok kísér
letekkel, a kísérlet sok nehézségekkel jár, hanem az erő az, 
mely a bajnok legnagyobb koszorúja. Tisztelt hadügyminiszter 
urnák, ha valakinek e hazában, legnehezebb állása volt. A 
többi, a polgári hatalom, tért látott maga előtt, földet a mely 
földnek megvoltak elemei, a hol csak a rendező elemnek volt 
feladása; hadügyminiszter urnák nem csak rendezni kellett, 
hanem kellett teremteni is és ha a teremtés munkája sok 
rommal és kísérlettel jár, az nem azon becsületes akaratnak, 
hanem a körülményeknek bűne, vagy ezeknek mellőzhetlen 
ragasztéka. Én azt hiszem, hogy a hadügyminiszter urra nincs 
nagyobb magasztalás, mit felmutathatunk, mint az, hogy a 
kezdemény nehéz munkájában sokan zsibongták körül gyanú
sításokkal és rágalmakkal azért, mert érezték saját magukban, 
hogy nem érdemesek lábsziját megoldani és zsibongták olya
nok körül, a kik nem mertek felemelkedni addig, hova őt a 
nemzet köztisztelete helyheztette. És ha van valaki, a ki ke- 
vélyen állhat fel a jelen idők fergetegeiben, Mészáros Lázár az, 
(Igaz.) Mert ő ellenében a kisszerű gyávaság, a nyomorék ámit- 
gatás, a gyáva mistifikatió ellövüldözte minden fegyverét, de
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csak azért, hogy Mészáros Lázár felmutathassa a nemzetnek 
azt, hogy gyémántszerii jellemén az ily fegyverek csórhat nem 
ejthetnek és felmutathassa azon tiszta öntudatot, melynél 
tisztábbat társai közül mai napig senki nem tud felmutatni. 
Azt hiszem tehát, hogy a jelen időben tőmjénezésnek ideje 
nincs ; de jaj annak a nemzetnek, melynek a hálára emléke
zete nincs. Nem csak jegyzőkönyvi magasztalásokban kell 
nyilatkozni a nemzetnek, nem csak elzendülő igékben, hanem 
azt hiszem, hogy a ház becsülete parancsolja, és polgári kö
telességét teljesiti akkor, hogy ha a közélet egyik legkitartóbb, 
de legszerényebb s legmagasztosabb jellemű bajnokának meg
adja azon kitüntetést, — de hibásan mondtam, nem kitün
tetést, rég megérdemlett hálát s elismerést, melyet az előttem 
szóló Palóczi László képviselő barátom indítványozott, és a 
mihez én vallásos elismeréssel járulok. (Éljenzés!)

Végül K u b i n y i  Ferencz indítványozta, hogy a vissza
lépő honvédelmi bizottmánynak is köszönetét szavazzon a ház 
a  vész napjaiban bebizonyított kitartásáért és széleskörű rend
kívüli tevékenységéért, mi szintén közfelkiáltással elfogadtatott.

Elismerésről lévén szó, mondá Kubinyi, azt tartom, szel
lemi tekintetben alig lehet nagyobb jutalom az elismerésnél, azt 
tartom, am időn a kormány változott s uj aerának nézünk elébe, 
nem felejtkezhetünk meg a honvédelmi bizottmányról sem. (Igaz)! 
Azt hiszem, ha a honvédelmi bizottmány a vész perczeiben 
nagy szolgálatokat tett, megérdemli, hogy teendőinek meg
szűntével, a ház hálás köszönetét s háláját jelentse ki a 
honvédelmi bizottmány irányában. Ez indítványom. (Közhe
lyeslés.)

A visszalépő hadügyminiszter eme b u c s u k i á l t v á n y t  
intézte a hadsereghez:

A szabad Magyarhon hadseregéhez!
Éve múlt, mióta az alkotmányos Magyarhon felelős had- 

ügyminiszterségével megbizatám. Nem vártam, nem kerestem.
Most hazám kormányának kezébe teszem le azt. És 

önérzetével a hűn és igazán teljesített kötelességnek lépek 
vissza az egyszerű polgár szerény állásába.
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, Azon nehéz napokban, midőn e hont megsemmisítéssel 
fenyegette az idegen elnyomás: megálltam helyemen hűségesen.

És a vezetésem mellett keletkezett hadsereg az ősi di
csőség s szabadság hiv védelme lön.

Hazám istene el hagyja érnem a boldogságot, hogy a 
nemzet szabaditóit üdvözlendi védeiben; miként elhagyta ér
nem eddigelé, hogy megtört erőm számára nem maradt fel 
szentebb kötelesség, mint hatalm asb karoknak adni helyt.

Társaim ! az agg bajtárs buesúfájdalmában az emléke
zet hiv érzései s a kebel leghőbb szerencsekivánatai kisé- 
rendik diadalmas zászlóitokat.

Számomra a legtisztelőbb emlékjel a ti vitézségtek, s 
leend azon tökély, hová testületetek felvivni fog.

És ti, ne feledkezzetek meg teljesen ősz baj társatokról, ki 
kevesebb szerencsével, mint hűséggel álla őrt a szabad Ma
gyarhon védalkotmányának bölcsője mellett.

Debreczen, ápril 15. 1849.
M é s z á r o s  L á z á r .

A honvédhadsereg a következő f e l i r a t t a l  válaszolt 
Mészáros bncsukiáltványára;

«A magyar hadsereg Mészáros Lázárhoz!
Éve múlt, mióta ön az alkotmányos magyar felelős had- 

ügyminiszterséggel megbizatott. S hazánk legnehezebb napjai
ban hazafiui hűséggel rendithetlenül megállva helyén, büszke 
öntudattal lépett a kiérdemelt polgári nyugalomba.

Kiséri önt az egész magyar hadsereg tisztelete és állandó 
emlékezete.

Vezetése mellett keletkezett hadseregünk ki fogja vívni 
hazánk szabadságát és a csemete, melyet ön ápolt, törzszsé 
izmosait, melynek árnya alatt a szabad és független Magyar
hon rövid idő múlva kitisztítva ellenségeitől s felszabadítva 
áruló elnyomástól bizton fog pihenhetni.

Áldás önre és szerencse! »
Mészáros visszaléptével a vezérkari osztály főnöke, Stein 

br. ezredes is kivált a hadügyminisztériumból. Hogy Debre- 
czenből eltávolítsák, hol az úgynevezett békepárt embereivel 
összeköttetésben állott, a Gyulafehérvárt ostromló hadtest pa-
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ranesnokává neveztetett s a katonai érdemkereszttel tüntette- 
tett ki. A vezérkari osztály vezetése úgyszólván az utolsó pil
lanatban reánk ruháztatott. Az út és mód, a mint ez végbe
ment, sokkal sajátságosabb, semhogy minden szó nélkül hagy- 
hatnók. Stein elutazásának előestéjén e szavakkal lépett be 
Mészáros a vezérkari főnök dolgozó szobájába: „Ön már hol
nap Gyulafehérvárra akar utazni, és még nem gondoskodott 
utódjáról“ . Ez szép dolog ! — „Oh, igen, viszonzá Stein, az 
m ár megvan“. — „Nos, én mitsem tudok róla, ki lesz tehát 
az ön u tóda?“ kérdé Mészáros. — „Gelich százados“ , mondá 
Stein, mire Mészáros eltávozott.

Miután mi a mellékszobában dolgoztunk, hallottuk a két 
ur fennhangon folytatott beszélgetését és meglepett bennünket 
Stein választása, amennyiben csak szigorú szolgálati, minden 
magán érintkezést, kizáró lábon állottunk vele és mert tiszti 
rangunk semmi összhangba nem volt hozható a magas és 
terhes állással. Midőn később munkánk végeztével mint min
den este —  mert megszabott hivatalos órák nem voltak ak
kor a hadügyminisztériumban — azzal a kérdéssel közeled
tünk hozzá: «Ezredes ur parancsol-e még valamit ? — egész 
lakonice igy szólt hozzánk : „ S z á z a d o s  u r !  H o 1 n ap  t ó I 
f o g v a  ö n  a m a g y a r  v e z é r k a r  f ő n ö k e ! “ Époly ki
mérten, mint e kijelentés, hangzott a megjegyzés is, melylyel 
magunkat Steinnak ajánlottuk. „Jól van, ezredes u r !“ mon
dottuk, mintha valami csekélység forogna szóban, és Stein jó 
éjszakát kívánt nekünk. Ezzel azonban mi távolról sem tekin
tettük az ügyet elintézettnek.

Másnap, miután Stein elutazása reggeli 8 órára volt kitűz
ve, egy órával korábban a hadügyminisztériumba mentünk, hogy 
őt még ottan találjuk. Szobája ajtaja elé érve, élénk beszél
getést hallottunk közte és Korponay ezredes, az elnöki iroda 
főnöke között.

Stein gyors léptekkel alá s fel já r t  szobájában, káromko
dott, nagy hálátlanságról panaszkodott s midőn Korponay az
zal a megjegyzéssel távozott, hogy kitüntetési dekrétumát 
mindjárt áthozza, szokott szenvedély ességé vel e szavakat ki
áltotta u tá n a : „Azzal a rongygyal ............................................. “



367

A mint leesilapult, beléptünk hozzá. Stein rendkivül barátsá
gosan fogadott bennünket s megjelenésünk okát tudakolta. Mi 
feljegyzéseink szerint ezeket mondottuk n e k i: „Ezredes u r ! 
Tegnap este röviden méltőztatott velem tudatni, hogy mától 
kezdve az eddig ön állal vitt nagy hatáskörű osztályt kell ve
zetnem. Én nem igénylem annak rendszeres átadását, mit 
jogom volna követelni. De a szakomba vágó teendőkön kívül 
vannak olyanok is, melyeket önnek, mint miniszteri főhadse- 
gédnek kellett ellátnia. Ezekre vonatkozólag kérném ki szives 
felvilágosítását“ . Ezeket legott a legnagyobb készséggel meg is 
adta Stein és azután más tárgyakra tért át.

Mindenekelőtt panaszkodott ama hálátlanság miatt, mely- 
lyel áldozatkészségét és teljesített szolgálatait jutalmazták. Be
szélt a folytonos gyanúsításokról, a melyeknek ki volt téve s 
rnondá, hogy érzelmei és tettei tisztaságának hizonyitékául író
asztalának fiókjában hagyja összes levelezését, 500 levelet, és 
kért, olvassuk át azokat. Ismételve kijelentettük előtte, hogy 
nem fogjuk elolvasni a leveleket s ő ismételve kért bennünket, 
hogy tegyük meg kívánságát. A leveleknek mindenesetre ér
dekeseknek kellett lenniök, miután Stein messze elágazó le
vélbeli összeköttetést tartott fenn. — Meleg szavakkal kötötte 
aztán lelkünkre Stein a lengyel légió tovább-fejlesztését, amely
nek szükségleteiről ő, mint rnondá, született lengyel létére, foly
vást erejéhez képest igyekezett gondoskodni. Végül felajánlotta ne
künk támogatását, ha valami kívánságunk volna, megjegyezvén, 
hogy befolyása a kormánynál Debreczenből távozása daczára sem 
fog megszűnni, s mikor mi azt válaszoltuk, hogy nincs semmi 
kívánságunk, mindjárt hozzátette a bókot, hogy Buda rövid 
időn megtörténő bevétele után gondoskodjunk egészségünk * 
helyreállításáról, hogy a hadsereghez mehessünk, hol aztán 
magunk leszünk önmagunknak legjobb protektora. Ezek után 
Steint az udvaron készen álló kocsihoz kisértük, melyen örökre 
istenhozzádot mondott Debreczennek.

* A bécsi forradalom kitörése alkalmával a márcziusi napokban 
a glacisn töltött több napi táborozás folytán makacs rheumatikus fájdalmak 
szállották meg egész testünket, melyek nemcsak a csapatszolgálattól távol 
tartottak bennünket, de még a rendkivül megerőltetett irodai szolgálatot is 
súlyossá tették reánk nézve s gyógykezelésről a téli időben szó sem lehetett.
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XXVII.

A magyar északi hadtest felállítása. — Dembinski átveszi az északi 
hadtest és a felső Magyarországon levő összes csapatok parancsnokságát. 
— Dembinski tervbe vett betörése Gácsországba. — Kossuth kinevezési 
irata Dembinskihez ápr. 19-éről. — Az északi hadtest ordre de ba- 
tailleja. — E hadtest állapota. — Kossuth levele ápr. 25-éről Dembins
kihez, melyben Bemnek Bukovinába leendő egyidejű betörése időszerű
ségéről tudakozódik. — Kossuth egy másik levele Dembinskihez, mely
ben őt támadó fellépésre sarkalja. — Kossuth egy harmadik levele Dem
binskihez, melyben a lengyel légió további nagymérvű fejlesztésének le
hetetlenségét mutatja ki. — Bem levele Dembinskihez, melyben egy
előre nem tanácsolja a betörést Gácsországba. — Kossuth május 12-ki 
levele, melyben tudatja Dembinskivel, hogy végkép lemondott a terve
zett gácsországi betörésről. — Batthyányi Kázmér gróf egy jegyzéke a 
gácsországi orosz főhadparancsnokhoz. — Dembinski további működése.

A hadügyminisztérium részéről az áprilisi hadjárat alatt 
kifejtett tevékenységre áttérve, mindenekelőtt fel kell emlite- 
nünk az északi hadtest alakítását. Már a magyar főhadsereg
nek előnyomulásával a Duna felé beállott annak szüksége, hogy 
nagyobb gond fordittassék az északi határ védelmére, mint 
eddig történt. De még sürgősebbé lön ama határ kellő fede
zete a Vogl-féle hadtestnek Gácsországból való benyomulása s 
az orosz invázióról szárnyalt hírek következtében. Ehhez ké
pest egy uj hadtest felállítása határoztatott el, melynek Kas
sán kellett összegyűlni. Ennek összeállítása a rendelkezésre 
álló csapatoknak akkori csekély száma mellett nem volt 
könnyű dolog. Gyorsan össze kellett ugyanis kapkodni a meg
levő különböző és egészen ujan alakult csapatokat. Ezek közül 
némelyek rögtön Kassának irányittattak, minthogy Vogl altá
bornagy időközben már Eperjes felé nyomult elő.



Az északi hadtest felállítására vonatkozó intézkedéseket 
még Stein ezredes tette meg, a keresztülvitel egy része azon
ban reánk maradt. A legutolsó csapatok ápril végén és május 
elején mentek Kassára és Tokajba.

E hadtest parancsnokául Dembinski volt kiszemelve, 
miután azonban kétely merüli fel az iránt, hajlandó-e az agg 
lengyel tábornok, ki előbb a magyar főhadsereg élén állott, 
tgv hadtest parancsnokságát átvenni, Kossuth kezdeményezé
sére több országgyűlési képviselő magára vállalta, hogy puha
tolózni fog ez érdemben Dembinskinél. April 18-án megje
lentek ezek az urak, számra mintegy 30-an Dembinskinél, 
hogy rábírják őt a felállítandó északi hadtest parancsnoksá
gának átvételére.

Nem volt azonban semmi különös rábeszélő tehetségre 
szükség, minthogy Dembinski legott késznek nyilatkozott a 
parancsnokság átvételére oly feltétel alatt, hogy hivatalosan fel
szól ittassék erre. Dembinski készsége, ki különben nagyon sokat 
tartott a rangra és aneiennitásra, arra  vezethető vissza, hogy 
akkor kilátása volt rá, miszerint sikerülni fog Lengyelország, 
illetve Dácsország fellázitására zsákmányolni ki a magyar füg
getlenségi harczot, mint ezt tüstént látni fogjuk.

Kossuth, a küldöttség Dembinskinél já rta  után pár nap 
múlva magához kérette a tábornokot s megtette neki az aján
latot, hogy vegye át az északi hadtest parancsnokságát. Dem
binski késznek nyilatkozott erre oly feltétel alatt, hogy egé
szen önálló maradjon, ami meg is lön neki Ígérve. Miután 
festette Kossuth Dembinski előtt az északi határ felől fenye
gető veszélyeket, első feladatául jelölte meg a Voglféle had
test kiszorítását az országból. Kossuth megjegyezte, hogy a 
már Kassára irányított zászlóaljakkal együtt, egyelőre csak
8,000 ember fog rendelkezésére állani, de a körülményekhez 
képest 30—40,000 főre növelhető a hadtest. Erre kifejtette 
Dembinski a maga tervét, melynél, mint rendesen, a vé
delmi eszme lépett előtérbe s a támadó csak úgy utána sán- 
tikált. A Vogl-féle hadtestet fel akarta tartóztatni előnyomu
lásában s aztán mindaddig védőleg tartani magát — a kis 
hadtesttel szemben — mig hadteste a kilátásba helyezett erő-
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sitések által annyira felszaporodik, hogy támadólag lép
het fel.

Hogy az oroszok addig m ár be fognak vonulni Gácsor- 
szágba, nem igen látszott őt feszélyezni; mert ő, ki Vogllel 
szemben védelmi állást akart elfoglalni, terve kifejtése közben 
annyira ment, hogy elárulta abbeli szándékát, miszerint egy 
kis en miniature betörést rendez Gácsországba. K i j e l e n t é  
u g y a n i s  K o s s u t h n a k ,  h o g y  ő b e  a k a r  t ö r n i  
G á c s o r s z á g b a ,  h o l  n é p s z e r ű s é g e  f o l y t á n  s i k e r 
r e l  f e g y v e r f o g á s r a h í v h a t j a  f e l  h o n  (i t á r s a i t .  
O l y  m ó d o n  a z t á n  k é p e s  l e s z ,  n e m  c s a k  h á t b a n  
f e n y e g e t n i  a z  o s z t r á k o k a t ,  h a n e m  g á t a t  v e t n i  
a z  o r o s z  b e t ö r é s n e k  i s.

Ily terv kivitelére, ha az átalában időszerű és lehetsé
ges lett volna, sok pénz kellett volna Dembinskinek s midőn 
kérdé Kossuth, mennyi pénzre lenne szüksége, egyelőre nem 
kevesebb mint ÍŽ 1̂  millió forintot kért. De Kossuth ezt is 
megígérte neki magyar bankjegyekben, kétségét fejezte ki 
azonban fölötte, elfogadják-e azokat Gácsországban. Dem- 
binski úgy vélekedett, hogy ő majd érvényt szerez nekik, 
mihelyt bevonul oda hadtestével és ami a visszafizetést illeti, 
mihelyt megveti lábát Gácsországban, első dolga lesz e g y  
l e n g y e l  o r s z á g g y ű l é s t  ö s s z e h í v n i ,  mely kész örö
mest meg fogja szavazni a Magyarország által előlegezett 
összeget. Látszik, hogy Dembinski eszméinek tovább szövé
sében m ár az emigráczió tévedéseibe esett.

Különben hogyan juthatott Dembinski ilyen gondolatra 
százezer orosz küszöbön álló benyomulásával és azzal a 
kényszerűséggel szemben, hogy Magyarország elégtelen had
erőkkel védje m ag á t! Ha Dembinski, mint vén emigráns, 
hazája viszonyait ugyanazon szemüvegen át ítélte meg, mely- 
lyel azt elhagyta, ez még mindig megbocsátható. De ismernie 
kellett az 1846-ki gácsországi eseményeket, melyeknek mi 
ezredünkkel szemtanúi voltunk. A gácsországi parasztok, kik 
a cs. kir. csapatokkal együtt már régen őrizték a határokat, 
Dembinski betörésére rögtön megrohanták volna a nemessé-
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get,, mint 46-ban tették s az oroszok még gyorsabban kéznél 
lettek volna.

Kossuth, ki oly viszonyok között, melyek kedvezőbbek 
lettek volna egy (1 ácsország elleni diverzióra, jól megfontolt 
okokból a legszigorúbb semlegességet tartotta szem előtt, 
ekkor midőn már minden tekintet elesett, rövid ideig foglal
kozott azzal az eszmével, hogy Dembinski gyors előnyomu
lása által lehetőleg akadályokat görditsen az oroszok elébe, 
mindenekelőtt azonban a Ciácsország felkelésre birásának ki
látása által erélyre akarta ösztönözni Dembinskit határaink 
védelmezésében. Egyelőre tehát feltételesen beleegyezett Dem
binski terveibe s ápr. 19-éről kelt következő rendeletével a 
felsőmagyarországi megyékben levő összes hadcsapatok pa
rancsnokává nevezte őt. E rendelet következőleg h an g zo tt:

A z  o r s z á g  k o r m á n y z ó j a  D e m b i n s k i  t á b o r n o k
u r h o  z.

Van szerencsém a Galicziával határos megyékben levő 
csapatok főparancsnokságát altábornagy ur önre bízni azzal 
a meghagyással, hogy Felső-Magyarországot az osztrák tarto
mányokból fenyegető támadások ellen védelmezze, s ő t  h a  
e z é  l s z  e r ű n e k  l á t j a ,  e t a r t o m á n y o k b a  b e  i s  t ö r 
h e s s e n .  Ennek következtében mindazon csapatok, a rende
sek és honvédek úgy mini a nemzetőrség, melyek jelenleg 
Liptó, Szepes, Sáros, Zemplén, Borsod, Ung, Bereg, Márma- 
ros, Ugocsa és Gömör megyékben találtatnak s később ha
sonló czélból oda küldetnek, ezennel az ön parancsnoksága 
alá helyeztetnek; e tekintetben szóló utasítások az ottani 
parancsnokokhoz és kormánybiztosokhoz is ezennel kiadattak.

Ä századosi rangig szóló tiszti kinevezések, melyeket a 
hadügyminisztérium megerősíteni köteles, az ön parancsnoki 
jogkörébe tartoznak. Törzstisztek kinevezése előbb a hadügy
minisztérium utján elém terjesztendő s csak rendkívüli ese
tekben pl. különös kitüntetésnél későbbi jóváhagyás reményé
ben illeti önt ez meg.

Szolgáljon altábornagy urnák tudomásul, hogy a felső 
megyékben Szemere a teljhatalmú kormánybiztos, kívüle azon-

24*
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ban még a következő kormánybiztosok m űködnek: Sárosban 
báró Luzsénszky Pál. Zemplénben Boronkay Albert, Unghban 
Eötvös Tamás őrnagy s a nemzetőrség parancsnoka, Bereg- 
ben Szintay János, Mármarosban Mihályi Gábor, kikkel a 
csapatok élelmezése tárgyában érintkezhet.

Különösen megemlítem még, hogy Nyíregyházán Bónis 
kormánybiztos közvetlen felügyelete alatt egy ellátási bizo- 
m ány-raktár létezik, mely altábornagy nr kivánatára a csa
patok ellátásáról gondoskodni fog.

Kelt Debreczenben. 1849. ápril 19.
K o s s u t h  L a  j o s, 

a7. ország kormányzó elnöke.

A Dembinski parancsnoksága alatt álló hadtest IX. szá
mot kapott és négy dandárra volt osztva. Tekintettel a Gáes- 
országba leendő esetleges betörésre a főhadseregtől néhány 
magasabb rangú lengyel törzstiszt vezényeltetett e hadtesthez, 
köztök nevezetesen Wisocky és Bnlharyn ezredesek, utóbbi 
Dembinski határozott kívánságára. Wisocky egyelőre Miskol- 
czon a lengyel légió szervezésével volt megbízva. Dandárno- 
kok voltak Bulharvn, továbbá Jaszwitz, Lázár és Zurits al
ezredesek. Hadtest-segédtisztül Mészáros különös ajánlatára 
Katona Miklós ezredest vette Dembinski maga mellé. * A 
hadtest jun. 18-án a következő csapatokból á llo tt:

* Ez a törzstiszt, kit Dembinski nagyon dicsért, a Beesnél szen
vedett veresége folytán szárnyra kapott mindenféle hírek miatt önmaga 
kért haditörvényszéki vizsgálatot maga ellen, mi Debreczenben meg is 
tartatott ellene. A «Közlönyében kövektezőleg van a vizsgálat ered
ménye registrálva :

Katona Miklós őrnagy, és a kővárvidéki oláhság lecsilapitására 
küldött sereg volt parancsnoka ellen, saját kérésére törvényszéki vizs
gálat tétetvén, ennek eredménye nyilvánosság elébe terjesztetik.

A nevezett őrnagy ellen vádul fel hozattak:
1- s z ö r ,  h o g y  s e r e g e  f e ls z e r e lé s é r e  k e l l e t é n é l  tö b b  id ő i  fo r d í to t t .  

E rre  nézve h i te le s  o k i r a to k  á l ta l  k i m u ta t ta ,  h o g y  m in d e n t ,  m i  tő le  te lt , 
megtett annak mielőbbi ellátására minden szükségesekkel.

2- szor, hogy Berkeszen 4, Nyirjesen 2 nap haszon nélkül veszte
gelt. Ezen időt vádolt őrnagy a kormánybiztos által parancsolt haditör
vényszék tartására fordította, dl elfogott oláh lázadó felett.
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Egy v a d á s z e z r e d .............................2 zászlóalj
H onvéd........................................................ 9 »
(részben még hiányos, m ert némely zászlóalj csak két 

századból állott)
Lengyel lég ió ............................................. 4 század
Portyászó csapatok a felső megyékből 12 »
Beniozky zász lóa lja .............................1 zászlóalj
H id á s z ................................................... 1 »
H u s z á r ................................................... 1 osztály
Lengyel d z s id á s ....................................... 1 »
Lovas n e m z e tő r ........................................1 »
1/.i 12 fontos ü t e g ................................. 4 löveg
2Va 6 fontos » ..................................... 16 »
2 3 fontos > ..................................... 11 »
x/o röppentyűs ü t e g ............................3 »
Összesen 16 zászlóalj, 8 lovas század, 34 löveg. 10,200 

ember 1,570 lóból állott.

U-szor, hogy Deést alkonyaikor ágyuztatta. Ezt azért tette a vád
lott, mert az oda küldött parlamentair csak este tért vissza.

4- szer vádoltatik, hogy Tlrbán ellenséges vezérrel gyakran társal
góit, sőt, a deési ütközet előtti estén vele vacsoráit. Ez megczáfoltatik 
vádlottnak Urhánhoz a város feladása végett küldött levele és Vorma- 
cher ellenséges vezér felelete által, miből kitetszik, hogy Urbán ezen 
egész idő alatt nem volt Deésen, hanem Kolozsváron.

5- ször, hogy Deés az ellenséggel! értekezletek következtében ve
szett el. Ezen vád ellenében a vádlottal folytonos érintkezésben voltak 
tanúbizonyság tételeiből kitetszik, hogy Deés a hadi tanácsban előlegesen 
elhatározott visszavonulás, a tisztek gyávasága, s a sereg fegyelmetlen- 
sége miatt veszeti, el ; kitetszik az is. hogy mind a sereg, mind a nem
zetőri tisztek az engedelmességet neki felmondták.

Miután a felhozott vádak részint csak hírlapi czikkeken, részint 
egy minden nyomozás után is fel nem találtathatott közhonvéd által 
benyújtott vádiraton alapulnak; és ezen vádak a Katona Miklós őrnagy 
által bepe-esitett okiratok által teljesen megczáfoltattak : ezennel minden 
e tárgyal illelő vádak alól a hadi törvényszék állal hozott s a katonai 
feltörvényszék által megerősített és helybenhagyott Ítéletnél fogva telje
sen igazoltnak és fölmentettnek nyilváníttatott.

Kelt Debreozenben. ápril ÍJO-án 1849.
M e i v h o f f e r,

had igazságügyi osztályfőnök.
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A IX. hadtesthez tartozott Kazinczynak északkeleten fel
állított hadosztálya is. mely a következő csapatokból á llo tt:

H o n v é d ...................................................6 zászlóalj
Vadász- és szabad-csapatok . . 4 század
Mármarosi c s a p a to k ............................1 zászlóalj
H u s z á r ...................................................4 század
T ü zé rség ................................................ 23 ágyú
Összesen 8 zászlóalj, 4 lovas század, 23 löveg, szám

szer int 7,020 ember és 534 ló.
Az északi hadtest volt számszerűit 24 zászlóalj, 12 lo

vas század és 57 löveg, összesen 17.220 ember és 2,104 ló.
E hadtest csapatait, nehány honvéd zászlóalj és a lo

vasság kivételével, csaknem egészen újonnan kellett felruházni, 
felszerelni és felfegyverezni, s Debreczenből küldött fegyve
rekkel és egy Rakamazon felállított szabó műhely segítségével 
rövid idő alatt segítve lön a bajon. Dembinski különben is 
úgy vélekedett, hogy ő csak oly csapatokkal törhet be Rács- 
országba, melyek legalább külsőleg rendes katonaság jellegé
vel bírnak. Egyidejűleg azt is kiemelte, hogy nem könnyű 
vállalat ily csapatokkal Vogl és Benedek régi császári k a n 
náival szemben fellépni, kik közül az utóbbi bizonyos hírne
vet is szerzett magának Olaszországban. Ezek az aggodalmak 
azonban elestek, m iután a kis osztrák hadtest Bareo tábor
nok visszavonulása után, mint tudjuk, nem ütközetbe bocsát
kozni, hanem a es. kir. főhadsereggel összeköttetésbe jutni 
igyekezett s azt meg is tette.

Dembinski, ki csak ápr. 27-én indult Kassára, előtte 
való napon még a következő levelet kapta Kossuthtöl, mely
ből kitűnik, hogy Kossuth őt már utón lenni vélte. E levél 
igy hangzott:

A kormányelnöktől
Dembinski altábornagy ur !

Van szerencsém önnel tudatni, hogy a Vereczkén át 
Galicziából Bareo és Bubna alatt betört ellenséges haderő az 
érintett szoroson immár kiszorittatott, mely alkalommal Bubna 
halálosan megsebesült s azóta már meg is halálozott. Ter
mészetes, hogy az egyik kapun kiszorított ellenség egy mási



375

kon fog újra belörni. Legyen tehát szives altábornagy ur ve
lem közlőit tervének kivitelét siettetni.

Továbbá kérem becses véleményét aziránt, vájjon taná
csos lenne-e ugyanegy időben diverziót intézni a beszterczei 
szoroson át Bukovinába. Ezt legyen szives altábornagy ur ve
lem futárfordultával tudatni. Előttem ez igen tanácsosnak lát
szik, mivel az Erdélyből kikergetett ellenség aligha Galicziá- 
ban, de inkább Bukovinában fog összeszedelőzködni. a hol 
Urban már három hónap óta pihen.

Csak az az egy aggaszt, hogy talán e diverziót egy Oláh
országból Erdélybe intézendő siettetett orosz invázióval fogja 
az ellenség meghiúsítani akarni.

Debreczen, 1849. ápril 25.
Kormányelnök: K o s s u t h .

Midőn Dembinski távozása előtt Kossuthnál jelentke
zett, ez 80.000 frtot utalványozott hadteste szükséges kellé
keinek beszerzésére s eme várakozásteljes, de aligha komo
lyan vett szavakkal vett búcsút tőle: «Altábornagy ur ! Várom 
tehát jelentését Lembergből avagy Krakóból.» Dembinski 
azonban, ki legelőbb is még szétszórt zászlóaljainak egy része 
fölött, tartott szemlét és aztán Kassára irányitotta őket, még 
mindig erősen nyugtalankodott Vogl és Benedek osztrák tá 
bornokok hadmozdulatai miatt s szóval és Írásban szüntelen 
csak annak szükségét hangoztatta, hogy egyelőre még védelmi 
állásban kell maradnia. Emellett sürgette Kossuthnál a meg
ígért erősítések ul.ánküldését s ismét oly levélváltás állott be 
közte és a kormányzó közt., mely élénken emlékeztetett arra, 
mely a kápolnai csatát megelőzte. Dembinski, ki csak ápr. 
30-án ért Kassára, az nap és május 1-én két hosszabb jelen
tést küldött Kossuthnak, melyekben egybefoglalta tett intézke
déseit, szándékait, óhajait és sérelmeit, mire Kossuth május 
3-áról kimerítő választ küldött neki, melynek egyes pontjait 
reprodukáljuk. Levelének bekezdésében mindenekelőtt a kö
vetkező helyes megjegyzéseket tette :

«Válaszul ápr. 30-áról és folyó hó l-éről kelt jelenté
seire, van szerencséin a következőket viszonozni: hogy én al
tábornagy ur azon nézőiét, mely szerint Kassán megállapod



nék és a csapatokat, ott összpontosítaná, nem óhajthatom, 
(Bártf'a lett volna az alkalmas pont), mivelhogy Kassa nem az 
a poziczió, melyből az ellenség minden irányban, melyet Felső- 
Magyarország fekvése nyújt, megtámadható és szétugrasztható 
lenne. Sőt inkább e poziczió megengedi, amint azt Vogl és 
Benedek egyesülése tettleg is bizonyítja, hogy az ellenség erő
sítéseket vonhasson magához és egyesülhessen. A defenzívát 
ez idő szerint az offenzivában kell keresnünk. A legfőbb szo
rosoknak, melyek az ellenségnek figyelemmel kisérését minden 
irányban lehetővé és megsemmisitletését sokkal valószínűbbé 
teszik, a mi birtokunkba kell jutniok. Azért egyeztem bele oly 
örömest a Dukla melletti, sokkal előnyösebb állásba. De miu
tán e terv időközben megváltozott, egy oly tervet kell követ
nünk, mely fegyvereink diadalára a legtöbb kilátással biztat.»

Egy másik helyen azt mondja Kossuth: «Ami önnek a 
csapatküldésre vonatkozó panaszát illeti, van szerencsém ön
nek válaszolni, hogy tudakozásomra a hadműveleti irodából 
(általunk) azt a biztos tudósítást nyertem, hogy egy osztály 
Bocskay- és egy osztály Nádor-huszár, azonfelül egy század 
Radetzki huszár, melyhez valami száz emberből álló tartalék 
csatlakozik és így azzal együtt szintén egy osztály már meg
érkezett és önnek rendelkezésére áll. E hó 3-án egy osztály 
Bocskay- és 5-én újra egy osztály indul Tokaj felé. Mihelyt a 
Kóburg osztály fölfegyvérzésévé! elkészülünk (a. minek idejét 
határozottan megmondani nem lehet), az is elindul. Egy zász
lóalj vadász holnap szintén indul innen és holnapután To
kajba érkezik.»

Ezenkívül közölte Kossuth mindamaz intézkedéseket. Dem- 
binskivel, melyeket lőszer és gyutacsok, valamin!, a gyalog
ságnak szükséges málhás lovak szállítására nézve tett. Végül 
felhívta Dembinskit, hogy tám adóan lépjen fel. Dembinski 
azonban még mindig azzal az eszmével foglalkozott, ugyan mi 
lehet Vogl és Benedek szándéka és csak miután megtudta, 
hogy amaz elvonult Rozsnyóról, küldte ki Bulharynt 3 zász
lóalj gyalogsággal, 2 század vadászszal, I század guerillával, 
4 század huszárral és 4 ágyúval. Másnap, május 0-án tám o
gatásul utána küldötte a 09. honvéd zászlóaljat is és arra  a
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hírre, hogy Bareo visszavonult, maga is követte a csapatokat. 
Midőn végre értésére esett, hogy Vogl Hibbérre vonult, elállolt 
minden további vállalkozástól; mert mint monda, Gáesor- 
szágba leendő betörésének tervére való tekintettel figyelme oda 
irányult, hogy elvágja Vogl hadteste elől az oda leendő visz- 
szavonulást, hogy iiymódon csekélyebb ellenállásra találjon.

Dembinski tehát épen az ellenkezőre törekedett, mint 
a mit Kossuth akart. Ez az észak megtisztítását ajánlotta neki 
az ellenségtől, ő pedig nem akarta az ellenséget a határon 
visszavonulni engedni. És az ellenségnek egyátalában eszébe 
sem jutott, hogy Gácsországba hátráljon. Még Bareo is, ki 
balul kiütött Munkács elleni nyomulása után Gácsországba 
húzódott vissza, megtalálta útját a főhadsereghez.

Miután minden komoly vállalkozástól elállott Dembinski, 
Vogl altábornagygyal szemben, kit egyébiránt főleg Görgey 
Ármin, Beniczky és a vállalkozó szellemű Kornides guerilla- 
vezér mozdulatai bírtak eredeti előnyomulási irányának meg
változtatására : Eperjes és Bártfa közt összpontosította had
testét, hol az Ungmegyéből kivont Lázár-féle dandár állott. 
Dembinski Demeterben ütötte fel főhadiszállását; itt elhatá
rozta, hogy kémszemlét fog tartatn i a környéken, melyet egész 
a duklai szorosig ki akart terjeszteni. Két osztag guerillá-val, 
két huszár századdal és két hatfontos ágyúval Bártfán és 
Zborón át Szvidnikre indult, honnan parancsőrtisztjét. Aban- 
court '*) 24 huszárral a határig előre küldte. A császáriak 
ottan sánczokat hányattak, melyeket egy pár száz fegyveres 
galicziai paraszt tartott megszállva. Abancourt egész a sán- 
czokig lovagolt huszáraival, hol tüzet adtak karabélyaikból a 
parasztokra, kik erre visszahúzódtak. Dembinski három napig 
maradt Szvidniken nehány ügynökének visszatérésére várva, 
kiket Gácsországba küldött. Továbbá egy tót község ellenséges 
indulatot tanúsított háta mögött s eunek biztosítására egy 
zászlóaljat kellett magához közelebb vonnia.

*) Abancourt nem volt külföldi, hanem gácsországi származású, 
1844-ig mint hadapród-tizedes a gr. Nugentrö'l nevezett 30. gyalogezredben 
szolgált s egy súlyosbító körülmények közt elkövetett felségsértés miatt 
vasban töltendő több évi fogságra ítéltetett, melyet Péterváradon ült le, 
honnan 1848-ban szabadult ki az akkor adott általános megkegyelmezés 
következtében.
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Sajátságos, hogy Dembinski, kiben kevés kezdeményezési 
képesség volt, még mindig a Gácsországba leendő betöréssel 
foglalkozott s amint latszik, legjobban szeretett volna előbb 
magyar földön egy lengyel hadsereget szervezni. Bele nem fáradt 
szakadatlanul uj meg uj követelésekkel ostromolni Kossuthot. 
Nevezetesen nagyobb kiterjedésben akarta szervezni a lengyel 
lovasságot. Gácsország meghódítására vonatkozó kedvencz esz
méjének mindenkori hangsúlyozása mellett olyannak tüntette fel 
Kossuth előtt hadtestének állapotát, mely még alkalmatlan ilyen 
vállalatra. Nos, ez iránt Kossuth sem ringatta magát csalódás
ban, de megtette, a mit teh e te tt; nála különben nem is t a 
lán Gácsország elfoglalása, hanem csak egy diverzió volt a 
kitűzött czél.

Kossuth Dembinski folytonos zaklatásaira már kissé ki 
kezdett fogyni a türelemből s május 4-én ezt irta neki :

«E hó 3-ról 340. sz. a. kelt jelentését tudomásul vevén, 
van szerencsém értesíteni, hogy én annak legnagyobb részére 
már válaszoltam e hó 2-áról kelt rendeletem m el: altábornagy 
ur kivehette abból, mit tettem a kéri lovasság elküldése tá r
gyában ; többet tennem ez idő szerint nekem a lehetőség kö
rén kivül esik. A mit önnek elutazásakor ígértem, azt teljesitém.

Habár futár által csak tegnap küldtem altábornagy u r
nák 25,000 irtot, mégis felszólitám a pénzügyminisztériumot, 
hogy önnek még egy nevezetes összeget bocsásson rendelke
zésére magyar bankjegyekben. Ezek részben holnap, részben 
a következő napokban m ár a kezei közt lesznek.»

A lengyel lovasságra vonatkozó megjegyzésre ezt mondja 
Kossuth: <■■ A lengyel lovasság fölállítását és egyátalában len
gyel hadcsapatok szervezését illetőleg meg kell jegyeznem, 
hogy tekintetbe véve, miszerint az ország újból 50,000 ember 
kiállításáról, fölfegvverzéséről és fölszereléséről kénytelen gon
doskodni — a túlságosan megterhelt országos pénzügy sem
miképen nem engedi, hogy ezen vagy hasonló szervezések 
nagyobb arányban foganatba vétessenek. Ez által azonban 
koránt sem kívánnám hadtestének lengyel lovasság által tör
ténendő részleges nagyobbitását megszorítani. De többet ten
nem nem engednék a pénzügyi viszonyok.»
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Kossuth e levelével Bemtől is kapott egyet Dembinski, 
melyből kitűnik, hogy a merész lengyel tábornok jobban is
merte a gácsországi viszonyokat mint honfitársa s józanabbul 
is Ítélt azok fölött. Kossuth ugyanis kikérte Bem véleményét 
a Dembinski által tervezett gácsországi betörés és Erdélynek 
általa javasolt közreműködése tárgyában, mire Bem mindket- 
tőjöknek egyenlő értelemben válaszolt. A Dembinskihez inté
zett levél igy hangzott:

«■Drága tábornok!
Nagy ötömmel értesülök, hogy önre egy hadtestparancs

nokság bízatott, hogy a Kárpátokon innen az orosz inváziót 
verje vissza.

A kormányzó ur azzal a kérdéssel tisztelt meg, nem 
volna-e részünkről előnyös betörést intézni Bukovinába. Én 
azt válaszoltam neki, hogy miután azt ez idő szerint nem vi
hetnek elegendő erővel keresztül, e z a b e t  ö r é s  G a l i  c zi á r  a 
n é z v e  a l e g n a g y o b b  s z e r e  u c s é t l e u s é  g v o l  n a, 
m é r t j e i ü l  s z o l  g á l h a t n a  a s z e r e n c s é t l e n  f ö 1 d- 
b i r t o k o s o k  á t a l á n o s  fe lk o n c z o  1 á s  á r  a, k i k e t  
a z  o s z t r á k  k o r m á n y  a p a r a s z t o k  á l t a l  b i z o -  
n y á r a l e  m é s z  á r  o 11 a t n a.

Én azt hiszem ennélfogva, hogy egy ilynemű betörés 
előtt Magyarország ügyeit elintézni, Fiúmét pedig megszállani 
kellene, hogy onnan kaphassuk tiszteinket s ama fegyvereket, 
melyeket Francziaország szolgáltatna nekünk. Akkor aztán a 
Galicziába intézett betörésnél, ön tábornok ur, Krakón át, én 
pedig Bukovina felől könnyen ejthetnők az országot hatal
munkba.

Én részemről örömest ajánlkozom, hogy Fiúmét rövid 
időn kezemre kerítem, mert ha Isten segít, nehány nap alatt 
visszafoglalandottam a Bánságot s akkor egyenest Fiúménak 
nyomulhatok.

Ezekben közölvén önnel eszméimet, felette szerencsés
nek erezném magamat, ha ön azokhoz csatlakoznék. De akár
mikép is legalább tájékozva lesz ön felőlük.

Ami katonai műveleteimet illeti a Bánságban, azokra 
nézve jelenthetem, hogy Temesvárt ostromzár alatt tartom  s
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épen vadászatra szándékozom indulni Buchner hadtestének 
romjaira, melyeket Erdélyből kiszorítottam s melyek épen most 
törnek elő Oláhországból, hogy a Bánságban levő s általam 
a temesvári erődbe bezárt osztrák csapatokkal egyesüljenek.

Fogadja tábornok ur stb.
A freidorfi főhadiszálláson Temesvár falai alatt 1849. 

május 6-án.
Be m.»

A mi e levél második részét illeti, érdemes kiemelnünk, 
hogy Bem Lengyelország ügyét nem akarta Magyarország hát
rányára kizsákmányolni. A tervbe vett fiumei expedicziő oly 
vállalat volt, melyet oly nyaktörő vállalkozó, mint Bem, még 
aránylag csekély erőkkel is kivihetett volna. Hogy azonban ez 
időben komolyan gondolt e vállalat megvalösithatására, az azt 
bizonyítja, hogy még nem volt tájékozva az ország akkori 
helyzete felől és hogy fel nem tételezte, hogy rövid idő múlva 
vissza kell térnie ismét Erdélybe.

A gácsországi betörés végre füstbe ment, minthogy 
Dembinskinek május 12-éről benyújtott jelentése alapján, 
mely a Krakó környékén végbemenő orosz csapatmozgalmak
ról szólott, Kossuth minisztertanácsot hívott össze, melyen 
egyebek közt határozatba ment, hogy a Gácsország ellen szán
dékolt diverziótől elállanak, ellenben az általunk később érin
tendő Klapka-féle hadműveleti terv értelmében a harcztérnek 
Ausztriába vagy Gácsországba leendő áttevése vétetett elő. A 
minisztertanács határozatát a következő levélben tudatta 
Kossuth Dembinskivel, mely más tekintetben is érdekkel bir :

A l t á b o r n a g y  u r  1
Május 12-én kelt fontos tartalm ú levelét közlöttem a 

minisztertanácscsal.
A minisztertanács végzése a következő:
Ha az ön értesülései az oroszoknak ily jelentékeny erő

vel Galicziába való bevonulásáról alaposak, ez egy okkal több 
arra  nézve, hogy csupán 10.000 emberrel Galicziába betörni 
ne merészeljünk, mert a kudarcz bizonyos volna.

A következő napok, a fühadsereg, valamint a Bem tá-
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homok vezérlete alatt levő bánáti hadsereg működéseinek 
alakulása s legalább 80— 100,000 ember összpontosításának 
kisebb-nagyobb lehetősége, nemkülönben az ellenségnek Ausztria 
határain belül s azokon kivül teendő mozdulatai határozand- 
ják meg, vájjon a kellő erő mellett Ausztriába vagy Galieziába 
tegyük-e által a háborúi.; mert okvetlen szükséges leend meg
felelően összpont ősi toil erővel az egyik ellenre törni, nehogy 
koronkénti gyöngités folytán mindkettővel szemben gyöngének 
bizonyuljunk.

Mi a pénzt illeti, az tisztán a lehetőség kérdése, mely 
csak azon föltétel alatt adható meg, hogy a bankjegymühelye- 
ket Pesten létesítjük, mert Debreczenben lehetetlen annyi 
technikai erőt teremtenünk, a mennyi csupán a naponkénti 
szükséglet fedezésére is kivántatnék.

A százforintos bankjegyek ugyanis nagyok a forgalom 
szám ára; az ötforintosokat pedig nem gyárthatjuk folyvást, 
mivel a belföldi papírgyárak nem képesek egyenlő papirt szol
gáltatni ilyenek nyomathatására, az egy- és kétforintos jegyek 
végre csak arany- és ezüstletét alapján bocsáthatók ki ; az 
egyébnemüek tehát, amilyenek előállítására Debreczenben szo
rítkozunk, a mindennapi szükségletre alig elégségesek, Debre
czenben pedig a gyártást szaporítani teljes lehetetlennek lát
szik. Csak Duda bevétele s az áthelyezés Pestre teendi lehe
tővé a kiadás szaporítását. Ez azonban sehol sem vétetik 
figyelembe. Mindenütt csak nagymennyiségű pénzt követelnek, 
nem tekintvén arra, hogy technikai erőnk a külföldtől való 
elszigeteltségünkben oly csekély, miszerint a csodával határos, 
a mit e jelentéktelen erővel végzünk. Ugyde többet végezni 
teljes lehetetlenség.

Altábornagy ur kényszerű tétlenségéről tesz említést ; 
meg kell jegyeznem, mindig arra kértem altábornagy urat, 
hogy azt az ellenséget, a ki máris itt van (Vogl és Bene
dek) megtámadja, ne pedig csak szorongassa; mert épen 
annak megakadályozása, hogy a bányavárosokra tör vagy 
Wolgemuthtal egyesül, volt az én óhajtásom, az én czélom.

Hogy Duklából kiszorittatott, annyiból tartom  előnynek, 
a  mennyiben onnan nem erősítheti magát uj csapatokkal; de
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jóval nagyobb előnynek tartanám , ha megverve, vagy köze
ledése, sőt egyesülése Wolgemuthtal megakadályozva volna. 
Azt hiszem, nem volt szándoka Duklára vonulni, hanem az 
ellennel a Duna balpartján egyesülni s ezt, attól tartok, el is 
érte. Valóban Voglt és j Benedeket tízszer inkább Duklán, 
mintsem Rózsahegyen szeretném hogy legyen. Mert ha Duklán 
lenne, ez esetben inváziója csak fenyegetne bennünket, holott 
igy m ár végbe is ment az. Ő elérte czélját.

Egyébiránt, ha nem történhetett másképen, bele kell nyu
godnunk. Mindazáltal most is arra  kell kérnem altábornagy 
urat, hogy figyelmét nem annyira azon ellenségre fordítsa, a ki 
jöhet, mint inkább arra, a ki m ár itt is van, mire nézve 
Bulharin ezredes osztályát gyöngének tartom.

Kornides számára megküldöm az érdemjelet.
Fogadja stb.
Debreczen, 1849-iki máj. 14.

K o s s u t h  m. k., 
kormányelnök.

Tervének elvetése, mely ^mellett a minisztertanácsban 
csak Batthyány Kázmér gróf szólalt fel, nagyon elkeserítette 
Dembinskit, a mi egyenesen megmagyarázhatlannak tűnik fel, 
miután ő maga tett jelentéseket Kossuthnak az orosz csapatok 
mozdulatairól és saját hadteste elégtelenségéről és készületlen- 
ségéröl. Ennek folytán Lázár dandárját Bártfán hagyva had
testével Eperjesre vonult s a küszöbön álló orosz invázióval 
szemben kellő védelmi intézkedéseket tett, t. i. elzárta a szo
rosokat, elrongálta az utakat.

Ezalatt Batthyány Kázmér gróf külügyminiszter franczia 
nyelven az orosz csapatok főparancsnokához egy jegyzéke 
intézett, melyben felvilágosítást kért azoknak a szomszédtar
tományban történő összevonása iránt. A jegyzék igy hangzik:

(A Galicziában parancsnokló orosz császári vezértábor
noknak.)

T á b o r n o k  u r !
A dolgok legújabb fordulata Magyarországon nem lesz 

ismeretlen ön e l ő t t ................................................................................



Nemzetünk, a minden nemzettel veleszületett jogát és 
az iinfentartás kötelességét gyakorolja s m iután a császár 
hadakat legyőzte és visszavonulásra kényszeritette : ama szer
ződést, melyet királya fölbontott, semmisnek nyilvánította s 
javát egy, a saját kebeléből eredő kormánynál kérésé. Oly 
jog ez, melyet m ár előtte annyi nemzet gyakorolt; ugyanaz, 
mely Franczia-,- Angol- és Oroszországban uralkodó családokat 
emelt trónra és ismét letaszított.

Oroszország is többizben volt szintere véres jeleneteknek, 
melyek az örökösödési rendet halom ra döntötték s melyeknek 
maga a Homanow-család is köszöni kormánypálczáját.

A magyar nemzet mindazt, a mi lefolyt, megtörtént do
lognak. ténynek tekinti, melytől sohasem lép vissza. Egy szá
zadok óta elismert s mindmegannyi nemzettől tiszteletben ta r
tott alapelv ily belső, a nemzet saját kebelében előforduló 
ügyekbe nem avatkozni.

A kivételek e szabály alól mind a közvélemény, mind 
a népek többsége rosszalásával találkoztak minden időben és 
körülmények között.

Ilyetén magatartással találkozunk a Spanyol-, Franczia-, 
Olaszországban, Belgiumban s más országokban lefolyt ese
ményekkel szemben, hol a benemavatkozás elve Európa első 
hatalmasságainak államtanácsában tiszta és megezáfoIhatatlan 
érvényre jutott.

A magyar nép tehát ugyanazon jogra hivatkozik, mely 
a többi nemzeteknél elismerésre talált, hivatkozik pedig nem
csak egy jogczimen.

A nemzet kebeléből törvényes utón alakult magyar 
kormány megütközése tehát jogosult, midőn bizonyos elő
készületek- és felszerelésekről értesül, melyek az orosz kor
mány részéről határaink közvetlen szomszédságában tör
ténnek.

A kormány azon feladata, hogy az ország biztonsága fö
lött befelé mint kifelé őrködjék, azt is kötelességévé teszi, 
hogy: se süket ne m aradjon ama hírek hallatára, melyek a 
bukott dynastia érdekében tervezett orosz beavatkozásról szer
teszállongnak, — se pedig szemet ne hunyjon ama tüntetések

—  :J>83 —
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és háborús előkészületekkel szemben, miket a fermevezett ha
talom fényes nappal országunk szomszéd tartományaiban tesz.

Ezen előkészületek annál inkább kell hogy lekössék 
figyelmünket, miután a megelőző erdélyiek a bel ügyeinkbe 
való avatkozás aggodalmával töltenek el bennünket, kivált, 
hogy közvetlen határainknál számos orosz hadat összevonva 
látunk, a nélkül, hogy Galicziában valami történt volna, vagy 
hogy Oroszország részéről valamely hatalomhoz intézett had
üzenet ezen csapatmozgósitást igazolná.

Franczia- és Angolország magas kormányai egyizben 
már tiltakoztak minden fegyveres beavatkozás ellen * az orosz 
császárság részéről s kétséget sem szenved, hogy egy ujabbi 
ilynemű kísérlet Európa nyugalmát és békéjét komolyan fe
nyegetné.

A fenforgó körülményeknél fogva a magyar kormány 
engem bízott meg, mint a külügyek miniszterét, hogy Öntől 
tábornok ur, világos és határozott magyarázatot kérjek ama 
csapatösszpontositás indokai és ezélja. nemkülönben amaz elő
készületek iránt, miket határaink közvetlen szomszédságában 
az orosz kormány tesz; ha ezen haderő, miként a napisajtó 
s egyre érkező tudósításaink jelentik, ügyeinkbe való beavat
kozásra rendeltetett, akkor hivatkozunk a népjogra, a be nem 
avatkozás ünnepélyes s Európa népei közt ismételten érvényre 
jutott kijelentésre, továbbá a hatalmak közbelépésére, mely 
hatalm ak a szerződések ilyetén megsértését a be nem avat
kozás oly gyakran hirdetett elvének megtagadását nyugodtan 
nem tűrnék.

* A hivatkozás e jegyzékben Anglia és Francziaország tillakozá- 
sára az orosz invázió ellen, e hatalmaknak a beavatkozás kérdésével 
szemben követett magatartásának kipuhatolása érdekében tett saját ku
tatásaink szerint arra vezethető vissza, hogy az illető hatalmak egysze
rűen kérdést tettek ez ügyben az orosz kabinetnél. Megjegyzendő még, 
hogy a Battbyány-félc jegyzék eredetije Dembinski hagyatékában talál
tatott, kinek megküldetett, hogy egyik tisztje által kézbesittesse az orosz 
főparancsnoknak. Miután Dembinski felvette azután emlékirataiba ezt 
a jegyzéket, de egy szót sem szól hozzá, feltehető, hogy az orosz fő- 
parancsnok elolvasatlanul küldte a jegyzéket neki vissza vagy az egyál
talában el sem küldetett.
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Midőn tehát Önt, tábornok ur, arra  kérném, hogy a 
kívánt fölvilágositásokat a levélvivő parlam entairnek átadni 
szíveskedjék, van szerencsém mély tisztelettel maradni 

Debreczen, 1849. május 16.
Magyarhon külügyeinek minisztere 

B a t t h y á n y  K á z m é r .

E jegyzékhez, hogy a szervezés terén kifejtett további te
vékenység ecsetelésében az összefüggést meg ne zavarjuk, még 
két történelmileg érdekes okiratot kell csatolnunk, melyek az 
orosz betöréssel összefüggésben állanak.

Gelich : Függetlenségi harcz. III. kötet. b
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XXVIII.

Felhívás a nemzethez az oroszok elleni keresztes hadjáratra. — 0  felsége 
kiáltványa Magyarország népeihez.

A győzelem biztos reménye, mely egy hóval előbb a 
függetlenségi nyilatkozatban kifejezést nyert, a m ár folyamat
ban levő orosz beavatkozással szemben háttérbe volt kényte
len szorulni am a beismerés előtt, hogy az ország rendkívül 
veszélyes helyzetben van. A kormány nem is csinált ebből titkot, 
amidőn egy az összes minisztérium által alájegyzett s máj.
18-áról keltezett kiáltványban sokkal élénkebb színben tüntette 
fel a nemzet előtt a veszély nagyságát, mint ezt rendszerint tenni 
szokták, hogy a népet el ne csüggeszszék. Közöljük itt ezt a 
kiáltványt ugyanabban az alakban, amint a hivatalos «Köz
löny»-ben megjelent, t. i. mint. az összes minisztérium előter
jesztését, mely Kossuth jóváhagyó záradékával van ellátva. A 
kiáltvány igy hangzik:

A m inisztertanács előterjesztése a kormányzóhoz.
Az országot idegen hadsereg beavatkozásának veszélye 

fenyegeti. A muszka katonaság egy csoportja azóta talán már 
át is lépte a magyar föld határait.

Mi nem hiszszük, hogy Európának alkotmányos kormányai 
a zsarnokhatalom e példátlan vakmerőségét tétlenül elnézzék. 
Mi nem hiszszük, hogy ha a kormányok azt elnéznék is tét
lenül, Európa szabad népei, a nemzetek örök jogának e ha
lálos megsértésére harczra ne keljenek. Mi nem hiszszük, hogy 
volna Európában szabad kormány és szabad nép, melynek 
mind jogérzetével mind érdekeivel ellentétben nem állana el
nyomása egy nemzetnek, mely egykor a kereszténységnek
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bástyája volt a keleti bálványimádás ellen, s jelenleg előhar- 
czosa a szabadságnak a sötétség és rabszolgaság ellen, egy 
nemzetnek, mely idegen segély és a szomszéd népjogok sé
relme nélkül képes volt jogszerű önállóságra és függetlenségre 
emelkedni Európa szabad nemzeteinek sorában.

Mi nem hiszszük soha, hogy a népek elhagyjanak egy 
népet, s hogy isten veszni engedje a szabadság és emberiség 
örök elveinek dicsőséges diadalát.

Mi megvárjuk az Európa, sőt az egész müveit világ ál
tal megállapított és bevallott nemzeti jogok sértetlenségének 
nevében, hogy Európa népei fogják teljesíteni kötelességeiket.

Azonközben a magyar nemzet is fogja teljesíteni köte
lességét, hogy saját függetlenségét megvédvén, ereje legyen 
Európa minden népei veszélyezett szabadságának biztosításá
ban is közremunkálni.

Isten, az igazságos és mindenható, megáldotta eddig 
fegyvereinket, a szent szabadság fegyvereit az osztrák had
sereg legyőzésében. A muszka hadsegedelem honvédeink láng
pallosa elől gyalázatosán futamlott ki hazánk földéről. Foly
tassuk a harczot bátran ; seregeink megszokták a győzelmet. 
Európa népei ébredeznek fegyverrel kezökben; isten pedig 
kísérteibe ejti bár a szent ügyet, áldása még sem hagyja 
azt el.

Megnyugtató ugyan annak tudása, hogy a nemzet sorsa 
felett egy hatalmas hadsereg áll őrt, melynek mind számát, 
mind lelkesedését, mind vitézségét tekintve, az igazságos diadal 
kivívásán egy pillanatig sem kételkedhetünk, kivált miután 
néhány rövid hét lefolyása alatt számra nézve csaknem még- 
egyszer annyival fog az szaporittatni.

De kell, hogy hadainkon kívül az összes nemzet részt 
vegyen a harczban. Veszélyben van hazánk, nemzetiségünk, 
vallásunk, szabadságunk, életünk : mindezt megmenteni hir- 
dettessék keresztes háború országszerte.

A muszka jogtipró beavatkozás által mindenkinek min
dene veszélyezve van.

A szkamu szabadságunkat fogja elragadni, mert a muszka 
csak rabot és szolgát ismer.

2V
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A muszka hazánkat fogja gyarmattá alacsonyitni, mert 
a muszka nem tűr maga körül önálló s tőle nem függő bi
rodalmat.

A muszka nemzetiségünket fogja kiölni, a magyarét, a 
németét, az oláhét, a ráczét, a tótét egyiránt, m ert gyűlöli 
mindazt, mi nem muszka, s testvérének: a lengyelnek ásott 
sírjába minden más nemzetiséget is, még kegyetlenebb szív
vel eltemetend.

A muszka vallásunkat fogja eltiltani, mint Lengyel- 
országban üldözi a catholicismust. Lieflandban, Esthlandban a 
protestánsokat kínozza, az ó-hitüekre saját formáit és patri- 
archáját erőlteti, az izraelitákat pedig rémületes szenvedé
sekkel sanyargatja.

És vele mint sötét borulat a vadság és müveletlenség 
hosszú uralkodása közeledik.

Nincs e szerint sem jog, sem érd ek ; nincs vallás, nincs 
nemzetiség e hazában, melyre a muszka beavatkozás által 
védelem helyett eltipratás és végveszély ne várakoznék.

Tehát minden vallás, minden nemzetiség, a szabadság, 
a függetlenség mind egyesülni fog, mindennek egyesülnie kell, 
az országos keresztes háborúban részt venni. Hadseregünkhöz 
igy milliók csatlakoznak. Egyesek elvesznek, de a nemzet 
megél s megáll, és megmenti erejével és példájával Európát 
magát.

E keresztes háborúja a szabadságnak felső Magyar- 
országra nézve véleményünk szerint azonnal kimondandó, 
hogy ha a fölkelés órája üt, az országos háborúra a nép ké
szen találtassák.

Szükségesnek tartjuk különösen :
1. Hogy a muszka beavatkozás ellen Európa szine előtt 

a nemzet nevében ünnepélyes óvás tétessék.
2. Hogy a nép felhívások által az átalános fölkelésre 

buzdittassék.
3. Hogy folyó hónap 27-étől kezdve 3 héten keresztül 

minden ünnepnapon és csütörtökön az egyházakban mise ta r
tassák és könyörgések s egyházi beszédek mondassanak, el
hárítása végett azon irtózatos veszedelemnek, mely az európai
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népek szabadságát, különösen a magyar nemzet legdrágább 
kincseit fenyegeti.

4. Hogy minden polgárra nézve f. é. junius 6-dikára 
a böjtölés kötelezöleg mondassák ki.

5. Hogy a 2-dik pontban meghatározott napokon, nap
jában kétszer, minden templomban minden harangok meg- 
huzattassanak.

6. Hogy annak idejében a püspöki kar és papság papi 
öltözetében a fölkelő néppel együtt jelenjék meg, s a népet 
az emberi nem szabadságáért halált szenvedett megváltó ne
vében hősi harczra buzdítsa.

7. Hogy intézkedés történjék, miképen a határszéleken 
a beavatkozó muszka sereg elől minden élelmiszerek és szük
ségletek egész mérföldekre elhárittassanak, az álladalom töké
letes kárpótlást ígérvén azoknak, kiknek ezáltal kár okoztatik.

Mindennek végrehajtásával a közoktatási, és a polgá
riakra nézve a belügyminister bízatnék meg.

E hallatlan zsarnoki jogellenes beütés ily rendkívüli mó
dokra kényszerűé a kormányt, azon kormányt, mely a nem
zet által megállapított népfölség elvét a nemzeti jogok szent
ségét és a magyar név becsületét minden áron épségben meg 
akarja őrizni.

S a ministeri tanács óhajtja önnek megegyezését és 
nevét itt is szemlélni s szemléltetni, miután a nemzet meg 
szokta annak sikeres vezérlete és előlvilágitása mellett vívni, 
és kivívni a szabadság diadalát.

Debreczen, máj. 18-án 1849.
Miniszterelnök Szemere Bertalan. Külügyminiszter gr. 

Batthyány Kázmér. Vallás- és közoktatási miniszter Horváth 
Mihály. Pénzügyminiszter Duschek Ferencz. Közlekedési mi
niszter Csányi László. Igazságügyminiszter Vukovich Sebő.

A miniszteri tanács fönnirt előterjesztését az igazságos 
isten segedelmébe vetett bizodalommal, sikerének teljes remé
nyében helyeslem, jóváhagyom s megerősítem, annak végre
hajtásával a belügyi, vallás- és közoktatási miniszterek azon 
meggyőződésem kijelentésével bízatván meg, hogy a nemzet e 
rendelet felhívásának vallásos ihlettséggel fog megfelelni és
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leszen országos lételünknek s vallási és polgári szabadságunk
nak dönthetlen oszlopa — mert istennek, vallásnak s a haza
szeretetnek paizsa alatt egy lelkesült nemzet győzhetetlen.

Kelt Debreczenben, május 18-án 1849.

K o s s u t h  L a j o s ,  S z e m e r e  B e r t a l a n ,
kormányzó. belügyminister.

Az e kiáltványban Ausztria hatalmas szövetségesének 
leküzdésére elrendelt módok, mint látjuk, nem oly természe
tűek voltak, hogy a tömeg bátorságát s a müveit osztályok 
önbizalmát fokozhatták volna. Az oroszok elleni átalános ke
resztes hadjárat, a tömeges felkelés elrendelése és a harcz színteré
nek — a m ár különben is súlyosan meglátogatott tulajdon ország
nak — esetleges elpusztítása oly rendszabályok voltak, melyek 
sem a korszellemnek, sem a magyar nemzet jellemének meg nem 
felelnek, mely ez által egy k é t s é g b e e s e t t  h a r c z  elébe 
állíttatva érezte magát. Mily hatása volt ennek a kiáltvány
nak, legjobban kitűnik Paskewits hg. első szárnysegédének 
legközelebb megjelent emlékirataiból.

Osten-Korff báró ezredes következőleg nyilatkozott a la
kosság magatartásáról, midőn az oroszok magyar földre léptek :

«Midőn csapataink elővédé a magyar határt átlépte, azt 
kellett tapasztalnunk, hogy a föld népe minden tüntetés vagy 
izgatottság nélkül nagyon csendesen viselte magát. A nélkül 
is többnyire csak öreg, munkaképtelen férfiak és nők voltak 
otthon. «Embereink a seregnél vannak, ott fogtok majd ve
lük találkozni», — mondák a csinos leányok, kiktől a legé
nyek és családfők holléte iránt tudakozódtunk. Ez alkalommal 
ismét valótlanoknak bizonyultak az osztrák megbízottak infor- 
mácziói, kik azt akarták velünk elhitetni, hogy minden lépten- 
nyomon csakis elhagyott és elpusztult házakkal és helységek
kel találkozandunk, mivel a lázadók kormánya valóságos 
keresztesháborut hirdetett ellenünk.

«E helyett azonban katonáink észre sem vették, hogy 
ellenség földén járnak, sőt gyakran nagyon kedélyes fogadta
tásban is részesültek.

«Sztoinoff Alexei elviopoli dzsidás ezredbeli őrnagy n é 



391

hány napig vérhasban szenvedvén, csak egy hét múlva egyes 
egyedül szekéren jö tt a sereg után a nélkül, hogy a faluban, 
hol betegen feküdt, vagy pedig az egész utón valaki még csak 
nevét is kérdezte volna.

«Hasonló eset fordult elő Chrustsev Plátó tüzérszázados- 
sal, kit egy sárosmegyei római katholikus lelkész házánál két 
hétig ápolt, s utóbb tulajdon kocsiján az eperjesi tábori kór
házba kisért.

«Mindenütt, hol intelligens emberekkel érintkeztünk, csakis 
az osztrákok elleni gyűlölet, kifejezését hallottuk, s nem egy 
Ízben tekintélyes férfiak nyíltan kimondták, hogy az osztrákok
kal soha sem fognak többé kibékülni, kik évszázadok óta foly
tonosan csakis a magyar nemzet megrontásán dolgoznak. A 
velünk jö tt osztrák biztosok nyilvánosan sehol sem m utatták 
magukat, hanem az illető elöljárókat lakásaikba hivatván, ott 
osztogatták parancsaikat az élelmezés vagy előfogatok tá r
gyában.

«Többnyire magyarok lévén, eleinte kissé restelték az 
elvállalt szerepet, de midőn utóbb attól már nem tartottak, 
hogy csapatjaink megfordulnak — a miről pedig több ízben 
volt szó — nagyon hetykén viselték magukat és gyakran min
den ok nélkül sarczolásra unszolták katonáinkat.

«Ilyesmi azonban csak akkor történt, midőn egyes csa
patok néhány napig egészen magukra voltak hagyatva. A tábor
nagy több szigorú napiparancsban meghagyta az illető főtisz
teknek, hogy a legénységet, mindentől erélyesen visszatartsák, 
a mi a nép elkeseredését, maga után vonhatná.

«Nem mondom, hogy egyes esetekben nem történtek- 
visszaélések és hibák, de alig hiszem, hogy a csapatok m aga
tartása jogos panaszra szolgáltatott, volna ok o t; m ár pedig a 
rend fentartása ily alkalommal nem csekély feladat.

«Karhatalomra soha nem volt, szükség, midőn az élel
mezésről kellett intézkedni, és az annyira gyűlölt kozákság, 
melynek veszett hírét mindenütt előre költötték, énekelve, da- 
nolva rágta a rossz kenyeret, melyet az osztrák kormánybiz
tosok számukra süttettek.»

A második okmány, melyet közlünk, ő felségének Schön-
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brunnban máj. 12-én kelt kiáltványa Magyarország népeihez, 
-melyben az mondatik. hogy a monarchia minden népeinek 
s igy a magyaroknak is adott szabad alkotmány daczára el
szakadásra igyekszik birni egy bűnös párt Magyarországot az 
uralkodóháztól. Hogy e gonoszok üzelme ellen a lakosságot 
megvédje s elnyomásuktól megszabadítsa, kijelenti, hogy szö
vetségre lépett az orosz czárral s felhívja a lakosságot, hogy 
az oroszokat mint barátokat fogadják. Az erélyes hangon 
szerkesztett, kiáltvány igy hangzik:

M a g y a r o r s z á g  n é p e i h e z !
Egy bűnös párt, melyet lelkiismeretlen felforgatok ve

zetnek, miután gonoszságot gonoszságra halmozott, és a ha
zugság s ámítás minden eszközeit kimerítette, hogy titeket 
felségsértó' hitszegésre csábítson, és azon köteléket elszaggassa, 
mely oly hosszú évek során át tartá  népeinket békés egyet
értésben összekapcsolva, nyílt háborút visel királyotok ellen, 
hogy őt öröklött jogaitól megfoszsza, felettetek uraságot bito
roljon és mások tulajdonát elsajátítsa.

Azon csalárd ürügy alatt, mintha nemzetiségtek vagy 
szabadságtok veszélyben forognának, feláldozza fiaitok és test
véreitek vérét, a békés polgár vagyonát, virágzó hazátok jó 
létét és fegyverre szólít titeket ellenünk, királytok ellen, ki 
minden népeinek, még azoknak is, melyek ez előtt olyannal 
nem bírtak, szabad alkotmányt adott, tágas birodalmában 
minden nemzetiségnek, és mindenikének egyenlő jogosságot biz
tosított.

De még ezen undok merényen is túlterjeszkedik ezen 
párt. — Komoly intéseinket megvetve, most m ár idegen tar
tományok söpredékében keresi főtámaszát. A háborgók és 
kalandoroknak ezerei, erkölcstelen és vagyontalan emberek, 
kiket csak bűnös ezélzatok közössége tart szövetségben, álla
nak zsoldjában; — a  zendülés vezetőivé váltak m ár ezek, 
a ti költségteken, a ti véretek árán akarják gyalázatos te r
veiket kivinni s titeket mint idegen fondorkodásoknak eszkö
zeit minden igaz szabadság és törvényes rend felforgatására 
még más országokban is felhasználni.



393

Ily gonosz törekvéseknek véget vetni, titeket elnyomói
toktól megszabadítani és monarchiánknak a nagy többség által 
forrón óhajtott békét biztosítani, nem csak a Mi kötelessé
günk és rendületlen szándékunk, hanem feladata minden kor
mánynak, mely a gondviselés által reábizott népek nyugalmát 
és boldogságát, a béke és rend ezen egyetemes ellenségei ellen 
védeni hivatva van. Ily érzelmektől lelkesülve egyesült Velünk 
felséges szövetséges társunk, Orosz Czár ő Felsége a közös 
ellenség legyőzésére. Az ő hadi seregei a Mi kívánságunkra 
és Velünk tökéletes egyetértésben jelennek meg Magyarorszá
gon a végett, hogy hatalmunk minden erejével egyesülve a 
vidékeiteket pusztító háborúnak gyorsan véget vessenek. — Ne 
tekintsétek azokat hazátok ellenségeinek, ők királytoknak ba
rátai, kik hathatósan támogatják őt ama szilárd elhatározá
sában, hogy felszabaditsa Magyarországot a belföldi s idegen 
gonosztevők nyomasztó járm a alól. — Ugyanazzal a szigorú 
fegyelemmel, mint saját csapataim, részesítik az állam minden 
hű polgárát a megérdemelt védelemben s ugyanazon szigorral 
járnak el a lázadás elnyomásában — mig isten áldása diadalra 
ju ttatja az igaz ügyet. — Kelt schönbrunni császári palotánk
ban 1849. máj. 12.

F e r e n c z  J ó z s e f, s. k.

S c h w a r z e n b e r g  hg., s. k.
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XXIX.

Kossuth törvényjavaslata 50,000 ujoncz kiállítása tárgyában. — Nyokz 
ujoncztelep és két hadosztály felállítása. — Tizenkét uj honvéd zászlóalj 
alakítása. — Két tartalék-hadosztály felállítása. — Klapka ideiglenesen 

átveszi a hadügyminiszteri tárczát.

Egy uj hadjárat küszöbén állván, mely az orosz beavat
kozás következtében nagy erőkifejtést igényelt a már egy év 
óta harczoló magyar nemzet részéről, nagyon is elérkezett a 
hadügyminisztériumra nézve az idő, hogy a honvédhadseregben 
támadt hézagok kitöltésére gondoljon, fiz ugyan részben a 
háború alatt is megtörtént különböző módon, mint ezt már 
fönnebb kimutattuk, most azonban a hadsereg átalános rend
szeres kiegészítéséről s lehetőleg uj zászlóaljak felállításáról 
volt szó. A hadügyminisztérium m ár idejekorán figyelmeztette 
a honvédelmi bizottmányt egy 50,000 főre menő ujonczhad- 
jutalék kiállításának szükségére.

Kossuth, mihelyt az ország kormányzójául kiáltatott, első 
kötelességéül ismerte a hadsereg kiegészítéséről gondoskodni, 
az országgyűlés azonban bőbeszédűsége mellett nem birt vé
gére érni a függetlenségi nyilatkozat által teremtett uj köz- 
igazgatási rend, az esküminta stb. fölötti tárgyalásoknak ; s 
igy Kossuth azzal a kijelentéssel szakította félbe az ápr. 25-ki 
tárgyalásokat, hogy fontos törvényjavaslatot kell a ház elébe 
terjesztenie, mely halasztást nem tűr. A hadsereg kiegészíté
séről és szaporításáról van, úgymond, szó, melyet, tiszteletet 
parancsoló erőre kell emelni, ha szembe akar szállani az uj 
ellenséggel s emelni akarja Magyarország, mint, független állam , 
tekintélyét. E törvényjavaslat következően hangzott:
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T ö r v é n y j a v a s l a t .  A hadseregnek 50 ezer fővel sza
porítása elrendeltetik.

A múlt évben elrendelt katonaállitásból netalán még 
hátralevő illetőségeknek kiállításán felül a hazát védelmező 
hadseregnek 50 ezer fővel szaporítása ezennel megrendeltet
vén, ezen haderőnek kiállítása iránt, következők határoztatnak :

I. §. A törvényhatóságok közti kivetésben arányul azon 
kulcs fog szolgálni, mely szerint a múlt évi ujonczállitás ki
vetve volt.

II. §. A törvényhatóságok a rájok eső illetőséget közsé- 
genkint hasonlóképen a múlt évi arány szerint vetendik ki s 
a községek a rájok vetendő illetőséget mindenek előtt tobor
zás utján igyekezendnek kiállítani, úgy mindazonáltal, hogyha 
azt a kiszabandó határidőig akként ki nem állítanák, a hiányzó 
számnak kiállítása sorshúzás utján történjék. A sorshúzás 
a 19 éveseken kezdetik s ha ezekből a hiányzó szám ki nem 
telnék, a rendre egymásután veendő egy-egy éves korszakok 
szerint fogván folytattatni.

III. §. Foglaló pénzül minden ujoncz szám ára 20 forint 
határoztatik, mit az illető községek fizetendnek; de az nekik 
országos adóba fog betudatni.

IV. §. Ha mindazáltal valamely község illetőségét a ki
szabandó határidő alatt ki nem állítaná, a hiánynak a hátra
maradó község rovására kiállítását szintúgy kiszabandó h a tá r
idő alatt az illető törvényhatósági tisztviselő fogja bármi áron 
eszközölni, mely ár ezen esetben a község adójába nem fog 
betudatni.

V. §. Ennek végrehajtásáért az illető tisztviselők akként 
felelősek, hogyha azt pontosan eszközölni elmulasztanák, az il
lető törvényhatóság főbb tisztviselője hasonló felelősség terhe 
alatt, az ő költségükre tartozandik a hiányt pótolni.

VI. §. A szolgálati időszak ezúttal is négy évre határoz
tatik s a kivételekre és helyettesítési engedélyre nézve a múlt 
évi ujonczállitásnál szabályul szolgált határozatok ez alkalomra 
is szolgálnak.

VIÍ. §. A kormány a nemzet függetlenségi nyilatkozata 
alapján a katonaság számára uj esküformát fog megállapítani.
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VIII. §. Ezen törvény végrehajtásáról az ország kormányzó 
elnöke az illető minisztériumok utján gondoskodand.

Ennyiből áll inditványom, méltóztassanak azt kinyomatni 
s tanácskozás alá venni. Egyúttal, mert fordulnak elő esetek 
a  mostani viszonyok közt, hol szinte kénytelenségben van a 
kormány valamit tenni, ami szorosan a fennálló törvények 
korlátán túl terjed, hanem tenni felelősségre, épen azért azon 
esetről, a melyet említettem, szinte egy kis törvényjavaslatot 
terjesztek elő, mert úgy hiszem, ezután nem határozatok fog
nak hozatni, hanem törvények.

A törvényhozás törvénynyé emelte Kossuth javaslatát és 
most az ujonczozás végrehajtására vonatkozó határozatokról 
volt szó. Meg kell itt jegyeznünk, hogy még hátralék is ma
radt fenn a múlt évben megszavazott 200.000 főnyi rendkí
vüli hadjutalékbeli ujonczokból. Ez onnan eredt, mert az 
akkori határozat értelmében nem vétetett mindjárt az egész 
ujonczjutalék igénybe, hanem csak a szükséghez mért részle
tekben, miután az önkéntesek minden oldalról történő tömeges 
besereglése, a toborzás alkalmazása s a nemzetőrség és az 
önkéntes zászlóaljaknak honvéd zászlóaljakká való átalakítása 
mellett nem volt szükség a múlt évi ujonczhátralék igénybe- 
vevésére. Most azonban nemcsak a rájok eső ujonczjutalékof. 
elő kellett újból teremteniük a megyéknek, hanem a múlt évi 
hátralékot is akár toborzás, akár ujonczozás utján.

Az u j o n c z á l l i t á s r a  vonatkozólag kiadott r e n d e l e t  
igy hangzott:

Rendelet az ujonczok kiállítása tárgyában.
Az ország törvényhatóságaira a múlt évben aránylagosan 

kivetett 200.000 ujonczokból még fent levő tartozás rögtöni 
kiállítása a hadsereg kiegészítése tekintetéből elrendeltetvén, 
ennek folytán odautasittatik minden törvényhatóság, hogy h á tra 
levő ujoncztartozását toborzás vagy sorshúzás utján mielőbb 
kiállítani szoros kötelességének ismerje.

Ha a törvényhatóság székhelyén hadkörnyék lenne, a 
tartozás ennek közbejöttével, másként egy kinevezendő bizott
mány által állíttassák ki. A besorozási jegyzőkönyv két párban 
viendő, melynek egyike a törvényhatóságnál maradván, másika .
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a szállitmánynyal együtt mindenkor az illető tartalék parancs
nokságnak küldendő.

A besorozandó ujoncznak legalább 18 évesnek 5 láb 
magasnak ép testalkotásanak, hadi terhek elviselésére alkal
matosnak s 4 évi szolgálatra kötelezettnek kell lennie. Kisebb 
testi úgynevezett szépségi hiba az ujonczot, ha különben elég 
erősnek találtatnék, alkalmatlanná nem teszi.

Az ujonczozási bizottmány s a vizsgálathoz alkalmazandó 
orvos felelősség s az álladalomnak megtérítendő kárpótlás terhe 
alatt különösen figyelni tartozik arra, hogy az ujonczok közé 
gyengék vagy felötlő testi hibával bírók ne soroztassanak, 
mert az ilyenek a tartalék parancsnokságtól, hol főlülvizsgá- 
landók, a hatóságokhoz visszautasittatni fognak.

Mind a múlt évi kivetésből még fenmaradt. hátralevő- 
ségben, mind az uj kivetésbeli tartozásban (mely iránt később 
fog rendelés tétetni) kiállítandó ujonczok átvételére következő 
8 tartalék alakittatik, u. m : Szabadkán : Torontálmegye, Te- 
mes m., Krassó m., Somogy m., Baranya m., Bács m., Te
mesvár város, Szabadka v., Zombor v., Újvidék v., Pécs v.

Kecskeméten : Pestmegye, Fehér m., Esztergom m., Tolna 
m., Heves m., Jászkún kerület, Pest v., Buda v., Fehérvár v . , 
Esztergom v.

Hódmező-Vásárhelyen : Aradmegye, Csongrád m., Békés 
m., Csanád m., Szeged város, Arad v., Zaránd megye.

Nyíregyházán: Szabolcs m., Zemplén m., Abauj m., 
Bereg m., Ung m., Hajdú kerület, Debreczen v., Kassa v.

Nagy-Károlyban: Bihar m., Szatmár m., Kraszna m., 
Kővár vidéke, Ugocsa m., Marmaros m., Szatmár-Németi v. 
Nagy-Bánya v., Felső-Bánya v., Zilah v.

Komáromban : Komárom m., Bars m., Győr m., Turócz 
m., Veszprém m., Komárom v., Győr v,. Újbánya v., Kör- 
mőczbánya v.

Egerben : Borsod m., Gömör m., Torna m., Szepes m., 
Sáros m., 16 szepesi v., Lőcse v., Késmárk v., Bártfa v., Sze- 
ben v., Eperjes v.

Losonczon: Nógrád m., Árva m., Liptó m., Zólyom m.,
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Hont m., Zólyom v., Beszterczebánya v., Selmeczbánya v., 
Bélabánya v., Bakabánya v., Libetbánya v., Korpona v.

Mihezképest a törvényhatóságoknak ujonczaik hova leendő 
szállittatása iránt eddig kiadott rendeletek megszüntetvén, odauta- 
sittatnak, hogy kiállítandó ujonczaikat f. é. máj. 15-től kezdve 
nemzetőrök által a kitűzött tartalék helyére szállíttassák, az illető 
tartalék-parancsnokságnak mindenkor előre tudtul adván, hogy 
hány felszerelt vagy felszereletlen ujoncz s mikor indittatik 
útnak. Mint szinte a hadügyminisztérium ujonczozási osz
tályát az ujonczozás mibenlétéről és előrehaladásáról heten
ként értesítsék.

Végre Szabadka, Kecskemét, H.-M.-Vásárhely, Nyíregy
háza, N.-Károly, Komárom, Eger és Losoncz városok taná
csainak méghagyatik, hogy a tartalékhoz vezénylendő 1 törzs, 
10 főtiszt s 2 orvos szállásáról, — mint szinte az oda időn
ként érkezendő ujonczok czélszerü el helyeztetéséről kellőleg 
intézkedjenek.

Kelt Debreczenben, ápril 29-én 1849.
B é p á s y Mi h á l y ,  

tábornok.
Az 50,000 emberből 12.000 Erdélyre esett. A mi mini

ket illet, m i már jóval előbb beláttuk egy hadászati tartalék 
felállításának szükségét s az üj ujonczhadjutalék megszava
zása után egy indokolt javaslatot adtunk erre vonatkozólag 
be, melyben fenebbi czélból javaslatba hoztuk, hogy 30,000 
főnyi ujonczjutalék uj zászlóaljak alakítására, a fenmaradó
20.000 ujoncz és a múlt évi ujonczjutalék hátralékai pedig a 
működő hadsereg fogyatékának pótlására alkalmaztassanak. A 
minisztertanács egy korábbi előterjesztés alapján a középutat 
választotta, arra  határozta ugyanis magát, hogy az ujonczok 
nagyobb része a hadsereg fogyatékainak pótlására és két ta r
talék hadosztály alakítására fordittassék, mi czélból 12 uj 
zászlóalj volt alakítandó.

Az ujonczok nagy tömege 8 telepbe osztva felszereltetett, 
begyakoroltatott s aztán rendeltetési helyére küldetett.

A nyolcz ujoncz-telep parancsnokaivá a következő törzs
tisztek neveztettek k i :
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I. A nyíregyházi telephez Zsámbokréti őrnagy.
II. A nagykárolyi telephez Inczédi László alezredes.
III. A szabadkai telephez Puskás Ferencz őrnagy.
IV. A h.-m.-vásárhelyi telephez b. Messena István al

ezredes.
V. A kecskeméti telephez Elek Ferencz őrnagy.
VI. Az egri telephez Bárány Sándor őrnagy.
VII. A losonczi telephez Komáromi őrnagy.
VIII. A komáromi telephez János Imre őrnagy.
Az ujonczjutalékből alakitandó 12 honvédzászlóalj a 

92— 103. számokat kapta s a következő állomásokon állítta
tott fe l:

parancsnokok:
Kecskeméten a 92. zászlóalj. Lakatos Benedek őrnagy
N.-Kőrösön 5 5 93. 5 5 Kuch Mátyás 5 5

Czegléden 5 5 94. 1 ? Balarischan Mihály 5 ?

Egerben 5 5 95. 5 5
Kubinyi Károly 5 5

Miskolczon 5 5 96. 5 5 Balka N. 5 5

Tokajban 5 5 97. 5 5 Fülhegyi Henrik 5 5

Komáromban 5 5 98. -
5 5 Fiala János 5 5

Tatán 5 5 99.
5 5 Kain Lajos 5 5

Léván 5 5 100. 5 5 Liptai Lajos 5 5

Szabadkán 5 ? 101.
5 5 Vinkler Ferencz 5 *

H.-M.-Vásárh. 5 5 102.
5 5 Szerdahelyi Sándor 5 5

Szegeden 103. Maygraber Ágoston 5 5

” f később Gorove Antal 5 5

A 92., 93., 94., 101., 102. és 103. zászlóaljak alkották 
az I. tartalék-hadosztályt gróf Hadik Ágoston ezrede s parancs
noksága alatt s ez Szegedre tétetett át, hogy a déli hadsereg 
támaszául szolgáljon. A Ií. tartalék-hadosztályhoz, mely Pulszky 
Sándor ezredes parancsnoksága alatt Esztergomban állíttatott fel 
a dunai hadsereg támogatására, tartoztak a 95., 96., 97., 98., 99. 
és 100. zászlóaljak. E két tartalék-hadosztályhoz négy-négy 
huszár-század és egy 6 s egy 12 fontos üteg volt adva.

A honvéd-gyalogság és más csapatok további szervezésé
ről fel kell még em lítenünk:

1. A honvéd-zászlóaljak szaporítását négy zászlóaljjal,
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két önkéntes, nevezetesen a szegedi és a mármarosi, továbbá 
egy nemzetőri, t. i. az ungi zászlóalj átalakítása és a Pest 
város részéről ujabban felállított zászlóalj által, melynek legény
sége azonban más zászlóaljak kiegészítésére fordittatott. A fel
állított zászlóaljak a következő folyószámokat és parancsno
kokat kapták :

104. szám Földváry Sándor alezredes.
105. » Várady Gábor őrnagy (ez a zászlóalj saját 

kérésére alakíttatott át).
106. szám Pribék Miklós őrnagy.
107. » Szeszniczki Károly.
Továbbá megjegyezzük még, hogy a korábban alakult 

zólyomi önkéntes zászlóalj az 51. helyett, mely Eszéken ka
pitulált, ugyanazon szám alatt honvéd zászlóaljjá alakult s a 
hadügyminiszter elrendelte, hogy az eszéki kapituláczió miatt 
vizsgálat alatt állott összes legénység újra besorozandó s a 
különböző zászlóaljakba osztandó be.

A Szemere Bertalan mint kormánybiztos által felállított 
védsereg 4300 főre szaporodott s osztályokra szakadt a követ
kező parancsnokok alatt, kik guerilla-harczot folytattak :
1. a borsodi osztály, parancsnok Major József szds.
2. a gömöri > » Sziklay József »
3. a zempléni » » Spányik Károly »
4. a szabolcsi » » Benczúr »
5. a heves-abauj-tornai » » Petrilla »
6. a nógrádi » » Kemény Károly fhdgy
7. a szepesi » » ? ?
8. a sárosi » » Pruzsinszky András fhdgy

Végül Bem altábornagy 10 tartalék zászlóaljat alakított 
erdélyi határszélek ő rzésére; e zászlóaljak egyenkint 1500az

főnyi erővel a következők vo ltak :
„  . ,  , parancsn.
Besztercze vidékén

a székelyföldön »

VI. Bodza, ÓsánczésTömösön »

Tncze Gergely őrnagy 
Leszák Lajos »
Magyary Ferencz » 
Rindsmaul Béla » 
Hild Ferencz »
Jánosi József »
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VII. Törcsváron parancsn.
VIII. Törés vár tói Veres toronyig »
IX ) »

X Verestoronytól a Vaskapuig

?
?
?
ó

A lovasság szervezése nagy mérvben előhaladt. Az ujan 
felállított huszárezredek közül egynéhány egészen szervezve 
volt, mig másoknál csak 1— 2 század felszerelésének kiegé
szítése hiányzott. Az Erdélyben tervezett 19. huszár ezred 
felállítása további intézkedésig függőben maradt.

A tüzérség jelentékenyen szaporittatott, mint nem so
kára ki fogjuk mutatni.

A légiók közül mindenekelőtt ki kell emelnünk a lengyel 
légiót. Ennél egy század utász s egy század dzsidás állittatott, 
fel újabban, mig Miskolczon Wisocky alatt uj zászlóaljaknak 
kellett alakulni. A rra a hírre, hogy Dembinski a gácsországi 
határoknál áll, sok lengyel nemes átsietett a Kárpátokon, hogy 
Magyarországon levő honfitársaik soraiba álljon.

Monti*) olasz ezredes April végén nagy kerülő utakon 
sürgönyöket hozott kormányától Debreezenbe s minthogy visz- 
szatérése Olaszországba nagyori meg volt nehezítve, egy 
olasz légió felállítására, vagyis inkább újjászervezésére kért 
engedélyt, mely akkor csak egy pár század gyalogságból 
Fedrigoni százados alatt és egy osztag lovasságból Decarelli 
főhadnagy alatt állott.

Klapka máj. 5-én érkezett a hadügyminiszteri tárcza át
vétele végett Debreezenbe és Mészáros másnap átadta neki 
a hadügyminisztériumot az osztályfőnökök jelenlétében. Mig 
előbbi meleg szavakban vett búcsút a jelenvoltaktól, utóbbi 
rövid barátságos beszéddel kezdte meg működését.

*) Monti Sándor nem volt gróf, mint tévesen állitották. 1818-ban 
főhadnagy volt a cs. kir. 2. Hohenzollern hg. könnyű lovas ezredben s 
az 1847-ki lengyel felkelés leveretése után velünk együtt Wieliczkán állo
másozott. Monti rokonságban állott Mazuchelli gr. táborszernagygya/ s 
az olasz háború kitörésekor rangjáról leköszönt, hogy amott lépjen 
szolgálatba. Monti igen jeles és képzett tiszt volt.

Gelieh : Függetlenségi harcz. III. kötet. 2 6
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XXX.

Klapka működése a hadügyminisztériumban. — Klapka Görgey svábhegyi 
főhadiszállásán. — Görgey kitüntetése az országgyűlés által. — Küldött
ség Görgeynél. — Klapka kísérletei a fegyelem fentartása érdekében. — 

Kossuth erre vonatkozó rendel ete.

A hadügyminiszteri tárcza vezetésében a háború folyama 
alatt rendezett államviszonyok közt változás nem állhat be. 
Mert a hadügyminiszternek, kinek a hadi kérdés megfontolásánál 
a hadsereg teljes szervezetének és hadkészültségének ismerete 
által, valamint ä rendelkezésére álló segédforrások következtében 
döntő szava van, a háború alatt világos átnézéssel is kell bírnia 
a sereg hadműveleteinek menetéről s a fedezendő szükségletek
ről. A hadügyminisztert nem lehet tehát úgy változtatni mint 
a ruhát. Ilyesmi csak forradalmi időben történhet. A m i hiva
taloskodásunk alatt, mint a vezérkari szakosztály főnöke, vál
takozva Mészáros, Kiss Ernő, Répássy, Klapka és aztán újból 
Kiss töltötték be a hadügyminiszteri állást.

Klapka kétségtelenül alkalmas lett volna hadügyminisz
ternek, de abban az időben csak a saját hadtestét, legfelebb 
a dunai hadsereg viszonyait ismerte s előbb még meg kellett 
barátkoznia egy akkori hadügyminiszter sajátságos állásával, 
a kormánynyal és a többé-kevésbé függetlenséghez szokott 
tábornokokkal szemben, kik közül némelyek szakadatlan köz
vetlen összeköttetésben állottak Kossuthtal. Mindenekelőtt nem 
szabad itt csodálkoznunk, ha Klapka a viszonyok tüzetes is
meretének hiányában a különböző harcztereken eleinte néha
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olyant rendelt el avagy akart elrendelni, ami nem igen volt 
kivihető. így kevéssel megérkezte után megbízott bennün
ket, állíttassunk ki egy parancsot Czetznek, hogy haladék
talanul két dandárt indítson Erdélyből Magyarországba, me
lyeknek egyike Soborsinon át a Marosvölgyben, a másik 
Szathmár felé nyomuljon elő. Mi figyelmeztettük rá  Klapkát, 
hogy Czetz, miután Bem 6000 emberrel kivonult Erdélyből, 
egyetlen egy embert sem nélkülözhet, főleg, miután az ott 
ujan felállított zászlóaljak közül csak hat van fegyverrel el
látva. Mindamellett megmaradt a parancs elküldése mellett s 
a futár azzal a válaszszal tért vissza, hogy Czetz egyetlen 
egy embert sem képes Magyarország rendelkezésére bocsátani.

Azonban csakhamar tájékozta Klapka magát a leglénye
gesebbek iránt. Mindenekelőtt felismerte annak szükségét, 
hogy a tábornokok önálló hadakozásának egy főhadmüveleti 
terv megállapítása állal vége vettessék s ennek keretében egy
ségesen működjenek a főhadsereg s a különböző hadtestek a 
hadi ezél elérésére. Ezt a tervet csakhamar megérkezése után 
elkészítette Klapka s már máj. 12-én a minisztertanács elé 
terjesztette, mely azt elfogadta, valamint látszólag Görgey is 
helyeselte. Klapka terve inkább a védelemre volt számítva, 
de nem zárta ki a támadó visszacsapások kivitelét sem.

30.000 emberrel a Komárom melletti elsánczolt tábor
ban fel kellett tartóztatni az osztrák főhadsereget előnyomu
lásában. A Nyitra mellett Aulichnak kellett állást foglalni 
20000 emberrel, jobbra Dembinskivel és balra Komárommal 
összeköttetésben, az ellenség mozdulatait a Duna bal partján 
figyelemmel kisérve s a bányavárosokat födözve.

Mihelyt felismerné Aulich az ellenség szándékát, a kö
rülményekhez képest vagy a komáromi őrséggel, vagy Dem
binskivel egyesülve lépjen ki védelmi állásából s támadó 
visszaverést kezdjen.

Dembinski sajátképeni feladata különben abban állott 
volna, hogy a magyar hegyszorosokat szemmel tartsa, Hadtes
tének zömével Aulicbkal egyesülten az Árvamegyében előnyo
muló orosz hadsereget megtámadja s a szűk völgyekben meg
semmisítse. Azután összpontosított erővel a Dukla szoroson

26*
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betörő oroszok — tehát azoknak zöme ellen — kellett volna 
fordulnia. Dembinski rendelkezésére a liaditerv szerint, még 
számos fegyveres csapat állott az északi megyékben, tudtunk- 
kal azonban csupán Kazinczy hadosztálya. Az esetre, ha az 
oroszok zöme az egyenes hadműveleti vonalon nyomulna elő, 
Miskolcz volt összpontosítási pontul szám ára kitűzve, vissza
vonulási vonalul pedig a Tisza, T.-Füred irányában.

Arad és Temesvár erődök ostromlása, valamint a Bán
ság és a Bácska biztosítása Perczel Mórra lett bízva, ki alá 
tudvalevőleg Vécsey hadteste is alárendeltetett. Bemnek a ti
teli fensikot kellett elfoglalnia és Péterváradot a Duna jobb 
partján is felmentenie. E feladatának megoldása után a Duna 
mentében felfelé volt vonulandó, hogy az előtte alkalmasnak 
tetsző ponton átkelvén, a Duna jobbparti lakosságot felkelésre 
bírja és Kmetyt, ki Buda visszafoglalása után a Balaton
hoz volt vonulandó, hogy ott a felkelést szervezze, magához 
vonja és aztán a komáromi őrséggel összeköttetésbe lépjen. 
Bemnek aztán onnan Budán át a főhadsereghez kellett vissza
húzódnia, hogy annak főparancsnokságát átvegye. A tartalé
koknak a Tiszánál kellett gyülekezniük s ott várni be a had
ügyminiszter további intézkedéseit.

Erdélyben Czetznek az oláh felkelést kellett elfojtani. 
Gyulafehérvárat bevenni s az összes határ- és hegy szoroso
kat megerősíteni.

A hadműveleti tervet a miniszteitanács által történt el
fogadtatása után Klapka meghagyásából még a délután folya
mában tollba mondottuk a vezérkari osztály egynéhány tiszt
jének és este a specziális utasításokkal együtt futár által 
megküldtük a hadtestparancsnokoknak. De ez a terv, mely jó 
vezéreszmén, de nem az orosz beavatkozás nagyságának tü
zetes ismeretén és némely olyan feltevéseken alapult, me
lyeknek megvalósulása problematikus volt, szintén nem fo
ganatosíttatott, minthogy Görgey Buda bevétele után támadó 
fellépésre tökélte el magát az osztrák főhadsereg ellen. Ezt a 
szándékát elhallgatta Görgey Klapka előtt, midőn ez máj. 15-én 
felkereste őt svábhegyi főhadiszállásán. Klapkának e kirándu
lása magánközleményekkel állott összefüggésben, melyeket
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Nagy Sándor küldött Kossuthnak, Görgeynek, saját főparancs
nokának, magatartásáról, ama megjegyzés kíséretében, hogy jó  
lenne valakit Görgey eljárásának megfigyelésére kiküldeni. 
Kossuth erre Klapkát bízta meg e küldetéssel, mely azonban 
egészen más eredményeket szült. Klapka meggyó'zó'dött róla, 
hogy az ostrom nagyobb nehézségekkel volt összekötve, mint 
ő maga is képzelte volna s a rövid idő, melyet ott töltött, 
alkalmat nyújtott neki, hogy más tárgyakat, is megbeszéljen 
Görgeyvel. Mindenek előtt saját tapasztalatai alapján feltün
tette Görgey előtt a háború folytatására meglevő segély- 
források nagyon is kedvezőtlen állapotát, melylyel tervét is 
indokolta, mely végczéljában oda irányult, hogy a háború, a 
mennyire csak lehet, hosszúra nyujtassék s lehetőleg idegen 
beavatkozás nyeressék Magyarország előnyére. Továbbá kö
zölte Klapka Görgeyvel, hogy a függetlenségi nyilatkozat ked
vezőtlen fogadtatásra talált a képviselők jelentékeny részénél s 
hogy egy úgynevezett békepárt alakult a házban, mely az 
április 14-iki határozat visszavonásának eszméjével foglalkozik.

Minő politikusok voltak amaz urak, kiknek nem volt 
bátorságuk kellő pillanatban vétójukat a mérlegbe vetni, h a 
nem résztvettek a függetlenségi nyilatkozat tételekor az álta
lános éljenzésben és aztán mikor az oroszok a nyakunkra 
jöttek, ama határozat érvényen kívül helyezésére és kiegyezésre 
gondoltak Ausztriával, azt hiszszük, nem szükség tüzetesebben 
fejtegetnünk.

Az értesülés ama párt létezéséről és terveiről, felébresz
tette ( lörgeyben az eszmét, hogy m ár korábban eltökélt szán- 
dókát,, a függetlenségi nyilatkozatnak kevésbé sima modorban 
való desavouálását, most már parlamentáris formában meg
valósítsa.

A mit Görgey Emlékirataiban erre vonatkozólag mond, 
mindenesetre csak akadémiai fejtegetésnek tartható. Mert elte
kintve attól, hogy a Magyarország leverésére Ausztriával szö
vetkezett orosz nagyhatalomnak most már nem juthatott 
eszébe, hogy velünk paktáljon, nem tudjuk, miként vett volna 
Görgey magának időt rá, miután az orosz beavatkozás egész 
erővel megindult, az uj választások elrendelésére és megejtő
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sere, az uj törvényhozás megalakulására, a terve melletti 
propaganda-csinálásra és végül az ellenpronunciamento ke
resztülvitelére. De elég az hozzá, hogy Görgey most ismét po
litikával foglalkozott s nem sokára talált alkalmat még Buda 
előtt az első összeköttetési pontok megnyerésére.

Buda bevételének hírére, ez esemény örvendetes benyo
m ása alatt, mely minden ellenszenvet egy csapásra megszün
tetett Debreczenben Görgey ellen, Szemere miniszterelnök in
dítványára elhatározta a képviselőház, hogy a nemzet nevé
ben küldöttségileg fogja kifejezni köszönetét Görgeynek és a 
hadseregnek a győzedelmes hadjáratért. A küldöttség volt 
egyúttal megviendő Görgeynek az országgyűlés által közfel
kiáltással történt altábornagygyá kinevezését s a magyar ka
tonai érdemrend nagyszalagját. E határozathoz még aznap, 
t i. május 22-én a felsőház is csatlakozott. A küldöttség tag
jai voltak a képviselőház részérő l: Kazinczy Gábor, Pója 
Gergely és Varga Sándor, a felsőház részérő l: Bernát Zsig- 
mond ungi főispán és Horváth János br.

Midőn e küldöttség megjelent Görgeynél, ez köszönettel 
visszautasította a számára nyújtott kitüntetéseket, megjegyez
vén, hogy a rang- és rendjel-kórság sokkal inkább elharapó
zott a hadseregben, semhogy ő előléptetésének és kitüntetésé
nek elfogadása által még inkább felbuzdithatná ezt a hajlamot. 
Egyébként is, tette hozzá Görgey, egy köztársaságban nincse
nek altábornagyok. Mely megjegyzés különben nem igen találó, 
minthogy tábornagyok is vannak köztársaságokban. Kézzel 
fogható, hogy am a kitüntetések visszautasítása által vágást 
akart mérni Debreczenre, m iután kételkedni vélt az onnan 
jövő tiszta érzelmek őszinteségében. Bármiként állott, is a do
log, Görgey épen nem csinált titkot a küldöttség tagjaival 
szemben a függetlenségi nyilatkozat iránti érzületéből és meg
beszélte Kazinczy Gáborral, az úgynevezett békepárt egyik 
legkiválóbb tagjával az annak idején teendő lépéseket, me
lyekre nézve közelebbi érintkezésbe akart lépni a párttal 
Debreczenben.

Kossuth ugyanis előzetes közös megállapodás szerint 
május 1-én hadügyminiszterré nevezte ki Görgeyt. A hadügy-
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miniszteri tárcza elfogadása által következetlenséget követett 
el Görgey, mert tagul lépett be abba a kormányba, melyet 
uj alkotmányával együtt haza küldeni szándékozott. Mentségül 
azonban felhozza Görgey, hogy őt főleg a hadügyminisztérium
ban uralkodott slendrián, melyet ki akart küszöbölni, bírta a 
hadügyminiszteri tárcza elfogadására. A hadügyminisztérium 
ügykezelése mindenesetre sok kívánni valót hagyott fenn, mint 
a7  rendkívüli körülmények közt másként nem is képzelhető, 
de tudtunkkal az az állítólagos slendrián egyátalán nem gá
tolta a magyar haderő valóban bám ulatra méltó szervezetének 
kifejlődését, mi által nevezetesen az ő hadserege is számos 
zászlóaljjal, lovas-század és üteggel erősbödött. Mit müveit 
mint hadügyminiszter és mit tett Klapka, mint az ő helyet
tese, alább fogjuk ecsetelni.

Egy más fontos ügy, mely Klapka különös figyelmét 
vette igénybe, volt az oláh felkelés Erdélyben. Ez, mint tud
juk, a békekötés meghiúsulása után Hatvani tám adása követ
keztében újabb dühvei tört ki s erélylyel kellett fellépni ellene. 
Midőn a tárgy szóba .hozatott és egy tiszt környezetéből azt 
a nyilatkozatot tette, hogy irtóháborut kell kezdeni e gonosz
tevők ellen, Klapka — mi jogérzetének becsületére válik —  
valóságos haragra lobbant s ezeket m o n d á : «Mi t ?  Ö n  k i  
a k a r j a  i r t a n i  a z  o l á h o k a t ?  A z  o l á h  n e m z e t e t  
é p o l y  k e v é s s é  l e h e t  k i i r t a n i  m i n t  b á r m e l y  m á s  
n e m z e t e t .  J e g y e z z e  m e g  e z t  m a g á n a k ! »

Midőn azonban egyre komolyabban hangzottak a hírek 
Janku kegyetlen fellépéséről s az oláh felkelés újabb elhara- 
pózásáról, parancsot adott Klapka Czetznek, intézzen kombi
nált tám adást összpontositottan működő négy hadoszloppal 
Janku csapatai ellen. Czetz e parancs értelmében el is ren
delte a tám adást Kemény Farkas br., Forró, Beke és Kis ezre
desek hadoszlopai által. Az oláhok jelentékeny veszteséget 
szenvedtek, a szándékolt siker azonban Kemény hadoszlopá
nak elkésett előnyomulása miatt nem volt elérhető.

Térjünk át most Klapka további intézkedéseire.
Klapka nem csupán azt akarta elérni, hogy a tábornokok 

hadműveleti szempontból egységes eljárást kövessenek, hanem
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átalában engedelmességre akarta őket szoktatni a hadügymi
niszter iránt. Mert csakhamar tapasztalta, hogy parancsait 
nem teljesitik pontosan , vagy egészen figyelmen kivül is 
hagyják s hogy a hadügyminiszter tekintélye némely táborno
kokkal szemben nagyon rossz lábon áll. Ez a jelenség min
denesetre az uralkodó viszonyok természetéből keletkezett. 
Hol egy férfiú, mint Kossuth határtalan tettszomjjal gondosko
dott mindennemű hadiszerek előterem téséről, önként erő
sebben nyilvánult annak szüksége is, hogy a katonai ügyekbe 
szintén beavatkozzék s kiváló figyelemmel kisérje a hadmű
veletek menetét. Kossuth nem volt katona, miért is időt, tért 
és erőviszonyokat illetőleg bizonyos csalódásokban ringatta 
magát, sok dologban azonban helyes és világos ítélettel birt. 
Végül voltak pillanatok, mint pl. mindjárt Debreczenbe érkéz- 
tünkkor 1848. deezember havában, midőn a hadügyminiszté
rium még nem volt berendezve, s igy közvetlenül kellett intéz
kednie. Ebből önként fejlődött ki lassankint az egymástól el
különítve működő parancsnokok közvetlen érintkezése Kossuthtal. 
És ez a közvetlen érintkezés mind nagyobb mérvben növeke
dett, mert a külföldi vezérek mint Bem és Dembinski semmi 
más szolgálati utat nem akartak ismerni és egyátalában ön
állóan kívántak működni.

Kossuth ugyan sohasem mulasztotta el tudomásvétel és 
a szükséges intézkedések megtétele végett, a hadügyminiszter 
elé terjeszteni jelentéseiket; ez a szokás azonban bizonyára 
nem volt alkalmas arra, hogy a hadügyminiszter tekintélyét 
emelje s a fegyelmet a felsőbb katonai körökben megszilár
dítsa, főleg miután más belföldi tábornokok is Kossuthtal 
érintkeztek úgy szolgálati mint magán ügyekben. Nos, Klapka 
azt hitte, hogy e bajnak elejét veheti. Szóba hozla az ural
kodó engedetlenséget a minisztertanácsban, rám utatott a veszé
lyekre, melyek a fenforgó súlyos körülmények között a 
tábornokok önálló fellépéséből származhatnának s felszólalá
sának az lett eredménye, hogy Kossuth a következő rendelet 
kibocsátására érezte magát ind ítta tva:
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Debreczen, 1849. máj. 20.
Az orosz betörés valószínűsége s a jelentékeny erősíté

sek, melyek utóbbi időben az osztrák főhadsereghez minden 
oldalról érkeztek, e pillanatban első és legfőbb gondjává teszik 
a kormánynak a honvédelem kérdését. Ez arra  indított enge- 
met, hogy elfogadjam Klapka tábornok hadügyminiszter kö
vetkező jav asla tá t:

Mostantól kezdve a nemzet összes haderőinek a leglelki
ismeretesebben összhangzásba kell hozni müködésöket a kor
mány kombinált honvédelmi tervével.

Meg kell szűnni az önkénynek, melylyel eddig egyes 
parancsnokok minden tekintet nélkül az egésznek menetére 
eljártak. Hogy ez lehetővé váljék, a hadügyminisztérium ha
ladéktalanul közli minden egyes parancsnokkal átalános vo
násokban a védelmi tervet, az illetőkre eső feladatokkal egye
temben. Mindjárt Buda bevétele után, vagy ha ez nem sike
rülne, egy körülzároló hadtest hátrahagyása s a többi csapa
toknak a felső Dunához rendelése után Görgey a hadügymi
nisztérium átvétele végett személyesen ide fog jönni, hogy 
kellő összhangba hozza a honvédelmi intézkedések menetét. 
Előléptetések, kinevezések és rendjeladományozások, melyeket 
a parancsnokok eddig a kormány tudta nélkül önkényüleg 
gyakoroltak, a jövőben a szükséges rend elérése végett a had
ügyminiszter jóváhagyása nélkül a legszigorúbb felelősség mel
lett közzé nem teendők. Egyedül a csatatéren lesz a parancs
nokoknak fentartva egyesek érdemeit saját belátásuk szerint 
rögtön jutalmazni. A minisztertanács e határozata s annak 
az ország kormányzója részéről történt jóváhagyása tudom á
sára hozandó a hadseregnek és az összes katonai hatósá
goknak.

K o s s u t h  L a j o s ,  kormányzó.
Görgeynek nagyon ínyére volt e rendelet, mert biztosí

totta neki, hogy'a’tábornokok mindnyájan alávetik magukat ren
deletéinek, melyeknek foganatosításáról ő minden esetre jobban 
gondoskodott volna, mint Mészáros ő vele szemben tehette. De 
nem volt Ínyére a rendelet némely tábornoknak, kik fel is 
szólaltak ellene. így Perczel Mór is, ki abban a nézetben
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volt, hogy ily módon nagyon nagy hatalom adatik Görgey 
kezébe. A mi nézetünk szerint ez annyi hatalmat és tekintélyt 
nyert, amennyire hadügyminiszteri állásában szüksége volt. 
Itt azonban ismét a bizalmi kérdés lépett fel, mely forra
dalmi időkben nagy szerepet játszik és mindig a hanyatlás 
magvát rejti magában.

Egészen más az, ha, mint a jelen esetben, a hadügy
miniszter egyúttal a hadsereg főparancsnoka is marad. Itt 
természetesen mindenek előtt az a kérdés lép előtérbe, hogy 
egy tábornok, ha még oly talentumos is, képes-e a háború 
alatt mindkét rendkivül fontos állásnak megfelelni? Hogy ez 
egyenesen lehetetlen, azt bizonyára nem szükség itten bőven 
fejtegetnünk.
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XXXI.

Klapka felhívása a fegyverek beszolgáltatására. — Klapka erre vonat
kozó második rendelete. — Kossuth ugyanerre vonatkozó rendelete. — 
Az ujonczozást meghagyó rendeletek. — Klapka rendeletéi a szolgálat 

érdekében. — Különféle rendeletek.

A honvéd hadsereg felszaporodásával átalában véve 
nem birt a lő- és más fegyverek gyártása egyenlő lépést ta r
tani s minthogy ezeknek beszerzése külföldről lehetetlen volt, 
hiány állott be a felfegyverzésben, mely m ár az újabban sze
dett ujonczoknak a telepekbe történt bevonásánál is erősen 
nyilvánult. Hogy ezen segítsen, Klapka a honpolgárok hazafi- 
ságához fordult s felhívta őket, hogy a birtokukban levő fegy
vereket nagyon mérsékelt kárpótlás mellett az e czélból ki
küldött tiszteknek szolgáltassák ki. A felhívás igy hangzo tt:

F e l h í v á s .
A hadügyministerium főbb teendői egyikének tartja harcz- 

térre állítandó vitéz seregeinket fegyverekkel ellátni.
E czélja kivitelére bátran nyúl minden oly módok és 

eszközökhöz, melyek a magyar haza lelkes népeinek honsze- 
retete, szabadságérzete s lelkesültsége által híven támogatva, 
azt biztosítani Ígérkeznek. Ennélfogva elhatárzá a nyolcz ujoncz- 
telep kerületeibe több katonai főtisztet nyílt rendelet s u ta
sítással ellátva kiküldeni, kik az egyeseknél netán használat
lanul heverő fegyvereket beszedjék, s az álladalom rendelke
zésére beszállítsák.

Polgárok! Önök hazafi buzgósága, melylyel a vitéz had
sereget legfontosabb teendőiben oly példás áldozatkészséggel 
gyámoliták, fele megmenté a hazát —  akarják önök, hogy 
nemes hozzájárulásukkal mentessék meg — az egészen, s
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Árpád népe függetlenségének oly alapja tétessék le, mely a 
vész minden fergetegeivel szilárd állhatatossággal daczolva — 
legyen végtelen mint maga az öröklét.

A nemzet és szabadság istenének legyen hála! van vi
téz táborunk, melynek szent hazafisága és elszánt példátlan 
bátorsága előtt tisztelettel hajol meg a jelen s pietással boru- 
land le emlékénél a hálás jö v ő ! És vannak lelkes férfiak 
a népből, kik szivök romlatlan vérét ajánlják a megtámadott 
édes haza védelm ére! Fegyver kell csak és ismét fegyver, s 
harmadszor is fegyver.

A magyar hadügyek ministeriuma tehát a polgár
közönségnek annyiszor tanúsított nemes hazafiságához fo
lyamodik ; adja át kiki puskáját, kardját a haza felszen
telt vitézeinek, hogy házaik, földeik, családok, házi iste
neik, s a magasztos szabadság, melyet a magyar évezreden 
át bálványistenként imádott, teljesen mindenkorra biztosít
tassanak.

Minthogy azonban a magyar álladalom mindig tisztelet
ben tartja s tartatja a tulajdoni jogot, ahoz most is csak vi
szonyos megtérítés kötelezésével szól s ennélfogva minden 
egyes polgárnak, ki szuronyos vagy vontcsövű puskát vagy 
pár használható pisztolyt kézbesít a ministerium kiküldött
jeinek, érette öt pengő forint fizettetik, valamint egy da
rab használható kardért két ezüst forint. Ha a magyar ha
zafi közönség azon szomorú tapasztalatra gondol vissza, 
miszerint létének ellenségei ingyért, s erőszakkal rabiák 
el tőle fegyvereit, hogy azokkal nemzeti életét, szabadságát 
gyilkolják l e : akaratlanul azon erős meggyőződés támad 
bennem, miszerint a nemzet hadi kormányának ezen igen 
méltányos felhívását a lelkes magyar népnek úgy egyesei, 
mint hatóságai lelkűk őszinte ragaszkodásával pártolni sie- 
tendnek.

Kelt Debreczenben, május 10. 1849.
K l a p k a  tábornok,

helyettes hadilgyministev.
Ennek a rendeletnek, mi a megváltozott viszony ked

vezőtlen előjeléül volt tekinthető, nem volt meg a rendéit
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eredménye és Klapka kénytelen volt jelentékenyen felemelni 
a heszolgáltatandó fegyverek árát. Ezt a következő rendelet
tel tette:

A hadügy ministerium által f. hó 10-én 13,696. A. sz. 
a., a fegyverek beszolgáltatása iránt kibocsátott felhivás jelen 
rendelet által akként módosittatik : hogy mindenki, ki a birto
kában levő használható vont csövű vadászfegyvert az’álladalom 
rendelkezésére átadja 20 (húsz) pengő forinttal s ki használ
ható szuronyos puskát kézbesít, ilyennek darabjáért 15 frt s 
végre az, ki csekély javítással használhatóvá tehető vadász 
vagy szűrön ytalan fegyvereket szolgáltat át, ezeknek egyes 
darabjáért 10 (tiz) írttal fog az átvevő főtiszt által jutalm az
tatni.

Mely kibocsátott rendelet szolgáljon utasításul a besze
désre kiküldött tiszt uraknak s legyen buzdításul a fegyverrel 
bíró hazafiaknak nyújtani a haza megmentésére annyit és ott, 
mennyi és hol telik.

Debreczen, május 24. 1849.
Helyettes hadügyminister : 
K l a p k a  t á b o r n o k .

A kormány azonban, úgy látszik, e rendelettől sem re
mélte a kellő hatást s hogy időt ne veszszen, Kossuth m ár 
három nap múlva egy a belügyminiszter ellenjegyzésével ellá- f 
tott nagyon erélyes hangon tartott rendeletet bocsátott 
mely következőleg hangzo tt:
Minden törvényhatóságoknak és minden kormánybiztosoknak.

Midőn szabadság-harczunk kezdetén s később annak 
folyama alatt a veszély napjaiban a kormány a haza polgárait 
ügyünk szent igazsága s a hazaszeretet nevében a rra  hívta 
fel. hogy adják elő fegyvereiket, miszerint azokkal lelkes hon- 
védeink megmenthessék a hazát,

ekkor a fegyverek sok helyütt igen gyéren, sőt egyenkint 
adattak be.

Pedig a kormány azon felül, hogy a fegyvereket a leg
szentebb czélra — mindnyájunk szabadságának kivivására — 
kérte fel, érettük becs szerinti árt is ajánlt fizetni —  és fize
tett is.
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De fájdalom, a beadott fegyverek összegén a mostoha 
kéz nyoma ült és maradt.

A midőn ugyanazon városok és községek, melyekből a 
haza megmentésére alig került ki néhány fegyver, az ellenség 
vas járm a alá estek.

És mondva volt zsarnoki hangon, mikép halállal büntet- 
tetik, ki fegyverét be nem adja,

Volt fegyver,azonnal elég. Megadták a félelemnek s bün- 
tetéstőli rettegésnek, mit a hazától — édes anyánktól — meg- 
tagadtanak.

Felette szomorú tapasztalás, de fájdalom, való !
Kik ezt tevék, szent ügyünket árulák el.
A korm ánynak bizonyos tudomása v a n : hogy szerte a 

hazában s különösen azon vidék városaiban és községeiben, 
a melyek hadseregeink működési vonalába estek, jelesül pedig 
a hol kórházak és szállító házak voltak vagy vannak, tetemes 
mennyiségű fegyver találtatik.

Minélfogva ezennel kötelességévé tétetik minden hatóság
nak, községnek s kormánybiztosoknak, hogy minden álladalmi 
fegyvereket, mint szinte a katonai szolgálattételre alkalmatos 
magánfegyvereket is (ez utóbbiakat adandó kármentesítés mel
lett) haladéktalanul beszedjék, mint szinte a kormány által a 
fegyverek beszedése végett kiküldendő nyílt rendelettel ellátott 
egyéneknek megjelenése alkalmával mindent elkövessenek, mit 
az említett, fegyverek beszedésével megbízott egyének eljárá
sának sikere igénybe veend.

Ezennel kijelentvén, mikép azon akár hatóságok vagy 
községek, akár egyesek, kik a birtokukban levő alkalmatos 
fegyvert készséggel előadni vonakodnának, vagy azt talán el 
is re jtenék : hazánk függetlensége biztosításának csonkitói s az 
ellenség orgazdái gyanánt fognak tekintetni s a legszorosabb 
feleletre vonatni.

Hála a szabadság istenének, hála a nemzet érzelmei
nek, vitéz kar van elég honunkban, kész megvivni a hazáért 
egy világgal is. E vitéz kezekbe fegyver kell. Ki egy fegyvert
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elrejt, annyit tesz, mintha a hadseregtől egy vitézt vonna el, 
s ez a haza elleni bűn, mely büntetlenül nem fog hagyatni. 

Kelt Debreezenben, május 27. 1849.

K o s s u t h  L a j o s  
az ország kormányzója.

A belügyminister távollétében:

V u k o v i c s  S e b ő ,  
igazságügyminister.

Az ujonczozás átalában nem igen kedvezően folyt le, 
arra nézve is mutatkoztak jelek, hogy a politikai helyzet
ben beállott változás s a fokozódott veszélyek, melyek az or
szágot fenyegették, nem maradtak befolyás nélkül a lakosság 
szellemére és hangulatára. így Kiss Ernő a védkötelezettség 
alóli felmentés iránt beérkezett kérvények özöne folytán a kö
vetkező rendelet kiadására érezte magát indíttatva :

Minthogy a hadügyministeriumhoz naponkint számos fo
lyamodványok nyujtatnak be, melyekben a folyamodók ujon
czozás utján besorozott fiaikat különféle okoknál fogva a ka
tonáskodás alól fölmenteni s illetőleg haza bocsáttatni k é rik ; 
a törvényhatóságok ezennel oda utasittatnak, miszerint köztu
domásra ju ttassák : hogy a katonáskodás kötelessége alól bár
kit is csupán és egyedül csak a törvényben megállapított okok 
menthetnek fel. Minélfogva, ha m ár jelenleg a hadseregben 
szolgáló egyének elbocsátását hozzátartozóik törvényben ala
puló okoknál fogva eszközölni óhajtanák, ebbeli folyamodvá
nyaikat a hadügyministeriumhoz illető hatóságaik utján tar- 
tozandanak fölterjeszteni. A hatóságok által pedig mindazon fo
lyamodványok, melyekben a katonai szolgálat alóli fölmentés 
végett felhozott okok a törvény értelmében elégtelenek, visz- 
szautasitandók lesznek, nehogy a többnyire úgy is gyámolta
lanságot és ínséget felhozó folyamodók távolabb helyekről, 
siker nélkül ide fáradozzanak. Egyébiránt a törvényhatóságok 
és községek hazafiui buzgóságától elváratik, hogy a veszélye- 
zett haza oltalmára feláldozott fiaik nélkülözése által valóban



416

szorult állapotba jutott aggastyánok és özvegyeket kitelhetőleg 
gyámolitani el nem mulasztandják.

Debreczen, május 19. 1849.
R é p á s y  M i h á l y  tábornok, 

a hadügyminister megbízásából.
Az üjonczozás végrehajtásával megbízott közegek tevé

kenysége szintén sok kívánni valót hagyott hátra, mint ezt a 
következő rendelet is bizonyítja:

Az ujoncztelep-parancsnokságok jelentéseiből kitetszvén, 
hogy az ország törvényhatóságai keveset kivéve, nem azon 
erélylyel s szorgalommal járnak el az ujonczállilás körül, mint 
ezt tőlük a haza jelen körülményei közt méltán várni lehetne ; 
ezennel felszólittatnak, hogy régibb ujonczhátralevőségüket s 
az uj kivetés szerinti tartozásukat mielőbb kiállítva, az illető 
tartalékokhoz szállítani igyekezzenek s egyszersmind a hadügy 
ministeriumhoz küldendő heti tudósításukat felterjeszteni el ne 
mulaszszák.

Debreczenben, május 26. 1849.
Hadügyminister ur távollétében 

K i s s  E r n ő  s. k.,
altábornagy.

Hogy az ujonczok mindjárt felavatásuk után szigorú ka
tonai fegyelem alá vétethessenek : meghagyatik minden ujoncz- 
telep-parancsnokságoknak, hogy a hadi törvényczikkekre fel- 
eskettessenek és azok előttük felolvastassanak s értelmeztes- 
senek, még pedig ha idegen ajkúak volnának, anyanyelvükön.

Erről a rendes felavatási jegyzőkönyvön kívül egy kü
lön jegyzőkönyv készíttessék, melyben az ujoncz származási 
rovata mellett külön rovatban a törvényeknek előtte felolvas- 
tatását s értelmeztetését aláírásával, vagy ha írni nem tudna, 
keresztvonásával bizonyítja, ezen jegyzőkönyv a íelavatási bi
zottmány tagjai által hitelesitendő.

Hadügyminister távollétében.
A szolgálat rendes menetének érdekében Klapka még a 

következő rend eletet adta ki.
Az egész hadseregre vonatkozólag ezennel rendeltetik, 

hogy mindazok, kik a hadügyminisztérium hatásköréhez tar
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tozó ügyekben, tárgyakban folyamodnak, vagy felterjesztést tesz
nek, ebbeli irataikat ne az országos kormányzó elnök úrhoz, 
mint eddigelé számtalan esetekben egész az alkalmatlanko
dásig tapasztaltatott, de egyenesen a hadügyminisztériumhoz 
in tézzék; ellenesetben azonkívül, hogy ügyük elintézésében 
hátram aradást okoznak, ily alkalmatlankodásért kellőleg meg- 
rovandók lesznek.

Kelt Debreczenben, május hó 7-én 1849.
K l a p k a  tábornok,

helyettes hadügyminiszter.
A fegyelem szigorú fentartása szempontjából a hadügy

miniszter a következő utasítást intézte az eskü letételét ille
tőleg a szabad csapatok parancsnokaihoz :

Az ellenség elébe kiállított, vagy egyes helyek, határok, 
átjárások stb. őrizetére kirendelt minden szabad csapatok, por- 
tyázók, mozgó nemzetőrök, védseregek, kik ilyetén hivatásuk 
és rendeltetésük teljesítésében mind a hadi törvények alá 
helyezvék, illető parancsnokai ezennel szoros felelet terhe 
alatt utasíthatnak, hogy maguk es a parancsaik alatt álló csa
patok a vidékbeli főhadi, vagy dandárparancsnok előtt a 
hadi törvényekre esküjüket haladéktalanul letegyék, épen úgy, 
mint azt az ország rendes hadseregei letevék.

Debreczen, május 19-én 1849.
A helyettes hadügyminiszter távollétében 

R é p á s y  M i h á l y ,  tábornok. 
Klapka egy tiszti névkönyvkiadását határozván el, ez 

ügyben a következő felhívást intézte a parancsnokokhoz a 
törzs- és főtisztek névjegyzékének beküldése tárgyában:

A hadügyminisztérium az összes magyar hadsereg törzs- 
és_ főtiszti karával évi névkönyvet szándékozván kiadni, hogy 
ezen kimutatás mostani harczias állapotunkban is — a meny
nyire lehet egész és hibátlan legyen, ezennel felhivatnak : 

t-ör. Minden törzstiszt urak, hogy jelenlegi rangjukban 
történt kinevezési oklevelük vagy a sereg főparancsnoka által 
ez érdekben kiadott napi parancs hiteles m ásolatát folyó évi 
junius hó 16-ik napjáig a hadügyminisztérium katonai osz
tályához felterjeszteni igyekezzenek, melyben a vezetéknév

27Gfelich : í ’üggetlenségi harcz . I I I .  kötet.
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és napja, valamint a zászlóalj, ezred, vagy kar határozottan 
kitéve legyen.

2-or. Minden ezred, zászlóalj és kar parancsnokságai a 
vezényletök alatt álló ezred, zászlóalj, vagy kar főtiszti rang
jegyzékét a kinevezést, vagy rang kezdetét tevő év hó és nap 
pontos kitételével, valamint az ezred, zászlóalj, vagy kar had- 
birái, számtisztjei, orvosai és hadlelkészeinek is név és rang 
szerinti kim utatását ugyancsak a katonai osztályhoz legfölebb 
folyó évi junius hó 16-ig beküldeni el ne mulaszszák, mint
hogy ezen rendeletet nem teljesítők a kinyomatni határozott 
hadseregi névkönyvből kimaradandnak.

Debreczen, május 10-én 1849.
K l a p k a  tábornok,

helyettes hadügyminiszter.

Kossuth ápr. 16-án az összes tábori kórházak főápoló’ 
nőjévé nevezte ki nővérét, Meszlényi Rudolfnét. E kinevezés 
bár a legjobb szándékból történt, magasabb katonai körökben 
átalános visszatetszét szült. A rendelet igy hangzott:

R e n d e l e t .

Meleg részvéttel tapasztalván azt, hogy bajnokaink, kik 
teljes áldozatkészséggel vívnak hazánk szent szabadságáért, füg
getlenségéért, midőn a harczmezőn nyert megsérülések miatt 
kórházakba vitetnek, itt az orvosi segedelem mellett vajmi 
ritkán találkozhatnak azon gyöngéd ápolással, mely a szen
vedőknek enyhülést, gyakran tökéletes felüdülést ad.

Hogy tehát az e részbeni hiányokon a lehetségig segítve 
legyen s a tábori kórházakban sínlő harczosaink az orvos 
rendelte gyógyszereken felül még kellő ápolásban is részel
tessenek, melyről leginkább női kezek képesek leggyöngédebben 
gondoskodni.

E részben meleg részvétemet tanúsítandó, ezennel saját 
nővéremet, özv. Meszlényi Rudolfné szül. Kossuth Zsuzsánnát 
az összes tábori kórházak főápolónőjévé nevezem azon erős 
meggyőződésben, hogy kedves nővérem szelíd keblének nemes

— 418 —
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ösztönéi; követve, megsérült vitézeink kórodai ápolása iránt 
mindenekben akkép gondoskodandik, mint azt egy anya test
vére és hazánk hü leányátöl várni lehet.

Hogy pedig ebbeli fáradozásainak minél kívánatosabb 
sikere legyen, az illető hatóságok, k. biztosok s a tábori kór
házak parancsnokai és felügyelő orvosai ezennel odautasit- 
tatnak, hogy mindazon intézkedéseknél, miket a kórházakban 
az orvosi segedelmen kivül a gyöngédebb ápolásra nézve a 
főápolónő vagy meghagyásánál fogva a segédápolónők hasz
nosnak és czélszerünek tartandanak, azok eszközlésében a fel
szólítandó hatóságok, k. biztosok, kórházparancsnokok és fel
ügyelő orvosok minden kitelhető segédkezéssel lenni mulaszt- 
hatlan polgári kötelességüknek ismerjék.

Debreczen, ápril 16. 1849.
Az ország kormányzó elnöke.

A betegápolás érdekében a következő két rendelet ki
adására érezte Klapka is magát indíttatva :

R e n d e l e t
a betegápolás érdekében.

Minden hadtest-parancsnok ezennel u tasitta tik : hogy az 
alatta küzdő sereg orvosait szigorú felelősség mellett kötelezze 
minden ütközetben illető csapatjaik közelében lenni szükséges 
segélyező szükségleteikkel. Szoros kötelességekül tétessék a se
bek rögtöni bekötése, s a sebesülteknek kellő kímélettel tö r
ténendő elszállítása.

Ennek eszközléséül a szükséges katonai segédszemélyzet 
és kellő számú tartalékkocsi a hadtestparancsnok által ki
rendelendő.

Hasonló felelősséggel utasittatnak a tábori lelkészek is, 
hogy a lelki vigasz kötelességszerü megadásán kivül a test 
segedelmezés körül is keresztényi kegyelettel működni köte
lességüknek ismerjék, és úgy a csatatéren, mint a kórházakban 
az illető orvosokat és katonai parancsnokokat serény eljá
rásra inteni el ne mulaszszák : teljes joggal lévén ezennel fel
ruházva minden előforduló hanyagság, vagy hűtlenség esetében

27*
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az illető egyéneket kötelességükre inteni, s a hadügyminisztérium 
egészségi osztályának azonnal feljelenteni.

K l a p k a  tábornok, 
helyettes hadügyminiszter.

A t á b o r i  k ó r h á z a k  o r v o s i  i g a z g a t ó s á g a i n a k  é s  
k a t o n a i  p a r a n c s n o k a i n a k .

Tapasztalván, hogy noha több miniszteri rendeletek adat
tak ki a tábori kórházakban felszerelés tekintetében mutat
kozó bármely hiányok feljelentése végett, és noha a följelentett 
hiányokat az illető osztály mindenkor kellőleg pótolni igyeke
zett ; mégis mindezek daczára léteznek tábori kórházak, melyek 
iránt magán vágy hivatalos utakon több logyatkozások jelen
tetnek fel.

Ezen rendetlenségek minden esetre a kórházi felügyelő
személyzetnek számittathatván be : ennélfogva most és utoljára, 
minden tábori kórházi orvos-igazgatóságnak és katonai pa
rancsnokságnak ezennel a legszigorúbb felelet terhe alatt meg
hagyom, hogy kórházaikat a lehető legjobb rendben tartván, 
az egészségi osztály közremunkálásál igénybe vegyék. Miért 
is, átalában a kórházi készletekben található legkisebb hiányt 
is annak pótlása végett haladék nélkül jelentsék fel és a kór
házakban! rendet és tisztaságot tartsák föl, ellenkező esetben, 
ha a kórházak vizsgálata végett körútját már megkezdett fő- 
kórápolónő által legkisebb hiány is fog feljelentetni, az ebből 
rájok háramolható kellemetlen következményeket magoknak 
lesznek tulajdonitandók.

Debreozen, május 8-án 1849.
K l a p k a  tábornok,

helyettes hadügyminiszter.

A honvédtiszti állással visszaélő egyénekre vonatkozólag 
ismét három rendeletet közlünk itt. Az utolsóból az is kive
hető, hogy a haditörvényszék által a magukról megfeledkezett 
tisztekre mért büntetések nem állottak arányban a kihágá
sokkal :
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Re nde l e t .

Magyarország főhadikormánya parancsa nyomán ren
deltetik :

I- ftr. Azon főtisztek, kik jelenleg Debreczenben betegség, 
vagy hivatalos elfoglaltatás nélkül vannak, személy és bár
mely ok tekintete nélkül 24 órák alatt illető parancsnokságaik
hoz Debreczenből ezennel visszautasittatnak.

II- or. A betegség miatt itten létezők kötelesek folyó hó
20-ig betegségök valóságáról magokat a térparancsnokság előtt 
törzs- vagy más helybeli katona főorvosi bizonyitványnyal 
igazolni, arról is bizonyitandók, hogy egészségük helyreállítása 
mintegy mennyi időt kíván.

III- or. Minden magánügyben mától Debreczenbe szabad
sággal érkezendő főtiszt, urak, legyen szabadságuk bárkitől 
adatva, személyváltogatás nélkül vissza fognak utasittatni.

Debreczen, ápril 18. 1849.
S z e n t p á l i  .1 ó z s e f, 
őrnagy térparancsnok.

Minthogy több katonai főtisztek, itt az országos kormány 
jelenlegi székhelyén a tiszti állásnak, s a katonai egyéniségnek 
megfelelő kiszabott ruházati viselet-rendszert mellőzve, meg
vetve, saját kényük szerinti különféle öltönyökben, vászon- 
nemüekben, sőt mi egy honvédő hazafit érdemesíthet becsmé
relve a tiszti oldalfegyver, kard nélkül is nyilvános helye
ken járnak : minélfogva minden oly ruházat-viselés a rendes 
katonai föveggel felcserélt kalapok, túlzott czifrálkodás, vagy 
íövegen a toll viselés, melyek tiszti katonai állásnak meg nem 
felelők, szigorúan letiltatnak.

Für alatt állók vagy igazolt betegség miatt helyben ta r 
tózkodókat e rendelet nem oly szigorúan érdekel, minthogy 
kardjaikat nem hordozhatván, ezeket illetőleg a polgári öltöny 
viselés megengedhető.

Továbbá némely főtisztek, kik állásukat s a tiszti jelle
met felfogni nem akarva, színházban dohányzásaikkal közbot
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ránynak tevén gyakran ki magukat, állásaiknak pontosabb 
megfelelésére utasittatnak.

Debreczen, május 22. 1849.
Hadi főparancsnok 

K i s s  E r n ő .

H a d i t ö r v é n y s z é k i  Í t é l e t e k :

D . . . a Lajos j,portyázó szabadcsapatbeli őrnagy állo
mása jelentés nélküli elhagyásáért tisztségétől való egyszerű 
megfosztásra s kéthéti porkolábi fogságra;

V . . .  a József s B . . . r  Lipót hadnagyok állomásuk 
gyávaságból történt elhagyásáért tisztségektől becstelenséggel 
megfosztáson kívül az első hat, a másik négy héti porkolábi 
fogságra;

Sz . . . v Ferdinánd főhadnagy állomása gyáva elha
gyásáért tisztségétől becstelenséggeli megfosztásra;

Sz . . . ó József százados, W  . . . r József, F . . . . sz 
György, G . . . i Károly hadnagyok, állomásuk gyáva elha
gyásáért tisztségüktől egyszerű m egfosztásra;

S . . . e Ferencz P . . . p István századosoknak és
S z ..............ó János főhadnagynak állomásuk végső ellent-
állás nélküli odahagyásáért vizsgálat alatti fogságuk bünteté
sül betudására ítéltetvén ; ezen ítéleteik közhírré tétetnek.

Debreczen, május 19. 1849.
A hadügyminiszter távollétében,

K é p á  s y M i h á l y ,  tábornok.

Miután sokan voltak, kik az előfogatok használásával is 
visszaéltek, ennek megszüntetésére a következő rendelet jelent 
meg a «Közlöny»-ben :

Az előfogatok utalványozása és kiszolgáltatása körül 
tapasztalt zavarok és visszaélések kikerülése tekintetéből a ha
tóságok ezennel odautasittatnak: miszerint, miután a f. évi 18. 
és 20-ik számú közlönyben jelen háborús idő alatt a fuvaro
zásoknak készpénzen leendő fizetése rendeltetett, nyugtatvány 
iránt senkinek, készpénz fizetés mellett pedig csupán csak oly 
egyéneknek szolgáltassanak ki a szükséges előfogatok, kik e
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részben az illető felsőségtől nyert utalványt vagy engedményt 
előm utathatnak; megjegyez let vén egyszersmind, hogy a mi e 
tárgyban illetéktelenül utalványoztatik, az illető utalványozó 
felelősségére történik.

Debreczen, május 9-kén 1849.
K l a p k a  tábornok,

helyettes hadügyminiszter.
A kormány elhatározta, hogy az elesett honvédek em

lékét egy nagyszerű emlékszobron avagy emléktáblán örökiti 
meg, e czélbóľ az alábbi felhívást bocsátóba ki a hadügymi
niszter. A szándék nagyon dicséretes volt ugyan, de megva
lósítását egyátalában kivihetetlennek kellett elismerni, miután 
a hadvezérek a csaták után szokásos kimutatásokat soha sem 
küldték be, s a «Közlöny» szintén nagyon hiányosan közölte 
az elesettek n ev e t:

A magyar hadsereg minden vezéreinek és csapatparancs
nokainak, valamint az ország minden polgári hatóságainak.

Az ország kormányzója f. hó 28 án 7517/k. sz. a. kelt 
következő tartalmú rendeletet küldte a hadügyminisztériumhoz : 
Háborúnk kezdetétől fogva főbb gondjaim közé tartozott, mi
szerint egyrészről a haza szabadságáért viselt szent harcz- 
ban elestek hátram aradott özvegyei s gyermekei az állada- 
lomtól illetőleg elláttassanak, másrészről, hogy ezen független
ségi harczban elestek nevei akár egy a haza által állítandó 
emlékoszlop által, akár egy nyilvános helyen alkalmazandó 
táblán arany betűkkel feljegyezve az utókor hálás emlékének 
átadassanak, hogy igy a késő ivadék is elődeik vitéz tetteit 
utánozva, minden körülmények közt a szeretett haza szabad
ságáért felkelni és azt kivívni legmagasztosabb honfiúi köteles
ségének ismerje, ez lesz kétségkívül nemzeti történetünk leg
szebb lapja ; illő, hogy erről méltókép gondoskodjunk. Ennél
fogva felszólítom a hadügyminisztériumot: hagyja meg minden 
rendelkezése alatt lévő vezéreknek és csapatparancsnokoknak, 
hogy a mennyire a körülmények lehetségessé teszik, adják be 
jelentésüket a r ró l : a harcz kezdetétől fogva ki s hol esett el 
a csatában. Ezen kimutatás ugyan, miután a harcz m ár hosz- 
szas időtől fogva tart, némi nehézségekkel van összekötve;
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nem kétlem azonban, hogy a parancsnokok megemlékezve 
bajtársaik tetteiről, kedves kötelességüknek ismerendik, min
dent elkövetni, hogy azok neveit, kik minden időben leghívebb 
támaszaik s úgy a haza, mint a vezérek dicsősége kivivői 
voltak, megtudhassák s igy azokat az utókornak híven meg
őrizhessék. Mennyire ezt a polgári hatóságok közbenjárása elő
segítheti, ezek is megkeresendők».

Kormányzó urnák hazánk dicsőült bajnokai iránti szent 
kegyeletét tanúsító és minden honfikeblet mélyen megható 
ezen magasztos szándoka és határozata nyomán ezennel fe
lelősség terhe alatt meghagyatik a magyar hadsereg minden 
vezéreinek, valamint a hadtestek és csapatok parancsnokai
nak : hogy a kormányzó ur által kitűzött legszentebb czélt 
szem előtt tartva, fentemlitett határozatot minden kitelhető 
erővel foganatosítani s annak kifürkészésére, ki és melyik 
csatában vérzett el a szabadságharcz kezdete óta, minden te
hetségekben álló módokat, és eszközöket felhasználni s az 
eredményrőli tudósításaikat a hadügyminisztériumhoz beküldeni 
mulhatlan kötelességüknek ismerjék.

Szorosan meghagyatik egyszersmind az ország minden 
polgári hatóságának és közönségeinek, hogy a szent ügyet 
forrón felkarolva, és magukévá téve, ennek sikeresebb kivi
vására és életbeléptetésére, a mennyiben netalán egyes ada
tok állal e tárgyban némi felvilágosítást nyújthatnak, legna
gyobb készséggel és hazafiui buzgósággal közremunkálni el 
ne mulaszszák.

Kelt Debreezenben, május 30. 1849.
A hadügyminiszter távollétében: 

K i s s  Ernő, altábornagy.

Miután Klapka még néhány ezélszerü intézkedést tett, 
többek közt a közoktatási miniszterrel egyetértőén tanfolyamot 
nyitott katona-orvosok és gyógykovácsok számára a pesti 
egyetemen, lépéseket tett a hadsereghez leendő visszatérése 
érdekében. Klapka rövid hadügyminiszteri ténykedése alatt arra 
a meggyőződésre jutott, hogy nem lesz képes leküzdeni a ko
moly akadályokat, melyek a hadügyi igazgatás egységes veze
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tésének útjában állottak. És csakugyan a fontos komáromi vár 
parancsnokává neveztetett, mely mint a magyar főhadsereg 
küszöbön álló hadműveleteinek sarkpontja azzal a kilátással 
kecsegtette őt, hogy azokban közvetlen részt vehet. Egyelőre 
a 7. és 8. hadtest a Csallóközben és a Duna jobb partján 
helyeztetett parancsai alá. Klapka m ár máj. 31-én Komáromba 
érkezett s Görgey megérkeztéig ismét Kiss Ernő országos fő- 
parancsnok vette át a hadügyminisztérium vezetését.
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XXXII.

A kormány székhelyének áttétele Budapestre. — Kossuth rendelote 
Lukácshoz az összes hazai mesterembereknek és iparosoknak a hadsereg 
felszereléséhez való igénybevétele tárgyában. — A ruházati bizottság és 
fegyvergyár átköltözése Nagyváradról Budapestre. — Irányi Dániel ren
deleté a fegyverek beszolgáltatása végett. — A bankjegysajtó átszállítása 
és az összes minisztériumok és hatóságok átköltözése Debreczenbó'l a 

fó'városba. — Kossuth bevonulása Pestre.

Máj. 23-án ment határozatba a kormány székhelyének 
Debreczenből Pestre leendő áthelyezése. Ez az intézkedés, 
mely ellen Görgey is felszólalt, teljesen elhibázott volt. A kor
mány visszatérése a fővárosba pillanatnyilag tagadhatlanul 
hozzájárult az ország hangulatának emeléséhez, az erkölcsi 
visszahatásnak azonban sokkal tartósabbnak kellett lenni, mi
helyt abba a helyzetbe jöhetett a kormány, hogy újból el 
kelljen hagynia Budapestet. És ezt az eshetőséget az Ausztria 
és Oroszország hadaival küszöbön álló harczokkal szemben 
tekintetbe kellett volna a kormánynak venni. Hogy azonban 
ezt nem tette és átalában nem méltatta az akkori katonai 
helyzetet kellően, bizonyítja az a még nagyobb ballépés, me
lyet a  kormány elkövetett azzal, hogy a nagy katonai telepe
ket Nagyváradról s a bankjegy-sajtót Debreczenből szintén 
Pestre hozatta. Kossuthot ez intézkedéseknél mindenesetre az 
a nézet vezérelte, hogy ama telepek üzemének czélbavett 
fokozása mellett az erre szükséges jelentékeny munkaerők 
és nagyobb helyiségek egyedül a fővárosban találhatók fel, 
az akkori viszonyok között azonban hosszabb m aradásra Pes
ten gondolni sem lehetett. És ha, mint csakhamar beállott az 
eset, rövid időn újabb átköltözködésre kerül a dolog, a gépek 
és ama telepek roppant készleteinek ismételt szállítása által
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előidézett időveszteségnek okvetlenül meg kellett bénítani az 
üzemet.

Ami minket illet, mi az oroszok hadmozdul atairó és 
erejéről a hadügyminisztériumba érkezett hírek alapján ö t- 
h a t  h é t r e  b e c s ü l t ü k  Budapesten való tartózkodásunk 
tartamát, ha nem sikerülne Görgeynek Komáromnál csatát 
nyerni, vagy az osztrák főhadsereget egy ideig feltartóztatni.

A hol minden segédeszköz biztosításáról van szó, melyek 
a háború folytatását lehetővé teszik, a hely megválasztásánál 
mindenekelőtt a hadászati viszonyokat kell átalában figyelembe 
venni és nem szabad esetleges sikerekre számítani. A kor
mány azonban úgy látszik ilyeneket vont számításába s a fő
város bírását illetőleg oly biztosságban élt, mely kirívó ellen
tétben állott az oroszok ellen hirdelelt keresztes hadjárattal.

Kossuth akkor rendeleteket bocsátott ki, melyekből azt 
lehetett következtetni, hogy az ápril 14-kc által teremtett uj 
helyzet állandóságában bízott és ami a további háborús előké
születeket illeti, ezeket kettőzött buzgalommal és fokozott erély- 
lyel folytatta. Mindama rendeletek, melyeket Kossuth abban az 
időben kormányzói minőségében kibocsátott, a szigor és el
szántság bélyegét hordták magukon. így ápril 28-án egy pa
rancsot intézett Lukács Sándor, a hadfelszerelési bizottság 
élén álló nagyon erélyes kormánybiztoshoz, akit Pestre előre 
küldött, melyben megparancsolta,hogy az összes magyarországi 
mesteremberekkel a katonai ruházati bizottság számára dolgoz
tasson s hogy a ruhakelméket és más felszerelési czikkeket a 
gyáraktól és kereskedőktől fizetés mellett kényszer utján is 
beszolgáltattassa. Az erre vonatkozó rendelet igy hangzo tt:

N y í l t  r e n d e l e t ,
melynek ereje mellett, a magyar hadsereg fölszerelési kormány- 
biztosa, Lukács Sándor ur megbizatik s teljesen fölhatalmaz- 
tatik, hogy az egész Magyarhonban — különösen Buda
pesten s vidékén találtató minden posztó, vászon, bőr, vas és 
a magyar hadsereg fölszereléséhez szükséges mindennemű 
anyagokat s készleteket úgy egyes kereskedőktől, mint gyá
rosoktól illendő áron meg és átvegye.
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Mire nézve szigorúan meghagyatik e hon minden tör
vényhatóságainak, elöljáróinak, kereskedőinek, gyárosainak s 
egyes polgárainak, hogy fölszerelési kormánybiztos Lukács 
Sándor ur fölhivásának, rendeletének azonnal készen engedel
meskedni s a hazát annyira érdeklő működésében segélykezet 
nyújtani haza iránti szoros kötelességüknek tartsák. Kik ellen
kezőleg cselekednének, vagy bármely fölszerelési anyag álta
luk tudvalévő hollétét kormánybiztos urnák be nem jelentenék 
vagy elrejtenék, mint a haza ellenségei fognak tekintetni és 
bűntettel ni.

Egyszersmind kormánybiztos u r odautasittatik, hogy 
Magyarországban lévő minden posztó, fonó, szövő, bőr, vas 
és más a magyar hadsereg fölszerelésére szükségelt czikkek 
előállítására működhető gyárakat, a mennyiben az állományra 
nézve jónak és szükségesnek tartja, az ország részére minél 
gyorsabban és a szükségelt czikkeknek minél nagyobb meny- 
nyiségbeni gyártására lefoglalja, s e tekintetben az illető gyár- 
tulajdonosok önrendeleteit a legpontosabban kötelezletnek 
végrehajtani.

Végre kormánybiztos ur teljes erővel oda fog törekedni, 
hogy Pesten egy az egész magyar hadsereg szükségleteit tel
jesen fedezendő országos ruhabizottmányt állítson ; mely vég
ből egész Magyarországban! mesteremberek önnek rendeletéit 
a legszigorúbb felelet terhe alatt teljesíteni köteleztetnek.

Debreczen, april 28-án 1849.
Az ország kormányzó elnöke 

K o s s u t h  Lajos .

Lukács, ki irodáját, kezdetben a váczi-utezai «Nádor» 
szállodában nyitotta meg, majd az Újépületbe s midőn Hentzi 
Pestet bombáztatni kezdte, a váczi határon felállított fabó
dékba helyezte át, rögtön felhívást bocsátott ki Kossuth meg
hagyásának értelmében az összes gyárakhoz, kereskedőkhöz és 
mesteremberekhez. Ennek eleinte nem volt meg a kívánt si
kere. Az áruk beszolgáltatása kissé lassan ment, noha Lukács 
magához kérette a kereskedőtestület kiváló tagjait, hogy az 
áruk árait közösen megállapítsák és mindent készpénzzel
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fizetni ígért. Sok kereskedő a magyar papírpénztől való félel
mében el is rejtette áruit, melynek névleges értékét a fő
városban átalában nem akarták elismerni. Ez m ár korábban 
a következő hirdetés közzé tevésére indította Lombay városi 
kap itán y t:

H i r d e t é s .

Noha a helybeli lakosok buzgó hazafiságáról meggyőződ
vén ; még is emelt panaszok folytán felette szomorúan kelle 
tapasztalni, miszerint némely uzsoráskodó egyének nyerész
kedési alacsony haszonleséstől ingereltetve, a törvényes m a
gyar bankjegyeket valódi egész értékűkben elfogadni vonakod
nak : nehogy tehát egyeseknek ily alávaló üzérkedései a hely
beli lakosságra némely homályt vessenek : mindenkinek szigorú 
büntetés terhe alatt meghagyatik, az említett bankjegyeknek 
teljes értékbeni elfogadása, ellenkezőt csak honárulótól vár
hatván.

Kelt Pesten, 1849-ki april 27-én.
L o m b a y  Imre, 

városi h. főkapitány.

A megjegyzéssel, hogy csak uzsorások — aminők okvet
lenül akadtak — vonakodnak a magyar papírpénz elfogadásá
tól, Lombay mindenesetre csak leplezni igyekezett a tényt, 
hogy a főváros kereskedő körei a vidéki lakossággal ellentét
ben, mely viszont osztrák bankjegyeket nem akart, tényleg 
nehézségeket támasztott a magyar papírpénz teljes értékének 
elismerése körül. Az üzletvilág m indenütt inkább konzervatív 
s pénzkérdéseknél átalában nem nagyon szokta a hazafiságot 
tekintetbe venni.

Lukács vas-szigorával csakhamar tudott magán segíteni, 
még szigorúbb hirdetéseket tett közzé és súlyos büntetésekkel 
fenyegetőzött. De csak Buda bevétele és a déli harcztérről 
vett győzelmi hírek voltak képesek az áruk beszolgáltatását a 
kincstári raktárakba kellő bőségben megindítani. Végre ércz- 
pénzben is történtek fizetések. Ekkor aztán annyira ostromol
ták a szállítók Lukácsot, hogy előszobája folyvást tele volt 
velők s 2—3 napba került, mig egy-egy bejuthatott hozzá.
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Az osztrák tartományokból is jelentkeztek spekulánsok, kik 
csempészet utján posztót, vásznat és bőrt szállítottak. Lukács 
buzgalmában éjjel-nappal talpon volt. Ily módon óriási kész
letek halmozódtak fel, de a ruházati ezikkek gyártása csak 
akkor jöhetett egész erővel folyamatba, midőn a ruházati bi
zottmány Összes technikai vezetőivel együtt Pestre költözött 
Nagyváradról. Ez azonban csak Buda bevétele után történt.

Nyitza őrnagynak több napra volt szüksége, hogy a ru 
házati bizottság roppant készleteit becsomagolt.assa, mire Pestre 
szállították s megint az Újépületben helyezték el azokat. Mig 
mindent kicsomagoltak és a helyiségekben elrendeztek, mint 
később látni fogjuk, csakhamar jött az idő, midőn újabban tá 
vozni kellett Pestről.

A fegyver- és lőszergyártáshoz szükséges összes gépek 
és készülékek, az összes szertüzérséggel, a cs. kir. 5. tüzér
ezred két századát is beleértve, melyek mint tudjuk a múlt 
évben vonakodtak magyar szolgálatba lépni, a gyárakban 
azonban hagyták magukat alkalmaztatni, Buda bevétele után 
szintén Pestre helyeztettek át. A fegyvergyár és más gépek 
szétszedése, becsomagolása, szállítása és újabb összeállítása 
Pesten sok időt vett igénybe,*) és ha leszámítjuk csakhamar 
szükségessé vált Pestrőli ismét elküldésöket, azt látjuk, hogy 
működésűk ezzel úgyszólván örökre be lett szüntetve. Oly 
hátrány volt ez, mely annál érzékenyebben sújtotta a kor
mányt, minthogy a fegyverek hiánya egyre erősebben nyil
vánult és beszolgáltatásuk a lakosság részéről a felhívások és 
rendeletek daczára sem igen akart megindulni.

Mily eszközökhöz kellett ez irányban folyamodni, bizo
nyítja Irányi Dánielnek egy rendelete is, kit Kossuth, mint

*) Némileg ellensúlyozta ezt az időveszteséget az az intézkedés, 
hogy a kormány felhasználta a Ganz-féle gyárat és Schaudt harangöntő 
műhelyét ágyuk öntésére. Ganznál sikerültek is az öntések ; s az innen 
kikerült ágyuk csövén a magyar czimer és «Ne bántsd a magyart» jel
mondat állott. Uhlrich tüzér-alezredes Schaudtnál szintén ismételt kísér
leteket tétetett, de ezek nem vezettek eredményre, mert az öntvények 
tele voltak hólyagokkal. E miatt az öreg Schaudt-t gyanúsították és el 
is zárták, de rövid időn ismét szabadlábra helyezték.
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képviselőt, mindjárt amint Aulich Pestet megszállotta, Buda
pest kormánybiztosává nevezett ki. Irányi e minőségben az 
összes pártok Ítélete szerint erélylyel, tapintattal és humánusan 
já r t el, de kénytelen volt a fegyverek beszolgáltatására vo
natkozó felhívásának jelentékeny pénzbírság által nyomatékot 
adni. Máj. 18-áról kelt rendelete igy hangzott:

R e n d e l e t :  Minden lakos tartozik a birtokában levő 
minden, akár szuronyos akár szuronytalan puskát, vadász- 
fegyvereket, pisztolyt, karabélyt, kardot beszolgáltatni

Egy-egy katonai puska ára 5 pg frt leend, egy vont- 
fegyveré 20 pfrtig terjedhet, egy pár huszárpisztolyé vagy 
karabélyé pedig 2 pírt 30 kr. s egy kardé 2 pfrtra tétetvén.

A ki fegyverét be nem adja, a fegyver elkoboztatásáu 
felül annak tízszeres becsárában elmarasztaltatik, melynek 
egyharmada a feljelentőé s két harmada pedig az állományé 
leénd. I r á n y i  D á n i e  1.

A bankjegysajtó, egy fióknak Debreczenben hagyása után, 
onnan szintén Pestre szállíttatott. Az idő, mely a gépek á t
szállítása, felállítása s Pestről nem sokára történt elvitele ál
tal veszendőbe ment, 2 —3 heti zavart okozott a bankjegyek 
gyártásában, mi nem csekély zavarba ejtette a kormányt. A 
fenebbi ékből tisztán kitűnik, hogy a katonai telepek és a 
bankjegysajtó működése sokkal csekélyebb zavart szenved, ha 
Nagyváradon, illetve Debreczenben marad s onnan Aradra 
vitetik át.

Miután az országgyűlés jul. 1-éig elnapoltatok, ezután a 
minisztériumok, a különböző hivatalok és törvényszékek át
költözése történt meg. A hadügyminisztérium Budán a főparancs
noksági épületben helyeztetett el. Kétséget nem szenved, hogy 
miután Görgey mint hadügyminiszter egyúttal főparancsnok is 
volt, neki e minőségben a szükséges apparátussal is el kellett 
látva lennie és hogy ez nem eshetett távol a főhadsereg had
műveleti szinterétől. Elég lett volna tehát, ha a hadügyminisz
térium vezérkari szakosztálya, a hadbiztosság, a tüzérség, az 
ujonczozási és lóavatási szakosztályok, valamint a felszerelési 
bizottság, mint központi katonai iroda nehány közegei által
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kiegészítve helyeztetett volna át Pestre. Mert Görgey nem te
hetett ismételt kirándulásokat Komáromból Debreczenbe, hogy 
teendőit a hadügyminisztériumban ellássa.

Kossuthnak, miután ő volt megteremtője mindannak, 
mitől a sereg harczképessége függött, minden körülmények közt 
Pesten kellett székhelyét felütni, hol közvetlen összeköttetés
ben m aradt Görgey vei. Kossuthnak is nagyobb apparátussal 
kellett magát ellátni politikai és közigazgatási tevékenységét 
illetőleg, melyek különben a szövetséges császári hadak gyorsan 
egymást követő hadműveletei folytán csakham ar egészen hát
térbe szorultak. A minisztériumok és az összes hivatalok azonban 
egyelőre feltétlenül Debreczenben maradhattak volna, hol Sze
mere mint miniszterelnök elláthatta volna a folyó kormány
teendőket. Fontos határozatok hozatala alkalmával Pestre jö 
hettek volna a miniszterek, képviselve államtitkáraik által, kik 
tárczájok vezetését átvették. így azonban az összes miniszté
riumok és hivatalok Pestre költöztek át Debreczenből s alig 
helyezkedtek itt el, m ár újra el kellett vonulniok.

Szóval az összes átköltözködési rendszabályok, melyek a 
hadsereg további felfegyverzését és szervezését két-három héttel 
megkárositották, annak be nem ismerésén alapultak, hogy az 
óriás harcz kezdetével, melyet a nemzetnek még fel kellett ven
nie, a legközelebbi időt csak minden erőnk összeszedésére s a 
harczi tevékenységre kell szentelnünk és hogy Pest, mint a 
császári hadak előre látható fő hadműveleti tárgya, sokkal ke
vesebb biztosságot nyújthat, mint Debreczen vagy Nagyvárad, 
miután az oroszok csak junius közepén kezdték meg hadmű
veleteiket.

Kossuth junius 5-én induit Debreczenből Pestre s útja 
Szolnokig diadalmenethez hasonlított. Minden községben, me
lyeken kíséretével átvonult, ünnepi ruhájában sereglett össze 
a lakosság, hogy egetrázó «éljen»-nel fogadja. Felpiperézett 
menyecskék és leányok virágokkal hintették be az utakat. 
Sok felszerszámozott ló állott készen, hogy az érkező ko
csik fogatait gyorsan fel lehessen cserélni és a parasztok 
valóságos versenyre keltek egymással az elsőségért. Kossuth
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Károlyi István gr. fogatán vonult be Pestre, melyet lovas tisztek 
és nemzetőrök vettek körül. A fogadtatás a lakosság részéről 
inkább szívélyes, mint impozáns volt. Pest bombáztatásának 
irtózatos jelei zavarták a bevonulás ünnepélyességét. Akkor 
bizonyára sejtelme sem volt róla Kossuthnak, hogy a kormány 
pesti tartózkodása c s a k j u l i u s  3 - á i g  fog tartani.

Gelich : Függetlenségi harcz. III. kötet. 28
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XXXIII.

Görgey átveszi a hadügyminisztérium vezetését s egyidejűleg megtartja, 
ideiglenesen fó'par'ancsnoki állását. — A központi hadműveleti iroda fel
állítása Tatán. — Szabó Imre a hadügyminisztérium államtitkárává és 
Waldberg ezredes a vezérkari szakosztály végleges főnökévé neveztetik 
ki. — Görgey fogadtatása a hadügyminisztériumban s had ügyminiszteri 
tevékenységének megkezdése. — Kossuth és Görgey több rendelete a 
hadseregben nyilvánuló visszaélések elhárítására. — A hadsereg uj be
osztása hadtestekbe. — Az ezredkötelék megszüntetése a régi sorezre- 

deknél s a zászlóaljak átalakítása honvédzászlóaljakká.

A hadügyminisztert tárcza átruházása Görgeyre s annak 
elfogadása az ő részéről nem volt érett megfontolás kifolyása. 
Annak az állításnak, melylyel némely munkákban találkozunk, 
hogy Kossuth Görgeynek hadügyminiszterré nevezése által el 
akarta őt a  működő hadseregtől távolítani, a mi fölfogásunk 
szerint semmi értelme nincs. A hadügyminiszteri állás a leg
korlátlanabb bizalmat feltételezi, az ő kezében fekszik a had
sereg jóléte vagy balszerencséje, melynek szellemi, erkölcsi és 
harczias fejlesztéséről neki kell gondoskodnia. Nem lehet te
hát valamely tábornokot egy hadsereg parancsnokságától talán 
bizalmatlanságból eltávolítani, hogy aztán az összes hadsereget 
a harczképességének emelésére szükséges minden rendelke
zésre álló segédforrással egyetemben kiszolgáltassák neki. Az 
olyan erélyes és önálló jellemű emberről, mint Görgey, fel le
hetett tenni, hogy mihelyt a hadügyi kormányzat élére áll, 
nagyfontosságu állását minden befolyástól menten egész ki
terjedésében be is fogja tölteni.

Görgey szervező képességgel is birt, ismerte a hiányokat, 
melyekben Magyarország fiatal hadserege szenvedett, valamint 
az azok elhárítására szolgáló eszközöket is s kétségtelenül
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tudta volna érvényesíteni a tábornokok alárendelését a had
ügyminisztérium parancsa alá s befolyását átalánosságban a 
hadműveletek menetére. De hogy mindezt keresztülvihesse, hi
ányzott mindenekelőtt az idő, minthogy a küszöbön álló tul- 
hatalmas támadás a hadi tevékenység lehető legszélesebb k i
fejtését és jó vezényletet igényelt. A nagy népszerűség mellett, 
melylyel Görgey a feldunai hadseregnél s utóbbi kitüntetései 
folytán még inkább növelt hírnevénél fogva átalában bírt, va
lamint ama körülménynél fogva, hogy Damjanich az egész 
hadsereg s a kormány legnagyobb sajnálatára lábát törte, 
Aulich pedig gyöngélkedése folytán nyugdijaztatta magát, Kos
suth abba a helyzetbe jutott, hogy alkalmaznia kellett őt ismét 
a főhadseregnél. Egy azonban bizonyos volt, az t. i., hogy Gör- 
geynek vagy hadügyminiszternek vagy főparancsnoknak kellett 
lenni, de mindkettő nem lehetett egy személyben. És mégis 
mindkét rendkívül fontos állás ellátásával megbizatott. Igaz 
ugyan, hogy Görgey csak ideiglenesen bízatott meg a dunai 
hadsereg fölötti parancsnokság vitelével, de hogyan lehetett az 
akkori időben szó Görgeynek, mint a magyar főhadsereg pa
rancsnokának ideiglenes alkalmazásáról a harcztér legfontosabb 
pontján ? Nem volt-e inkább előrelátható, hogy Görgey ideig
lenes parancsnoksága állandóvá fog átalakulni?

De elég legyen e tévelygésről.
E két állás elfogadása által az öntulbecsülés vádjának 

tette magát Görgey ki s még nagyobb baj volt az, hogy ama 
képzelgése által, hogy hadügyminiszter és főhadparancsnok 
lehet egy időben, egészen téves intézkedésekre ragadtatta m a
gát, melyek azt eredményezték, hogy a hadügyminisztérium
ban nem működhetett úgy, a mint óhajtotta, a sereg had
műveletének vezetésében pedig oly gyakorlat kapott lábra, 
mely meglepő hasonlatosságot tüntetett fel az istenben boldo
gult osztrák udvari haditanács szereplésével. Mindkét irány
ban képviseltette magát. Szabó Imre *) ezredes mint államtitkár

*) Szabó Imre inkább általános műveltséggel, mint magasabb ka
tonai képzettséggel birt. A háború alatti ténykedése szintén nem volt 
képes indokolni azt, hogy őrnagyból egy hó alatt ezredessé s államtitkárrá 
neveztetett, de kebelbarátja volt Görgeynek és ellenfele Kossuthnak, kinek

28*
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volt megbízva távollétében, mely csakhamar állandóvá lön, a 
hadügyminisztérium vezetésével, és Tatán egy központi had
műveleti iroda állíttatott fel törzskari főnökének, Bayer ezre
desnek vezetése alatt, mely az összes magyar seregek hadmű
veleteinek vezetésére volt hivatva. Az összes hadseregek, külön 
hadtestek és más hadcsapatok parancsnokai rendeletileg uta- 
sittattak, hogy Szabó és Bayer rendeletéit úgy tekintsék s azok
nak úgy engedelmeskedjenek, mintha csak ő tőle erednének.

Mig a hadtestparancsnokok, köztük két uj, a Vágnál az 
osztrák hadsereggel szemben hadtestök önálló vezetésében 
magukat kipróbálnák, Görgey Buda alól történt elvonulása 
után az első időkben többször utón volt a hadseregtől 
avagy Tatáról Pestre és onnan v issza, abban a hitben, 
hogy mindkét irányban meg bir felelni feladatának. S hogy 
erre komolyan törekedett, bizonyította a buzgalom, melylyel 
egészben véve czélszerü intézkedéseit foganatosítani ipar
kodott. Görgey május 27-én érkezett Debreczenbe. Mindenki 
kiváncsi volt ismerni a diadalkoszoruzta fiatal hadvezért, a 
hadügyminisztérium magasabbrangu alkalmazottai közt azon
ban nagy volt a nyugtalanság, minthogy többen — a mi 
különben nagyon jellemző Görgeynek Kossuthhozi viszonyára 
—• abban a véleményben voltak, hogy Görgey derekasan ki 
fogja mustrálni a minisztériumból a Kossuthistákat és saját 
embereit ülteti be. Még aznap bizonyosságot kellett szerezniük 
e tekintetben, mert m ár esti 6 órára az összes osztályfőnökök 
a hadügyminiszteri épületbe voltak rendelve, hogy bemutatt.as- 
sanak az uj hadügyminiszternek. A mondott órában megjelent 
Görgey Szabó és Waldberg kíséretében. Görgey fogadtatása 
és a jelenvoltak bemutatása Répássy tábornok által egyszerűen 
s igazi katonás modorban folyt le. Miután Görgey nagyon 
kevéssel mondott többet, mint hogy átveszi a hadügyminisz
térium vezetését, igy szó lt: «A legfontosabb szakosztályt eddig 
Gelich százados vezette, — százados ur lépjen elő.» Mi tel-

irányában nem is volt képes ellenszenvét elleplezni. Hivatalos ténykedé
sét illetőleg mindenekelőtt ki akarjuk emelni, hogy a hatáskörébe vágó 
teendők iránt még két hónap múlva sem volt kellően tájékozva. Külön

ben tetőtől talpig gentleman, derék tiszt és jó bajtárs volt.
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jesitettük felszólítását s Görgey azzal kezdette hozzánk intézett 
beszédét, hogy Klapka tábornok nagyon dicsérőleg nyilatkozott 
előtte a legnehezebb időkben kifejtett tevékenységünkről s en
nélfogva indíttatva érzi magát a szolgálat nevében köszönetét 
kifejezni nekünk. Midőn aztán felkért, hogy a jövőben is hasonló 
tevékenységet fejtsünk ki, feljegyzéseink szerint, szóról-szóra 
ezeket jegyezte meg: «Én a hadügyminisztérium vezérkari osz
tályát öt szakaszban akarom csoportosítani egy-egy törzstiszt 
vezetése alatt. Öné lesz a hadműveleti szakasz. A vezérkari 
szakosztály végleges főnöke — mondá rámutatva —  W ald- 
berg ezredes, előbb*) a 15. honvéd-zászlóalj parancsnoka lesz. 
Miután százados ur működése tartam a alatt az összes magyar 
hadtestek állapotának alapos ismeretére jutott, mig én csak 
a magamét ismerem, s egyszersmind az összes harczterek vi
szonyaival ismerős s a folyó ügyek iránt hasonlóan teljesen 
tájékozott, ezennel felkérem önt, hogy saját szakaszának ve
zetése mellett uj főnökét szakadatlanul támogassa, öt mindenbe 
beavassa és semmi titkot el ne leplezzen előle.»

Ez utóbbi megjegyzés Waldbergnek mint osztályfőnök
nek beigtatásával kapcsolatban más valakit, ki nem tudta 
volna a viszonyokat kellően méltányolni, arra a gondolatra 
vezethetett volna, hogy Kossuth párthivének tartják őt. De mi
után kezdetben Vetter tábornok, majd Stein ezredes foglalta 
el ezt a fontos állást, mi századosi rangunkkal csak ideigle
nesnek tartottuk állásunkat és épen semmi sértőt nem talál
hattunk annak egy ezredessel történő végleges betöltésében.

*) Waldberg tanult, régi praktikus tiszt volt, de katonai tudo
mányos képzettsége, cs. kir. őrnagygyá történt előléptetéséig nagy csorbát 
szenvedett a katonai határőrvidéken az akkori helyőrségi élet lélekölő 
formái alatt. Waldberg tehát mindenesetre inkább helyén lett volna a 
csapatoknál mint a hadügyminisztérium vezérkari szakosztálya élén, hol 
nem tudta magát szerepébe beletalálni. E mellett a helyzet kedvezőtlen 
fordulata következtében komoly gondolatok nyugtalanitották saját és csa
ládja sorsát illetőleg, mi némileg tetterejét is megbénította. Waldberg 
különben tiszta jellem, derék és törekvő tiszt volt. Működése megkezdé
sétől kezdve Görgey felszólítása következtében mi szakadatlanul oldala 
mellett voltunk, mint azt a folyó ügyekben való tájékozatlansága szük
ségessé is tette.
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Miután Görgey csaknem kizárólag velünk foglalkozott, 
magát meghajtva elbocsátotta a jelen volt urakat. Ezek rang- 
jok szerint elhagyták a termet s mi mint százados utolsónak 
m aradtunk a sorban. Ekkor oly jelenet következett, melynek 
elbeszélése talán nem fogja untatni olvasóinkat, mert világot 
vet az akkori előléptetési viszonyokra, melyek szálka voltak 
Görgey szemében. Mi távozásunk közben m ár az ajtóhoz kö
zeledtünk, midőn Görgey Szabóhoz fordulva hangosan meg- 
jegyzé: «Hogy van az, hogy Gelich mint hosszas szolgálatú 
osztrák tiszt százados maradt ily magas álláson?» — Szabó 
megjegyezte: «Én nem tudom». Erre visszaszólított bennünket 
Görgey s hozzánk is ugyanazt a kérdést intézte. Mi a forra
dalom előtt 8 l/2 évig szolgáltunk mint tiszt az osztrák had
seregben s igy abban nem tekintethettünk régszolgáltnak, a 
magyar hadseregben azonban, hol polgári állású egyének őr
nagyi vagy ezredesi rangra léptettek elő, hol a századosok 
gyakran amiatt panaszkodtak, hogy egy évi szolgálat után 
nem lehettek őrnagyok, minden esetre hosszas szolgálatúnak 
tekintethettünk.

Azt mondottuk Görgeynek, hogy mint szolgált tiszt nem 
szoktunk előléptetést kérni, most azonban kérdése által indít
tatva kimondjuk, hogy nem csak elő nem léptünk, de már 
tizenkét rangutódunk ugrott át bennünket. Ami valóságos 
anomalia korább elfoglalt állásunkra való tekintettel, a mely
ben vezérkari törzstisztek előléptetési javaslatai fölött kellett 
véleményt m ondanunk: «Ah, nonsens ! kiáltá Görgey, miként 
volt ez lehetséges ?» Mert a hadtestparancsnokok igénybe mer
ték maguknak venni a kormány kiváltságait s önhatalmúlag 
léptették elő a törzskari századosokat. Oly visszaélés, mely
nek különben már vége szakad. «Miért nem szólottái erről», 
jegyezte meg Szabó s Görgey e szavakkal fordult hozzánk: 
«Menjen m indjárt irodájába s mindenekelőtt írja meg saját 
előléptetési javaslatát. A tizenkét százados által átugrott 
rangját és illetékeit természetesen visszakapja.»

Ha Görgey, ki katonai dolgokban átalában éles meg
figyelő volt, észre nem veszi ez összejövetel alkalmával szá
zadosi ismertető jelvényünket gallérunkon és később sem tűnik
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szemébe, semmi kétség, hogy ugyanazon rangban éltük volna 
meg a forradalom végét is. Mert mi sem magunk, sem m á
sok által meg nem penditettük volna előléptetésünket. De ép 
oly bizonyos az is, hogy csak némi bőbeszédűség mellett 
könnyen felcseveghettük volna magasabb rangra is akkori 
állásunkban magunkat. De mi teljesítettük szolgálatunkat s ez 
nem igen engedett rá  időt, hogy előléptetési gondolatokkal fog
lalkozzunk.

Áttérünk most Görgey működésére, s alábbi rendeletéi
ből határozottan felismerhetjük törekvéseit. Hivatalba lépését 
mindjárt a következő rendelettel jelezte:

R e n d e l e t .
M i n d e n  h a d s e r e  g-p a r a n c s n o k n a k .

Ezennel hírül adom az összes hadseregnek s annak 
parancsnokainak, hogy a hadügyminisztérium vezényletét á t
vettem, minthogy azonban a jelen körülmények igénylik, hogy 
még egyideig a felsőtábort is személyesen vezényeljem, azért 
személyes távollétem idejére Szabó Imre vezérkari ezredest, 
mint minisztériumom álladalmi titkárát, a hadügyminisztérium 
ügyeinek távollétem alatti vezetésével megbíztam, s miután 
ezen határozatomat a kormányzó ur is helybenhagyta, tehát 
oda utasítom az összes hadsereget, s annak minden rangu s 
fokú parancsnokait, hogy nevezett status titkárom aláírásával 
ellátott rendeleteket mint saját intézkedéseimet tekintsék s 
azokat pontosan teljesíteni annál inkább kötelességüknek ismer
jék, minthogy minden, statustitkárom hivatalos eljárásából ered
hető felelősségi terhet magamra vállalok.

Debreczenben, junius 2-án 1849.
E rendeletet még az nap több más követte, melyek kö

zül a Kossuth által aláirt és Görgey által ellenjegyzett leg
közelebbi arra  volt számítva, hogy tüzetes áttekintést lehessen 
nyerni az összes hadtestek állapotáról és állásairól, valamint 
az  azokkal szemben álló ellenséges haderőkről és a melyben 
hangsúlyoztatok, hogy az erre vonatkozó jelentések nem neki 
—  Kossuthnak, — hanem a hadügyminisztériumnak küldendők 
be. Ez a rendelet, melyét Görgey nyilván azért bocsáttatott
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ki a kormányzó által, hogy az ő önállósága annál bizonyo
sabban megóvassék, következőleg hangzo tt:

R e n d e l e t e k .
A z  ö s s z e s  m a g y a r  h a d s e r e g  f ő p a r a n c s n o k 

s á g a i h o z .

Habár az ország kormányzási formája még ez ideig meg
határozva nincs is, de a miniszterek felelőssége ki van mondva 
s miután ennek értelmében a hadügyminiszter nemcsak had- 
müködései, de egyszersmind a hadsereg érdekeit illető bel- 
igazgatási ügyekről is nekem felelős s miután annak tudta 
nélkül semmi, a hadügyet érdeklő intézkedések nem tétethet
nek; tehát rendelem s meghagyom minden vezérnek, tábor
noknak, vagy bármikép nevezett parancsnoknak, hogy minden 
az ellenség vagy tulajdon seregünk állását akár a hadsereg 
egyes részei belviszonyait, kérelmeit, panaszait, úgy a tiszti s 
más, a hadseregnél szükséges alkalmazást illető előterjesztéseit 
s jelentéseit jövőre ne hozzám, a hadügyminisztérium mel
lőzésével, hanem egyenesen a hadügyminisztériumnak küldjék be.

Debreczen, junius 2-án 1849.
Az ország kormányzója Hadügyminiszter

K o s s u t h  Lajos. G ö r g e y  Arthur.

A határt nem ismerő visszaéléseket és az előlépteté
seknél uralkodott protekcziót illetőleg Görgey kezdeményezé
sére rendelet jelent meg, melyet könnyen érthető okokból 
szintén Kossuth által bocsáttatott ki s mely a következőket 
m ondotta:

A z  ö s s z e s  m a g y a r  h a d s e r e g  m i n d e n  h a d i  és  
v á r a k  f ő p a r a n c s n o k a i h o z .

Hogy azon végnélküli visszaéléseknek, melyek nemcsak 
az alsóbb fokozatú, de még a törzstisztek kinevezésénél is tör
téntek egyes seregeknél, hatályosan eleje vétessék, rendelem :

I. Hogy Magyarország s a vele egyesült — előbb Er
délynek nevezett — királyhágóntuli részek s az országhoz tartozó 
minden egyéb részek és tartományok összes hadseregében
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létező tiszti kinevezés, a századostól lefelé egyedül csak a had
ügyminisztériumot illeti, s minden más, bárhonnét eredt vagy 
eredhető kinevezés érvénytelen. Az őrnagytól felfelé a kinevezést
— a hadügyminisztérium előterjesztése alapján — magamnak 
fentartom.

II. Tiszti s más katonai hivatalnoki előterjesztési a ján
latokat csak a hadtestek (Armee-Corps) vagy önálló hadosz
tály (Armee-Division) parancsnokai tehetnek, kik ebbeli elő
terjesztésüket egyenesen a hadügyminisztériumnak fogják be- 
nyuj tan i.

III. Egyes parancsnokok hátráltatása esetében azok helyei 
ideiglenesen pótolandók, úgy azonban : hogy ezen ideiglenes al
kalmazásból a valóságos előléptetésre semmiféle jog vagy igény
—  utólagos jóváhagyásra, vagy megerősítésre — nem eredhet.

IV. Az eddigi, az előléptetések rendetlenségéből eredt za
varok kiegyenlítése végett oda utasiltatnak minden egyes had
testrészek, hogy a tiszti-kar létszámát s fokozatát kimutató 
sorjegyzéket a hadügyminisztériumnak e hó végéig mulhatlanul 
beküldjék.

E rendelet szoros megtartása felett a hadügyminisztérium 
fog őrködni.

Debreezen, junius 2-án 1849.
A z  ország kormányzója Hadügyminiszter

K o s s u t h  Lajos. G ö r g e y  Arthur.

Egy harmadik, ugyancsak Kossuth által kibocsátott ren
delet, mely Görgey ösztönzésére jelent meg, arra  volt számítva, 
hogy vége vettessék a kincstári pénzekkel eddig űzött rendszer 
nélküli kezelésnek, illetőleg visszaéléseknek. Ez irányban kü
lönben Mészárosnál sem maradtak el az intések és büntetések. 
A főhiba egyébként az egyének megválasztásában rejlett, kiket 
a pénzkezeléssel megbíztak. A rendelet, melyet Kossuth akkor 
kibocsátott, igy hangzott:

A z  ö s s z e s  m a g y a r  h a d s e r e g  p a r a n c s n o k a i n a k .

Azon botrányos visszaéléseknek, melyek eddig a had
sereg szükségei fedezésére kiadott pénzösszegek kezelésénél
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mutatkoztak, s részint hűtlenségből, részint szolgálati hanyag
ságból eredtek, hatályos gátlására e következendőket rendelem:

1- ször. Minden, a hadseregben létező bármi czélra pénzzel 
vagy annak kezelésével megbízott egyén, úgy annak parancs
noka, ki ezen kezelésről szinte felelős, oda utasittatik, hogy 
május végével számadását bezárva, a pénzlárban m aradt ősz- 
szeget, mint junius hóra szolgáló járandóságot és ezen hóra 
újabban utalványozott pénzösszeget a havi szükségek pótlására 
fordítsa, erről számadását a jövő hó 10-ig akkép elkészítse, 
hogy az legfelebb a hónap 20. napjáig a hadügyminisztérium
nál múlhatlanul megjelenhessen. Ezen szabály szerint lesznek 
jövőre minden hónapra a számadások beküldendők.

2- szor. Minden hónap közepén pedig be kell küldeni a 
jövő hónap előleges költségvetését egyenesen a hadügyminisz
térium hoz.

3- szor. Az igy elkészített számadásokat és előleges költ
ségvetéseket mindig az illető parancsnok és számadó saját 
aláírásaikkal ellátva terjesztendik fel.

4- szer. A ki ezen rendeletet teljesíteni elmulasztja, az a 
hadsereg létszámából egyszerűen ki fog töröltetni.

Ezen rendeletem teljesítése a hadügyminisztériumra bizatik.
Debreczen, junius 2-án 1849.

Az ország kormányzója Hadügyminiszter
K o s s u t h  Lajos. G ö r g e y  Arthur.

Görgey rövid szervezési tevékenységére áttérve, mindenek
előtt reprodukálnunk kell ama rendeletét, mely a h a d s e r e g 
n e k  h a d t e s t e k b e  l e e n d ő  u j  b e o s z t á s á r a  vonat
kozott s mely igy hangzott:

Az utóbbi hadjáratokban tett tapasztalás szerint a had
sereg felosztásában némely hiány merült fel, a mely neveze
tesen abban áll, hogy a haderő felosztására nézve általában 
az  osztrák rendszer u tánozta to tt: a mely az ép alakulásban 
levő hadseregnél részint zavarnak, részint pedig a m ár úgy is 
igen elharapózott rangvágy nevelésének alkalmul szolgált.

Ennélfogva a hadsereg felosztása következőleg fog meg- 
állap itta tn i:
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Legnagyobb taktikai egység a hadtest (Armee-Corps), mely •
10.000 hadakozóból álland.

A h a d t e s t :
2. g y a l o g  é s
1 l o v a s  h a d o s z t á l y b ó l  fog állani.
A g y a l o g  hadosztály:
5 z á s z l ó a l j b ó l .
A l o v a s  hadosztály :
2 e z r e d  b ó' 1 vagy 8 osztályból.
A hadtest és hadosztály parancsnokai valóságos állandó 

tisztségben leendenek.
A hadosztályoknak eddigi dandárokra felosztása a gya

korlati téren nem látszott eléggé czélszerünek, gyakran a had
osztályokba osztással cseréltetett fel, de főleg az a nélkül is 
felesleges törzstisztek szaporítását idézte elő.

Ha a körülmények szerint a hadosztályoknál kisebb al
osztályok igényelletnének, akkor ezek csak ideiglenesek lehet
nek, és sokkal czélszerübben fognak a csapat, mint dandár 
névvel neveztetni, minthogy eddig a dandárparancsnokság ne
vezete alatt külön hatóságot valánk szokva képzelni, mely a 
hivatalos ügyvitelben nyomós szerepet játszott.

A hadosztály, hadjárat közben, a körülményekhez képest 
több csapatokra oszolhat, minden csapatnak rangban leg
öregebb törzs- vagy főtisztje egyszersmind parancsnoka is s 
mihelyt elkülönözése megszűnik, előbbi körébe lép, tehát ha
dánál (Truppe) előléptetés által helye be nem töltetik. A tü
zérség a hadosztályokban m arad beosztva, és szolgálati viszony
ban a hadtestben egy tüzér-parancsnok alatt áll.

A szekerészei külön szekerész-parancsnokot kap, ki min
den hadtestben, a hol még nem léteznék, azonnal indítványba 
hozandó.

A hadtesthez beosztott mütestületek (technische Corps) 
közvetlen a hadtest-parancsnokság alatt állanak, alkalmazá
sukat pedig ott, hol a szükség fogja kívánni, mindenkor külön 
parancsolatok által nyerendik.

G ö r g e y  Arthur, 
fővezér és hadügyminiszter.
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A hadtest uj harczászati beosztásának indokolását tel
jességgel ki nem elégitőnek kell tekintenünk. A sereg korábbi 
beosztását azért hiányosnak mondani, m ert az osztrák beosz
tás utánzata volt, époly kevéssé involvál elfogadható alapot, 
mint az a további állitás, hogy a korábbi beosztás hatvá
nyozta a rangkórságot a hadseregben. Egy hadsereg beosztá
sára csak harczászati okok lehetnek mérvadók és ha mi akkor 
a dandárok- és hadosztályokba való beosztást fogadtuk el, ez 
főleg azért történt, mert ez nem csak az osztráknál, de vala
mennyi európai hadseregnél fennállott s máig is fennáll. Egy 
fiatal, kevéssé fegyelmezett hadseregnél a kisebb harczászati 
egységekbe tagolás annál indokoltabb, minthogy megoszlik a 
parancsadás s a csapatok vezénylete a harczban jelentéke
nyen megkönnyittetik. Ami a hadseregben uralkodott rang
kórságot illeti, az — nézetünk szerint — a hadsereg beosztá
sában nem talált tápot. Mert a kormány a magasabb rang
fokozatokra történő kinevezéseknél nagyon szűkmarkú volt 
és a hadosztályokat majdnem kizárólag ezredesek s a dandá
rokat alezredesek és őrnagyok vezényelték. A tábornokok 
száma a hadsereg erejéhez képest nagyon csekély volt. A 
visszaélés, mely e szerint a törzstisztek kinevezésénél elő
fordult, az őrnagyitól az ezredesi rangig terjedt úgy a m ű
ködő hadsereg kebelében, mint más szolgálati körökben. Kü
lönben ez a beosztás sem lépett teljesen életbe.

Miután a régi sorcsapatoknak, mint tudjuk, volt ezred
tulajdonosaik nevét a «honvéd» gyűnévvel kellett felcserél
niük, Görgey feloldotta a 2., 34., 39. és 60. gyalogezredek 
kötelékét s azoknak zászlóaljait, valamint az országon kívül 
fekvő magyar ezredek harmadik zászlóaljait honvédzászlóal
jakká alakította át folyó számokkal. E rendszabályt különböző 
tekintetekből hosszú időn át halogatták, most azonban a 
hadsereg harczászati egységének egyöntetűsége érdekében ká
ros következmények nélkül megtörténhetett. Az átalakulásnál 
a  sorzászlóaljak a következő számokat kap ták :
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Parancsnok:
A 2. gyalog ezred 2. zászlóalja a 107. sz. Szneszenszkv Károly ó'rnagy
> » > » 3. » » 108. » Buchta Ferencz *
A 19. > » 3. » » 109. > Horváth Pál »
» » > » 32. > » 110. » ?
» > . 33. » > 1 1 1 . » ?
A 34. 1 . » » 112. » Potoczky Péter »
» » • 3. » » 113. » Mayer Henrik »
A 39. » » 1 . » » 114. » ?
» » » » 2. » » 115. » Koltig Ferencz »
» » » » 3. » » 116. » Martinszky Ferencz »
A 48. » » 3. » » 117. » Lasberg Károly »
Az 52. 3. » » 118. » Desputh János »
A 60. » 1 . » » 119. » Meschide József »
» > » » 2. J> » 120. > Turner Gusztáv S>

> » > » 3. 2 > 121. » 9
A 01. és 62. gyalogezredek századai egy zászlóaljjá alakítva 122. 

számot kaptak Ilerkalovics András alezredes alatt.
Szervezési törekvései mellett eltávolitani igyekezett Gör

gey a működő hadseregtől még ama tábornokokat, kikről ko
rábbi önállóságuk következtében feltételezte, hogy nem fog
ják magukat a hadügyminisztériumnak alávetni. Ezek közé 
számította Görgey Bemet, Perczelt és Dembinszkyt. Bemről 
egyátalában szó sem lehetett, habár jelentékeny bekapásokat 
engedett is meg magának Erdélyben a kormány előjogaiba, 
mi nagyon kellemetlenül hatott Kossuthra. Letevéséről az er
délyi hadsereg parancsnokságánál nélkülözhetetlenségét nem is 
tekintve ama komoly időszakban annál kevésbé lehetett szó, 
minthogy éppen akkor újabb sikereket m utathatott fel a Bán
ságban. Ha Görgey mindamellett is javaslatba hozta eltávolí
tását a hadseregtől, ez bizonyára amaz egyszerű okból tör
tént, mert a hadsereg főparancsnokául volt kiszemelve. Per
ezel Mórral és Dembinszkyvel, kik ■■ személyes ellenei voltak 
Görgeynek, annyival könnyebben ment a dolog, m ert Perczel 
Kossuthtal is feszült viszonyban állott. Az utóbbi időben iz
gatott levelezés folyt közöttük s a mi Dembinskyt illeti, ez 
maga lemondott a fclsőtiszai hadsereg parancsnokságáról; 
m ert Kossuth nem vette figyelembe előléptetési javaslatait, 
Bulharin helyett ugyanis Wysoekyt nevezte tábornokká, más 
javaslatait pedig egészen ad acta tette s végül mert ama feltétel



ellenére, hogy önálló maradhasson, most Görgey parancsai alá 
volt állítandó.

Guyon elmozdítása, ki a függetlenségi nyilatkozat hive 
volt és semmiesetre sem bírt képességgel oly fontos várnak 
mint Komárom parancsnokságára, egyszerűen Klapkának ko
máromi várparancsnokká s neki az alakulóban levő tartalék
hadtest parancsnokává történt kinevezése által ment végbe. 
Guyon ugyan Debreczenbe jött, lárm át csapott ottan állító
lagos hátravetése miatt, Kossuth szintén pártját fogta a vitéz 
kardforgatónak, de mindez nem használt semmit.

Perczel helyére Vettert hozta Görgey javaslatba, ki tu 
lajdonképpen a magyar főhadsereg főparancsnoka volt még, 
de Tisza-Fiireden történt súlyos megbetegedése folytán Görgey 
vette át ideiglenesen a főparancsnokságot. A győzelmek után, 
melyeket Görgey e hadsereggel vívott, kijelentette Vetter, hogy 
lemond a főparancsnokság átvételéről s beéri a déli hadsereg 
parancsnokságával. Wysocky Dembinszky helyett a IX. had
test parancsnokságát vette át.

Görgey első Debreczenben tartózkodásáról meg kell még 
említenünk, hogy mindjárt megérkezése után az úgynevezett 
békepárt értekezletére hivatott meg, mely még az nap este 
tartatott. Összesen mintegy húsz képviselő jelent meg, kik 
közt az öreg Mészáros is ott volt. Arról, a mi közte és a 
párt emberei között történt, valamint a függetlenségi, nyilat
kozat megsemmisítésére vonatkozó terveinek megváltoztatásá
ról és elejtéséről s végül a tárgyalások előreláthatott ered
ménytelenségéről az ellenmondások egész tömke.legébe bonyo
lódik emlékirataiban Görgey, melyek legjobb bizonyítékok 
arra, hogy oly dologgal foglalkozott, amelylyel ő maga sem 
volt tisztában s mely akkor m ár semmi tényleges alappal nem 
birt. E megjegyzéssel végkép pihenni is hagyjuk Görgey állam- 
csinyeszméit és visszatorlási terveit.

Alig rendezkedett be Budán félig meddig a hadügymi
nisztérium, megjött Görgey is Tatáról, hogy hadügyminiszteri 
teendői után lásson. Minket külön megbizott, dolgozzuk ki a 
visszavonulási intézkedéseket a 9. hadtest számára, mi rög
tön megtörtént, s a délután folyamában hivatalszobájába hi-
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vatott bennünket, hol Szabó és W aldberg Erdély felütött 
térképe előtt állottak. Ez urak jelenlétében felkért bennünket: 
nyújtsunk neki átnézetet, az erdélyi harczszinhely fölött. Gör
gey átalában élénk érdeklődést tanúsított a szakmájába vágó
teendők iránt. Miután kellő felvilágosítást nyújtottunk neki a 
csapatok erejét és felállítását, felfegyverzését, élelmezését, lő- 
készleteit s a szükség egy időre történt biztosítását, valamint 
a szorosoknál alkalmazott holt védelmi eszközöket (erődítések), 
illetőleg jelentettük, hogy éppen akkor érkezett egy futár In- 
czédy Samutól Halmágyról azon jelentéssel, hogy az oláhok 
őt hátrálásra kényszeritették, minek folytán erősítést kér. Ez 
erősítés megadását sürgősen ajánlottuk, figyelmeztetvén azon 
veszélyre, mely keletkezhetik, ha az oláhok Szatmár felé elő
nyomulva hadmükö dési készleteinket, az ágyuöntőt s a lőpor
gyárat elfoglalják, vagy ha Soborsinon át a Maros völgyön 
előnyomulva s a bánsági oláhokat is fellázítva az aradi os
tromló sereget háborgatják. Görgey tudni kívánta, hogy az 
illető vidékeken «mit tesznek a magyarok ?» Mi azt válaszol
tuk, hogy a tábornok tudni fogja, hogy Krassó vidékén a 
határszéli lakosság oláh, s ez ideig békésen viselte magát. 
Görgey mosolygott s összecsapván a térképet a kíséretében 
voltakkal távozott. A kívánt erősítést mindazonáltal megadták.. 
Görgey még az nap a hadsereghez utazott.
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Perczel visszatérése Bácskába. — Kísérletek Kniczaninnak s a szerb szabad 
csapatoknak eltávolítására vonatkozólag a szerb fejedelemnél. — Perczel 
máj. 22-én megtámadja Titelt. — Második támadás május 25-én. — Perczel 
figyelő' állást foglal el Jellachich ellen. — A bán visszavonulása Budáról 
Eszékre. — A bán előnyomul május 18-án a Duna jobbpartján Karlo- 
vicz felé — Mamula támadása a péterváradi magyar ütegek ellen. ■— A 
nán átkelése Zalán-Keménnél és állásfoglalása a titeli fensikon. — Per
czel kitörése Péterváradról. — A kaácsi csata. — Perczel visszavonulása.

— Parancsnokváltozás. — A viszonyok Erdélyben.

Miután mindazt megbeszéltük, mi a felső Dunánál ural
kodott fegyverszünet alatt törvényhozási, közigazgatási és szer
vezeti téren történt, még amaz eseményekről kell emlitést ten
nünk, melyek ez idő alatt a déli harcztéren és Erdélyben 
végbementek, hogy a gyorsan lefolyt nyári hadjárat következő 
leirását ne legyünk kénytelenek félbeszakitani.

Perczel Mór Pancsova elfoglalása után a Bácskába tért 
vissza, hogy a titeli fensikot, melyet bánsági hadműveleteinek 
megkezdése előtt hasztalanul tám adott meg, birtokába vegye. 
Az erős állást még mindig Kniczanin tartotta megszállva 4 
rendes határőrvidéki zászlóaljjal, 3000 főnyi szerb szabadcsa
pattal és 50 ágyúval.

Perczel m ár korábban megkísértette Kniczanin és sza
badcsapatainak eltávolítását a magyar területről egy a szerb 
fejedelemhez intézett levél által kieszközölni. A levélben hi
vatkozott Perczel a most m ár önálló Magyarországnak Szer
bia iránti békés érzületére, azonban mint előre látható volt, 
a lépésnek nem lett sikere. Kniczanin nemcsak megmaradt az 

osztrák déli hadsereg kötelékében, hanem a legmakacsabbul 
is védte a reá bízott fontos pontot. Az első tám adást máj.
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22-én tette Perczel. Hogy az ellenség figyelmét a  tám adás 
tulajdonképeni tárgyától Vilovától elterelje, ál tám adásokat in- 
téztetett Periasz és Mossorin ellen. A tulajdonképeni támadást 
maga Perczel tette 6 zászlóalj gyalogsággal, egy osztály Fer- 
dinánd-huszárral és egy osztály baranyai lovassal, három 
üteggel.

A vilovai állást 9 ellenséges zászlóalj tarto tta  meg
szállva 10 ágyúval. Ezek a terep előnyei által védve oly ko
nok ellenállást fejtettek ki, hogy Perczel, m iután csapatai a 
nap folyamában ismételve sikertelenül kisérlették meg a tá 
madást, az ütközetet beszüntette s egyelőre az egyoldalú kö- 
rülzárásra szorítkozott, mig megkapja a péterváradi erődből 
a mocsáros átkeléseken leendő átjutáshoz szükséges anyagot. 
Perczel támadásai különben oly erővel voltak téve, hogy 
Kniczanin azok ismétlődése esetén nem hitt többé kellő ellen
állást kifejthetni s a Jellachich előőrsét vezénylő Horváth ezre
destől sürgetően támogatást kért. Ez m ár máj. 23-án meg
érkezett 2 határőr vidéki zászlóalj, egy osztály dsidás és egy 
röppentyű-üteg erejében, melyek Zalánkeménből hajón kel
tek át Titelbe.

Máj. 25-én ta lp a k , kecskelábak és futóhidak érkez
tek egy szakasz utászszal Perczel giurgiovai főhadiszállására 
s a terep alapos kémszemléje után m ásnapra határozták az 
újabb támadást. E őzéiből éjfélutáni 1 órakor indult ki Perczel 
a táborból s a támadó főoszloppal, mint az első alkalommal, 
Vilová felé vette útját, mig egy mellékoszlopnak Mossorin 
mellett, kellett az ellenséget foglalkoztatni. Vilovánál reggel 
felé nagyon heves harcz fejlett ki, melyet Perczel tüzérsége 
élénk tüzeléssel a helység és a földsánczok ellen nyitott meg. 
Eközben az utászok által vert hidakon a legsűrűbb kartács
zápor között egész a sánezokig nyomultak a rohamoszlopok, 
mialatt a saját tüzérség éppen nem működhetett közre. A 
Wasa-gyalogezred egy zászlóalja és a 8. honvéd-zászlóalj ve
tekedtek egymással az ütközetben.

Titelről heves ágyutüzzel viszonozták Perczel csapatai
nak támadását a különböző kaliberű számos ágyúból. A hon
védek halált megvetve indultak többször roham ra s máj.

29G el ich  : F ü g g e tlen ség i h a rcz . I I I .  kö te t.



27-én reggelig folytatták a harczot, midőn belátta Perczel, 
hogy ereje Titel bevételére elégtelen s előretolt lovasságának 
fedezete alatt megkezdte a visszavonulást kifáradt gyalogsá
gával. A Titel ellen intézett támadás alatt Bene dandára 
Periasz felől foglalkoztatta az ellenséget egy zászlóaljjal, egy 
lovas századdal és egy üteggel a Béga-csatorna melletti állá
sából. Perczel vesztesége körülbelől 120 halottra és sebe
sültre rúgott, az ellenség födött állásában csak csekély vesz
teséget szenvedett. Perczel most Jellachich mozdulatainak 
szemmeltartására szorítkozott, ki a Duna jobb partján had
testével m ár közeledni kezdett. E helyen vissza kell térnünk 
a bánnak Budáról való visszavonulására, melyről más helyen 
csak átalánosságban emlékezhettünk meg.

A bán, midőn Buda környékét elhagyta, hogy dél felé 
vonuljon, Horváth ezredesnek Adonynál állott mintegy 2000 
főnyi portyázó csapatát egy zászlóaljjal erősítve, elővéd gya
nánt előre küldötte. A hadtest zöme ápr. 26-án ért Ádonyba,
27-én Duna-Pentelére és máj. 1-én Tolnára, honnan Ottinger 
egy erős elkülönitménynyel Pécsre küldetett, hogy helyre
állítsa ott a rendet, melyet a népfölkelők hir szerint megza
vartak volt. Máj. 3-án Jellachich hadtestének zöme Szegszárdra, 
6-án pedig Mohácsra ért. Itt m aradt 7— 8-án s a Pécsről 
visszatérő Ottinger itt ismét csatlakozott hozzá.

Miután arról értesültek, hogy Baja meg van szállva, 
egy 4 századból álló elkülönitmény néhány röppentyű-ágyúval 
Geysau br. százados parancsnoksága alatt szállott fel Mohácson 
a «Herkules» hajóra, hogy Bajára menve, az ellenséget onnan 
kiűzze. A városban Járossy őrnagy állott egy pár honvéd
századdal, melyeket a népfölkelés támogatott a Duna partjának 
megfigyelésében. Egy parti ütegben, melyet Járossy állíttatott 
fel, néhány ágyú, köztük két 18 fontos is volt elhelyezve. 
Midőn a fönnemlitett gőzhajó két uszályhajőval együtt május 
6-án Baja előtt megjelent, hogy az osztrák elkülönitményt 
partra szállítsa, a parti üteg ágyúi tüzelni kezdtek rá  és 
megsértették úgy, hogy képtelen volt megfordulni s felfelé kellett 
menekülnie. így végződött Geysau expedicziója.

Május 10-én Eszékre ért a hadtest, hová a bán is meg
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érkezett, ki 6-án Zágrábba ment, hogy ott némely országos 
ügyeket elintézzen. Eszéken nagy hadi készleteket talált a 
bán, melyeknek segélyével hadtestét restaurálhatta. Újjászer
vezése, mely közben «déli hadsereg» elnevezést kapott, ha
sonlóan nagy erélylyel folyt. Május vége felé m ár 31 zászló
aljat, 35 lovas századot és 140 ágyút, összesen 33.700 em
berrel számlált a déli hadsereg, —  nem számítva bele a Péter- 
váradot körülzároló hadosztályt, — mely 4 hadosztályba és egy 
szerb dandárba volt osztva. Miután az eszéki vár teljes vé
delmi állapotba helyeztetett és Neustädter vezérőrnagy á t
vette benne a parancsnokságot, a bán elhagyni készült a vá
rost, előbb azonban egy bombasztikus kiáltványt intézett a 
szerbekhez, melyben el volt mondva, hogy mig a szerbek a 
szerb vajdaságban Európa bámuló figyelmét, vonták magukra 
s az ellenségnek különböző csatatereken legyőzése által dics
teljes tetteik véres viszhangját keltették, horvát testvéreik is 
hősiesen harczoltak a szabadságért és a trón fentartásáért. A 
hadiszerencse azonban lengeteg, mig az ügy szentsége által le 
nem győzetik 1 Most azonban a szerb testvérek, kik eddig 
csak szivbelileg voltak a horvátokkal egyesülve, egymás mel
lett fognak állani ezekkel a szabadságért, és királyért a csa
tamezőkön. Ez egyesülés legyen kezdete a renditbetlen egy
ségnek Szlava anya gyermekei k ö z t!

Jellachieh legelőbb is Battinánál akart átkelni a Dunán, 
de ettől elállott, midőn megtudta, hogy az említett községgel 
szemben egy parti üteg van felállítva. Ezt m ár május 9-én állí
tották fel a magyarok, hogy elzárják a császáriak előtt a 
folyamon való összeköttetést. Május 10-én heves tüzelést is 
nyitottak belőle Battina ellen, mi 40 házat lángba borított s 
ez az ottani osztrák vadász-zászlóaljat a község kiürítésére 
kényszerítette.

Erre Dályánál akart Jellachieh a birtokában levő hid- 
anyagból, melyet a rendelkezésére állott 4 gőzössel vitetett 
oda, a Dunán hidat veretni, hogy Perczelt hátban támadja, 
de ezzel a vállalattal is felhagyni kényszerült; mert úgy 
Mayerhofer tábornok, a Péterváradot körülzárt hadosztály 
parancsnoka, mint Kniezanin sürgősen támogatást kért.

29*
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Erre elhatározta a bán, hogy a jobb parton nyomul elő, Za- 
lankemennél kel át Titelbe s azután nyomul elő támadólag. 
E végből május 18-án két hadoszloppal elvonult Eszékről. A 
bal szárnyoszlop Vukovár és Ulokon át Karlóczának vette út
ját, a jobb oszlop pedig Tavornikon át Rumába indult s Jel- 
lachich ott ütötte fel főhadiszállását. Horváth elővéd-dandára 
Zalankeménig nyomult elő. A 22. gyalog sorezred két zászló- 
alját, melyek Triesztből érkeztek, azonnal a péterváradi kö
rülzáró hadosztály erősítésére küldötte.

Midőn Jellachich m ár közeledőben volt, Perczel még egy 
kísérletet tett Karlócza lakosságának megnyerésére. Az újvi
déki polgárság egy bizottsága vállalkozott a karlóezaiak kien
gesztelésére, mi azonban nem sikerült nekik. Akkori szorult
ságukban nem adtak ugyan merev elutasító választ, de mégis 
olyat, melyből kitűnt, hogy m ár le vannak kötve. Egyébiránt 
Perczel, ki oly erélyesen és szigorúan lépett fel a szerbek kö
zött, hogy Kossuthnak szelidségre kellett őt inteni, nem is 
várhatott közeledési kísérleteitől más eredményt.

Kövessük most a további eseményeket, melyeknek kö
zéppontja egyelőre Pétervárad.

A bánnak Szerénységbe érkeztével mindenfelé s Péfer- 
várad előtt az ellenséges megszállási területen is nagy élénk
ség volt észlelhető, miből közeli támadó fellépésre lehetett kö
vetkeztetni. A várban nem maradtak tétlen nézői az előkészü
leteknek, melyek a körülzáró hadosztálynál folytak, sőt inkább 
erélyesen folytatták a védelmi intézkedéseket, nevezetesen 
Újvidék városát az előtte fekvő majorokkal, melyek az átel
leni oldalon feküdtek, valamint a Lajos- és Rókusvölgy kül
városokat sánczöv segélyével a vár területéhez csatolták. A 
hajóhíd előtt, mely Péterváradot Újvidékkel összekötötte, egy 
«bidkigyó» nevű erődöt emeltek. Ez az erőd támpontul szol
gált az elsánczolt vonal számára, melvlyel Újvidék körül volt 
zárva. Midőn a császári déli hadsereg közeledtével a várból 
észrevették, hogy Mamula védsánczokkal meg akarja köze
líteni, egy ellensáncz ásását határozták el, hogy az ellenséges 
előnyomulást feltartóztassák. Ezt Glucsak mérnökkari százados 
és Neweklowski árkászhadnagy hajtotta végre, kik két éjsza-
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Icát használtak fel erre. Egy erős gyalog csapat által védve 
gátkosarak segélyével 500 ölnyire megközelítették az emlí
tett tisztek az ellenséges sánczokat s hatlábos sánczkosarak- 
ból egy nyolcz ágyús taraczküteget állítottak föl mögötte. A 
bán máj. 23-án érkezett a körülzárási munkálatok megtekin
tése végett Pétervárad elé s emez üteg rohammal elfoglalá
sát és szétrombolását rendelte el, mint a mely nagyon h á trá 
nyos volt Mamula állására.

Mamula a vett utasítás értelmében május 24—25-ke 
közti éjjel éjfél utáni 2 órakor három hadoszlopban elő
nyomult, melyek közül a bal és a közép hadoszlop egyenkint 
hét századból, a jobb pedig három zászlóaljból állott. A bal
szárny a dunaparti szőlőkben egyenesen a magyar taraczk- 
üteg ellen nyomult elő s parancsnokának sikerült hadicsel 
és a 2. honvéd-zászlóalj őrszemének hanyagsága által azt 
hátba fogni s két ágyúját a közeli mély útba dobni. A be
nyomult ellenséges csapatokat, melyek az üteg szétrombolá- 
sához s az ágyuk eltávolilásához kezdtek látni, a Gyulay 
ezred 3. zászlóaljának egy százada, melylyel Hollán Ernő elő
sietett, vetette vissza.

A közép hadoszlop a majorok ellen indult, a három 
zászlóalj pedig a Mária-kápolna irányában és onnan a majo
rok baloldalába hatolt. Itt sikerült Perczel Miklósnak a m áso
dik honvéd zászlóaljjal az ellenséget kiszorítani, ellenben a 
kalváriahegyi szöggátból két hatfontos ágyút nem tudott meg
menteni. A támadás czélját, az ágyuk elvételét s a taraczk- 
üteg szélrombolását azonban nem érte el Mamula.

Junius 3-án a bán seregének nagyobb része — a Raz- 
tich-féle tartalék gyaloghadosztály kivételével, mely Karlóczán 
m aradt — Zalánkeménből a titeli fensikra kelt át, hol főhadi
szállását is felütötte. Perczel Mór még mindig Vilová előtt 
állott, a magas vízállás miatt azonban semmi vállalatra nem 
gondolhatott. De midőn megtudta, hogy Jellachich már átkelt 
a  Dunán, feltette magában, hogy Péterváradról kitör s a 
körülzáró vonalat áttörve, a bán közlekedését fenyegeti s őt a 
Duna jobb partjáról visszaszorítja. Perczel a legszigorúbb 
elővigyázati rendszabályok szem előtt tartása mellett fogott e
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hadművelet keresztülviteléhez s egy elkülönifményt hagyván 
Vilová előtt, junius 2 —3. közti éjjelen Újvidékre indult had
testével s a rá  következő éjjel átkelt a Péterváradra vivő 
hídon. Junius 3-án éjfél előtt átvonultak a támadó hadoszlopok 
a majorokon, födve Pétervárad előtt a szőlőhegyek lejtőin a 
bukoviczi völgy torkolatáig, mely az ellenséges felállás köz
pontján mint főtámadási tárgy volt megjelölve. A jel a tám a
dásra az erőd szarvmüvéből Kamenicz ellen irányuló ágyu- 
tüz által volt megadandó, mire a várőrség négy gyalog száza
dának az ellenséges balszárny elővédéit kellett megtámadnia,, 
hogy az ellenség figyelmét a tulajdonképeni támadástól el
terelje.

Ennek foganatosítására Palóczy alezredes 4 zászlóaljjal 
átvonult a bukoveczi erdőn, hogy az ellenséges sánczokat át
törje, a Karakast megkerülje s aztán Kamenicz ellen arczot 
csináljon. Gaál ezredes öt zászlóaljjal követte az első had
oszlopot a bal oldalon. Az ő feladata volt a Veziráczot ro
hammal elfoglalni s feltartóztathatlanul Karlóczába benyo
mulni. Az adott jelre megtörtént a tüntetés az ellenséges bal
szárny ellen. Palóczy hadoszlopából a Dom-Miguel ezred 
vitéz zászlóalja rohamm al elfoglalta a Karakást. valamint 
egy gradiskai zászlóalj által védett redutot s a legény
ség aztán a futó határőrvidékiek ellen forditá azoknak 
ágyúit úgy, hogy 126 közember és 5 tiszt esett el közülök. 
Gaál hadoszlopa háromszori roham után elfoglalta a Vezi
ráczot az ellenséges vonal legfontosabb pontjaival együtt. A 
magyarok győzelme a körülzáró vonal áttörésével és a sán- 
czok birtokában döntőnek látszott, midőn Raztics hadosztálya 
Karlóczáról jőve, d. e. 10 órakor belevegyült a harczba. Mi
után magyar részről elfeledtek tartalékot kikülönitni és a gya
logság ki volt merülve, megkezdték a visszavonulást. Az el
foglalt 17 ágyúból csak ötöt vihettek magukkal. A magyarok 
vesztesége e heves ütközetben 300 főre ment holtakban és 
sebesültekben, az osztrákoké 7 tisztre és 251 közemberre. A 
magyar részről mutatkozó többlet az erődített pontra történt 
támadás által magyarázható meg.

Perczel az Újvidék alatti táborba vonult hadtestével.
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Előtte való nap Vukovich miniszter is oda érkezett, hogy 
tudassa vele, hogy a minisztertanács által jóváhagyott had
műveleti terv értelmében az orosz beavatkozással szemben
12.000 embert a felső hadsereghez kell hadtestéből küldenie, 
a többivel pedig a Bácska és a Bánság védelméről gondos
kodnia. Egyébiránt tetszésére bízatott, hogy személyesen 
vezesse a 12.000 embert a felső hadsereghez. De junius
12-én mindenesetre O-Becsénél kell e csapatokat összponto- 
silnia, Bajánál avagy Bezdánnál átkelni a Dunán s egy vagy 
több hadoszlopban a felső Dunához sietnie. Tehát Perczelnek 
kellett 12.000 embert Görgeyhez vezetnie ! vagy pedig a Bács
kát és Bánságot egy teljesen újjászervezett és erős déli had
sereggel szemben elégtelen erőkkel védenie, Temesvárt és 
Aradot keményen ostromolnia és minden fontos pontot meg- 
szállania! Nem Perczelt akarták ily feltevéssel távozásra b irn i? 
Utóda — Vetter — már úgy is ki volt jelölve helyettesí
tésére !

Elég az hozzá, hogy Peressel, kinek súrlódásai a kor
mánynyal tetőpontra hágtak, eltökélte magát, hogy személye
sen vezeti fel serege egy részét. Előbb azonban még valamire 
akart Pétervárad előnyére vállalkozni, mit különben nem kel
lett volna tennie s rögtön elvonulnia Újvidékről hadtestével. 
De két jelentés által, melyek Gzintula dandárától érkeztek és 
úgy hangzottak, hogy az ellenség ereje Józseffalva közelében 
csekély és irreguláris szerbekből áll, tám adásra vezettette m a
gát. Időközben Jellachich is arra  szánta magát, hogy tám a
dólag nyomul elő a Bácskában, hogy ,a magyar csapatok 
öszszeköttetését a Tisza és Pétervárad között megszakitsa. 
De emellett hadtestének, mely a titeli fensik korlátolt terén 
már csak háromnapi élelemmel birt, ellátása is annak 
elhagyására ösztönözte őt. Kniczanin szerb dandárát Titelnél 
hagyván hátra, jun. 5-én megindult a bán. Balszárnyát Gram
mont dandára képezte, mely a Duna balpartján felfelé Kaácsra 
nyomult, ezt követte Puffer dandára Kovilig, hol jun. 6-án a 
jobbpartra kelt át, hogy a körülzáró hadtest Hallavanga-féle 
dandárát, mely a Péterváradból tett kitörés alkalmával sokat 
szenvedett, felváltsa s azt a hadtesthez csatlakozni engedje,
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Ottinger lovas hadosztálya, mely a czenlrumot képezte, a tar
taléktüzérséggel és némi gyalogsággal a kaácsi erdő felé nyo
mult. A jobbszárny Józseffalvát szállotta meg és Raztics gya
log tartalék-hadosztálya Georgievo és Kovil Szt,-Iván mellett 
foglalt állást.

Perczel Mór jun. 7-én éjfél után indult ki 8 zászlóaljjal, 
5 lovas század Ferdinánd és Hunyady-huszárral és 4 üteggel 
a táborból. Czintulának lándzsával fegyverzett mozgó nemzet
őrségből álló dandára egyidejűleg Csurogról Józseífalva felé 
volt hivatva tüntetni. Perczel három hadoszlopba állította csa
patait. A jobbszárny Gaál alatt Kovil felé tartott, a czentrum 
Perczel személyes vezetése alatt a kaácsi erdőnek vette útját, 
és a balszárny Mihalovich alezredes alatt az országúton nyo
mult előre. Reggeli 4 —5 óra közt érkezett Perczel a kaácsi 
erdő elé s anélkül, hogy tudná, miként az ellenség azt már 
megszállotta —  hol maradt a biztonsági szolgálat! — ágyu- 
hordtávolra felvonultatta ütegeit, midőn Gaál hadoszlopa h ir
telen és váratlanul gyönge ágyutüz mellett balra húzódott s 
a czentrumra hátrált vissza. Ottinger kezdetben csak három 
lovas századot s egy lovas üteget állított szembe, lovassága 
zömét pedig minden oldalról leendő előtörés végett az erdő 
mögött állíttatta fel. Az ütközet kezdetben csak a tüzérséggel 
folytattatott. Midőn azonban Perczel csapatai kifejlődtek, elő
törtek az osztrák lovas töm egek: Fejérváry ezredes 4 század 
Wallmoden vértessel. 2 század Schwarzenberg dsidással és 6 
ágyúval Perczel baloldala ellen, 3 század szász és 2 század 
Wallmoden vértes a jobboldal ellen nyomult, mig Ottinger a 
Hardegg vértes és a császár dragonyos ezredekkel a magya
rok középhada felé tartott. A kombinált lovas tám adás sza
batosan és ügyesen volt végrehajtva s Perczel teljes vere
ségét vonta maga után. Legelőbb tüzérsége és lovassága, me
lyeknek a gyalogság visszavonulását kellett volna fedeznie, 
menekült Újvidék irányában. Ottinger lovassága árkon-bokron 
át üldözte a futókat s kaszabolta a magyar gyalogságot. A 
veszteség magyar részről 800 főre ment halottakban és se 
besültekben, 1500 ember pedig szétszóratott.

Ez ütközetben legtöbbet szenvedett a 8. honvéd-zászlóalj
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mely részint lekaszaboltatott, részint szétszóratott úgy, hogy 
Barcza őrnagy este azt jelentette Perczelnek, miként ő zász
lóalj nélkül maradt. A Tursky ezred zászlóalja is erősen meg 
lön tizedelve. Az ellenség vesztesége jelentéktelen volt, mit az 
ütközet lefolyása magyaráz meg. Perczel ismét az újvidéki tá 
borba vonult be, hová csak .másnap este érkeztek egyesek, 
épugy mint egész osztályok a szétszórt gyalogságból.

A bán hadseregének állásfoglalása amaz ütközet után a 
következő v o lt: a balszárny Kaácson maradt, hová az ágyu- 
és lőszertartalék is bevonult, a czentrum Jarekbe, a jobb 
szárny egész Temerinig vonatott előre. Perczel mozdulatainak 
szemmeltartására Petrovácz felé küldetett ki egy portyászó 
csapat.

Perczel, nehogy abbeli szándékában, hogy seregének egy 
részét a felső Dunához vezesse, a bán gyorsabb előnyomulása 
által gátoltassék, siettette Újvidékről elvonulását. Miután jun. 
7-én csapatait összegyűjtötte és rendbe hozta, a rákövetkező 
éjjel felkerekedett s a kulpini szőlők közt tanyázott, honnan 
az ellenséges portyászó csapattal történt jelentéktelen össze
csapás után egész a Ferencz-csatornáig, Verbászig folytatta 
előnyomulását.

Perczel eltávolítása a déli hadseregtől, mint tudjuk, el 
volt határozva és a vereség, melyet Kaácsnál szenvedett, 
várva-várt alkalom volt Görgeyre és Kossuthra nézve, hogy 
őt a parancsnokság alól felmentsék. Tóth Ágost *) ezredes az 
erdélyi hadseregtől nyerte a 4. hadtest parancsnokságát s nem 
sokára Vetter a  déli hadsereg főparancsnokságát.

*) Tóth Ágost, a magyar hadsereg egyik legkitünó'bb tisztje, a bé
csi hadmérnöki akadémián nyerte katonai kiképezttiését, melyből 1831- 
ben mint hadnagy a porosz herczeg nevét viselő 34. gy. ezredbe lépett, 
melyben j 848-ig századossá lépett elő. Az osztrák hadseregben töltött 
szolgálati ideje alatt teljes nyolcz éven át a vezérkarba volt beosztva. 
Midőn Tóth 1848-ban ezredével Lembergből Magyarországra jött, ő maga 
folyamodott egy honvéd zászlóalj parancsnokságának ráruház']sáért s 
mint őrnagy a 30. zászlóalj parancsnokává neveztetett. Ezredesi rangjá
nak elnyeréséig Erdélyben harczolt Bem alatt, ki mint egyik legkitűnőbb 
törzstisztjét a beszterczei katonai kerület parancsnokságával bízta őt 
meg. Onnan Magyarországra rendeltetett. A forradalom után több évi



Erdélyben Bem távolléte alatt nem folytatták oly buzgón 
a honvédelem szervezését, mint korábban a legsúlyosabb kö
rülmények között tették. Az oláhok növekvő elkeseredettséggel 
folytatott harczának elfojtására, miután Hatvani ügyvéd, a  
szabadcsapatok őrnagya a már előrehaladt, békealkudozásokat 
erőszakosan megszakította, nem törekedtek a kellő erélylyel és 
tervszerűen. A mi pedig annál könnyebb lett volna, mert az 
erdélyi csapatoknak hosszú időn át nem kellett más ellenség
gel harczolniok, miután a császáriak kivonultak az országból 
és csak Gyulafehérvárt tartották megszállva, melyet a legkono- 
kabbul védelmeztek, mig a magyarok Stein megérkeztéig semmi 
komoly vállalkozásba nem bocsátkoztak a semmiesetre sem 
erős várral szemben. Mindenesetre hiányzottak a szükséges 
ostromágyuk, de néhány darab előkeritéséről annak idején kel
lett volna gondoskodni. Átalában véve kalamitásnak lehet mon
dani, hogy abban a pillanatban szólították el Bemet tulajdon- 
képeni tevékenysége teréről serege egy részével a bánságba, 
midőn az oláhokkal békés, vagy ha a szükség úgy kívánta, 
erőszakos módon végeznie kellett volna, hogy tökéletesen ura 
legyen az országnak. S hogy teljes legyen a mérték, Czecz, 
ki őt a parancsnokságban helyettesítette, lováról leesvén, egy 
ideig az ágyat őrizni volt kénytelen.

Janku ellen, ki Halmágyra vonult, Beke ezredest küldötte 
Czecz 2000 emberrel Zalatnára és Topánfalvára s Inezédy al
ezredes portyázó csapatát is Zarándmegyébe irányította. Bekét 
már menetközben hátban támadták az oláhok, ő azonban gyor
san frontot cserélt s a Gyulafehérvárt ostromló hadtest egyik 
elősiető csapata által támogatva, jelentékeny veszteséggel visz- 
szavetette őket. Máj. 30-án történt meg végre a hadügyminisz
térium által elrendelt kombinált támadás Janku ellen, összponto- 
sitottan előnyomuló négy hadoszloppal, mely Keménynek elkésett 
fellépése miatt nem sikerült tökéletesen, a 8000 főre menő 
oláhoknak mindamellett jelentékeny veszteségeket okozott. A

várfogságra Ítéltetett, pár év múlva azonban kegyelmet kapott. 1867-ben 
mint főmérnök a közlekedési minisztériumban nyert alkalmazást s 1869- 
ben ezredessé neveztetett a m. kir. honvédség szabadságolt állományá
ban. 1873-ban egészségi tekintetekből nyugdíjba lépett.
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lázadás azonban tovább is tartott s nem sokára Inezédyt isr 
ki csekély erők fölött rendelkezett, Halmágyra visszahúzódni 
kényszeritette, honnan hadoszlopának erősítését sürgette.

Bern látván, hogy az eddigi eljárás mellett az oláh lá
zadás el nem nyomható s az orosz beavatkozás megtörténte 
Fiúmét illető messze menő tervei abbahagyására bírván őt, oda 
hagyta a bánságot, hogy Erdélybe visszatérjen, hol a Clam- 
Gallas gr. alatt újjászervezett és megerősített osztrák hadtest 
Luders orosz hadtestével szövetkezve, Oláhországból betörendő 
volt s jelenlétét annyira szükségessé tette. Bem legelőbb is 
Kolozsvárra ment.
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XXXV.

Kiadások május és juuius hónapokban — Kossuth rendelete a birodalmi 
kincstári jegyeket illetőleg. — Weiden rendelete a magyar pénzjegyek 

érvénytelenítése ügyében. — Adakozások.

Összefoglaljuk most azon összegeket, melyeket a kor
m ány május és junius hónapokban a hadseregre fordított. A 
m agyar fő fizető hivatalból 1849. év e hónapjaiban ugyanis 
a  következő összegek adattak ki a különböző kormánybizto
soknak, hadsereg felügyelőknek és csapatparancsnokoknak:

Szintay János kormánybiztosnak ; . . 40,000 frt.
Irányi D án ie ln ek ..................................  60,000 »
Török G á b o rn a k ..................................  470,000 »
Szemere Bertalan miniszterelnöknek . . 60,000 »
Repeczkynek ...................................................  360,000 »
Danielisz hadseregfelügyelőnek . . . .  925,000 »
H o d o s s y n a k ........................................  125,000 »
Incédy Leo kormánybiztosnak . . . .  2000 »
Varga I m r é n e k ..................................  80,000 »
Szentiványi Károly kormánybiztosnak az

erdélyi hadsereg s z á m á r a .......................  70,000 »
Szentiványi Eugen kormánybiztosnak . . 10,000 »
Bónis S a m u n a k ..................................  30,000 »
Luzsénszkynak 100 drb arany 450 frt 

és bankjegyekben 279000 »
279,450 »

Mihályi G á b o r n a k ............................  40,000 »
Hunkár A n t a l n a k ............................  20,000 »
Halassy K ázm érn ak ............................ 250,000 »
Csertán S á n d o rn a k ............................. 2000 » '
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Majthényi J ó z s e f n e k ...................................
Ludvigh János kormánybiztosnak . . .
Farkassányi Sámuelnek . . . . .
Ujházy L á s z l ó n a k ........................................
Boronkay Albertnek ..................................
Noszlopi G á sp á rn a k ........................................
Ragályi M ih á ly n a k ........................................
Vilkovszky hadi b i z t o s n a k .......................
Csányi Lászlónak (visszafizetés számára 

mint volt erdélyi kormánybiztosnak) . . . .
Beniczky L a jo s n a k ........................................
Klapka lábornoknak Komáromvára számára 
A komáromi várparancsnokságnak . . .
Fiáth István kormánybiztosnak . . . .
Perczel t á b o r n o k n a k ..................................
Br. Jeszenák Jánosnak .............................
Tomcsányi J ó z s e f n e k ..................................

Május—júniusban összesen:

2000 frt. 
26,000 » 
80,000 » 
10,000 »

30.000 » 
8000 >

43.000 »
40.000 *

2875 »■ 
120,000 *  

100,000 »■ 

15,402 » 
2000 »

60.000 » 
10,000 >

3000 » 
4.021,328 frt.

Miután már a pénzügyeket érintettük, közölnünk kell itt 
két erre vonatkozó rendeletet. Az egyik a birodalmi kincstári 
jegyekre vonatkozik, Kossuth bocsátotta ki és következően 
hangzik :

F i g y e l m e z t e t é s  é s  k ö r r e n d e l e t .

A «Pester Zeitung» czimü lap f. é- ápril 15-én meg
jelent számában herczeg Windischgrütznek ápr.'' 16-án kelt 
abbeli hirdetménye foglaltatik: miszerint az ellenség hadi 
költségeinek fedezésére 5, 80, 100 és 1000 frtos u t a l v á 
n y o k  M a g y a r o r s z á g  k ö z j ö v e d e l m é r e  f o r g a l m i  
e s z k ö z  g y a n á n t  k é n y s z e r i t e t t  k e l e t t e l  k i  f o g 
n a k  b o c s á t t a t n i ,  melyek minden közpénztáraknál ércz- 
pénz helyett teljes névszerinti értékökben s szintúgy magán- 
forgalomban és minden fizetéseknél elfogadandók leendenek.

Az e részbeni minták szerint ezen utalványok mindkét 
oldalukon nyomtatva lesznek, és pedig előlapjukon magyar, 
hátlapjukon német irattal.
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Az ellenség a hadi költségek fedezésére képtelenségét ön
ként elismervén, olyatén forgalmi eszközökbez folyamodik, 
melyeket oly valamire alapit, a mi nem az ő tulajdona s az tán 
sohasem is leszen, t. i. Magyarország közjövedelmeire. Azaz 
adósságot csinál más vagyonára. Az ellenség maga is teljesen 
átlátja, miképpen ilyetén alapnélküli utalványainak hitelt nem 
szerezhet s ez okból azoknak kényszeritett keletet mer paran
csolni s pedig az érczpénz teljes értékéhez hasonlót.

Hogy a közönség még inkább elámittassék s a  fennemli- 
tett becsnélküli papirosok, ha másként nem lehet, itt-ott csaló
dásból elfogadókra találjanak, az ellenség ezeket magyar nyel
ven nyomatja. A .................................. ház, m e ly ..........................
számos éveken át vonakodott a magyar nép igazságos kiváfia- 
tá t betölteni s a magyar arany és ezüstből vert pénznemeket
magyar körirattal ellátni, jelenleg önmaga a z o n ..............gal
él, hogy haszontalan pénzutalványait magyarul nyomatja s 
szántszándékkal óvatosan kerüli ezen utalványokat az osz
trák sassal elláttatni, remélvén, hogy az olvasni nem tudó mive- 
letlenebb emberek között akadand oly együgyűekre. kiket akként 
sikerülend megcsalnia.

A Windischgrätz-féle 5 és 10 frtos utalványok mintáin 
azon aláírások ki nem jelelvék, melyekkel ezek el fognak lát
tatni, a közönség nagyobb elámitására azonban az ellenség 
hihetőleg ugyanazon aláírásokat fogja használni, melyekkel a 
magyar pénzjegyek ellátvák, t. i. Völgyi Ferencz főpénztárnok 
és Endrei Endre ellenőr aláírásait.

A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata ugyan már 
m agában foglalja az ellenség minden ily vétkes tetteinek kár- 
hoztatását, mindazonáltal nehogy valaki tudatlanság miatt 
megcsalattassék, a kormány kötelességének ismeri egyrészről 
a  közönséget jó eleve figyelmetessé tenni azon károkra, 
melyek az érintett, minden értéknélküli utalványok elfogadásá
ból rá  háramlanának, másrészről olyatén eszközökhöz nyúlni, 
melyek által az ellenség vétkes czélja meggátoltassék.

Ugyanazért a fennemlitett utalványokat semmit érőknek s 
■csalárdoknak nyilvánítván, rendelem :
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hogy azok sem a közpénztáraknál, sem pedig magán- 
forgalomban el ne fogadtassanak.

Ki ezen utalványokat elfogadná, vagy éppen azokat ki
adni merészelné, a nemzet függetlenségi nyilatkozatában fog
lalt határozat értelmében is akként fog tekintetni, mint aki 
az ellenségnek hazánk ellen intézett pártüző czéljainak ki
vitelét előmozdítja, következéskép mint. honáruló fog tekintetni 
és büntettetni.

Kelt Debreczenben, ápril 22-én 1849.
K o s s u t h  L a j o s  s. k. 

a7. ország kormányzó elnöke.

A másik rendeletet, mely az összes magyar pénzjegyek 
forgalmon kívüli helyezésére vonatkozik, Weiden adta ki s ez 
igv hangzik:

H i r d e t m é n y .

Ő Császári Királyi Felsége, legkegyelmesebb Urunktól 
nyert teljes felhatalmazásomnál fogva, ezennel rendelem és 
közhírré teszem, hogy mindazon bankjegyek, papírpénzek vagy 
más bárminemű pénzjegyek, melyek a magyar pártütők által 
kibocsájtattak vagy még továbbra is kibocsájtatnának, mint 
teljesen érvény- és értéktelenek, a mint ez C Felsége szep
tember 25-én, október 20-án és november 6-án  kibocsájtott 
Manifestumaiban ismételten kimondatott, a közforgalomból tö
kéletesen és feltétlenül kitiltatnak. Azokat akár közpénztárak
ban, akár magánosok közt fizetés vagy fizetési biztosíték gya
nánt elfogadni, nemkülönben egyik helyről a másikra elküldeni 
vagy elszállítani tilos. Mindazok tehát, kik ezen eltiltás ellenére 
az említett pénzjegyeket ausztriai bankjegyekért, vagy az or
szágos jövedelmekre kibocsájtott utalványokért, vagy fizetési 
biztosíték helyett elköltik vagy elfogadják, azokat egyik helyről 
a másikra elküldik, vagy pedig utalványozás végett felvállal

ják , a pártütés terjesztésében résztvevőknek tekintetnek és a 
hadi büntető törvények súlya alá esnek.

Mindezen, a jelen hirdetmény erejénél fogva közforga
lomból kizárt pénzjegyek, melyek beváltás, forgatás vagy szál-
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litmányképen egyik vagy másik helyben találtatni fognak, a 
tulajdonostól elkobzandők és valamelyik közpénztárnak meg
semmisítés végett átadandók.

Pozsonyban, Május 20-án, 1849.
W e i d e n ,
táborszernagy.

A fiiggetlensegi nyilatkozat alkalmából a legtöbb törvény- 
hatóság részéről egymás után hódolati feliratok intézteitek a 
kormányhoz, melyekre mi semmi különös súlyt nem fektet
tünk; mert az ily nyilvánulások rendkívüli izgatott időkben 
a közvélemény kifolyásának nem tekinthetők. M e r t  ú g y  a 
h a t a l m o n  l e v ő k  m i n t  a z  u r a l k o d ó  p á r t  r e n d 
s z e r i n t  m e g r e n d e l i k  m a g u k n a k  a z  i l y e n  f e l i r a 
t o k a t .  Ezzel azonban nem akarjuk azt állítani, amit Görgey 
mondott Kossuthnak, hogy semmi különbség sincs a hódolati 
nyilatkozatok közt, melyeket W indischgrätz hg alvezérei által 
összegyüjtetett és azok között, melyeket a forradalmi kormány 
kapott. Mert minden pártnak megvannak a maga hívei és egy 
forradalom közepette sok minden történik az egyéni meggyő
ződés ellen rokonszenvbó'l a vezérférfiak, gyűlöletből az ellen 
iránt és opportunitási okokból. Érdekes a Kossuthhoz és a 
kormányhoz érkezett hódolati feliratok megítélésénél a körül
mény, hogy voltak oly törvényhatóságok is, melyek beegyezé- 
söket a függetlenségi nyilatkozatba nem egyedül szavak, hanem 
adományok által is bizonyították. Ezeket a május és junius 
hónapokban befolyt átalános adakozásokról szóló kimutatásunk 
élére állítjuk s ebből látni fogják olvasóink, hogy azoknak 
adásánál nem mindig a politikai momentum volt mérvadó.

így Pest város egy uj honvéd zászlóalj felállítását ajánlotta meg 
ez alkalommal. Továbbá a Ha j d uke rü l e t hálafeliratot intézvén akor- 
mányhoz, egyúttal 150 felszerelt lovas kiállítását határozta el. E kerület, 
mely alig 50.000 lelket számlált, mindjárt kezdetben 800 gyalog és egy osz
tály lovas katonát állított ki, a második ujonczozás alkalmával pedig ennek 
háromszorosát, vagyis 3200 embert állított ki. B é k é s  m e g y e  ugyancsak 
hálafelirata kíséretében 3000 frtot szavazott m : g az elesett honvédek 
hátramaradottai számára s 50 ujonczot állított. A többi törvényhatóságok 
részéről is egymást érték a ragaszkodás nyilatkozatai: K o l o z s v á r



465

városa 2000 frtot szavazott meg a sebesülteknek, S z e p e s m e g y e  közön
sége, S z e g e d  550 ujonczot állitott ki.

A s e b e s ü l t  és b e t e g  v i t é z e k  á p o l á s á r a  alakult nő
egylet pénztárában bőven folytak az adakozások. így befolyt máj. 3-án 801 
írt 28 kr. melylyel együtt tettek az addigi adakozások összesen 7774 frt 
1 krt és 2 aranyat ; az 1. honv. lovas ezred 4. osztálya napidijából 99 
frt 15 krt, a 22. honv. zászlóalj 347 frt 30 krt, a 3. vadász-zászlóalj 120 
frtot, többek 236 frtot küldtek; tovább befolyt 371 frt 1 kr., az 1. vadász
ezred 30 frt 30 kr, a 43. honvéd zászlóalj tisztikara 60 frí, Bernáth István 
t.-füredi birtokos 100 frt, Ugocsamegye a függetlenségi nyilatkozat em
lékére 1663 frt 50 krt., gyűjtött. Szentes város ugyanennek emlékére az 
1848. jul. 7-én az államnak kölcsönzött 4000 frtot a sebesülteknek aján
dékozta, a szathmári káptalan 120 Irt, a debreczeni színtársulat 26 frt, 
a szegedi tisztikar 800 frt, a 60. sorezred egy szegedi tánczvigalomból 
1374 frtot, máj. 30-án befolyt 208 frt, junius 1-én befolyt 382 frt, Pol
gár városa 14 frt, Ugocsamegye lakosai 80 frt, Besztercze 200 frt, Ha- 
lász-Tallián Mária 215 frtot, Sárosy Gyula 280 frt, br. Radák Istvánná 
14 frtot, Lencz István budai polgár 100 frtot, Soroksár 41 frt, Muráty 
Szilárd 100 frt, Kollarits 100 frt, Philip 200 frt, Fuchs Rudolf 200 frt, 
Baja város 245 frt, Márczius XV-ike szerkesztősége 103 frt, a budapesti 
kereskedők a Budavár bevételénél megsebesülteknek 725 frt, Selmeczbá- 
nya 200 frt, Herzberg Simon 330 frt, Mármaros megyéből többen 235 
frtot és számos ékszert, M.-Sziget lakosai 1241 frtot, Jood község 71 frt. 
Konyha község 10 frtot, Dragomér 12 frtot, Saefer János 80 frt, Lände
rer 522 frt, több pesti polgár 578 frt, Billet város 72 frtot, az óbudaiak 
188 frtot, Nagy-Igmánd 72 frtot, Selmeczbánya 546 frt, Mezőtúr lakos
sága 4112 frtot váltóban, több nagyváradi polgár 59 frt, a 43. honvéd 
zászlóalj tisztikara 60 frt, Mískolcz város 1400 frtot, NagyLónya 20 frt 
Móricz Antalné 49 frt, Tatár János debreczeni tanító 5 frt, ágyuk felsze
relésére Marosszékből 914 frt 6 kr, a 13. huszár-ezred tisztikara május 
2-án 27 frt, Ér-Mihályfalva 180 frtot és két huszárt, Kovács László szintén 
két huszár kiállítására 212 frtot, az 1. huszár-ezred tartalék-százada a 
nagyenyedieknek 60 frt 30 kr., H.-Mezővásárhely 100 honvéd, Gyó'rme- 
gye 150 njoncz kiállítását kötelezte, a sz.-somlyói kaszinó 40 frt, Ke- 
mencze község 17 frt 15 krt, Mármaros megye 133 frt és 112 pár fe
hérneműt, 358 rőf vásznat, Hontmegye 163, Barsmegye pedig 131 ujon
czot, Vácz város 12 ujonczot, Békés város 1600 frt és 30 ujonczot 
Csanádmegye 120 puskát, 79 kardot, 58 pisztolyt, 118 pisztolytokot, Sza- 
varolla és Szt.-Péter községek 263 db. fehérneműt, Diószeg 560 db fe
hérneműt és 113 frtot küldött be.

A k ö z s é g e k  h a r a n g j a i k a t  szedték le a toronyból s 
ágyuöntésre ajánlották fel. így Marosszék sámsondi járása máj. 1-én be
küldött 13 harangot, ezenkívül az ország különböző községeiből érke
zett 80 kísebb-nagyobb harang s l -43 mázsa veres réz, Ugocsamegye

G elich : Függetlenségrí harcz  I I I .  k ö te t. «30
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több községe 10 harangot, 50 font ónt és 26 i r to t ,  É r k e s e r ü  1 harangot, 
Aranyosszék több községe 18 harangot, l l/ž mázsa rezet, 1 mázsa ólmot 
küldött be a kormánynak.

E mellett a f e h é r n  e m ü e k  is nagy mennyiségben érkeztek 
folyvást az ország minden részébó'l. A május, junius hónapok folyamá
ban beérkezett e nembeli nagyobb adakozásokat a következőkben össze
gezzük : Beküldött Géczy Laura 100 rőf vásznat, több aradi lakos 187 
inget, 187 gatyát és 25 lepedőt, Vég György érmelléki szolgabiró 52 db 
fehérneműt, Margittá község 42 db fehérneműt, Korda Jánosné Szeged
ről 40 db fehérneműt, Tápió község 2 mázsa rongyot és tépést, Uj-Pa- 
nát 69 db fehérneműt, 53 font rongyot és 11 frt 49 krt, Szentes város 
az ottani tábori kórházat egészen felszerelte; a gömöri nőegylet 1043 
pár fehérneműt, 1 mázsa 32 font tépést, 75 font pólyát, Kandó Kálmánné 
46 db fehérneműt s 10 frtot, a sarkadi nők 162 db fehérneműt, 42 font 
tépést, Beregmegye 479 lábravalót, 594 inget, 420 db más fehérneműt, 
107 sérvkötőt, 50 font tépést, M.-Sziget 812 pár fehérneműt, Mármaros- 
megye 3674 inget, 3674 lábravalót, Szt.-Mihály szabolcsmegyei község 
177 db fehérruhát, 4 font tépést, Abaujmegye 120 db fehérneműt, N.- 
Károly város 617 db fehérneműt, Biharmegye 217 db fehérneműt, Gyón 
község 56 fehérneműt és 6 font tépést, Szabolcsmegye 71 db fehérneműt, 
Besztercze város 311 db fehérneműt és 75 font tépést, Nagy-Dorog köz
ség 260 db fehérneműt, Miskolcz az ottani kórháznak 695 db fehérneműt 
s 2 mázsa tépést, Ungmegye 3 dunyha, 21 vánkos, 220 lepedő, 795 ing> 
560 lábravaló, 48 törölköző, 107 rőf vászon, 60 frt és 516 db rongy, 

Szeged 98 fehérneműt, Német-Csanád 166 db, Béba 160 db, N.-Szt.-Mik
lós 664 inget, 539 lábravalót, 58 lepedőt, Kis-Becskerek 102 db, Gyar
mat 84 db, Uj-Bessenyő 231 db fehérneműt, Derecske község az ottani 
kórháznak 83 db fehérneműt, a n.-kátai kórháznak a környék 375 db 
fehéinemüt, a szabolcsmegyei nők 631 uj inget, 638 uj lábravalót, 372 
viselt inget, £69 viselt lábravalót, 195 egyéb fehérneműt, 92 rőf vász
nat, 1 mázsa tépést, Hevesmegye 2875 db fehérneműt, 3 mázsa tépést, 
Kisvárda 151 db fehérneműt és 72 font tépést, Vácz város 800 fehérnemű 
s 170 font tépést, Szathmármegye több községe 715 db fehérneműt s 65 
font tépést, Laki és Taiszi községek 316 db fehérneműt, Fehérmegye 
több községe 787 db fehérneműt és 2 mázsa tépést, a n.-mihályi kerü
let 116 lepedőt, 98 törülközőt, 4178 pár fehérneműt, Győrmegye 517 db 
fehérneműt s 357 frtot, Kenese 317 db fehérneműt és 471 frtot, Poroszló 
31 friot, Csanádmegye 63 font tépést.
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XXXVI.

Az osztrák főhadsereg összevonása a pozsonyi vonalon, annak mozdulatai, 
ereje és állása és a többi hadtestek viszonyai a nyári hadjárat előtt.

Midőn Weiden a komáromi csata után ápril 26-án vissza
vonulását megkezdette, mindenek előtt arra  törekedett, hogy 
Pozsony birását biztosítsa s ilymódon Bécset födözhesse. Ez 
alig sikerül neki, ha fel nem hagy a magyar fó'hadsereg a 
támadó előnyomulással. És maga Weiden is beismeri, hogy a 
magyarok megelőzhették volna őt Pozsony megszállásában, ha 
seregük zöme a nagy Csallóközön Pozsonyig gyorsan előnyo
mul, mely Komáromból két közönséges napimenettel elérhető. 
Ez által a balszárnytól is elszakittatott volna az osztrák had
sereg. A magyar hadsereg a nagy Csallóközből, honnan 
Sóssay tábornok Lenkey hadoszlopa elől legott kivonult, teljes 
biztossággal tehette előnyomulását, m ert mögötte állott a fel
mentett erős Komárom s két szárnyát kellően födte a Vág és 
a  nagy Duna. Ily körülmények közt oly módon kellett Wel- 
dennek hátrálási intézkedéseit ten n i, hogy seregének egy 
részét Pozsony körül egyesítse.

E czélból Burits hadosztályát a nagy Csallóköz felső 
bejáratának megszállására rendelte ki, Wohlgemuthot pedig 
oda utasította, hogy Vág-Sellyétől lehuzódjék, Szerdahelyet 
egy dandárral szállja meg s ez Burits hadosztályával is össze
köttetésbe tegye magát. Wyss dandárénak a jobb parton a 
kis Csallóközön át felfelé Hédervárt és Halászit kellett el
érnie s hasonlóan Burits egyik dandárával az összeköttetést 
helyreállítania. E mindenesetre gyengén megszállott állás támo
gatására szolgált a 11. hadtest, mely a Pozsonyba vivő utón

30*
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Récsén, és az I. hadtest, mely Mosonyban volt lépcsőzetesen 
felállítva. A III. hadtestnek Győr és Öttevény között felál
lítva Komáromot kellett szemmel tartania. Ily módon voit 
képes Weiden egy menetben elérni Pozsonyt hadseregével s 
hozta magát abba a helyzetbe, hogy ellenállhatott a magyar 
főhadseregnek, a  melyről feltette, hogy tám adását folytatni 
fogja. Ő, úgymond, mint minden j ó z a n  g o n d o l k o d á s ú  
katona, annyira meg volt erről győződve, hogy még akkor 
sem igen akart hitelt adni a magyar hadsereg visszafelé, Buda 
alá, tett mozdulatának, midőn az első jelentést vette erről. 
Midőn semmi kétsége nem lehetett többé benne, pihenőt en
gedett seregének, melyet nagyon megviseltek az utóbbi idők 
fáradalmai — a sereg zöme négy nap alatt tette meg az utat 
a Rákosról M.-Óvárig — s jó karba hozta a téli hadjárat 
alatt megviselt ruházatát és felszerelését, mire nagy mennyi
ségű készlet érkezett Ausztriából.

Az osztrák hadsereg 34.000 főre olvadt le, mert 12.000 
betege volt, kiket a határon túl kórházakban kellett elhe
lyezni s e mellett a kolera is kezdett sorai közt pusztitani. 
A mondottakból könnyen kivehető, mi történik, ha Görgey 
politikai okokból nem vonul Buda alá. Míg e hely hosszadal
mas ostromlásával foglalkozott, jelentékeny erősítéseket kapott 
Weiden Olaszországból és az osztrák tartományokból — köz
tük 6 lovas ezredet — úgy, hogy serege május közepén ismét 
59 zászlóalj, 65 lovas század, 270 ágyúval, összesen tehát
60.000 főnyi tekintélyes erőre emelkedett. A hadsereg beosz
tásában némi változtatásokat tett Weiden. A Schlick alatt 
állott 3. hadtest 1-es számot kapott és az előbb Simunich 
alatt állott 1. hadtest 3-as számmal Schwarzenberg Ödön hg 
parancsnoksága alá került. Mindegyik gyalog-dandár egy szá
zad könnyű lovasságot kapott és a nehéz lovasság egy dan
dárt képezett a 4. hadlestnél, melynek Wohlgemuth volt pa
rancsnoka. Simunichon kívül még 11 tábornokot távolított el 
Weiden, kik Windischgrätz alatt állottak és most Radetzky 
seregéből vett tábornokok által helyettesittettek.

Miután az udvar Olmüczből Schönbrunnba költözött át, 
császár ő felsége május 10-én a  hadsereghez ment s ott ma-



r a fit máj. 1 ‘2 -éig, hogy annak állapotát és az általa elfoglalt 
állásokat megszemlélje. Ezek tám adásra voltak számítva, mire 
Weiden eltökélte m asát, hogy Hentzit felmentse, mihelyt 
serege jelentékenyen megerősödött és az orosz segély a leg- 
hathatósabb mérvben el lön határozva. Itt meg kell jegyez
nünk, hogy Weiden át volt hatva a meggyőződéstől, hogy 
Magyarország most már csak idegen segítséggel küzdhető le. 
S ezért nagyon tévesnek m ondotta Haynau törzskari főnöké
nek, a szellemes Rammingnak ama nézetét, hogy az osztrák 
hadseregnek még további 2 0 . 0 0 0  emberrel leendő megerősí
tése elég lett volna a háború sikeres befejezésére. Hol 245.000 
oroszt kellett mozgósítani, hogy Magyarországgal készen le
gyenek, ott 2 0 . 0 0 0  emberrel több vagy kevesebb nem sokat 
nyom a latban.

Az oszlrák főhadsereg akkor a következőleg volt felál
lítva : A 4. hadtestből —  tartalékhadtest — egy dandár Gal- 
góczot, egy másik Szeredet és egy harmadik Jablonovszky hg 
.alatt Vágujhelyet szállotta meg, utóbbinak az összeköttetést kellett 
helvreállitnia Voglnek a felső Vágvölgybe érkezett hadosztá
lyával. Ennek korábbi három kis dandárából kettő alakíttatott, 
melyek közül Barkóé Zsolnát, Benedeké pedig Trencsént volt 
szemmel tartandó. Herzinger dandára, mely szintén a 4. had
testhez tartozott, később Kösztöly és Vágujhely közt a Vág bal
partjára ment át, hogy Trencsént megszállja s Bánon át 
Zsámbokréthig előnyomuljon. A Galgóczon levő dandárnak 
ekkor egyidejűleg Nyitra, a Szerednél állónak pedig Mocsonok 
ellen kellett előnyomulnia. A Várda és Diószeg közt álló
3. hadtest feladata volt a 4. hadtest mozdulatait Sellye és 
V ásárát irányában fedezni. A 2. hadtestnek a nagy Csalló
közben a magyarok mozdulatait Komáromból kellett szemmel 
tartania, esetleg egy elkülönitmény által balra egyúttal ta rta 
lékul szolgálni az előbb említett hadtestnek. Az 1. hadtest 
korábbi állásában m aradt a Duna jobb partján.

E felállítás azon eszméből indult ki, hogy a támpontok 
helyreállítása s a Vágón való átjáratok biztosítása után a 
hadsereg balszárnyával — a 3. és 4. hadtesttel — és az 
orosz hadsereg jobb szárnyával egyesülten Vácz irányában
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megkezdik a tám adást, mig a czentrum és a jobb szárny 
tartózkodó és védelmi m agatartást volt követendő. E terv ke
resztülvitele az oroszok kellő időben történő fellépését és a 
parancsnokság megosztását feltételezte, m ert a hadsereg a reá 
háramló különböző rendeltetés következtében két külön részre 
vált. Weiden tehát m egtartotta magának a hadsereg fővezény- 
■ letét s kikérte ő felségétől a Malghera ostromával megbízott 
Haynau br. altábornagy áthelyezését az ő hadseregéhez, 
hogy a 3. és 4. hadtestek főparancsnokságát átvegye.

Herzinger hadosztálya m ár megkezdte az előnyomulást 
és Görgey Ármint abban a pillanatban bírta visszavonulásra 
a bányavárosokba, midőn épen Barco dandárát megtámadni 
készült. Midőn máj. 24-én Buda bukásának hírét vette W ei
den s a varsói megállapodások eredménye is tudom ására ju 
tott, kénytelennek érezte magát felhagyni a szándékolt tá 
madó fellépéssel. E szerint nem m aradt más reá nézve hátra, 
mint seregét egyelőre a  korábbi védelmi viszonyba visszave
zetni. Éhez képest Barco dandárának Zsolnát kellett meg
szállva tartani és a  jablunkai szorost fedezni, Benedeknek 
pedig a hradischi ut biztosítása végett Trencsén alatt maradni, 
mig a 4. hadtest egy harmadik dandára Galgóczot szállotta 
meg. E hadtest zöme Nagyszombat és Pozsony között foglalt 
állást, a 2. hadtest a  nagy Csallóközön Pozsonytól keletre és 
az 1. hadtest megtartotta állását M.-Óvár és Csorna között.

Junius 3-án megérkezett végre Paniutine orosz hadosz
tálya Nagyszombatba s a működő osztrák főhadsereg kötelé
kébe lépett. De a szövetséges hadak együttes támadó fellépé
sének megkezdése orosz részről jö tt kívánatra, mint tudjuk, 
junius hó közepére halasztatott. Tétlenségre kárhoztatva s a 
támadó fellépésnek orosz részről történt ismételt halogatásába 
belefáradva, a  főparancsnokság alóli felmentetését kérte Wei
den annyival is inkább, m ert egészségi állapota is megren
dült a hetekig tartott izgatottság és erőfeszítés folytán s 
Haynaut * hozta javaslatba utódául. Ő felsége mindkét kérését

* Haynau Gyula báró, IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem 
fia 1786. okt. 14-én született Kasselben. Ferencz császár 1S01. febr. '8-án 
hadnagygyá nevezte ki őt a Brechainville gyalog-ezredbe. Résztvett az
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megadta neki és Haynau, ki máj. 22-én mint Weiden adlá- 
tusa Pozsonyba érkezett, most m ár a működő osztrák had
sereg főparancsnokává s Magyarország helytartójává nevezte
tett egyidejűleg táborszernagygyá is mozdittatván elő.

Miután Weiden a pozsonyi várhegy megerősítése s híd
fők emelése által úgy Galgócznál mint Sempténél nemcsak 
serege állásának ellenállási képességét fokozta s M.-Óvárnál

1805. és 1809-iki hadjáratokban, mely utóbbiban minden csatában ott 
harczolt s mint százados súlyos sebet kapott. 1812-ben mint őrnagy pa
rancsnoka volt az egy zászlóaljat képező úgynevezett német légiónak, 
mely az olaszországi hadsereghez volt beosztva. Napoleon Elbából tör
tént visszatérése után Colloredo gr. hadtestéhez osztatott be a rajnai 
hadseregnél. Az erre következett hosszas béke alatt, mint alezredes a 
34. gyalog-ezredben szolgált, majd mint ezredes és ezredparancsnok a 
30. gyalog-ezredben s 1835-ben mint vezérőrnagy és dandárparancs
nok Crernonába helyeztetett át. 1844-ben altábornagy lett s Olaszország
ban maradt, hol Radetzkynél nagy kegyben állott. Haynau azonban in
kább parancsolásra, mint engedelmességre volt teremtve s 1846-ban bi
zonyos szolgálati összezörrenés miatt hasonló minőségben Temesvárra 
helyeztetett át Olaszországból. Midőn 1848-ban kitört a háború Olaszor
szággal, illetőleg Piemonttal, Haynau, miután nem nyert beosztást Ra
detzky hadseregébe, egész röviden bejelentette, hogy ő megy Olaszor
szágba, hogy ottani ezredét — az 57. gyalog-ezred ezredese és tulajdo
nosa volt — maga vezényelje az ellenség ellen. Miután Haynau foly
tonos csatározások között egész Veronáig nyomult ezredével, Radetzky 
ottani parancsnokká nevezte őt ki s mint ilyen döntő befolyást gyako
rolt a custozzai csata kimenetelére. Midőn Radetzky 1849-ben a fegyver- 
nyugvás felmondása után a Ticinón átnyomult, Haynau vette át a Lom- 
bard-Velenczében visszamaradt tartaléksereg vezényletét és ekkor történt, 
hogy borzasztó boszut állott a hadsereg mögött fellázadt Brescia váro
son, mely kedélyének tekintet nélküli zordságáról tett tanúságot. Ő kez
dette meg Velencze ostromát, ő készitette elő Malghera bukását, midőn 
Weiden javaslatára ráruházták a Magyarországon működő osztrák had
sereg főparancsnokságát. Ezzel egyidejűleg táborszernagygyá léptettetett 
elő, titkos tanácsosi méltóságot s a vaskoronarend nagy keresztjét kapta. 
Mit tett mint a magyarországi osztrák hadak főparancsnoka, azt a nyári 
hadjárat leírásában fogjuk ecsetelni, ami pedig tevékenységét mint Ma
gyarország úgynevezett paciíicatora illeti, a fölött már rég Ítélt a czivilizált 
világ. Midőn elpihentek a fegyverek és siri csend uralkodott az ország
ban, az önállóság, melyet Haynau mindenben és mindenkivel szemben 
fitogtatott, alkalmatlanná kezdett válni a bécsi minisztériumra. Haynau 
azt hitte, hogy ismét félvállról veheti a minisztériumot s Bachot rende-
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egy második hidat veretett a Dunán, hanem ernyedetlen te
vékenységével a fő hadsereget is ismét abba az állapotba 
hozta, mely a támadó fellépés újabb felvételére teljesen ké
pessé tette : Haynaunak ez irányban nem m aradt fenn semmi 
teendője. Amit megváltoztatott, az a harczrend volt és pedig 
annyiban, hogy a hadtestnek nagyobb lovas testek és egy

sen csak torlasz-miniszternek szokta nevezgetni. Ez azonban meg tudta 
állását ingatni s végül elmozdittatását hozta javaslatba a minisztertanács 
a magyarországi főparancsnokságtól. Midó'n megtudta, hogy nyugdíjaz
tatása folyamatban van, huszonnégy óra alatt kiállíttatta az Újépületben 
fogva levő' kétszáz politikai fogoly, jobbára volt képviselők, kormány- 
biztosok, fó'bb hivatalnokok stb., stb., haditörvényszéki Ítéleteit s más
nap azzal a záradékkal olvastatta fel azokat a foglyok előtt az Új
épület udvarán, hogy ő végleg megkegyelmez mindnyájoknak. Mit akart 
tulajdonkép Haynau e tömeges megkegyelmezésekkel, könnyű kitalálni. 
Magyarországon sem úgy tekintették e tényt, mint pillanatnyi szelíd ke
délyfordulat kifolyását. Haynau azonban, mint a főhadiszállásán tartóz
kodott osztrák kormánybiztos pár év előtt elbeszélte, abban a képzelő
désben élt, hogy ő Magyarországon kedvelt egyéniség. „Nemde?“ kérdé 
sokszor tőle, „a magyarok szeretnek engemet ?“ S a 400.000 frt dotá- 
czión, melyet kapott, csakugyan Szatmármegyében vett birtokot, melynek 
épületei azonban egy szép napon a gazdasági készleíekkel együtt a lán
gok martalékává lettek. Nyugdijazlatásával, mint előkelő tábornok egé
szen kiesett szerepéből. Nyilvános helyeken minden tekintet nélkül szi
dalmazott embereket és dolgokat s néha oly nyilatkozatokat tett, minő
ket manapság is csak a fülébe lehet valakinek súgni. Nagy ösztönt 
érzett magában külföldi utazások által szórakoztatni magát. Noha Lon
donban, Hannoverben és Brüsselben azt tapasztalta, hogy a külföldön nem 
ünnepük mint nagy embert, újabban is külföldre ösztönözte őt valami. 
Ezt a nyugtalanságát különösen kiemeli egyik tisztelője a „Soldatenfreund“- 
ban. 1853. márcz. 14-én halt meg Bécsben, Tagadhatlanul egyike volt a 
régi osztrák sereg legjobb tábornokainak. Ama tulajdonságokat, melye
ket korábban feldicsévtek nála, mint erély, gyors elhatározás és vállal
kozási szellem az ellenség előtt, Magyarországon is kitüntette. Az orosz 
hadsereg mozdulatai mindenesetre nagyon előmozdították hadműveleteit, 
de gyors előnyomulása és az egymást követő győzelmek által hadseregé
nek zömével sokkal előbb előidézte Temesvárnál a döntést, semmint ma
gyar részről gyanították volna. De annak a veszélynek is kitette ma
gát, hogy az oroszok nehézkes hadműveletei mellett a tiszai síkon agyon 
fog nyomatni, ba Görgey idején kezet fog Dembinskivel, mielőtt az oro
szok közbeléphetnek. Hogy ezek Görgey fegyverletétele állal elvonták tőle 
a győzelem koronáját, dühvé fokozta Haynau haragját.



tüzértartalék hozzácsatolása által nagyobb képességet kölcsön
zött az önálló fellépésre. Legközelebbi környezetét* illetőleg 
nagyon jó választást tett Haynau.

Haynaunak első' működésére vonatkozólag fel kell em lí
tenünk, hogy alig vette át a fó'parancsnokságot, Pozsonyban 
kivégeztette Mednyánszky László báró honvéd őrnagyot és 
Gruber Fülöp honvéd tüzérszázadost, kik Lipótvárban a vár
őrséggel február 2-án kapituláltak s kik W indischgrátz alatt 
halálra Ítéltettek azért, mert Lipótvár feladását ellenezték s 
azt a legvégsőig védeni akarták. Az osztrákok megtudták, hogy 
ők ellenezték a kapituláczíót, de a halálos ítéletet sem Win- 
dischgrätz, sem Weiden nem hajtotta végre, eltekintve más 
okoktól azért sem, mert nem akarták veszélyeztetni a fogoly 
osztrák tisztek életét; tudvalevő ugyanis, hogy Görgey megüzente, 
hogy minden kivégzett magyar tisztért három fogoly osztrák 
tisztet fog kivégeztetni. Nem tudjuk, Haynaunak vakmerősége, 
melylyel az akkor még az egész országot biró s a halállal 
százszor szembenézett magyar hadsereg tisztjeit akarta meg
félemlíteni, volt-e nagyobb, vagy kíméletlensége, melylyel a 
fogságba került osztrák tiszteket a magyaroknak kiszolgáltatta. 
Hogy a magyarok a kivégzésekre nem hasonlóval feleltek, csak 
Görgeynek köszönhető, ki a fogságba került tisztekben is be
csülni tudta a katonát.

Most térjünk át az osztrák főhadsereg harczrendjére, 
mely junius elején a következő v o lt:

* Vezérkari főnökül báró Rammingot kérte maga mellé, ki már 
Olaszországban is működött ily minó'ségben, hol számtalan példáját adta 
nagy körültekintésének, elszántságának és helyes éleslátásának. Ramming 
1834-ben mint a bécsújhelyi katonai akadémia egyik legkitűnőbb növen
déke hadnagyként lépett a hadseregbe, 1834-ben a vezérkarhoz osztatott 
be, hol 1849 végéig, tehát tiz éven át kitűnő tulajdonságai és működése 
által ezredesig lépett elő. Az 1848-iki hadjáratokban Olaszországban, az 
1849-ikiekben Magyarországon vett részt; 1854-ben vezérőrnagygyá le tt; 
1859-ben Olaszországban harczolt s ugyanazon évben altábornagygyá lé
pett elő. 1866-ban a 6. hadtest parancsnoka volt Csehországban s 1868-ban 
táborszernagygyá neveztetett ki. Ramming főnökével ellentétben humá
nus érzületű és finom társalgási modorú ember volt. Fivére, ki a Sándor- 
ezredben mint főhadnagy szolgált, Komáromban törzskari őrnagy volt 
Klapka alatt.
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Haynau báró táborszernagy a sereg főparancsnoka
Vezérkari főnök : Ramming ezredes. Tüzérigazgató : Haiis- 

lab vezérőrnagy. Mérnökkari főnök: Platzer alezredes.

Az i. hadtest Schlick gr. altábornagy alatt.
L i e c h t e n s t e i n  Ferencz hg altábornagy h a d o s z 

t á l y á b a n  W y s s  tábornok (később Schneider) dandára 
állott a 14. vadász-zászlóalj S századából, 4 zászlóalj gyalog
ságból és egy Schlick-féle 6  fontos ütegben ; továbbá B i an  c h i 
br. tábornok dandára 2 vadász-zászlóaljból, 4 gyalog zászlóalj
ból és a 34. sz. 6  fontos ütegből.

W  á l l m o d é n  gr. altábornagy h a d o s z t á l y a  F i e d -  
1 e r  tábornok (később Reisach) dandárából s ez ismét 6  gya
log zászlóaljból s a 36. sz. 6  fontos ütegből. — S a r t o r i  
ezredes dandára pedig 1  vadászzászlóaljból, 47a gy.-zászló- 
aljból s a 17. sz. 6  fontos üteggel együtt.

L o b k o w i t z  hg altábornagy h a d o s z t á l y a  állott 
L u d w i g  tábornok dandárából s ez ismét 2  ezred könnyű 
lovasból s a 3. sz. lovas-ütegből, S i m b s c h e n  tábornok 
dandára pedig 6  század könnyű lovasból, 2  század dragonyos- 
ból és 8  század dsidásból a 4. sz. lovas üteggel.

A hadtest tartaléktüzérségét 2 tizenkét fontos üteg, 
1  lovas üteg és 1  röppentyüüteg képezte. Állott tehát az 1  

hadtest összesen 21 zászlóaljból, 32 lovas századból és 60 
ágyúból két hídkészlettel.

A 2. hadtest Csorich br. altábornagy alatt.
€  o 11 o r  e d o hg altábornagy h a d o s z t á l y a  állott 

P o t t  tábornok dandárából, és ez 4 zászlóaljból s a 11. sz. 
6  fontos ütegből, továbbá L i e b 1 e r  tábornok dandára állott 
5 zászlóaljból, 4 század dsidásból s a 8 . sz. 6  fontos ütegből, 
B a r  c o tábornok dandára pedig 6  zászlóalj gyalogságból, 2 
század dsidásból s a 13. sz. 6  fontos ütegből.

A hadtest t a r t a l é k t ü z é r s é g é t  2 tizenkét fontos, 
1  hat fontos és 1  lovassági üteg képezte. Összesen tehát 15 
zászlóaljból, 6  lovas századból, 42 ágyúból s 2 hídkészletből 
állott a hadtest.
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A 3. hadtest Schwarzenberg Ödön hg altábornagy (ké
sőbb Moltke br., még később Ramberg b. altábornagyok) alatt.

S c h ü t t e  br. tábornok h a d o s z t á l y a  állott G e r  s t- 
n e r  tábornok dán darából s ez ismét 1  vad ászzászlóaljból, 
0 zászlóalj gyalogságból és a 9. sz. 6  fontos ütegből, mig 
D o s s e n ezredes dandára 5 zászlóaljból és a 15. sz. 6  fon
tos ütegből.

M o l t k e  br. altábornagy h a d o s z t á l y a  W o l f f  tá 
bornok dandáréból s ez 1  vadász, 0  sorgyalog zászlóaljból és 
a 16. sz. 6  fontos ütegből, V e i g l  tábornok dandára pedig 
8  század könnyű lovasból, 6  század dragonyosból s a 1 1 . sz. 
lovas ütegből állott.

A hadtest t a r t a l é k  t ü z é r s é g é t  2 tizenkét, 1 hat 
fontos és 1 röppentyü-üteg képezte. Ö s s z e s e n  tehát 17 
zászlóaljból, 14 lovas századból és 42 ágyúból állott a had
test 2  hídkészlettel.

A 4. hadtest (vagy tartalékhadtest) Wohlgemuth br. al
tábornagy (később Liechtenstein Ferenez hg altábornagy) alatt.

B e n e d e k  tábornok e l ő v é d  d an d á ra : 1  vadász, 
4 sorgyalog zászlóalj, 8  század könnyű lovasság, a 81. sz. 6  

fontos és a 2 0 . sz. lovas ütegekből.
H e r z i n g e r  tábornok h a d o s z t á l y a  állott T h e i s- 

s i n g  tábornok dandáréból s ez ismét 4 gránátos zászlóalj
ból és a 18. sz. 6  fontos ütegből, továbbá F e r i n  br. tábor
nok dandáréból 4 gránátos zászlóaljjal és 1 hatfontos üteggel.

B u r  i t s br. altábornagy h a d o s z t á l y a :  J a b l o -  
n o w s k i  hg tábornok dandára, 4 zászlóaljjal s 1 hatfontos 
üteggel. L e d e r e r  Károly tábornok dandára 16 század vér
tessel s egy lovas-üteggel.

A hadtest t a r t a l é k  t ü z é r s é g e  állott 2 tizenkét 
fontos, 1  hatfontos és 1  röppentyű ütegből. Összesen tehát 
17 zászlóaljat, 24 lovas századot, 6  ágyút számlált a hadtest 
2  hídkészlettel.

F ő á g y u t a r t a l é k  Schmidt őrnagy alatt: 1 hat, 
2 tizenkét fontos, 4 lovas-üteg, 1 üteg hosszú taraczk, 4 röp
pentyű és 1 tizennyolcz fontos ostrom-ágyu. Összesen 13 üteg
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78 ágyúval, 4 század hidász 3 hídkészlettel és 3 árkász 
zászlóalj.

P a n i u t i n e  k o m b i n á l t  o r o s z  h a d o s z t á l y a :  
1. K o b j ü k o f f  tábornok dandára 33 gy.-ezred egyenkint 4 
zászlóaljjal, 2. K a r j ä k i n  tábornok dandára 35 vadászezred 
egyenkint 4 zászlóaljjal. 3. Tüzér-dandár : 1 ostrom, 3 köny- 
nyü üteg 12 ágyúval. Beosztva 2 század dsidás.

Az osztrák hadsereg fegyveres létszáma a betegek és 
nem harczolók leszámítása után volt 55.890 fő gyalogság, 9740 
fő lovasság, 5003 fő tüzérség, tehát (az utászok nélkül) 70.633 
ember. Az orosz hadosztály fegyveres létszáma pedig 10.780 
fő gyalogság, 250 fő lovasság, 908 fő tüzérség, tehát 11.938 
ember. Az egész rendelkezés alatti d u n a i  h a d s e r e g  a 
mérnökkari csapatokkal együtt mintegy 83-000 főre ment tehát.

Ttt nincs beszám ítva: 2 század császár-gyalogság Leo- 
poldstadtban, 4 század Kinsky-gyalogság Pozsonyban, a 4. 
Ottocsani zászlóalj az ágyutartalék fedezetéül és a varasdi 4. 
zászlóalj a tábori telepek fedezetéül.

Két t á r t á l  é k h a d t e  s t  volt alakulóban: az e l s ő  
Nobili gr. altábornagy alatt a Marchfelden összevonva junius 
végén 6  zászlóaljból, 3 lovag századból, 12 ágyúval, összesen 
mintegy 7000 emberből; a m á s o d i k  Nagert gr. altábor
nagy alatt Pettau mellett Stiríában, junius elején 8000 fő 
gyalogságból, 500 főnyi lovasságból, 24 ágyúból 500 tüzérrel 
állott (körülbelül 10 zászlóalj, 4 lovag század).

Az osztrák hadsereg állása Haynau alatt nem tért el lénye
gesen attól, melyet Weiden utoljára adott neki. Junius 10-én 
következőleg volt felállitva : Az 1. hadtest Lichtenstein hadosz
tályával Mosony és Kimiénél, elővédé Öttevénynél állott. Wall- 
moden hadosztálya egyik dandáréval Hédervárt szállotta meg a 
Kis-Csallóközben, mig egy lovas dandár M.-Óvárnál tartalékban 
állott. Wyss dandára Kaposvárra és Csornára tolatott előre s 
egy dsidás-ezred által egy lovas üteggel erősittetett meg.

A 2. hadtest Colloredo hadosztályának egy dandáréval 
Sellyénél és Farkasdnál az alsó Vág mellett foglalt állást, egy 
másik dandára pedig Vásárutat és Böőst szállotta meg a nagy 
Csallóközben. Egy harmadik dandár Olgya mellett a Csalló
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tartalékul felállítva.

A 3. hadtest zöme Šoprony mellett á llo tt; egy dandára 
m int elővéd Szt.-Miklósra, egy másik dandára Nyékre. Kereszt- 
falura és Cinfalvára tolatott előre.

A 4. hadtest egy dandára Galgóczot, egy másik Szere
det szállotta meg, mig egy harmadik dandár egy lovas dan
dárral Nagyszombatnál állott tartalékban. E hadtest egy 
dandára a megerősített. Vágátjáratot fedezte Trencsénnél s 
Riskubiczot, Zahlaticzot és Sabinieczet szállotta meg, egy 
másik dandár a felső Vágón való átkelést biztosította, födte 
a jahlunkai szorost s megnyitotta az összeköttetést Sassnak 
jun. 10-én Rubinon át Rózsahegyre előnyomult orosz had
osztályával.

Paniutine orosz hadosztálya, melynél már a kolera pusz
tított, Bazinra és Modorra helyeztetett át. Haynau főhadiszál
lása Pozsonyban s a fő tüzérségi tartalék Engerauban volt.

Az osztrák főhadsereg teljesen harczkészen állott s erő
sebb volt mint a magyar, de ez utóbbi hatalmas támponttal 
birt Komáromban, mely tökéletes mozgási szabadságot nyúj
tott neki a Duna mindkét partján.

Az osztrák hadsereg más részeire áttérve, adjuk legelőbb is 
a déli hadsereg harczrendjét, mely Jellachich br. táborszernagy 
horvát bán parancsnoksága alatt állott.

A déli hadsereg.
1. H a d o s z t á l y ,  parancsnok: K r i e g e r  n altábornagy ; 

P u f f e r  ezredes dandára : 4 század vadász, 2 század sor
gyalogság, 3 zászlóalj, 21/a század dsidás, 1 lovas-üteggel. 
G r a m m o n t  tábornok dandára 4 vadász-század, 2 zászlóalj, 
3 század sorgyalogság, 1 század dsidás, 1  század huszár és 
1  hatfontos üteg.

2. H a d o s z t á l y ,  parancsnok: D i e t r i c h  altábornagy ; 
B u d i s av  1 i e v i c h ezredes d an d ára : 5 zászlóaljjal, 2 szá
zad huszárral és 1 hatfontos üteggel. D r a s k e v i c h gr. tá
bornok dandára 3 zászlóalj és 2 század gyalogsággal, 11/ i 
század dsidással és 1  hat fontos üteggel.
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3, FÍ ad  o s z t  á ly , parancsnok: R a s  t i c h  tábornok; 
J o b b  s z á r n y  Oesverek alezredes: 3 zászlóalj és 3 század 
gyalogsággal, 1  század huszárral és 1  hatfontos üteggel. B a l 
s z á r n y  Recznicek őrnagy 3 zászlóaljjal, 1 huszár századdal 
és 1  tizenkétfontos üteggel.

O t t i n g e r b r .  altábornagy l o v a s  h a d o s z t á l y a :  
F e j  é r v  á r  y tábornok dandára 1 2  század vértessel s 1  lovas 
üteggel, L e d e r e r  Móricz br. ezredes dandára 6  század vér
tessel, 6  század dragonyossal és 1  lovas üteggel.

K n i c h a n i n  s z e r b  d a n d á r a :  2 zászlóalj szerb 
segédcsapat, 3 csajkás-zászlóalj, 1 zászlóalj sz.-tamási önkén
tes, 2  század zombori nemzetőr, 1  század szerb lovas, 1j .2 

század bácskai önkéntes lovasság, 1  hatfontos üteg.
T ü z é r s é g i  f ő t a r t a l é k :  3 hatfontos, 3 lovas, 4 

tizenkét fontos, 4 röppentyü-üteg (egy nem teljes). A bán 
mozgó hada e szerint 3 H / 2 zászlóaljból, 35 G, lovas század
ból és 137 ágyúból, vagyis 26.700 fő gyalogság, 4400 fő lo
vasság, 2600 fő tüzérségből, összesen 33.700 emberből állott. 
Éhez járul még:

A P é t  e r  v á r  a d ó t  k ö r ü l z á r ó  h a d o s z t á l y  M ay er- 
h o f e r  tábornok a la tt: Ma m u l a  ezredes 5 zászlóalj, 1 szá
zad dragonyos, l 1/, három, 1 1  hat, 2  tizenkét fontos, 2 0  ostrom 
üteg, utász és árkász osztagok. H a l l a v a n y n  ezredes dan
dára 4 zászlóaljjal és 1 hatfontos üteggel. Összesen 10 zászló
alj, 1 lovas század, 51 ágyú, vagyis 10.400 ember. A körül
záró hadosztálylyal együtt tehát 44.100 emberrel és 188 ágyú
val rendelkezett a bán.

A t e m e s v á r  i h e l y ő r s é g  e r e j e  1849. j u n i u s -  
ban : G y a l o g s á g :  ß1/a zászlóalj 7500 em berrel; l o v a s 
s á g  6 y 3 század 880 emberrel; t ü z é r s é g :  239 ember; 
m é r n ö k k a r i  csapatok: 17 ember 3 tisztet is beszámitva. 
Egy szakasz szerezsán: 200 ember. Összesen 8840 ember.

Az osztrák déli hadsereg hadműveleteit egész a bán tá
madó fellépéséig m ár ecseteltük, még csak azt kell felemlítenünk, 
hogy e hadsereg általános előnyomulása a Bácskában csak 
junius derekán történt.
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Az erdélyi osztrák hadsereg harczrendje Glam-Gallas gr. 
altábornagy parancsnoksága alatt a következő v o lt:

Az erdélyi osztrák hadtest.
1. H a d o s z t á l y ,  parancsnok : P  e r g e n gr. tábornok: 

Van der N u l l  ezredes dandára : 3 zászlóalj, 2 század buko
vinai határőr, 2 század székely-huszár, 1 hatfontos és 1/2 
röppentyü-üteg. S t u t t e r  b e i m  br. ezredes d an d á ra : 1 v a
dász, 1 sorgyalog, 1 land wehr zászlóalj, 2 század könnyű 
lovas és 1 hat fontos üteg.

2. H a d o s z t á l y, parancsnok: C o p p e t tábornok. E i s- 
l e r  ezredes dandára: 3 zászlóalj, 3 gyalog-század, 2 század 
könnyű lovasság és 1 tizenkét fontos üteg. S c h ö n b e r g e r  
ezredes lovas dandára: 4 század könnyű lovas, 6 század 
dragonyos.

T a r  t a l  ék  t  ü z é r  s é g 1.1/ a három és 1 hat fontos 
üteg. Összesen 11% zászlóalj, 16 lovas-század, 36 ágyú, 
vagyis 10— 12.000 ember.

U rb  a n  e z r e d e s  h a d o s z l o p a ,  később S p r i n g i n s 
f e l d  alezredes vezénylete alatt Bukovinában Erdélyországba 
rendelve állott: 12 század sorgyalogságból, 1 zászlóalj buko
vinai határőrből, 1%  század dragonyősből, V4 század könnyű 
lovasságból, 1 három fontos s 7 2 hatfontos ütegből. Összesen 
3%  zászlóalj, 1 7 2  lovas-század és 9 ágyúból, vagyis 3000 
emberből. Az Erdélybe rendelt összes osztrák haderő volt 
tehát mintegy 14.000 ember 45 ágyúval.

Az erdélyi hadtest még Csernetznél oláhországi terü 
leten állott, honnan csak junius 25-én indult el, hogy a Lü- 
ders alatti orosz hadtesttel egyesülten Erdélybe nyomuljon.

A M a g y a r o r s z á g  e l l e n  1849. j u n i u s  h a v á b a n  
r e n d e l k e z é s r e  á l l o t t  ö s s z e s  o s z t r á k  c s a p a t o k

e r e j e :

zászlóalj lovas század ágyú ember 
Dunai hadsereg Haynau alatt 86 78 336 83.000
Déli hadsereg Jellachich > 4173 3 6 7 2 188 44.100



480

zászlóalj lovas század ágyú ember
Temesvár őrsége . . . • 6 V, 6 V. — 8.840
Clam-Gallas erdélyi hadteste 115/s 16 36 1 1 . 0 0 0

Springinsfeld hadoszlopa • 3*/s IV« 9 3.000
1. tartalék N obili. . . . 6 3 1 2 7.000
2. tartalék Nugent . . . 1 0 4 24 9.000
Kisebb helyőrségek . . . 1 0 4 — 1 0 . 0 0 0

Összeg 175V, 1497, 605 175.940
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XXXVII.

Paskiewitsch herczeg kiáltványa. — A cs. orosz segédsereg ereje, harczrendje 
és mozdulatai. — Kossuth kiáltványa Európa népeihez és kormányához.

Junius 4-én tudatta az osztrák hadsereggel együtt mű
ködésre rendelt orosz segédsereg főparancsnoka Magyarország 
lakosaival Varsóból, hogy be fog nyomulni országukba, hogy 
az előbbivel karöltve a törvényes rendet helyreállítsa s az 
ádáz háborúnak véget vessen. Paskiewitsch hg. erre vonatkozó 
kiáltványa következően hangzott:

M a g y a r  o r s z á g l a k o s a i !
Törvényes fejedelmetek felhívására, ki felséges Uramnak 

segedelmét igénybe vévé, egyesültek a Főparancsnokságom alá 
helyeztetett hadseregek Ausztria hadfiaival a végre, hogy a 
törvényes rendet, mely Hazátokban a lázadás fegyverével erő
szakosan felforgattatott, ismét helyreállítsák.

A pártütés előmozdítói, kik körül csakham ar minden 
országok kalandorai összesereglének, boldogtalan elvakittatás- 
tokat saját személyes czéljaikra felhasználják. Vétkes meré- 
nyeik titeket hüségtörésre ragadtak.

Mindazáltal a Császár, az én Uram, nem hiheti, hogy a 
Nemzetnek többsége ősi erényét, királyai felséges Háza iránt 
mindenkori hü ragaszkodását megtagadhatta volna.

Dicső emlékezetű Ferencz Császárnak, úgy Ferdinand 
Császárnak legbensőbb barátja, s I-ső Ferencz József király
toknak barátja és szövetségese Az, ki általam hozzátok szól, 
titeket hathatósan arra bírandó, hogy vétkes tévedésiektől a 
becsület, hűség és kötelesség ösvényére visszatérjetek.

31G elich: Függetlenségi harcz III. kötet.
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Az Orosz Hadsereg nem ellenségkép, hanem Királytok 
felhívására jön Hazátokba. — Ha ti ellenségül fogadjátok, — 
akkor ilyetén vakmerőségnek következményeit érezenditek.

Bárha intéseim titeket töredelmes megtérésre s alávetésre 
bírnának —  s ekkép a  véres háborúnak iszonyuságaitól meg
kímélnének. Ez legbensőbb óhajtása felséges Uramnak.

Varsón, Május 23-án (Junius 4-én), 1849.
¥  a r s ó i  H e r c z e g ,

E r i v á n i  G r ó f  P a s k i e w i t s c h ,  
Tábornagy és Ő Felsége, a minden 

Oroszok Császárja Hadseregének főparancsnoka.
Az e kiáltványban kimondott czél elérésére jelentékeny 

része fordittatott a császári orosz hadseregnek, melynek harcz- 
rendjét a következőkben ad ju k :

Főparancsnok
Paskiewitsch herczeg tábornagy*)

Törzskari főnök: III. Gorcsakov herczeg tüzértábornok.
Vezérkari főnök: I. Freytag altábornagy.
A tüzérség főnöke: Gillingschmidt tüzértábornok.
A hadmérnöki kar főnöke: Sorokin altábornagy.
Élelmezésügyi igazgató : Rönne altábornagy.
Fő-élelmezőmester: Satler ezredes.

*) Paskiewitsch (Ivan Fedorovits) eriváni gróf, varsói herczeg, orosz 
tábornagy és lengyelországi helytartó, 1782. máj. 19-én Poltawában szü
letett, hol atyja hivatalnok volt. Előbb egyik pétervári nyilvános tanin
tézetet látogatta, majd I. Pál czár udvari apródjává nevezte őt s 1800- 
ban mint hadnagy és császári szárnysegéd lépett a preobrasenski ezredbe. 
Miután Austerlitznél harczolt, 1806-ban a dunai hadsereghez tétetett át s 
1812-ig Tésztvett a törökök elleni hadjáratokban, melyek alatt tüzetesen 
megismerkedett az ellenfél harczmodorának sajátosságaival, mi későbbi 
ázsiai hadjárataiban nagy hasznára vált. 1807-ben bizonyos diplomácziai 
megbízással Konstantinápolyba küldetett, hol egy népcsó'dület alkalmával 
csak nagy nehezen menekülhetett a haláltól. Brailow bevételénél megsé
rülve röviddel rá mint ezredes és a vitebski ezred parancsnoka Basardsik 
ostrománál kiküzdötte magának a sz. György-keresztet, a batumi csatá
ban való résztvevéseért 1810. szept. 7-én pedig vezéró'rnagyi rangot 
nyert. A 26,-gyaloghadosztály élén kitüntette magát Smolensknél, Bo- 
rodinónál, Malo-Jaroslawnál és Krasnoinál. Hasonló vitézséggel harczolt
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A hadsereg főrendőrm estere: Simonicz gróf altábornagy. 
Hadegészségügyi fó'nök: Csetykin vezértörzsorvos és ál

lamtanácsos.
Szolgálattevő tábornok a főhadiszálláson: : Zablotzky ve

zérőrnagy.
II. Hadtest, parancsnok: Kupríanoff lovassági tábornok;

2. k ö n n y ű  l o v a s  h a d o s z t á l y :  G l a s e n a p p  tábor

a következő évben Németországban. A lipcsei csata után, még csak 31 
éves korában altábornokká lépett elő s 1814-ben segített Párist meg- 
ostromolni. A béke beálltával egyik testőrhadosztály parancsnokságát nyerte 
el, 1817—20-ban elkísérte Mihály nagyherczeget európai kőrútjára,s 1823- 
ban már a czár főszárnysegéde lett. Még nagyobb dicsőségre nyílt előtte 
pálya a Perzsia és a porta ellen viselt háborúkban, 1826. szept. 25-én 
megverte a perzsa hadsereget Elisawetpolnál, a rákövetkező évi hadjá
ratban meghódította perzsa Arméniát s miután annak fővárosát, Erivánt 
rohammal bevette, sőt magát Taurist is megszállotta, 1828. febr. 22-én 
megkötötte az Oroszországra nézve nagyon előnyös turkmancsai békét, 
mire a czár eriváni gróffá emelte őt és egy millió rubellel ajándékozta 
meg. Karsnál megverte a törököket, elfoglalta Achaltsichét és más erő
döket, megsemmisített egy második török hadsereget az Eufrates forrásai", 
nál, s 1829. jul. 9-én bevonult Erzerumba. Jutalmul a tábornagyi botot 
és az első osztályú sz. György-rendet kapta. Diebits-Sabalkansky gróf 
halála után 1831. junius 26-án Paskiewitsch vette át Pultuskban a lengyel- 
országi hadsereg parancsnokságát s itt is szokott szerencséje kisérte őt. 
Varsó bukása után a czár által herczegi rangra emeltetvén, Lengyelor
szág alkirályává neveztetett s a háború által feldúlt szerencsétlen or
szágban újból igyekezett szervezni a közigazgatást, s megnyugtatni a 
legyőzött népet, mi annál nehezebb feladat volt, minél mélyebben sér
tették az uj intézmények a lengyelek nemzeti érzelmeit. 1832. febr. 26-án 
végrehajtotta a szervezeti statútumot, mely Lengyelországot Oroszor
szággal egyesítette s erre az annak számára ujan szervezett közigazga
tási tanács elnökévé neveztetett. 1849-ben az Ausztria és Oroszország 
közt megállapított intervenczió alapján ő volt parancsnoka az orosz had
seregnek, mely az osztrák hadsereggel közreműködendő Magyarországba 
benyomult és az ő csapatai előtt záródott le a magyar forradalmi dráma 
az aug. 13-ki világosi fegyverletétellel, mit Paskiewitsch eme jellemző és gő
gös szavakkal jelentett a czárnak : „F elség! Ma g y a r  o r sz á g ' f e l s é 
ged l á b a i  e l ő t t  f e k s z i k ! “ — 1850. október havában nagy pom
pával ülték meg Varsóban ötven éves szolgálati jubileumát, mely alkalpmmal 
úgy az osztrák császár, mint a porosz király tábornagygyá nevezte őt ki 
hadseregükben. Paskiewitsch 1856. febr. 1-én Varsóban fejezte be tettek
ben gazdag életét.

31*
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nők, 1. dandár Ossorgin tábornok 2 dsidás-ezreddel, 2. dandár 
Baggahufud tábornok 2 huszár-ezreddel, együtt 32 század 4886 
emberrel, és 1 hadszervonat-zászlóalj 315 emberrel.

4. G y a I ö g-h a d o s z t á 1 y Karlovics tábornok: 1. dandár 
Lübawski tábornok alatt két gyalog-ezreddel, 2. dandár Dre
schern tábornok alatt két vadász-ezreddel, vagyis 16 zászlóalj, 
azaz 12.732 ember.

5. G y a 1 o g-h a d o s z t á l y  Labinzoff tábornok : 1 . dan
dár Selvan tábornok alatt két gyalog-ezreddel, 2. dandár Meier 
tábornok alatt két vadász-ezreddel; 16 zászlóalj, azaz 12.664 
ember. 2 lövész- és 2 árkász-zászlóalj 1951 ember s 1 had
szervonat-zászlóalj 454 emberrel.

A 2. t ü z é r - h a d o s z t á l y  Serputowski tábornok alatt. 
A 2. lovas-tüzérdandár: 2 könnyű üteg összesen 16 ágyúval 
s 401 emberrel. 4. tábori tüzér-dandár : 2 nehéz s 2 könnyű 
üteg 48 ágyúval s 1075 emberrel.

Az 5. tábori t ü z é r-d a n d á r : 1 nehéz, 3 könnyű üteg 
48 ágyúval s 948 emberrel. A 32. doni kozák-ezred 654 em
berrel. A 8 . mozgó tartalék-tüzér telep 335 emberrel.

A II. hadtesthez tartozott II. Grabe altábornagy hadosz
tálya is, mely később mint önálló hadoszlop emlittetik.

Összesen 55 zászlóalj, 38 század lovasság, 160 ágyú 
48.967 ember.

A III. hadtest, parancsnok: Rüdiger gróf lovassági tá
bornok s hadsegéd alatt: A 3. könnyű 1 o v a s  h a d o s z t á l y :  
Oííenberg br. tábornok. 1. dandár Kochanovies tábornok alatt 
két dsidás-ezreddel, 2. dandár Burchardt tábornok alatt két 
huszár-ezreddel; 24 lovas század, 3 vadászzászlóalj Klodt al
ezredes alatt 1283 ember és 1 hadszervonat-zászlóalj 476 em
ber ; 4695 emberrel.

A 7. g y a l o g - h a d o s z t á l y  Kaufmann tábornok. 1. 
dandár Trussoíf tábornok alatt 2 gyalog-ezreddel, 16 zászlóalj,
11.892 emberrel, Rafailovics tábornok II. dandár két vadász 
ezreddel, 16 zászlóalj 5509 emberrel.

A 8 . g y a 1 o g-h a d o s z t á l y :  Lissetzki tábornok. 1. dan
dár Kobakoff tábornok alatt 2 ezreddel, 8  zászlóalj 4809
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emberrel. A 3 lövész-zászlóalj s 3/j, a 3. árkász-zászlóaljból, 
1057 ember, * /2 hadszervonat-zászlóalj 240 ember.

A 9 , g y a l o g  h a d o s z t á l y .  Paniutine altábornagy. 
Ez a hadosztály az osztrák főhadsereghez adatott, melynek 
harczrendjében fel is van sorolva. Állott 17 zászlóaljból és 4 
ütegből 48 ágyúval; összesen 12.799 emberrel.

A 3. t ü z é r - h a d o s z t á l y ,  mint lövegtartalék. Müller 
vezérőrnagy alatt állott a 3. lovas tüzér-dandárból 16 könnyű 
ágyúval s 392 emberrel, a 7. tábori tüzér-dandárból 2 nehéz 
s 2 könnyű üteggel, 48 ágyú s 958 em ber; a 8 . tábori tüzér
dandárból 1 nehéz, 2 könnyű üteggel, azaz 36 ágyú és 730 
emberrel.

A 15. és 46. doni kozák-ezredek: 12 század 1555 em
berrel. A 7. és 17. mozgó tartalék-tüzértelepek 622 emberrel. 
A 11. és 21. osztrák röppentyü-ütegek csapatosztályai 92 
emberrel.

Összesen 16 zászlóalj, 3 század lovasság, 11.363 ember.
S a s s  t á b o r n o k  c s a p a t o s z t á l y a  (Rüdiger had

testének előhada). A 3. könnyű lovas h a d o s z t á l y b ó l  egy 
dsidás-ezreddel, 8  század 1129 ember, egy század a 3 árkász- 
zászlóaljból, 226 ember.

A 8 . gy.-hadosztályból 2 dandár Popoff tábornok alatt 
2 vadász-ezreddel, azaz 8  zászlóalj 4979 emberrel.

A 8 . tábori tüzér-dandárból egy könnyű üteg 12 ágyúval 
s 228 ember; 1  kozák tartaléküteg 8  ágyúval s 228 em ber; 
1  kozák tartaléküteg 8  ágyúval s 225 emberrel.

A 3 hadtest tehát 55 zászlóalj, 38 század lovasság s 160 
ágyúból vagyis 44.928 emberből állt.

A IV. hadtest Cseodajeff gyalogsági tábornok alatt: A 4. 
könnyű lovas hadosztály Sass altábornagygyal. Az 1. dandár 
Begusewsky tábornok alatt 2 dsidás-ezreddel; a 2. dandár 
Kronen tábornok alatt 2 huszár-ezreddel; 32 lovas század 
5001 emberrel. A 4. lövész-zászlóalj s 3 század a 4. árkász- 
zászlóaljból; l 3/ 4 zászlóalj 1422 emberrel.

A 11. g y a l o g - h a d o s z t á l y  Belugoseff altábornagy 
a la tt: 1. dandár Burkowski tábornok alatt két gyalog-ezreddel,
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8  zászlóalj 6800 ember. A 2. dandár Belugoseff hadoszlopá
nál osztatlanul.

A 12. gyalog-hadosztály Buschen altábornagy: 1 . dandár 
Wolodimiroff tábornok alatt 2 gyalog-ezreddel, 2. dandár Marin 
tábornok alatt 2  vadász-ezreddel, 16 zászlóalj 1 1 . 1 1 0  emberrel.

A 4. t ü z é r-h  a d o s z t á l y  Sickszel tábornok alatt állott 
a 4. dandár 6  könnyű és 2 nehéz ütegből 8 8  ágyúval és 
2047 emberrel, s az egész tüzérhadosztály hadszervonatából 
459 emberrel. Egy ezred és 3 század kozákból, 9 század 
1164 emberrel.

A 6 . doni kozák-üteg és 6  ágyú az 1. kozák tartalék- 
ütegből, 14 ágyú 412 emberrel; 2 mozgó ágyutelep 638 em
berrel. Egy fél élelmezési raktár 258 emberrel; egy osztrák 
fél röppentyü-üteg (Horn) 59 emberrel.

B e l u g o s e f f  t á b o r n o k  e l k ü l ö n í t e t t  s z á r n y 
h a d o s z t á l y a :  1 század árkász 155 emberrel, 1 gyalog
dandár SittkofT tábornok alatt két vadász-ezreddel, 8  zászló
alj 6690 ember ; 1 tábori tüzér-dandár 2 könnyű üteggel, 24 
ágyú 468 em berrel; 3 kozák század 345 emberrel s a kozák 
tartalékütegből 2  ágyú 62 emberrel.

S a c k e n  t á b o r n o k  t a r  t a 1 ék-c s a p  a t  o s z t á 1 y a. 
Ez állott a 4. h a d t e s t b ő l :  A 10. gy.-hadosztály Skorotetzki 
altábornagy alatt. 1. dandár Martinau tábornok alatt 2 gy.- 
ezreddel, 8  zászlóalj 6700 emberrel. A 10. tábori tüzér-dandár 
2 nehéz üteggel, 24 ágyú 600 emberrel.

A 2. t a r t a l é k  l o v a s  h a d t e s t b ő l :  a 2. dsidás- 
osztály: 1 . dandár Lanskoi tábornok alatt 2  dsidás-ezredből.

Egy k ö n n y ű  l o v a s  ü t e g ;  1 2  század lovasság és 8  

ágyú 1630 emberrel. Három kozák-század 405 emberrel. — 
Ö s s z e s e n  8  zászlóalj, 15 század lovasság és 32 ágyú, 9335 
ember.

Grotenhjelm altábornagy elkülönített oszlopa. Ez Buko
vinából Erdély északi részébe volt betörendő s a következő 
elemekből állott: A 4. h a d t e s t b ő l  10. gy.-hadosztály 
Skorotetzky altábornagy: a 2. dandárból Pawloff tábornok 
alatt 2 vadász-ezreddel, vagyis 8  zászlóalj 7217 emberrel, to
vábbá a  10. tábori tüzér-dandár 2 könnyű ütegéből, azaz 24 
ágyú 488 emberrel.
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A 2. t a r t a l é k  l o v a s  h a d t e s t b ő l :  dsidás-hadosz- 
tály Grotenhjelm altábornagy ala tt: 2 dandár Wladislawevjcs 
tábornok 2 dsidás-ezreddel, vagyis 12 század 1793 emberrel.

Egy könnyű lovas üteg 8  ágyúval 192 emberrel; egy 
kozák-ezred 6  századdal, 811 emberrel. Ö s s z e s e n  8  zászló
alj, 18 század lovasság és 32 ágyú 10.501 emberrel.

G r a b b e  t á b o r n o k  h a d s e g é d  j o b b  s z á r n y o s z 
l o p a  állott az 1. hadtestből: 1 könnyű lovas hadosztály Hoven 
altábornagy alatt. 1. dandár Glotoff tábornok 2 dsidás-ezreddel, 
1  könnyű lovas üteg, vagyis 16 század lovasság s 8  ágyú 
3800 emberrel.

A 2. h a d t e s t b ő l :  a 6 . gyalog-hadosztály Grabbe al
tábornagy a la t t : 1. dandár Serebzov tábornok alatt 2 gy.- 
ezreddel, a 2. dandár Nossoff tábornok alatt 2 vadász-ezreddel, 
1 hadszervonat-zászlóalj, vagyis 26 zászlóalj 12.887 emberrel.

A 6 . tábori tüzér-dandárból egy nehéz és három könnyű 
üteggel, vagyis 48 ágyú 1100 emberrel (a. hadszervonatot is 
beleértve), továbbá 1 kozák-ezredből. 6  századdal, 823 ember.

A Grabbe-féle hadtest összes ereje: 16 zászlóalj, 22 szá
zad lovasság, 56 ágyú, 17.610 ember. .

A IV. hadtest állott 547a zászlóaljból, 44 lovas század
ból, 160 ágyúval, összesen 52.274 emberrel.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Magyarországon működő 
orosz hadsereg hadtesteinek erejét a harczrendek szerint kö
zöltük anélkül, hogy a különböző elkülönitményeket tekintetbe 
vettük volna, melyek néha más hadtestek csapataiból is vol
tak összeállítva. Ezeket a könnyebb áttekinthetőség s ismétlé
sek kikerülése szempontjából m indjárt saját összetételükben 
véltük czélszerünek feltüntetni.

V. hadtest, parancsnok Erdélyben; Lüders gyalogsági 
tábornok és föhadsegéd. Az 5. k ö n n y ű  l o v a s  h a d o s z 
t á l y :  1. dandár Komar tbnok alatt 2 dsidás-ezreddel, vagyis 
16 század 2630 emberrel. A 4. gy.-hadosztályból: 2. dandár 
EssauloíT tábornok alatt 2 vadász-ezreddel "vagyis 8  zászlóalj 
6845 emberrel.

A 15. g y . - h a d o s z t á l y b ó l  Hatford altábornagy alatt 
1. dandár Dyck tábornok alatt 2 gy.-ezreddel, 2. dandár En-
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gelhardt tábornok alatt 2  vadász-ezreddel, együtt 16 zászlóalj 
12,297 emberrel.

Az 5. t ü z é r-h  a d o s z t á l y b ó l  Iwin altábornagy alatt 
5 könnyű és 2 nehéz üteggel; 56 ágyú 1427 emberrel.

Továbbá három kozák-ezredből 23 80 em berrel; 2 mozgó 
tartalék-ágyutelepből 687 em berrel; 1 lövész, 1 árkász zászló
aljból s 1  hidásztelepből, összesen 1662 emberrel.

Egészben (a hadszervonaton kivül) 26 zászlóalj, 34 szá
zad lovasság, 56 ágyú, vagyis 28.636 ember.

A f ő h a d i s z á l l á s  vo lt: 2 század lovas csendőr, 4 
század irreguláris kaukázusi lovasság és 6  század Kaukázuson 
túli muzulmán lovasság, összesen 12 század 1198 emberrel.

Ö s s z e g e z é s .
zászlóaljak lovas századok lövegek

II. hadtest . . . . 55 32 160
III. hadtest . . . . 55 33 176
IY. hadtest . . . . . 5 4 y 3 32 176
Az V. hadtestből . . 28 34 56
Főhadiszállás . . . . — 1 2 —

Összesen . . 1921/a 143 568
A zászlóaljak számába be van számitva l ó 1̂  hadszer- 

vonat-zászlóalj és a  mozgó élelemtárak 2 zászlóalja. A 143 
lovas sorszázadokhoz jő  még 52 kozák század, melyek, mint 
m ár láttuk, a  különböző hadtestekbe és oszlopokba voltak 
beosztva.

A részletes hivatalos létszámkimutatások szerint a  Ma
gyarország és Erdély elleni közvetlen tám adásra szánt orosz 
hadcsapatok ereje a következő v o l t :

S z e m é  l y l é t s z á m :  L o v a k :
Tábornokok . 79 Lovasság. . . 30.844
Törzstisztek 411 Tüzérség . . . 13.357
Főtisztek . . 4.724 Szekerészét . . 15.728
Altisztek . . 17.502 Összesen . . 59.929 ló.
Zenészek . . 6.906
Nem harczolók 6.853
Közlegények . . 156.191

Összesen . . 198.440 ember, kik az élelmezési létszá-
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mot tüntetik fel. A nem harczolókat és a zenészeket leszá
mítva, m arad harczoló létszámul 185.691 ember, melyből
11.896 ember az osztrák hadsereg kötelékébeh álló Panutine- 
hadosztályra esik, 28,636 ember Lüders alatt Erdélybe nyo
mult be, hová Bukowinából Grotenhjelm alatt az orosz főhad
sereg zömétől is 10.501 ember irányittatott, úgy hogy az utób
biból 134.758 ember állott Paskiewitsch hg közvetlen parancs
noksága alatt, kik Felső-Magyarországra nyomultak be.

A működő hadseregen kívül esetleges fellépésre készen 
állott a szintén Paskiewitsch tábornagy alá tartozó 44.928 főnyi 
I. hadtest is, mely Sievers gyalogsági tábornok parancsnok
sága alatt állott. És végül a gácsországi határon egy 81 szá
zadból, 48 ágyúval álló dragonyos hadtest volt összevonva, 
mely 13.687 emberrel Schabelszky tábornok alatt állott. E 
hadtestből a II. hadosztály 2 lovasitott üteggel Gácsországba 
tolatott előre, melyet julius hó derekán még az I. hadosztály 
egy dandára követett oda. A magyar forradalom leverésére 
rendelkezésre álló orosz csapatok tettek e sze rin t:

Első vonalban . . . .  198.440 embert (185,691
harczoló létszámmal.)

Az I. hadtest . . . .  44.928) tartaIékul
A dragonyos hadtest . . 13.607)

összesen . . . 256.975 embert.
A rendes élelmezés biztosítása a működő hadsereg leg

előbb is tekintetbe jövő 198.440 embere s az 59.929 ló szá
m ára a legmesszebbható rendszabályokat követelte. Az osztrák 
hadügyminisztérium megígérte ugyan, hogy a Kárpátokon le
endő átkelés után gondoskodni fog az orosz hadsereg élelme
zéséről. Ez az ígéret azonban nem alapult helyes számításon. 
Mert mindenekelőtt saját hadserege élelmezéséről kellett gon
doskodnia, továbbá az ország, mely még csaknem egészen a 
belföldi csapatok birtokában állott, m ár nagyon ki volt a há
ború által szíva s különösen állott ez az északkeleti részekről, 
melyekbe épen belépni készültek az oroszok. E körülményeket, 
hadseregének óriási szükségletére való tekintettel éretten meg
fontolta Paskiewitsch herczeg s a  legkiterjedtebb intézkedéseket 
tétette az élelmezés s az élelmiszerek és takarm ány utánszál-
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litása tárgyában, nehogy serege hadműveleteiben zavaroknak 
legyen kitéve.

Duklán állandó élelmezési és hadszer-raktárak állíttattak 
fel az  orosz hadsereg számára, melyek 40 napi készletet fo
gadtak magukba. E rak tárak  kiegészítése az Orosz-Lengyel- 
országban összevásárolt élelmiczikkek által történt, azoknak 
Duklára szállítását és onnan az előnyomuló hadsereg után 
való vitelt 2000 bérelt szekér végezte. Ezenkívül több napi 
élelmi és takarmány-készlettel voltak a  csapatok ellátva.

Az orosz hadsereg élelmezéséről tehát gondoskodva volt 
annyira, hogy junius derekán a két uralkodó közt megállapí
tott terv értelmében megkezdhette hadműveleteit. Éhez képest 
a III. orosz hadtestnek a felső Vágvölgybe, esetleg Komárom 
avagy Vácz ellen kellett előnyomulnia. Ez a hadtest, mint már 
említettük, m ár május közepén Jordanovig és Spitkoviczeig 
tolta elő Sass altábornagy 6787 főnyi oszlopát, mely onnan 
m ár junius 7-én Magyarország felé indult s jun. 9-én Alsó- 
Kubint szállotta meg.

A II. és IV. hadtestek Duklánál összpontosittattak, hogy 
az orosz főhadvezér parancsnoksága alatt a hasonnevű szo
roson á t Magyarországba nyomuljanak. . Az egyelőre elérendő 
hadműveleti tárgy Kassa volt. .Nagyon túlzott hírek a  felső - 
vidéki magyar csapatok erejéről arra  bírták Paskiewitseh hget, 
ki az előbb említett két hadtesttel — a Gácsország biztosítá
sára kiküldött elkülönitmények levonása u tán —  80.000 em
ber fölött rendelkezett közvetlenül, hogy a bártfa-eperjes-kassai 
vonalon a III. hadtestet is magához vonja. Rüdiger gróf azt a 
megbízást kapta; hogy a Sass alatti oszlopot is a hadtesthez 
csatlakoztassa s a Kárpátok déli oldalán balra forduljon, hogy 
a II. és IV. hadtesthez ugyanazon előnyomulási vonalon csat
lakozzék. A' csapattestek, melyek ezen , mozogtak, e szerint 
mintegy 1 1 0 . 0 0 0  főre mentek.

A III. orosz hadtestnek balra húzódásával elveszett az 
osztrák hadvezényletre nézve az a lehetőség, hogy az orosz 
sereg jobb szárnyával, mint segédcsapattal a  legkevésbé is ren 
delkezhessen. Grabbe ’ elkülönitménye, melyet Sássnak Alsó-; 
Kubinnál felváltani, Gácsország nyugoti részét fedezni és a L
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felső Vág- és Árvavölgyben czirkálnia kellett: nem volt tá 
madó tényező gyanánt tekinthető, minthogy megerősítése után 
is csak 17.000 emberből állott. Gácsországbán egyelőre 8  

zászlóalj a IV. hadtestből 17 lovas századdal és 32 ágyúval 
m aradt hátra Sacken tábornok alatt.

A sereg zömé 6 8  zászlóaljból, 64 sor- és 28 kozák-, 
századból állván, Paskiewitsch alatt Pest felé, illetőleg abba az 
irányba volt a vele szemben álló magyarokat szorítandó, hol 
azok az osztrák főhadseregre bukkanhattak, tehát két tűz közé 
fogathattak. A körülményekhez képest egyidejűleg egy erős had
oszlop volt Debreczen felé is irányítandó. Ha a magyarok 
minden harcz nélkül a Tisza mögé akarnának vonulni, az 
oroszoknak lehetőleg meg kellett őket előzni, vagy ha ez nem 
sikerülne, a Tisza balpartjára követni őket, hogy aztán az 
Erdélyből előtörő Lüders-féle hadtesttel hasonlóan két tűz közé 
vehessék őket. Ily óriási erővel mindenesetre léhétett ily tervet 
vagyis inkább ilyen eszmét felkarolni, hogy azonban első fu
tam ra sikerüljön a magyarok ellen tervezett hajtóvadászat,: 
ahoz az lett volna szükséges, hogy az ország ne legyen ilyen 
nagy és semmi hadsereggel ne bírjon. :

Az orosz főhadsereg Magyarországba történt benyomulá
sával egyidejűleg Grotenhjelm 10.501 főnyi elkülönitménye iá 
benyomult Urban osztrák dandáréval ; Bukovinából W atra- 
Dornán át Erdély északi részébe Besztercze felé, mig Lüders 
28.636 emberrel az V. orosz hadtestből Plojestitől Oláhországon át 
Brassó felé tartott, hogy a  Székelyföldet megszállja s aztán 
Szebenen át Gyulafehérvár-felmentésére siessen és végül kezet 
fogjon Paskiewitschcsel Magyarországon. A Clam-Gallas gr. al
tábornagy alatt Oláhországban álló 12.000 főnyi osztrák had
test (előbb Puchneré) Lüders hadműveleteinél támaszul szolgált.'

Megemlítendő még, hogy Miklós czár junius 15-én a 
zmygródi főhadiszállásra érkezett, hogy a környéken táborozó 
csapatok felett szemlét tartson s hogy junius 17-én egész a 
magyar határig, a Kárpátok legmagasabb csúcsára kisértd 
őket. . -

Kossuth a  folyamatban levő orosz beavatkozással szem-i 
ben egy Szemere által ellenjegyzett kiáltványt intézett Európa
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népeihez és kormányaihoz. Tiltakozás volt ez az orosz beavat
kozás ellen és vészkiáltás Európához, mely azonban a ma
gyarországi változott viszonyok s Európa akkori helyzete mel
lett semmi gyakorlati értékkel nem bírhatott. Mert a részleges 
felkelések leverése után mindenfelé ostromállapot uralkodott 
s a  kormányok egyetértettek abban, hogy a  forradalmat Ma
gyarországon is el kell fojtani. A különben történelmileg ér
dekes kiáltvány következőleg hangzott:

K i á l t v á n y E u r  ó p a n é p e i h ez.
A magyar nemzet fegyverei végeztek m ár egyszer az 

osztrák hadsereggel. A szabaddá tett országot felvirágzásra
lehetett volna tehát ju tta tn i........................................................Es
Brassótól kezdve Lembérgeu át Béesig egy legalább is 120.000 
főből álló orosz haderő tö rt be hazánkba, a népszabadság 
vértanúinak földjére.

Mi nem rakjuk le fegyverünket. Mi harczolunk Európa 
szövetkezett zsarnokainak hadai ellen. Isten igazságos és egy
szersmind mindenható, megáldja a gyöngébbek csatapallosát 
s  megtöri az elbizakodattak és gonoszok hatalmát.

De egyúttal komoly szót intézünk Európa alkotmányos 
kormányaihoz és nemzeteihez.

Ti kormányok, ti hivatalból őrei vagytok nem csak saját 
országtok szabadságának és jogos érdekeinek, hanem egész 
Európáénak. Roppant felelősség sulyosodik reátok. A bűntény, 
melyet Európa szabadsága és bármely egyes ország jogai el
len elkövetni engedték, ti rajtatok és a ti országaitokon fog 
megboszultatni és megbüntettetni.

Ti nemzetek! ébredjetek a borzasztó veszélylyel szem
ben, midőn a  zsarnokok szövetkezett hadai lábbal tiporni és 
kioltani kezdik a  szabadság szent szavát Németországban, 
Olaszországban és a mi magyar hazánkban !

Te büszke angol nemzet, megfeledkeztél a be nem avat
kozásnak általad felállított elvéről és tűröd most azt épen az al
kotmányos szabadság érdekeinek ellenében? Nemcsak a  sza
badság és emberiesség szent érdekeit nem védelmezed, de 
sőt előmozdítod a  szolgaság győzedelmét, megengedve, hogy a
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zsarnokok szövetkezzenek. A britt árbocz büszke lobogóját 
szennyfolt fenyegeti. Isten megvonja tőle áldását, ha hütelen 
lesz az ügyhöz, melynek hírnevét köszönheti.

Te franczia köztársaság, megfeledkezel az alapelvekről, 
melyeket születésed alkalmával fennen hirdettél ? Kimondottad, 
hogy Francziaország köztársaság. A franczia köztársaságnak 
fenállásához nincs szüksége elismerésre.

A kormányt és kormányformát változtatni természetes 
jog, a melylyel minden nemzet bir, s melyhez saját akaratá
ból merit jogczimet. Te mondottad, hogy az 1815-iki szövet
séget csak mint fennállót tekinted, de jogosnak el nem isme
red. Te mondtad, hogy szivbeli és lelki szövetségre hívod fel 
mindama népeket, melyek átalában véve a szabadság s külö
nösen a köztársaság elvét választják nemzeti létük alapjául 
Te mondottad, hogy elöljáró felvilágosultságod által uj utakra 
fogod vezérelni a népeket és országokat.

Mig korábban saját szemeid előtt három Ízben darabol
ták szét Lengyelországot a zsarnokok —  fegyveres segélyt 
Ígértél az olaszoknak, ha akadályokra bukkannának alkotmá
nyos, demokrata, közös hazájokért folytatandó harczuk köze
pette — és most tenszemeid előtt verik bilincsekbe Olaszor
szág hős fiait s felséges tartományait.

Rómát magad leigázod s áldozatul dobod oda a pokol 
bálványainak.

Elhagysz mindenkit, a ki benned bízik ; a szabadság vé
res harczot viv e pillanatban s te tétlenül nézed, miként ga
rázdálkodik könyörtelenül a vad orosz a mi szép hazánkban, 
lábbal tiporva minden isteni s emberi jogokat.

Törökországot már saját akaratától is megfosztotta az 
északi kolosszus.

A Dunafejedelemségek m ár régóta nyögnek a zsarnok 
önkénye alatt.

Ha sikerül neki Magyarországot is leigázni, úgy el van 
döntve nem Magyarország, hanem Európa sorsa.

Ébredjetek tehát népei és nemzetei a szabad és keresz
tény Európának! Mindnyájan, kik a Megváltó tanai szerint a 
humanitásnak hódoltok; mindnyájan, kik egész lélekkel s h a
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kell véretekkel áldoztok a szabadságnak; mindnyájan, kik az 
emberek és nemzetek fejlődésében az isteni jogot tisztelitek! 
M i n e m  u t o l s , é k  v a g y u n k  a s o r b a n ;  a v i h a r ,  m e 
l y e t  f e l  n e m  t a r t ó z t a t t o k ,  t i t e k e t  i s  t ö n k r e  
f o g  j u t t a t n i !  A büntető isten harm ad- és negyed-iziglen 
meg fogja torolni ezt a  jogtalanságot és méltánytalanságot 
mindazokon, kik azt elkövették, mindazokon, kik elkövetni 
engedték, m ert minden igaz és szabad ember és nemzet azért 
van a földön, hogy jó  egyetértésben éljenek, a gonoszak és 
zsarnokok pedig, hogy egymásközt meghasonoljanak.

Ébredjetek Európa népei és nemzetei! m agyar földön 
fog eldőlni Európa szabadsága. Ezzel az országgal egy nagy 
országot veszt a világszabadság s ezzel a nemzettel egy hű
séges hőst.

Mert mi harczoluDk utolsó csepp vérig, hogy ez a föld 
vagy választott földje legyen a véren kivívott szent szabad
ságnak, vagy pedig örökké átkozott emlékköve annak, hogyan 
szövetkezhetnek a zsarnokok s mily gyalázatosán elhagyhat
ják  magukat a nemzetek és népek.

K o s s u t h  L a j o s ,  S z e m e r e  B e r t a l a n ,
kormányzó. a minisztertanács elnöke.
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A magyar hadsereg harczrendje, különbeni viszonyai, mozdulatai és állásai 
a nyári hadjárat kezdete előtt.

Előre bocsátottuk a szövetséges császári hadak harcz- 
rendjét, most adjuk utána a magyar hadseregét, hogy min
denek előtt világosabban feltüntethessük az egymással szemben 
állott seregek erőviszonyait.

A magyar hadsereg beosztása és ereje.
A Görgey Arthur alatt álló dunai főhadsereg 1849. junius 

közepén a következő csapatokból állott:
I. hadtest. Parancsnok Nagy Sándor tábornok. M á r i á s s y  

h a d o s z t á l y a :  1 zászlóalj sorgyalogság, 4 zászlóalj honvéd, 
1V2 hatfontos gyalog üteg, 1 lovas üteg 8 ágyúval.

B o b i c h  h a d o s z t á l y a :  4 zászlóalj honvéd, 8 tizen- 
kétfontos ágyú.

M e s t e r h á z y  h a d o s z t á l y a :  1 huszár-ezred, 4 
század a 8. huszár-ezredből, 6 lovas ütegbeli ágyú, 2 század 
utász. Összesen 91/., zászlóalj, 12 század lovasság, 31 ágyú 
azaz 9540 ember.

II. hadtest. Parancsnok Asbóth ezredes (később Kászonyi). 
B u t l e r  h a d o s z t á l y a :  1 zászlóalj sor-gyalogság, 4 zászló
alj honvéd, 2 század pozsonyi vadász, 4 század utász, 7 
három- és 6 tizenkétfontos ágyú.

H o r v á t h  h a d o s z t á l y a :  5 zászlóalj honvéd, 7 há
rom és 6 tizenkétfontos ágyú.

M á n d y  h a d o s z t á l y a :  6 század a 6-ik, 2 század 
a  17-ik huszár-ezredből, 1 század kun lóvas, 5 ágyú. Ösz- 
szesen 10 V2 zászlóalj, 9 század lovasság, 45 ágyú, azaz 
10.400 ember.

XXXVIII.
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III. hadtest. Parancsnok Knézich ezredes*) (később Leinin- 
gen.) C z i l l i c h  h a d o s z t á l y a :  3 zászlóalj sorgyalogság, 2 
zászlóalj honvéd, 2 század utász, 16 hatfontos ágyú.

P o d o s z k y  h a d o s z t á l y a :  2 zászlóalj sorgyalogság, 
2 zászlóalj honvéd, 4 röppentyű löveg.

P i k e t y  l o v a s - h a d o s z t á l y a :  2 huszár-ezred, 4 
század a 3. huszár-ezredből, 14 ágyú. Összesen 91/3 zászlóalj. 
12 század lovasság, 40 ágyú, 9800 ember.

VII. hadtest. Parancsnok Pöltenberg tábornok. P o s t a  
h a d o s z t á l y a :  4 zászlóalj sor-gyalogság, 1 zászlóalj m agyar' 
vadász, 13 hatfontos ágyú.

L i p t a y  h a d o s z t á l y a :  4 honvéd zászlóalj, 1 zászlóalj 
tiroli vadász, 7 hatfontos ágyú.

W e i s  s e i  h a d o s z l o p a :  1 gránátos s 1 utász-zászló
alj. 4 röppentyü-löveg.

B e r c s é n y i  l o v a  s-h a d o s z t á l y a :  a  4. huszár-ezred, 
továbbá 5 század a 9-ik, 4 század a 13-ik, 4 század a 16-ik

*) Knézich Károly 1808-ban Velike-Gajovaczban, az Akkori szt.- 
györgyi határőrezred kerületében született, hol atyja határőrtiszt volt. 
Katonai kiképeztetését a gráczi hadapródiskolában nyerte, melyből mint 
igen kitűnő tanuló, 1827-ben mint hadapród a porosz herczegről nevezett 
gyalog-sorezredbe osztatott be. 1848-ban mint százados ezzel a magyar 
ezreddel Lembergben feküdt, honnan az Magyarországba rendeltetett s 
a déli harcztérre küldetett. Knézich itt Damjanich parancsnoksága alá 
került s később részt vett e vitéz hadtest minden küzdelmeiben, annak 
Görgeyvel történt egyesülése után pedig az áprilisi hadjáratban is, hol 
mint dandárnok parancsnokává lön ezredének. Mindenütt kitüntetett el
szántsága és vitézsége által ezredesi rangból hadosztályparancsnokságig 
vitte e hadtestben, mely utóbbi minőségében 1849. ápr. 25-én Komárom 
megszállásánál mint az elővéd parancsnoka az által tüntette ki különö
sen magát, hogy Tibolt dandáréval elsőnek nyomult be az osztrák csa
patok által megszállott sánczokba. E fegyvertény után legott tábornokká 
is mozdittatott elő. Midőn Damjanich szolgálatra képtelenné vált, ő reá 
ruházta Görgey a 3. hadtest parancsnokságát, de később elmozdította 
őt ez állásáról a Vágnál kezdett első támadó hadműveletek nemsikerü- 
lése miatt. Knézich ezután a Tiszánál álló tartaléknál jött alkalma
zásba, részt vett aug. 13-án Görgey alatt a fegyverletételben, Aradra 
vitetett, ott szept. 18-án haditörvényszékileg kötél általi halálra ítéltetett 
s ez az ítélet okt. 6-án végre is hajtatott rajta. Nem szükség természe
tesen kiemelnünk, hogy Knézich a magyar hadsereg egyik legderekabb 
tisztje volt.
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huszár-ezredekből, 20 ágyúval. —  Ö s s z e s e n  12 zászlóalj, 
21 lovas század, 44 ágyú, vagyis 120.000 ember.

Vili. hadtest Klapka vezérlete alatt. K o s z t o l á n y i  
h a d o s z t á l y a :  1 zászlóalj sorgyalogság, 3 honvéd zászló
alj, 1/l2 utász-század, 12 század huszár a 6., 9., 14. és 16. 
ezredekből, 8 hat-, 9 háromfontos és 8 lovasütegbeli ágyú.

E s z t e r h á z y  h a d o s z t á l y a ,  Komárom városának 
őrsége: 6 zászlóalj honvéd, 2 század Atilla-huszár, 11 tizenkét 
fontos ágyú és mozsarak. Összesen 101/13 zászlóalj, 14 lovas 
század, 39 ágyú, vagyis 10:500 ember.

K m e t t y  h a d o s z t á l y a :  5 honvéd zászlóalj, 2 va
dász, 1 utász, 8 huszár-század, 8 hatfontos, 7 lovasütegbeli 
ágyú, 2 röppentyű löveg. Összesen 5 y a zászlóalj, 8 lovas- 
század és 17 ágyú, vagyis 5700 ember. ■

H o r v á t h  h a d o s z l o p a :  1 zászlóalj sorgyalogság, 2 
honvéd-század, 4 huszár-század, 4 ágyú. Összesen 11/ :, zászló
alj, 4 lovas-század, 4 ágyú, 1600 ember.

G ö r g e y  Á r m i n  m o z g ó - h a d o s z l o p a :  13y2 század 
különböző zászlóaljakból, 2 l/2 huszár-század, 6 hatfontos ágyú, 
4 röppentyü-löveg. — Összesen 21/ i zászlóalj, 2x/4 lovas
század, 10 ágyú; 22.300 ember.

B e n i c z k y elkülönített h a d o s z l o p a :  3 honvéd, 2 
selmeczi vadász, y a huszár század és 2 ágyú. Összesen b/6 
zászlóalj, 1/2 lovas-század, 2 ágyú, azaz 800 ember.

A fő  h a d  se r e g  á t t e k i n t é s e .
zászlóalj lovas század ágyú ember

1 h a d t e s t ....................... 9V s 12 31 9.450
2 h a d t e s t ....................... ioyt 9 45 1 0 .4 0 0
3 h a d t e s t ....................... 9 1/ 3 12 40 9.800
7 h a d t e s t ....................... 12 21 4 4 12.0)0
8  h a d t e s t ....................... ioy2 14 36 10.500
K m e tty ............................ 5 7 s 8 17 5 .7 0 0

Horváth . . . . . W s 4 5 1.600
Görgey Ármin . . . 2 7 , 10 2.300
Beniczky . . . . . : % V» 2 800

Összesen: 6oy, 83 2 2 9 62.640
32Gelich: Függetlenségi harcz III. kötet.
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A magyar déli hadsereg beosztása és hadereje.
A Vetter altábornagy parancsnoksága alatt álló déli 

(bács-bánsági) hadsereg szervezete, mikor a vezényletet Vetter 
átvette s a Bem által Erdélyből hozott csapatok is ' beleosz
tattak, a következő volt:

IV. hadtest. Parancsnok Tóth ezredes. B á n f f y  h a d 
o s z t á l y a :  4 honvéd zászlóalj, 2 század a 8., 1V2 század 
a 15. huszár ezredből, 1/2 század székely huszár, 8 hat
fontos ágyú.

P e r e c z y  h a d o s z t á l y a :  J/ 2 vadász, 2 sorgyalog
ság, 2 honvéd, 3 önkéntes zászlóalj, 6 y 2 század Hunyady- 
Ferdinánd- és Bocskay-huszár, 6 tizenkét, 6 hatfontos és 6 
lovasütegbeli ágyú.

I g m á n d y  h a d o s z t á l y  : 1  honvéd, 1 bácsi önkén
tes zászlóalj, 1 ^ /2  század a 7. huszár ezredből, 11/2 század 
bácsi önkéntes lovas, 1/2 század pécsi önkéntes, 4 hat, 6 há
romfontos ágyú és 4 röppentyű löveg.

S i m o n y i  h a d o s z t á l y a  fa perlaszi, hradáczi, ócs
kái és eleméri helyőrségek) 2 honvéd, 2 csongrádi és toron
táli önkéntes zászlóalj, 4 század csongrádi lovas önkéntes, 
11 ágyú.

H e l y ő r s é g e k  Orsován, Pancsován s tb .: 4 zászlóalj 
honvéd, l 1/^ század székely, 1 század Károlyi huszár, 17 ágvu.

A 4 hadtest összes hadereje: 211/2 zászlóalj, 201/a szá
zad lovasság, 68 ágyú — 18.800 ember, miből azonban csak 
131/3 zászlóaljat, 14 század lovast, 40 ágyút, mintegy 12.000 
embert lehetett az ellenség ellen összpontosítani.

V. hadtest. Parancsnok Vécsey tábornok: P r z y j e m s k y .  
d a n d á r a :  11/R honvéd, 1/3 krassói és torontáli nemzetőr 
zászlóalj, 1 század Lehel huszár, 6 hatfontos ágyú.

R á k ó c z y  d a n d á r a :  1/2 zászlóalj honvéd, 1 század 
a 7. huszár ezredből, 1 század Lehel huszár, 1/ 2 század bi
hari önkéntes lovas, 8 hatfontos ágyú.

N a g y  d a n d á r a :  2/3 zászlóalj honvéd, 1/2 század Le
hel huszár, 13 ágyú.

B e r g m a n n  d a n d á r a :  i y 6 zászlóalj honvéd, 2 szá
zad Lehel huszár, 7 ágyú.
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B o r o s  d a n d á r a :  21/2 zászlóalj honvéd, 11 század 
nagy-zeréndi nemzetőr, 11 százada 7. huszárezredből, 32 ágyú.

A z e r d é l y i  h a t á r r a  k ü l d ö t t  c s a p a t o s z 
t á l y :  3%  zászlóalj, iVa század Lehel huszár, 3 ágyú.

Az 5. hadtest összes e re je : 10 zászlóalj, l 1/2 század lo
vasság, mihez kezdetben 49, később 64 ostromágyu járult, 
összesen 10.000 ember.

A péterváradi őrség : 3 zászlóalj sorgyalogság, 2 zász
lóalj honvéd, a tüzérséggel együtt 8000 ember.

A déli hadsereg összes létszáma tehát 311/2 zászlóalj, 28 
század lovasság és 88 tábori ágyú (az ostrom- és vár-ágyukat 
nem számítva), 36.800 ember.

A tartalék-hadtest Guyon alatt.
H a d i k  h a d o s z t á l y a :  4 zászlóalj honvéd, 4 század 

a 16. huszár-ezredből, 6 ágyú.
P u l s z k y  h a d o s z t á l y a :  6 zászlóalj honvéd, 2 század 

a  16. huszár-ezredből, 6 hatfontos ágyú.
Összesen 10 zászlóalj, 6 század lovasság, 12 ág y ú ; az 

egész hadtestnek 9800 emberből kellett volna állani.

Az északi hadsereg Dembinszki alatt.
E hadsereg 1849. junius 18-ától kezdve Wysocki, később 

Dessewffy tábornok alatt állott.
A IX. hadtest Wysocki tábornok alatt 4 dandárra osztva 

Bulharin, Lázár, Jaszvitz és Juries alatt.
G y a l o g s á g :  2 vadász-zászlóalj, 9 uj honvéd-zászló

alj (többnyire hiányos, némelyikök csak 2 századból állott, 
középszámitással tehát félzászlóaljaknak vehetők), 4 század 
lengyel légió, 12 század önkéntes az északi megyékből, 1 
zászlóalj utász. Névleg 142/ s zászlóalj, hanem  tényleg alig 10 
zászlóalj számítható.

L o v a s s á g :  6 század huszár, 1 század lengyel dsidás, 
1 század önkéntes lovas.

T ü z é r s é g :  4 tizenkét-, 16 hat-, 11 háromfontos ágyú, 
3 röppentyű löveg.

32*
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Összesen 142/3 zászlóalj, 8 század lovasság, 34 ágvu,
3 röppentyű löveg.

K a z i n c z y * )  k ü l ö n  h a d o s z t á l y a :  4 század va
dász és önkéntes, 6 zászlóalj honvéd, 1 zászlóalj mármarosi 
önkéntes, 4 század huszár, 23 ágyú. Összesen 72/3 zászlóalj,
4 század lovasság, 23 ágyú — 6900 emberrel.

*) Kazinczy Lajos, az 1831-ben elhunyt hires Kazinczy Ferencz 
iró és Török Zsófia grófnő legifjabb fia 1820-ban született az előbb 
Abauj-, most Zemplénmegyéhez tartozó Széphalroon. Első oktatását nagy- 
müveltségü anyjától nyerte, kinek mint a Kazinczy Ferencz által hátra
hagyott hét gyermek közt legfiatalabbnak, élénk szellemi felfogásáért 
kiválóan kedvencze volt. Kuriózum gyanánt felemlítjük itten, hogy anyja 
1829-ben gyermekei oktatására egy könnyen felfogható magyar és latin 
nyelvtant szerkesztett, mely tulajdon kéziratában mind e mai napig meg
van. További iskolai kiképeztetését Sárospatakon nyerte Kazinczy s mi
vel anyja a katonai pályára szánta, 1835. november havában a tullni 
utász-hadapródiskolába került, honnan legszebb sikerrel végzett tanul
mányai után 1839-ben mint hadapród a Miklós czár nevéről nevezett 9. 
huszár-ezredhez osztatott be. Ebben az ezredben 1841. május havában 
hadnagygyá lépett elő s 1847-ben mint főhadnagy tette le rangját. Ezzel 
azonban nem ért véget katonai pályafutása, nemsokára nagyon moz
galmas folytatást és tragikus véget kellett érnie. 1848. junius havában 
mint főhadnagy belépett az első 10. honvéd-zászlóaljba, majd mint szá
zados az I. honvéd utász-zászlóaljhoz tétetett át, már 1848. november 
havában mint őrnagy a II. utász-zászlóalj felállítását vette át, melylyel 
kezdetben Görgey hadtesténél működött. Azután Klapkához került a 
Felső-Tiszához s az áprilisi hadjárat előtt egyideig annak hadtestében a 
II. hadosztály parancsnoka volt. Magasabb alkalmazhatóságánál fogva 
ezután egy fontos önálló parancsnokságot kapott és pedig az északi me
gyék védelmére felállított hadosztályét, hol nagy óvatosságról tett tanú
ságot. Noha e hadosztály később az északi seregbe kebeleztetett be, ere
deti rendeltetésében önálló maradt. A nyári hadjárat alatt egymásnak 
ellenmondó parancsok következtében, me'yeket a kormánytól, Görgeyfől 
és Bemtől kapott, haszontalan ide s tova menetekre lön kárhoztatva. 
Végre miután Görgeyvel nem egyesülhetett, Nagybányán át Erdélybe 
vonult s aug. 17-én Deésre érkezett, honnan 18-án Zsibón Gaál Sándor
ral találkozott. Minden oldalról bekerítve, megadta magát csapatai egy 
részével az oroszoknak. Nagyváradra, majd Aradra kisértetett, hol kötél 
általi halálra ítéltetett s okt. 20-án, daczára annak, hogy ő Felsége a 
halálbüntetést már beszüntette, agyonlövetett. Kazinczy elszánt és derék 
tiszt s körültekintő csapatparancsnok volt; emellett nagy társadalmi mű
veltséggel birt s kitűnő bajtárs volt.
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Az északi hadsereg összes létszáma tehát 22 l/., (171/,,) 
zászlóalj, 12 század lovasság, 57 ágyú — 16.500 emberrel.

Az erdélyi hadsereg Bem alatt.
A VI. hadtest: 1 század vadász, 22 zászlóalj honvéd 

(köztük sok nem teljes számú, úgy hogy összesen mintegy 16 
zászlóaljnak számíthatók), 5 tartalék honvédzászlóalj, 13 század 
huszár, 19 hatfontos, 22 háromfontos ágyú, 4 röppentyülöveg. 
— Ö s s z e s e n :  21 Ve (21) zászlóalj, 13 század lovasság, 45 
ágyú, mintegy 20.000 ember.

I n c z é d y  p o r t y á s z ó  c s a p a t a :  1/3 zászlóalj vadász, 
(V zászlóalj honvéd, a/s zászlóalj önkéntes, 3 század huszár, 
8 hegyi ágyú, 3 röppentyű ágyú. — Összesen , l 1/3 zászlóalj, 
3 század lovas, 11 ágyú — 2000 ember.

A gyulafehérvári ostromló hadtest Stein ezredes a latt: 
8 honvéd zászlóalj (többnyire hiányos), 1 század huszár, 2 
század lovas önkéntes, 2 hat-, 4 háromfontos, 3 röppentyű 
ágyú, 10 ostromágyu. — Összesen 8 zászlóalj, 3 század lo
vasság, 9 tábori és 10 ostromágyu — 5000 ember.

Az erdélyi hadsereg összes létszám a tehát 361/a zászló
alj, 19 század lovasság, 65 tábori ágyú —• 27.000 ember.

Magyarország összes haderejét összeállítva, az ered
mény következő:

A dunai főhadsereg . . . . . 62.640 ember.
Az északi h a d s e r e g ....................... 16.500 >
A déli h a d s e r e g ............................. 36.800 »
Az erdélyi hadsereg . . . .  . 27.000 »
A tartalék h a d te s t ............................. 9.500 »
Szabadcsapatok, mozgó nemzetőrök 

Nemegyei és Földváry alatt . . 10.000
: Összesén . . 162,440 ember,

kik 164 zászlóaljat, 158 lovas századot képeztek 451 tábori 
ágyúval. Előbbiek 140 honvéd zászlóaljra, 5 erdélyi honvéd 
tartalék-zászlóaljra, 3 utász-, 2 vadász- és 12 önkéntes zászló
aljra oszoltak, melyekhez még két lengyel légió csatlakozott. 
A honvéd zászlóaljak nagyobb száma utóbbi kimutatásunk óta 
onnan ered, hogy időközben tizennyolcz uj zászlóalj támadt.
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nehány önkéntes zászlóalj átalakítása s másoknak ujonczokból 
történt képzése á l ta l ; ezek voltak:

A 123. a volt beszterczei I. zászlóaljból; parancsnoka ?
A 124. a volt beszterczei II. zászlóaljból; parancsnoka ?
A 125. a volt zólyomi önkéntesekből; parancsnoka Four- 

get Henrik őrnagy.
A 126. a volt zólyomi önkéntesekből; parancsnoka Já- 

rosy Ádám őrnagy.
A 127. a kaposvári önkéntesekből; parancsnoka ?
A 128. a » » » ?
A 129. a kecskeméti ujonczokból; parancsnoka Elek 

Ferencz őrnagy.
A 130. a kecskeméti ujonczokból; parancsnoka Mihalecz 

N. őrnagy.
A 131. a tótkomlósi ujonczokból; parancsnoka Bárány 

N. őrnagy.
A 132. a Szegeden alakult (h.-m.-vásárhelyi) ujonczok

ból ; parancsnoka Mihályi N. őrnagy.
A 133. a Szegeden alakult (h.-m.-vásárhelyi) ujonczok

ból ; parancsnoka Hangos János őrnagy.
A 134. a Tordán alakult ujonczokból; parancsnoka Benő 

N. őrnagy.
A 135. Nagyváradra szállított erdélyi ujonczokból; pa

rancsnoka Jeney Dani őrnagy.
A 136. Aradra szállított hátszegvidéki ujonczokból; pa

rancsnoka Dalos Elek -őrnagy.
A 137. Kolozsvárvidékiekből H.-M.-Vásárhelyen ; parancs

noka Lázár Gerő százados.
A 138. a bácsmegyei védseregből; parancsnoka Gieller 

Ferencz őrnagy.
A 139. a szabolcsi védseregből; parancsnoka Benczúr 

Miklós őrnagy.
A 140. Hétfalusi zászlóalj Besztercze vidékén; parancs

noka ?
E zászlóaljaknak fele, nevezetesen az ujonczokból ala

kultak még szervezés alatt voltak, több zászlóalj a működő 
hadseregnél ismét nem volt teljes s létszámuk átalában nem
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egyenlő, m ert a fogyatékok nem egészittettek ki rendszeresen. 
A zászlóaljak szaporításán szakadatlanul fáradoztak, mi annál 
szükségesebb volt, mert Debreczennél junius elején 12.000 
főre menő tartalék alakittatott, mely később 20.000 főre emel
tetett. De a csapatok folyton növekvő számával egyre nagyobb 
lett a fegyverhiány, minthogy ezeknek gyártása semmi arány
ban nem állott a szükséglettel. Végre a kaszának kellett a 
bajon segíteni, melylyel a lengyelek 1830-ban bámulatos 
dolgokat müveitek az oroszok ellen, mig a magyarok csak 
kaszálni tudnak vele.

A 158 lovas század 144 rendes és 14 önkéntes századra 
oszlott. A 18. (Atilla) huszárezred, melyből 2 század Kom á
romban alakittatott, még szervezés alatt volt.

A tüzérség 10.000 embert számlált 451 tábori ágyúval. 
Ezenkívül volt a  magyaroknak várágyujok :

K o m á r o m b a n ........................................  465 darab
Péterváradon ........................................  392 »
Aradon, mely csakham ar elesett . . 300 >
o s t r o m á g y u k b a n ..........................................74 »

összesen . . . 1682 ágyú.
A népfölkelés, mely semmi szilárd szervezettel nem birt 

s csaknem kizárólag kaszával volt felfegyverezve, annál ke
vésbé volt a honvédelem komoly tényezőjéül tekinthető, mert 
elforgácsoltan lépett fel, a kormány ama felhívása pedig, hogy 
tömegesen vegyen részt benne a lakosság, süket fülekre talált, 
kivéve ott, a hol rendezve volt, mint pl. a Balaton vidékén 
Veszprém és Pápa körül, valamint Somogy, Ung, Mármaros, 
Bereg, Borsod, Turócz és Árvamegyékben s a Tisza menti 
tiszta magyar vármegyékben. Mihelyt tehát az egymással szem
ben állott erők összehasonlításáról van szó, csak a lakosság 
harczképes része vehető tekintetbe, t. i. a hadsereg. Ez a nyári 
hadjárat kezdetén, mint m ár említettük, 162.440 főből állott, 
vele szemben a szövetkezett császári hadseregek 357.249 főnyi 
harczossal s 1192 tábori ágyúval.

Ekkora erejű hadsereggel egész az újabb időkig, midőn 
az átalános védkötelezettség életbeléptetése által a jövendő 
fellépés tömeges hadseregekkel lehetővé van téve, még egy
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nagyhatalom ellen is lehetett volna háborút inditni. Egy ily erő 
lábra állítása azonban teljesen indokolt volt Magyarország
gal szemben. E mellett szólott, mint m ár előbb is kiemel
tük, a rendkívüli ellenállási képesség, melyet a nemzet a meg
előző évben kifejtett, s az ország nagysága kitűnő harcztéri 
minőségével és segélyforrásaival.

De abban a helyzetben volt-e Magyarország, hogy emez 
előnyöket tovább is kizsákmányolja, reménykedhetett-e a rá  váró 
egyenlőtlen harcz szerencsés kimenetelében ? E kérdésekre mi 
határozott «nem»-mel felelünk. A magyar hadsereg, mely némi 
időnyereség mellett 200.000 főre növekedhetett volna, oly erő
dökre, mint Komárom, Pétervárad és Arad támaszkodva, még 
hosszabb ellenállást fejthetett ki. Ahoz azonban mindenekelőtt 
a hadműveletek egységes vezetése, az erők kellő felosztása és 
alkalmazása, végre mindenekfölött ügyes és erélyes hadviselés 
volt szükséges. Ez ismét .a .forradalom politikai és katonai 
vezetőinek egyöntetű közreműködését tételezte fel. A forrada
lom legveszélyesebb szakában azonban mindebből éppen az 
ellenkező mutatkozott.

Legrosszabb volt azonban a tarthatatlan helyzetben, hogy 
Görgey is a  további harczok reménytelenségétől áthatva, ez 
érzület által vezettette magát, elhatározásaiban és hadművele
teiben, mit tábornoknak, ki egy hadsereg élén áll, tennie 
nem szabad. Mert ha nincs is többé kilátása a győzelemre, 
egész törekvésének mégis oda kell irányulnia, hogy becsületes 
kimenetet adjon a háborúnak, ha mindjárt csak azért is, hogy 
az abban résztvevők életét, és vagyonát megmentse, ha azok 
a nemzetközi szerződéseken kívül állanak.

Egyébiránt minden háborúban állanak be nem várt ese
mények, melyek a hadakozó felek valamelyikének jav ára  szol
gálnak és kellően kizsákmányolva, gyakran kiszámithatlan 
előnyöket hoznak. Ezekhez tartoztak az 1849-ki nyári hadjá
ratban az orosz sereg előnyomulása közben felmerült élelmezési 
nehézségek és a kolera pusztító fellépése az orosz hadsereg sorai
ban, mely arra  kéüyszeritette Paskiewitsch herczeget, hogy had
műveleteit Miskolczon nyolcz napra beszüntesse. Nyolcz nap 
azonban igen nagy idő háborúban. .
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De már a hadműveletek megkezdésének az oroszok ré 
széről junius derekáig történt elhúzása is oly feltétel alatt, 
hogy addig mihez se kezdjen az osztrák hadsereg : nagy előny 
volt a magyarokra nézve, mely idején és kellően kizsákmá
nyolva, nagy keresztet vonhatott volna a szövetségesek hadá
szati kombináczióin. Haynau tétlenségének oka természetesen 
ismeretlen volt, de mig az oroszok Gácsországban gyülekeztek, 
egyenesen tám adásra csalogató volt és Haynau ezt maga is 
várta. Két hadsereg ellen viselt háborúnál átalában nem lehet 
más terv, mint az egyik hadsereg ellen tartózkodóan eljárni, 
s ez itt az orosz sereg lett volna, mely csak a határon gyü
lekezett, és a másikat összpontosított erővel megtámadni.

Görgey Klapkának a  minisztertanács által elfogadott vé
delmi terve ellenére csakugyan m ár Buda alatt elhatározta 
magát a támadó fellépésre, hogy mielőtt az oroszok Magyar- 
országba bevonulnának, hatalmas csapást mérjen az osztrák 
főhadseregre. Ez elhatározásánál sajátságos módon még m in
dig a bécsi kormánynyal keresztülviendő kompromisszummal 
foglalkozott a már említett módon, mi által az orosz beavatkozást 
— mely m ár teljesen foganatba volt véve — tárgytalanná lehe
tett volna tenni. Mi m ár nyilatkoztunk e politikai csalképről, 
melybe Görgey egészen beleélte magát s most áttérünk az 
intézkedésekre, a melyeket tett, hogy szándékolt tám adását 
előkészítse. Hogy annak foganatosítása nagyon gyors eljárást 
igényelt s egy nap sem volt elveszthető, ha az oroszok be
nyomulása előtt valami fontosabb lépést akart tenni, az önként 
érthető.

Görgey azonban csak május 28-án és 29-én, tehát egy 
héttel a vár bevétele után indította útnak Buda alatt állott 
seregének hadtesteit a Vág és a Rába felé. Serege késő elin
dulását ugyanazon okkal indokolja Görgey, mely őt az i s m e r t  
p o l i t i k a i  i n d o k o n  k í v ü l ,  négy héttel előbb a támadó 
hadműveletek abbahagyására s a Buda alá tett hátráló moz
dulatra bírta, tudniillik csapatainak hiányos öltözetével s 
különösen lábbeliéivel. Buda alatt, m int ^tudjuk, ki kellett 
volna a csapatoknak magukat pihenniük s erősen megviselt 
ruházatukat részint kijavitaniok, részint újakkal kiegésziteniök.
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Ha tehát három hét múlva ugyanazon okból még mindig nem 
voltak menetkészek a csapatok, fel kellett tenni, hogy ruhá
zatuk nem lett kelló'en pótolva; minek oka mint m ár em
lítettük, az összes katonai telepeknek Pestre történt szállí
tása  volt- De az is áll, hogy a vezérnek saját hatáskörében 
érvényesitnie kellett volna befolyását, hogy serege a  főváros 
alatt minden szükségessel elláttassék.

A hadműveleti részre áttérve, mindenekelőtt ki kell emel
nünk, hogy Görgey további intézkedései nem voltak olyanok, 
miként a szándékolt tám adás gyorsan foganatosittassék, mint 
ezt a hadműveletek leírásánál ki fogjuk mutatni. Itt csak annyit 
említünk, hogy Görgey a helyett, hogy a felső dunai hadsereg 
vezényletét azonnal személyesen átvette volna, azt hitte, hogy 
még van elég ideje had ügy miniszteri teendői után is látni, s 
a kormány székhelyére utazott. Egyetlen volt azonban a maga 
nemében az az eszme, hogy a közben az ujan kinevezett 
hadtestparancsnokok önálló fellépés által különböző hadműve
leti vonalon tüntessék ki, birnak-e kellő képességgel s pótol
hatják-e Aulichot és Damjanichot. A várakozást lehetőnek 
vélte, mert az osztrák főhadsereg állapotát nem igen tartotta 
konszolidáltnak, mely feltevése azonban alaptalan v o lt; mert 
az osztrák főhadsereg m ár teljesen harcz készen állott 
és a magyarnál erősebb is volt, a mit pedig a felső 
Dunánál bekövetkezett egy havi fegyvernyugvás után,
melyet a császári hadvezénylet, mint m ár korábban
kimutattuk, nagyon jól felhasznált, mindenesetre feltehetett 
volna és a  mint látszik, fel is tételezett; mert különben, 
miután hadserege a komáromi helyőrséggel együtt 60.000 
emberből 229 tábori ágyúval állott, nem tette volna a döntő 
hadműveletek megkezdését a  még szervezés alatt levő ta r
talék megérkezésétől s további megígért erősítésektől függővé. 
A csalatkozásokról, melyeknek ez irányban, állítása szerint, 
áldozatul esett, következőleg nyilatkozik Görgey: «Végre, fáj
dalom későn, beláttam, hogy oktalanul cselekedtem, hogy a 
rég szándékolt támadó fellépést Kossuth és Szemere Ígérge
tésére csak egy nappal is elhalasztottam.» E nyilatkozat sze
rin t tehát a hadsereg állapota nem lehetett oly aggasztó, és
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ha äz volt, el kellett volna a rögtöni tám adástól állani. Bármi
ként álljon is a dolog különben, a sokat említett támadás 
hosszas halogatása végre azt hozta magával, hogy a döntő 
hadműveletek tulaj donképeni megkezdése a magyar feldunai 
hadsereg részéről mint látni fogjuk éppen arra  az időpontra 
— junius derekára — esett, melyet a szövetségesek az övék 
megnyitására megállapítottak.

Az oroszok Magyarországba benyomulásával Görgey, mint 
mondja, nemcsak kibékéltetési tervét végkép túlszárnyalt állás
pontnak tekintette, hanem a hátrálásra vonatkozó intézkedések 
is meg voltak állapítva, hogy a sereg ugyanazon utakon vonul
jon vissza, a melyeken előnyomult. De mint a nyári hadjárat 
hadműveleteinek leírásánál látni fogjuk, ez intézkedések körül 
is a puszta tervnél m aradtak, m ert Görgey a megkezdett 
tám adást folytatni akarta, miután át volt m ár hatva azon 
saját eszméjétől, hogy Komáromnál kell a döntő csatáknak 
megtörténniök. Azért javasolta Kossuthnak is, hogy Komá
romba tegye át a kormány székhelyét, mit ez azonban azzal 
a megjegyzéssel utasított vissza, hogy onnan nem gyakorolhat 
befolyást a honvédelemre. Különben is mihelyt Komáromban 
s körülötte döntetnék el Magyarország sorsa, önmagától meg
szűnnék az ország átalános védelme.

E megjegyzések után áttérünk a közelebbi hadműveletek 
előadására.
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XXXIX.

A támadás megkezdésének terve a magyar dunai hadsereg részéről. — 
A magyar dunai sereg állása a hadművelet megkezdése előtt. — Az I..

II. és III. hadtest előnyomulása a Vághoz.

A magyar hadműveleti központi iroda által a támadás 
megkezdésére kidolgozott terv ama feltevésen alapult, hogy 
az osztrák dunai hadsereg a Duna balpartján a.Vágvonal á t
lépése által szándékozik a maga részéről is megkezdeni a tá 
madást. Támpontot erre abban a körülményben vélt találni 
az iroda, hogy az osztrák csapatok erősen megszállották és két 
hidfővel Verebélynél és Szerednél ellátták am a vonalat, Szemptét 
pedig elsánczolták. Az osztrák dunai hadsereg volt főparancsnoka, 
Weiden báró, mint tudjuk, támaszkodva az orosz III. hadtest 
megígért közreműködésére, mindenesetre a folyam mindkét 
partján  szándékozott előnyomulni, de e hadtestnek az orosz 
sereg zöméhez történt vonásával önállóan működtek a  szövet
ségesek közös hadműveleti tárgyuk, Budapest elérésére.

Miután a magyarok elmulasztották az osztrák dunai had
sereget még az orosz beavatkozás tettleges bekövetkezése előtt 
megtámadni, ama kérdés eldöntésénél, vájjon az ő részükről 
a Duna bal- vagy jobbpartján nyitandó-e meg a támadás, 
nem az osztrák dunai hadsereg mostani főparancsno
kának, Haynau br. táborszernagynak, vélelmezett szándékát, 
hogy t. i. a balparton akarja a hadműveleteket megkezdeni, 
hanem a hadászati viszonyokat átalában kellett tekintetbe 
venniök, és ezek úgy az osztrák mint a magyar feldunai 
hadseregre nézve a támadó hadműveleteknek a folyam jobb
partján leendő megkezdése mellett szólották. Mert az osztrák 
dunai hadseregnek a balparton való előnyomulása mellett,
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hogy Pestet elérje, a hosszabb hadműveleti vonalat kellett 
volna meghaladnia, miben a magyarok Komáromból megelőz
hették őt s végül ez által feladta Bécs és átalában az osztrák 
tartományok fedezését, hová a magyarok a császáriaknak 
semmi támpontot nem nyújtó nyitott terepen, a folyó jobb
partján könnyen előnyomulhattak. De nem egyedül ez okból 
volt égetően szükség, hogy az osztrák hadsereg a jobfcpar- 
ton kezdje meg a támadást, hanem amaz előnyök foly
tán is, melyek abból támadtak számára, ha túlerővel nyomul 
elő a Győrön át Budára vezető rövidebb hadműveleti vona
lon, miáltal az összes hadműveletek központjának (Buda-Pest), 
továbbá az ország nyugoti részének a Dunától a styriai határig 
s a Dráváig és a Muráig birtokába ju t s helyreállíthatta 
összeköttetését az orosz és a saját déli hadseregével.

Ha fontolóra veszi a tatai központi hadműveleti iroda a 
fennebb mondottakat és szeme előtt tartja, hogy az orosz 
hadtömegeknek a Duna balpartja felé történő előnyomulásá
val a támadás azon az osztrák hadsereg részéről egyenesen 
tárgytalanná vált : nem juthatott ama téves feltevésre, hogy 
Haynau br. azon irányban szándékozik előnyomulni. De h a  
mindemellett is komolyan feltételezte ezt, annak is szeme 
előtt, kellett lebegnie, hogy a császáriak födetlenül hagyják —  
noha ez valóságos nonsens lett volna — a Duna jobbpartját 
s erélyes tám adásra kellett volna őt ösztönözni ezen a parton.

A várakozó magatartás, melyet az osztrák dunai had
sereg az oroszszal történt ama megállapodás következtében, 
hogy egyidejűleg kezdik meg a támadó hadműveleteket, szem 
előtt tartott, inkább védelmi, mint támadó szándékra engedett 
következtetni. És valóban védelmileg kellett neki magát mind
addig tartania, mig közelebb nyomultak az oroszok a Duná
hoz, vagy más váratlanul közbejött események, mint a ma
gyarok meghiúsult támadása a Vágvonalra, tanácsosnak nem 
m utatták a támadás azonnali megnyitását a jobbparton.

Hogy a magyar dunai hadsereg Komáromra támaszkodva 
és m ár birtokában Győrnek, e fontos pontnak, a tám adást 
nem a jobbparton kezdette meg, hol a terep semmi nehéz
séget nem nyújt, a támadónak és semmi támpontot az ellen-
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nek, mig a Vág vonal elleni előnyomulásnál éppen az ellenkező 
viszony lép be, t. i. a támadónak keresztül kell hatolnia a 
Vág, az érsekujvári dunaág, a Feketeviz és a Dudvág közötti 
mocsárok és holtvizek által szeldelt terepen : csakis abban a 
középszerűségben, mely ama központi hadműveleti irodában 
a  nagy szót vitte, találja magyarázatát. Kitűnik ez az ezen 
támadáshoz általa kidolgozott tervből is, melynek lényeges 
tartalm a rövid szavakban következőleg foglalható öszsze: a 
Vágvonal megszerzése, azután saját mozdulatainknak az el
lenségéhez alkalmazása Pozsonyt, mint végső hadműveleti ter
vet tartván szem előtt. Az esetben, ha jelentékeny ellensé
ges haderők tétetnének át a Duna jobb oldaláról a baloldalra, 
a  saját VII. hadtest előnyomulása Győrből, Mosony és M.-Óvár 
lehető megszállása végett.

Első tekintetre látható, hogy hiányzott e tervben a h a
tározott támadó irán y za t; mert a Vágvonal elnyerése után a. 
magyar hadsereg mozdulatainak az osztráké szerint kellelt 
irányulniok, mig a támadásnak éppen az ellenkezőt kell elő
idézni. Ha egy fontos hadászati vonalat nyerünk, nem vá
runk arra, mit csinál az ellenség, hanem a támadás erélyes 
folytatása által ama mozdulatok megtevésére igyekszünk őt 
szorítani, melyek a mienkre nézve kedvezők. Az ellenkező 
eset csak az első hadművelet teljes meghiúsulásánál állhat 
be. A mi ezt illeti, ezt az L, II. és III. hadtest volt keresz
tülviendő az alsó Vágón való átkelés kierőszakolása és elő
nyomulása által az érsekujvári dunaág mentében s a nagy 
Csallóközön által. A bevezetést ehez a kipróbálás végett ön
állóan fellépendő uj hadtestparancsnokoknak kellett megtenniük, 
mit m ár emlitettünk. A hadműveletek leírása előtt adjuk az 
állást, melyet a magyar dunai hadsereg elfoglalt, midőn a 
budai táborból érkezett három hadtest Komáromhoz jött. Ez 
az állás a következő v o lt:

A D u n a  j o b b p a r t j á n :
A VII. hadtest, mely Buda ostroma alatt a gyülekező 

osztrák hadsereg sakkban tartása végett Győrben tétlenül 
állott.



511

Knietty hadosztálya, mely a balszárnyat képezte s ön
álló fellépésre volt kiszemelve, Téthen és Marczaltőn.

A D u n a  b a l p a r t j á n :
I. hadtest (Nagy Sándor) Hullnál a Nyitra-völgyben;

II. » (Asbóth) I
111. » (Knézich) $ É rsekújvárnál;

VII. » (Klapka) Komáromban Kosztolányi hadosz
tályával megszállva tartván a nagy Csallóközön Nagy-Megyert, 
Szakállast és Nemes-Bogyát, — e hadtest többi részét Eszter- 
házy Pál gróf alatt Komárom helyőrsége képezte.

Komárom helyőrsége és a VIII. hadtest 8 zászlóaljából 
álló tartalékosok.

Horváth portyáző csapata Nyitra és Verebély közt állott 
s az állás jobbszárnyát képezte.

Görgey Ármin portyáző csapata a Rubinon át előnyo
muló orosz hadoszlopok megfigyelése végett a bányavárosok
ban volt felállítva és Szentkeresztet, Körmöczbányát s Besz- 
terczebányát tartolta megszállva.

Beniczky portyázó csapata 850 főnyi rendes katonaság
ból és nagyobbszámu guerilla-csapatokból Turócz, Trencsén 
és Árva megyékben mozgott.

Junius 5-én kezdődtek a vágvonalnáli műveletekre ki
rendelt hadtestek hadmozdulatai. E napon az I. hadtest Hull- 
ról Nyitrán át Komjátiba nyomult s Guttánál egy hid verését 
kezdette meg a Vágdunánál, hogy átkelőt nyerjen a nagy 
Csallóközbe az Érsekújvárnál összpontosított csapatok számára. 
E hidverés védésére a II. hadtesttől egy 1 zászlóalj és 1 
lovas századból álló elkülönitmény rendeltetett Guttára.

Junius 6-án következőleg tolták előre elővédeiket az I.,
II. és III. hadtestek: Az I. hadtesté 2 zászlóaljból, 2 lovas 
századból és 1 ütegből állva Ürményre nyomult, hol Horváth- 
nak Nyitrán álló portyázó csapataival összeköttetésbe lépett s 
Köpösig eresztgetett portyázó csapatokat. A II. hadtest elővédé 
Tót-Megyerre jö tt s a Vág mellett egész Negyedig portyázott. 
A III. hadtest Tardoskeddig tolta előre elővédét és Séllye felé 
küldött ki portyázó csapatokat.
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Junius 8-án Ürménynél gyűjtötte össze Nagy Sándor 
csapatait, egy elővédet Mocsonokig küldött s Horváth szabad 
csapataival egyesülve nyugtalanította a császáriakat a Vág 
mentében Szempténél és Sellyénél, miközben egyes előőrsi csa
tározások fordultak elő.

Junius 9-én napfelkelte előtt erőltetett kémszemlét tarto tt 
Nagy Sándor hadtestével Szempte felé Szereddel szemben. Mi
után az osztrák előőrsök Köpösdnél visszaszorittattak, Nagy 
Sándor hadteste ottan gyülekezett s kémszemlét tartott Pata és 
Szopornya felé, hol hasonlóan visszaszorittattak az osztrák elő
őrsök. Erre Máriássy hadosztálya maga is Patáig előnyomult, 
mig Bobics hadosztálya Szopornyára húzódott, hogy a Szempte 
melletti hídfőt a Vág mentében felfelé teendő mozdulat által 
oldalban támadja. Peiin  osztrák dandára, mely három zászló
aljjal, 2 lovas századdal és 9 ágyúval Szerednél állott, Pata 
mögött foglalt állást, Máriássy hadosztályának túlnyomó tám a
dása következtében azonban a Vág bal partjára volt kény
telen visszahúzódni, miközben a szeredi hid egy részét szét
rombolta. Hogy aztán az átkelés kierőszakolását a magyarok 
részéről megakadályozza, Perin dandára Szerednél a Vág jobb 
partján foglalt állást. Horváth elkülönitménye, mely e táma
dást Verebély felé tett előnyomulásával támogatta, szintén 
egész a Vágig visszanyomta az osztrák előőrsöket. Erre Bo
bics hadosztálya 8 tizenkét fontos ágyúval és nehány lovas 
századdal Szempte felé nyomult s nehány szakaszt indított 
Verebély felé. Délelőtti 9 órakor ágyuharcz tám adt, mely 
délutáni 3 óráig tartott, mire a magyarok, miután a kém
szemle czélját érte, gyönge előcsapatokat hagyván Szempténél 
hátra, ismét Patára húzódtak vissza. Az 1. hadtest által végre
hajtott áltámadás eredménye a Vág balpartjának elfoglalása 
lett Szempténél. A Szered melletti ütközet veszteségei mindkét 
részről nagyon csekélyek voltak, m ert az osztrákoknak csak 
1 halottjok, 1 sebesültjök volt 8 ló elhullása mellett, mig a 
magyaroknak 2 halottjok és 7 sebesültjök.

Nagy Sándor jun. 10-én ismét Ürménybe vonta vissza 
Bobics hadosztályát s Mocsonokra a Máriássyét, Köpösdöt 1 
zászlóaljjal és 2 század lovassággal megszállva tartotta s 
lovassági őrszemeket tartott fenn Szopornyán és Patán.
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A történt áltámadás alatt Wohlgemuth br. altábornagy 
hadtestparancsnok összevonta tartalékait és Jablonowski dan
dárét Verebélynél mint legfontosabb pontnál a Vágvonal 
mellett még 2 zászlóaljjal és tüzérséggel erősítette meg, úgy 
hogy az most m ár 7 zászlóaljból, 4 lovas századból, 1 hat,
1 tizenkét fontos és i y 2 röppentyű-ütegből állott.

Haynau br. táborszernagy, ki m ár elhatározta magát támadó 
hadműveleteit a Duna jobbpartján megkezdeni s a kinek ér
dekében állott a magyarokat tulajdonképeni támadási irányára 
nézve csalódásban tartani, de addig a Vágvonalat is erőseb
ben védeni: elrendelte, hogy Verebély a legvégsőig tartassák, 
a szeredi hid pedig ismét helyreállittassék és elsánczolásők 
által fedeztessék. Nemcsak ez megtörtént, hanem Szerdahely
nél egy második hajóhíd is veretett és miután a balpart 
nagyon gyönge ellenállás után újból elfoglaltatott, a véde
lemre berendezett Szemptét 2 zászlóalj szállotta meg 9 ágyú
val. A Perin-dandár 1 tizenkét fontos, 11f<1 röppentyü-üteggel 
és egy osztály lovassággal erősittetett meg.

A II. magyar hadtest jun. 12-én Érsek-Újvárról Guttára 
indult s a Feketeviznek az érsekujvári Dunaágba torkolásán 
alul még egy hidat vert ez utóbbin Aszód és Sereg-Akol 
között, melynek fedezésére Sekulics alatt a II. hadtest egy 
osztálya, mely 5 zászlóaljból, 8 lovas századból állott 18 ágyú
val, Guttáról Nyárasdon át V asárut felé küldetett. E helységet 
Derschatta osztrák ezredes tartotta megszállva s próbálta meg 
védelmezni az 58. gy.-ezred egy zászlóaljával. Sekulics visszavonu
lásra kényszeiitette ezt a zászlóaljat Kürth felé a Csallóközre 
vivő szerdahelyi utón, a Reischach és Simschen dandároktól 
oda vont csapatok azonban feltartóztatták további előnyomu
lásában, úgy hogy Aszódra húzódott vissza, miközben lovas
sága rövid hátvéd-ütközetet folytatott. Az osztrák csapatok 
ismét megszállották Vásárutat.

A magyarok a czellőczei átkelésnél Zsigárddal szemben 
is megpróbálták hidanyagot gyűjteni a Vágnál, de a Perin- 
dandár úszói minden csolnakot és vízimalmot, melyek a 
folyószakaszon állottak, a magyar őrszemek tüzelése közt a 
jobbpartra húztak, hol elégették azokat.

Gelicli: Függetlenségi harcz III. kötet. 33
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XL.

A csornai ütközet. — Kossuth levele Klapkához. — A zsigárdi ütközet.
— Klapka levele Görgeihez.

Itt félbeszakítjuk kissé a Vágnál felmerült további ese
mények leírását, hogy az aközben a Duna jobbpartján történ
teket előadjuk.

A c s o r n a i  ü t k ö z e t .  A Wyss-féle osztrák dandár a 
soproni utón Sz.-Miklóson át előhaladván, junius 8-án egyik 
részével Kapuvárra, a másikkal Csornára ért, honnan ismételt 
portyázásokat tétetett Wyss a Rábavonal kikémlelése végett Egye- 
den át Árpás és Marczaltőig. Klapka, ki junius 12-én értesült e 
dandár mozdulatairól, figyelmeztette rá  Kmettyt, ki dandárával 
Téthen állott, hogy helyén lenne tám adást intéznie Csornára. 
Mikor Kmetty e felhívást vette, már saját kezdeményezéséből 
minden előkészületet megtett, hogy még aznap elönyomuljon 
Csorna ellen, mit legott tudatott is Klapkával.

Kmetty már helyreállitlatta a hidat a Rábán Móriczhida 
alatt s ezenfelül tökéletesen tájékozva volt a W yss-dandár 
felállításáról és erejéről ama feljegyzések által, melyeket Zesner 
bárónak, a császári dsidások ezredesének irótáblájában meg
találtak, ki jun. 8-án egy kémszemle alkalmával nagyon ejőre 
merészkedett s halálosan megsebesülve fogságba esett. Junius 
12-én délután indult el Kmetty Téthről, Móriczhidánál átkelt 
a Rábán s másnap hajnali 3 órakor Szili-Sárkányra érvén, 
két oszlopba osztotta hadosztályát. Az egyiket, mely 3 zászló
aljból, 6 lovas századból, i lovas ütegből és 2 röppentyü- 
ütegből állott, Faradon át Kapuvár felé indította Kmetty, hogy 
az ottani osztrák féldandár összeköttetését a csornaival elvágja 
és résztvegyen az utóbbi hely elleni kombinált támadásban ;
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a másik oszlopot, mely 2 vadász-századból, 2 honvéd zászló
aljból, 2 század huszárságból és 1 gyalogütegből állott, Kmetty 
maga vezette Csorna ellen.

Az osztrák féldandár, a mely ott állott, a 14. vadász- 
zászlóalj 2 századából, a 49. és 59. gyalogezredek egy-egy 
zászlóaljából, 4 század császári dsidásból állott 8 ágyúval 
Wyss vezérőrnagy a la t t ; dandárának másik fele, 2 zászlóalj 
gyalogság, 2 lovas század és egy üteg, másfélórányira tőle 
Kapuváron feküdt.

Kmetty hosszú, erőltetett menet után jun. 13-án reggel 
5 órakor ért Csorna alá, hol Wyss visszatért őrjáratok által 
félórával előbb értesült az ellenséges oszlop közeledéséről. 
Kmetty rögtön támadásba ment át, mely a másik oszlop egy 
részének a kapuvári ut felől történt csakhamari közreműkö
dése és három huszárszázadnak, melyek a Beő-Sárkányba vivő 
utat — Wyss egyetlen összeköttetési vonalát hadtestével — 
megszállották, gyors előtörése által Csorna bekerítésére veze
tett. Ez azonban nem tartott sokáig; mert a császár-dsidások 
egész elszántan fordultak a huszárok ellen s visszaszorították 
őket, miáltal a beő-sárkányi ut ismét szabaddá lett.

E közben nagyon élénk harcz fejlődött ki Csorna keleti 
és déli oldalán, melyben az osztrák vadászok és az 59. ezred 
zászlóalja a legkonokabb ellenállást fejtették ki. Midőn végre 
a honvédek erős ágyutüz által támogatva, a város első ház
sorait megszállották, honnan élénk tüzelést folytaltak, Wyss 
tábornok látván, hogy el van vágva kapuvári féldandárának 
várt támogatásától, kénytelen volt három órai harcz után Beő- 
Sárkány felé visszavonulni, m ialatt mint a hátvéd vezére, két 
puskalövés által halálosan találva, mint vitéz katona esett el. 
A magyarok szakadatlanul üldözték visszavonulásuk közben a 
császáriakat s többször keményen összecsaptak e közben a 
huszárok és a dsidások.

Schlick gróf hadtestparancsnok arra  a hírre, hogy Csorna 
megtámadtatott, Beő-Sárkányba sietett, hol kezdetben a hely
ség előtt foglaltatott a megjött féldandárral állást, melyet azon
ban ismét odahagyni rendelt, mert a magyar csapatok üldözés 
közben Réti és Kapi községeket megszállották s az osztrákok

33*
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utóvédét baloldalon fenyegették. Schlick szétromboltatta a gát 
hidját s a mély ut mögött foglaltatott állást.

Ezzel ért véget a csornai ütközet, melyben sem a csá
száriak, sem a magyarok meg nem  szállották Csornát s az 
utóbbiak visszatértek korábbi állásaikba.

A veszteség az ütközetben résztvett csapatok erejéhez 
viszonyitva mindkét részről jelentékenynek mondható s mutatja 
a szívósságot, melylyel mindkét részről harczoltak. Az osztrák 
féldandár vesz te tt:

halottakban . 1 tábornokot, 1 tisztet, 53 közlegényt,
sebesültekben 7 » 71 »
eltűntekben . 3 » 122 >

összesen . 1 tábornokot, 11 tisztet, 246 közlegényt 
és 90 lovat.

A magyarok vesztesége v o lt :
h a lo t t a k b a n ....................... 2 tiszt, 51 közlegény,
sebesültekben . . . .  10 » 208 »

összesen . . . .  12 tiszt, 259 közlegény.
Meg kell még jegyeznünk, hogy Klapka, Kmetty Csorna 

elleni vállalkozásának előmozdítása szempontjából ugyanaz nap 
tüntetőleg nyomult a VII. hadtest egy részével Győrből Mo- 
sony felé és Zambély ezredest néhány lovas század
dal és 4 ágyúval Kónyon át küldte, hogy Wyss dandárát hát
rálása közben hátban támadja, mi azonban az elkülönitmény 
elkésése m iatt meg nem történhetett.

A Vágnál előfordult és még következő fontos eseménye
ket illetőleg meg kell még itt említenünk, hogy Görgey Bayer 
kíséretében jun. 10-én Budáról Győrbe érkezett, hogy Klapkát 
a támadás megkezdésépek megnyerje, mi állítása szerint sike
rült is neki. Klapkának egy Görgeyhez intézett későbbi levele 
nem szól ez állítás mellett. De bármiként álljon is a dolog, 
a tám adás megtörtént és mi megkezdjük annak leírását.

Előbb azonban egy levelet kell reprodukálnunk, melyet 
junius 7-én intézett Kossuth Klapkához, válaszul ennek két 
levelére. Ez több tekintetben nagyon érdekes s imigy hangzik :
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Az ország kormányzója Klapka tábornok úrhoz.

Kedves Tábornok U r !
A kormánynyal Pestre érkeztünk. A nép leirhatatlan 

örömrivalgással fogadott bennünket. A nemzeti szabadság és 
függetlenség eszméjét üdvözölte bennünk.

Itt és útközben kaptam az ön két levelét junius 2. és 
8-áról. Válaszom rájok ez :

Én azt hittem, hogy azt a hadműveleti tervet, melyet ön 
Debreczenben a minisztertanács elé terjesztett s a melyet mi 
elfogadtunk, Görgei barátunkkal egyetértve dolgozta ön ki, és 
abban sem kételkedtem, hogy az ön Komáromba távozásával 
egyidejűleg végre is fog hajtatni ez a terv. Az ön parancsai 
alatt álló hadsereget következőleg számitottam : Komárom hely
őrsége 8000 ember, Kmetty 4000, Damjanich 7500, Pöltenberg 
8000, összesen 27.500 ember.

De ha ez idő alatt hadászati okokból a bal partra ve- 
zényeltetett volna is Damjanich hadteste, a mi Komáromnak 
ez oldalról való fedezésére szolgálhatott, mégis egész biztosan 
számitottam rá, hogy az ön csapatai még mindig felmennek
20.000 főre, mi kiegészítés által rövid idő alatt legalább
25.000 főre lesz emelhető.

Ha nem igy van, úgy beismerem, hogy nem oszlathatok 
el némi aggodalmat és kérve kérem önt, értekezzék személye
sen a hadügyminiszter úrral, hogy az a hadműveleti terv 
lényegében mielőbb végrehajtassék; mert bármennyire át va
gyok is Komárom fontosságától hatva, mégis az esetben, ha 
az pusztán csak erődnek és nem nagyszerű elsánczolt tábor
nak tekintetnék, mindenkor nagy veszélynek tekinteném a 
hazára nézve, ha önt az ön tehetségeivel, melyek nagyobb 
hatáskört igényelnek és az erőfeszítés ez idejében a hazának 
nélkülözhetlenek, Komárom őrzésére, mit más is végezhet, 
látnám kárhoztatva.

Különben én minden órán várom vissza Vukovics mi
nisztert bánsági küldetéséről s általa jelentést 12— 16.000 
ember mozgósításáról, kik ha Bem parancsnoksága alá nem 
állíttatnak, nagy részben az ön hadtestébe állíthatók be.
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De addig is ujonczozás által kell segíteni e hiányon. E 
czélból szükséges, hogy a hadügyminisztérium, és az által én 
is szakadatlanul értesittessünk a legénységi fogyatékról a 
zászlóaljaknál és a kiegészítésül átvett ujonczokról. Ezt az 
ügyet különösen a lelkére kötöm önnek.

Holnap okvetlenül intézkedni fogok, hogy az ujonczok 
számlájára 1000 darab teljes nyári egyenruha úgy a komá
romi, mint a Győr alatti hadtestek számára útnak indiitassék 
és a jövő héten ugyanannyi utánszállittassék.

Itt valóban nem találtam oly nagy kiterjedésű intézkedé
seket, mint a minőket Lukáts ígérgetései után sejtenem kellett. 
De kedvező esetben elkerülhetlenül szükségesnek is tartom, 
hogy Komáromban egy fiók fegyver- és gyutacsgyár, továbbá 
lőpormalmok és egy egyenruházati bizottság állíttassák fel.

Ez irányban ajánlom önnek Székelyt, akit ön is ügyes 
és becsületes embernek ismer. Ha gondolja ön, hogy áru
biztosul avagy szállítóul használható, tudósítson engemet róla, 
hogy önhöz küldhessem.

A futárnál 100.000 forint van az ön számára. Holnap
után ugyanannyit küldök.

Az építkezéseknél és erődítéseknél minden lehető erélvt 
fejtsen ki. Gondom lesz rá, hogy pénzben hiányt ne szenved
jen ön ; Ujházy kormánybiztos gondoskodik önnek a szüksé
ges munkaerőkről.

A támadó fellépés és a védelmi m agatartás közötti vá
lasztást illetőleg szilárd meggyőződésem, hogy minél tovább 
habozunk a támadással, annál felkészültebben áll szembe 
velünk az ellenség és annál nehezebben fogunk sikert é r n i ; 
mert az erők kifejtésénél sokkal kevesebb akadályokkal kell 
az ellenségnek küzdenie, mint nekünk, főleg miután a fegyver
hiány nálunk nagyon érezhető. Az én nézetem szerint nagyon 
előnyös lett volna, a hosszú idő alatt, mig az orosz betörés 
előkészíttetett; a még saját erejükre szorítkozott osztrákokat 
megtámadni, vagy legalább a Lajtháig előnyomulni. Mennyiben 
tanácsos ez e pillanatban, az erőtől függ, mely az ellenség 
rendelkezésére áll. Ha igaz, hogy a balparton csak 15.000,
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a  jobbon pedig 25.090 embere áll, ha sietnénk, itt vagy ott 
még megverhetnek. Beszélni fogok erről Görgeivel.

A hadműveletnél egyébiránt legfontosabb, hogy Komá
rom teljes védelmi állapotba helyeztessék.

Lahner tábornok több ezer lőfegyvert küldött javítás 
végett Komáromba. Alig hiszem, hogy az ottani gyár képes 
legyen azokat gyorsan helyreállítani. Ez utóbbi esetben kérem 
önt, küldje vissza e fegyverek egy részét, hogy az itteni puska- 
művesek által eszközöltessem kijavításukat.

Ötszáz mázsa salétromot is szállíttatott Lahner tábornok 
Komáromba, hogy a felállítandó lőpormalomban feldolgoztas
sák. Mikor történhet ez meg? Valóban jobb lett volna ezt a 
salétromot más már fennálló malmoknak adni át feldolgozás 
végett. Mihelyt működni kezd ott egy lőpormalom, azonnal 
szállíttatok önnek elegendő salétromot is.

Pest, 1849. junius 7-én.
Szivélyes üdvözlettel

K o s s u t h  L a j o s .

A z s i g á r d i  ü t k ö z e t .  E napon kellett Asbóthnak, 
Knezichnek és Nagy Sándornak, magukra hagyatva, kom
binált tám adást kezdeni a Vágvonal ellen, mig főparancsnokuk, 
mint hadügyminiszter még mindig Pesten időzött s e had
művelet eredményét várta. Erre vonatkozólag a  következő 
dispozicziókat adta ki a tatai központi hadműveleti iroda:

A II. hadtest csak egy kis hidőrséget hagy Guttán hátra, 
16-án reggel átlépi az érsekujvári dunaágat s megtámadja az 
osztrák hadállás jobbszárnyát Farkasd és Zsigárd alatt. Aszó
don egy dandárt hagy, mely Kosztolányi hadosztályának né
mely csapataival egyesülten átveszi az átkelési pont födözetét 
a Csallóközben álló osztrák haderők ellenében. Mihelyt F a r-  
kasdot és Negyedet elérik, hidat vernek ott a Vágón.

A III. hadtest (Knézich), mely elővédét aznap esti 6 
órakor Sellye mellett a Vághoz tolja előre Tardoskeddről és 
Tót Megyerről, hogy az ellenséget ott foglalkoztassa, a zömmel 
Érsekújvárról Szemőn át Farkasd felé nyomul, hogy a II. 
hadtest sikerült tám adása után ott átkeljen a Vágón.
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E támadások támogatására Mocsonokon összpontosul az 
I. hadtest (Nagy Sándor), Szemptere és Hosszufalvára tolja előre 
elővédét és leköti az osztrákokat eme pontokon. A II. és III. 
hadtesteknek a Vág jobbpartján történő egyesülése után foly
tatandó az előnyomulás e folyó és az érsek újvári dunaág kö
zött Királyréven át Diószegre, mi által az egész Vágvonal ki
ürítése éretik el s lehetővé tétetik az I. hadtestnek a Szered
nél való átkelés. A nagy Csallóközben folytonos támadások 
foglalkoztassák az osztrákokat s gátolják a Vágvonal támoga
tásában.

Mielőtt leirnók ez intézkedések foganatosítását a császá
riaknak a Vágnál elfoglalt állása elleni tám adásra vonatkozó
lag, meg kell említenünk, hogy Haynau táborszernagy már 
megkezdte seregének összevonását a Duna jobbpartján, midőn 
csapatai a Vágvonalnál megtámadtattak és hogy Wohlgemuth 
altábornagy jun. 15-én Nagyszombatból Diószegen át Főtt 
dandárának tám ogatására küldötte Herzinger vezérőrnagyot, 
Theissing dandárának két gránátos zászlóaljával, az 5. vértes
ezred 3 századával, egy 6 fontos gyalog- és egy lovas 
üteggel.

Miután az átkelések Guttánál a Vágdunán, Naszvadnál 
a Nyitrán és Aszódnál az érsekujvári dunaágon s végül a la
kosság segítségével egy töltés is helyre lön állítva a Nvitrától 
a Vágdunáig húzódó mocsárokon át: semmi akadály nem 
állott többé útjába a II. és III. magyar hadtestek m ozdulatai
nak. Asbóth ezredes, ki m ár jun. 14-én a Csallóközben állott 
és Aszódnál táborozott, másnap egy 2 zászlóaljból, 2 lovas 
századból s egy ütegből álló elkülönitményt küldött ki, hogy 
a Dudvág balparfján felvonuljon s Pott dandárát jobbszárnyán 
megkerülje, a mi meg is történt. Ez arra  bírta Pott tábor
nokot, hogy 3 zászlóaljból, 1 gyalogszázadból, 1 lovas szá
zadból és 9 ágyúból álló dandárát Zsigárdnál vonja össze és 
olyan állást foglaljon, melynek balszárnya a községre támasz
kodjék, arczvonala pedig délre forduljon.

Jun. 16-án hajnali 2 órakor átkelt egy Asbóth által 
Negyed és Farkasd felé indított, 1 zászlóaljból, 1 lovas század
ból és Va ütegből álló elkülönitvény Rakovszky őrnagy alatt
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Guttánál az érsekujvári Dunaágon s reggeli 4 óra tájban, 
egy különítményt hagyván hátra a tutajhid védelmére, maga 
Asbóth is átkelt hadteste zömével, mely 7 zászlóaljból, 5 
lovas századból és 4 ütegből állott, Aszódnál az érsekujvári 
Dunaágon s aztán a Feketeviz mentében Királyrév felé haladt, 
melyet hat órai menet után elért s-legott el is foglalt, miután 
a helység gyengén volt megszállva. Erre Zsigárd felé fordult 
Asbóth, melyet négy oszlopban előnyomulva, délelőtti 10 óra 
tájban ért el. Két üteggel rögtön megkezdette a harczot s 
aztán három zászlóaljjal maga is elszánt és erős tám adást 
kezdett, mely azonban nagyon makacs ellenállásra talált, 
melyet csak akkor sikerült megtörni, midőn Pott dandárának 
központjára is erős tám adás intézhetett és a Bocskay huszárok 
elfoglalták egyik jól elhelyezett ütegét. Pott lassan Peredre 
húzódott, vissza.

Az elkülönitmény, melyet Asbóth előre küldött, csak
ham ar a császáriak előcsapataira bukkant s visszaszorította 
azokat, melyek aztán a 40. gyalog-ezrednek egy Vásárutról 
küfdött zászlóalja által erősítettek meg. De ez sem volt képes 
magát tartani, sőt hátrálási vonalától is el lön vágva és 
Királyrév felé fordult abban a hitben, hogy azt még osztrák 
csapatok tartják megszállva. Útközben egy röppentyü-ütegre 
bukkant a zászlóalj, mely Pott tábornoknak volt szán v a , 
s azt magához vette. Amint Királyrév elé ért, észrevette, 
hogy a község magyarok által van elfoglalva. Ily körülmények 
közt Grobois őrnagy, a zászlóalj parancsnoka eltökélte magát 
azt megtámadni, el is foglalta a falut és egyesült Póttal. 
Amint ez Pered felé hátrált, Herzinger tábornok az erősítések
kel Nagyszombatból m ár oda érkezett. Átvette Theissing és 
Pott dandárai fölött a parancsnokságot és megparancsolta; 
hogy Zsigárdot vissza kell foglalni.

Déli 1 óra volt, midőn Herzinger a fris csapatokkal a 
harcztéren megjelent s jobbra Pott dandára mellett foglalta
tott velük állást, hogy a magyarok megkerülésének további 
kiterjedését meggátolja.

Asbóth magához vonta tartalékait s nemsokára nagyon 
makacs ütközet fejlődött ki, melynek folyamában 3 vértes és
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1 könnyű lovas század hátrálásra kényszeritette a huszárokat 
s ütegöket és aztán feltartóztathatlanul előnyomult. Asbóth 
bal szárnya erre rendetlenségben vonult vissza, csak 2 honvéd 
zászlóalj és 1 lovas század 1 üteggel, t. i. azon elkülönit- 
mény, mely jun. 15-én küldetett ki, tartott ki állhatatosan, 
fenyegetve az osztrák lovasság jobb oldalát és feltartóztatva 
az üldözést. Minthogy Herzinger a Theissing dandár többi 
részével egyre tovább előnyomult, Asbóth Sereg-Akol felé 
hátrált. Rakovszky elkülönitménye üldöztetés nélkül visszatért 
Negyedre, hol meg is maradt. A II. hadtest elvesztette a 
Zsigárdnál elfoglalt 4 ágyút s még 3-at a sajátjából is.

Knézich, ki hadtestével döntőleg léphetett volna fel 
ebben a harczban, nem bontakozott ki aggodalmaiból, még 
több tisztjeinek sürgetései sem voltak képesek őt cselekvésre 
bírni s egész e napi működése arra szorítkozott, hogy egy 
zászlóaljat küldöd kémszemlére. A vett utasitás egyébiránt nem  
volt elég határozott.

Nagy Sándor az intézkedés értelmében megtámadta 
16-án Szemptét s e czélra 6 zászlóaljat, 4 század lovasságot, 
1 hat és 1 tizenkét fontos üteget alkalmazott, melyek az 
említett község előtti magaslatokon igen jól voltak elhelyezve. 
A tám adást a nyitrai oldalon levő sánczok élénk lövetésével 
kezdte Nagy Sándor, mire három honvéd zászlóalj rohamra 
indult Szempte ellen, melyet Szereddel együtt Perin tábornok 
dandárátó! 3 gránátos zászlóalj, 2 század lovasság és 9 ágyú 
tartott megszállva. Nagy Sándor tüzérsége kezdetben elhall
gattatta az osztrákot és a rohanó honvédek benyomultak az 
eltorlaszolt Szempte első házaiba, midőn Wohlgemuth al
tábornagy személyesen magához vonva a tartalékban álló 1 
zászlóaljat és 2 század lovasságot a szt.-haraszti' szőlők felé 
tolta előre, hogy a  magyarokat jobb oldalban fenyegesse és a 
szemptei őrséget megerősítse, mely ismét kiszorította a be
nyomult honvédeket.

Erre Nagy Sándor magához vonta tartalékát, még heve
sebben lövette a nyitrai oldalon levő sánczokat és honvédéi 
úgy e sánczokba, mint a szemptei temetőbe benyomultak. 
Wohlgemuth altábornagy erre uj támogatásokat vezetett elő,
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melyekkel az elfoglalt pontok ismét rohammal visszavétettek. 
Nagy Sándor, kinek j,obb szárnya fenyegetve volt,, erre min
den további támadási kísérlettől elállott s rendetlen hátrálás 
állott be, mely négy 12 fontos ágyú hátrahagyásával ért 
véget. így végződött a kombinált támadó hadművelet a Vág
yónál ellen.

Mig a magyarokra kedvező első harcz Zsigárdnál le
játszódott., Kosztolányi is megkezdte a Csallóközben a Klapka 
által rábízott tüntető rész foganatosítását. Ő m ár hajnali 2 
órakor elindult 4 zászlóalj, 3 lovas század és 8 üteggel 
Nagy-Megyerről Pata és Bős felé s reggeli 7 órakor meg
támadta Reischach dandárénak az előbbi községben levő 
csapatait, de a szeldelt terep miatt, melyen az ellenség erős 
állást foglalt, nem volt képes sikert kivívni s heves ágyu- 
harcz után, melyben nagy veszteséget szenvedett emberekben 
és lovakban, Patára húzódott vissza.

A veszteség magyar részről halottakban és sebesültek
ben 500 ember és hét ágyú volt, a császári csapatoké 

halottakban 2 tiszt 40 közember, 
sebesültekben 2 » 61 >

összesen 4 tiszt 101 közember.
A feldunai hadsereg első támadó hadműveletének meg

hiúsulását a központi hadműveleti iroda egyedül és kizárólag 
a hadtestparancsnokok hiányos vezényletének tulajdonította, 
Asbóthnak pedig különösen is azt a szemrehányást tette, 
hogy tulment az erőszakolt kémszemle határain, melyek elébe 
voltak szabva. Mi szó szerint közöltük a támadási dispo- 
zicziókat s azokból világosan kivehető, hogy junius 16-án 
komoly támadás keresztülviteléről volt szó. Kémszemlére nem 
hoznak mozgásba egy egész hadsereget és nem hagyják ama 
vonalokon és pontokon előnyomulni, melyek valamely jól 
kombinált támadást felismerni engednek, m ert különben tel
jes tájékozást nyer az ellenség az esetleg teendő valóságos 
támadásról s egyenesen felhívja őt, hogy tegye meg a kellő 
ellenintézkedéseket. Áll ez főleg oly előnyomulásokról, melyek 
folyókon való átkeléssel vannak összekötve, hol kémszemléket 
és tüntetéseket átalában más mint a támadásul választott
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pontokon kell eszközölni és éppen ellenkezőjét czélozzák annak, 
t. i. az ellenséget az igazi támadási irányra nézve csalódás
ban tartani. Az egész hadművelet meghiúsult ily módon 
abból az egyszerű okból, mert hiányzott az egységes fő
vezénylet.

E meghiúsult támadás után Klapka a következő levelet 
intézte Görgeihez, melyben őt a támadás tovább folytatásáról 
lebeszélni igyekezett s mely átalában a helyzet józan felfogá
sáról tanúskodik. A levél igy hangzik:

«Kedves barátom ! Midőn pár hét előtt az ország védel
mének tervét kidolgoztam, azt hittem, hogy te azt jóváhagytad 
és megnyerte tetszésedet. Most fájdalom látom, hogy nem igy 
van s hogy a te nézeteid az enyémektől jelentékenyen eltér
nek, miről eléggé meggyőztek engemet már korábban az első 
hadtestnek Nyitrához. történt rendelése, utóbbi időben pedig 
különösen a második hadtest támadó mozdulatai a Csallóköz
ben és onnan az érsekujvári dunaágon át. Engedd meg te
hát, hogy nem szolgálati, hanem a nekem annyiszor és szi- 
vesen megengedett baráti utón fejtsem ki ezennel nézeteimet 
a legközelebb elébünk tűzött feladatot illetőleg.

A jelen körülmények közt mindenekelőtt elleneznem kell 
minden elhamarkodott nagyobb támadó mozdulatot. Védelmi 
magatartás minél gyakoribb támadó kitörésekkel a feladat, 
mely e pillanatban kizárólag vár re án k ; ez a legillőbb és 
legegyszerűbb a nemzeti háborúban s legjobban czélhoz fog 
vezetni. Majd ha időt nyerünk erőink összegyűjtésére, akkor 
magától megjön a pillanat, midőn fő csapást mérhetünk az 
ellenséges haderőre. Ne engedjük át az istenért magunkat 
illúzióknak ; csak viszonyaink praktikus felfogása, csak a min
den oldalról fenyegető veszélyek józan, nyugodt megfontolása 
mentheti meg a hazát.

Ha, mint javaslatom ban indítványoztam, három hadtes
tet rendeltünk volna Komáromba, az ellenség a jobb parton 
és a Csallóközben talán m ár nem egyszer vereséget szenve
dett volna és nem lett volna szükség Kmettyt ide rendelni, 
ki pár ezer emberrel megerősítve és a Dráva felé küldve, 
Jellasich és a Péterváradot ostromló ellenséges hadtest háta
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mögött jelentékenyen megkönnyítené déli hadseregünk felada
tát. Hasztalan kértem, hogy a Bánságban és Bácskában levő 
hadtestek összpontosittassanak, egy parancsnokság alá helyez
tessenek és egy rendes déli hadsereg szerveztessék. Egyes pa
rancsnokok becsvágya e terv valósítását sem engedte meg; 
mert azt hitték, hogy mindez azért történik, hogy egyesek 
hatásköre gyöngittessék. Nos, most megelőztek bennünket az 
osztrákok ; előnyüket belátván egy déli hadsereget összpontosí
tottak, mely ha az erdélyi osztrák csapatok egyesülnek vele, 
a szerbek nélkül, majdnem 30—40,000 főre nő és képes lesz 
nemcsak a temesvári és aradi erődöket felmenteni, hanem 
bennünket az alig visszafoglalt területek kiürítésére is kény
szeríteni. Perczel tábornok a bács-bánáti sereg parancsnoka, 
ismételt győzelmeket jelent, fájdalom azonban egy ponton 
sincs valamire való ereje együtt. Mi történik, ha Jellasich
30.000 emberrel — köztük Puchnerrel való egyesülése után 
öt lovas ezred -- hirtelen megjelenik a Duna balpartján? 
Én nem vagyok hivatva egyes vezérek eljárását birálgatni, de 
meg kell vallanom, hogy ha vak becsvágy vezeti hadművele
teinket, csakhamar tönkre fogunk miatta menni.

Az én igénytelen nézetem oda terjed, hogy egy ideig ne 
sóvárogjunk győzelmek után, hanem délen úgy mint itt fenn 
adjunk szilárd szervezetet haderőinknek, mely biztosítékot 
nyújtson ügyünknek és ne kényszeritsen bennünket, koczkára 
tenni a haza üdvét és jövőjét.

Engedd meg tehát, hogy felkérjelek: Adj minél előbb 
léteit és alakot az alsó seregnek s tedd parancsnokságát erős, 
megbízható kézbe.

Itt pedig Komárom maradjon a mi hadműveleteink tám 
pontja. Állásunk ez erőd körül sokkal inkább imponálni fogaz 
ellenségnek, mintha támadásba átmenni mutatkozunk, ami reá 
nézve csak kívánatos s nagy előnynyel lehet. Ne engedjük 
tévútra vezettetni magunkat; az ellenség egyideig még vára
kozik, hogy állásunkból kicsaljon bennünket; ha csakugyan 
lépre megyünk neki, ki kezeskedik a harcz kimeneteléről ? és 
ha a koczka hátrányunkra dől el, ki adja vissza a sereg bá
torságát és bizalmát ? ? Ha le akarja az ellenség Magyaror
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szágot győzni, támadnia kell ; és meg fogja tenni, noha itt a 
Feldunánál úgy látszik, nincsen ez nagyon Ínyére.

Oly imponáló védelmi állás megtartását, mint a mostani, 
tartom én annak, mit a körülmények nekünk egyelőre taná
csolnak és a melyből csak akkor szabadna kilépnünk, ha a 
változott viszonyok megengedik s elegendőképen felkészülve 
leszünk rá.

Végül még a kérést, küldj a Dráva felé minden áron 
elegendő erőt, minél előbb, annál jobb.

Győr, 1849. junius 18-án.
K l a p k a . »

Okot e levél Írására egy szolgálati értesítés adott, me
lyet Klapka jun. 18-áról kapott a főhadiszállásról és mely 
oda hangzott, hogy a tám adás a Vág vonalnál legközelebb 
ugyanoly módon fog megtörténni Görgei vezetése alatt, m int 
16-án történt. Az az  napi tám adás természetére vonatkozólag 
tett rövid megjegyzésünk után még csak azt tartjuk szüksé
gesnek Görgei sajátságos elhatározására vonatkozólag hang
súlyozni, hogy ama, már magában véve merész vállalkozás 
ismétlése a rendkívül kedvezőtlen terepen, két folyóval és csak 
egy-egy átkeléssel azokon, midőn az ellenség már előre is
m erte a támadás irányát, még veszélyesebbnek tűnhetett fel. 
A császáriak haladéktalanul azon voltak, hogy megerősítsék 
a Vágnál álló csapataikat.

Theissing dandára kapott a tartalékból két. zászlóaljat, 
az 5. vértes-ezred még fennmaradt részét, egy gyalog és egy 
lovas üteget, mi által Pott dandáréval együtt Herzinger hadosz
tálya most már 8V2 zászlóaljból, 77a század lovasságból állott 
36 ágyúval. A szeredi helyőrség 2 zászlóaljjal és egy lovas század
dal Jablönovski dandárából 12 fontos üteggel erősíttetett meg. 
Király falvára, három mértföldre Szereden alul, hová már 16-án 
éjjel is egy zászlóalj küldetett a magyarok által szándékolt 
hidverés meggátlására, 17-én érkezett Wohlgemuth Perin 
dandárával. Panutine orosz hadosztálya végül 19-én mint fő
tartalék  Szenczen át Diószegre tolatott e lő re, hová 20-án 
érkezett meg. Wohlgemuth azt a határozott utasítást vette a 
főparancsnokságtól, hogy a  Herzinger hadosztályával támadó-.
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lag előnyomuljon s egészen tisztítsa meg a Vágót az ellen
ségtől. Herzinger erre tennészetesen nagyon gyöngének érezte 
magát s további erősítéseket várt Galantháról.

A 16-ki kedvezőtlen ütközet után a II. magyar hadtest 
Aszódnál, a III. Tardoskeddnél. az I. Mocsonoknál állott. Ra
kó vszky elkülönitménye még megszállva tartotta Farkasdot és 
Negyedet a Vág jobb partján, mi lehetővé tette a háborítat
lan hidverést az utóbbi helyen a III. hadtest kibontakozásá
val. Az ujabbi támadás junius 20-ára volt kitűzve s a követ
kező intézkedések értelmében volt végrehajtandó:

A II. hadtestnek újból át kellett Aszódnál az érsekuj- 
vári Dunaágon kelni s ismét Királyrév és Zsigárd felé nyo
mulni, merre Rakovszky elkülönitménye is fordulandó volt 
Farkasdról és Negyedről. A III. hadtestnek, mint az első tá 
madásnál, Negyednél kellett a Vágón átkelnie s Rakovszky 
elkülönitményét Zsigárd felé követnie. Az I. hadtest, mint első 
ízben, Szempte és a Vág határos vonairésze ellen volt tünte
tendő, esetleg beálló kedvezőbb körülmények mellett azonban 
valóságos támadásba átmenendő, melynél a Vág jobb partját 
kellett igyekezni elérnie. Horváth elkülönitményének mint az
előtt Verebély ellen kellett tüntetnie és végül Klapkának a 
VIII. hadtest egy részével az aszódi átkelést a Vásáruton álló 
ellenséggel szemben fedezni. Görgőinek a harcztérre érkezése 
előtt Asbóthnak nem volt megengedve támadni.

Görgei a vereség hírére, melyet csapatai jun. 16-án 
szenvedtek, Komáromba és onnan 20-án reggel az aszódi tá
borba ment, honnan Asbóth m ár elindult hadtestével, midőn 
ő oda érkezett. Görgei a hid közelében egy kis erdőben pi
hente ki magát környezetével, hol Klapkával találkozott, ki 
előtte az ö levelére vonatkozólag oda nyilatkozott, hogy ő már 
megtette az intézkedéseket, a támadástól tehát nem állhat el. 
Ezután lovagolt a három órányira fekvő harcztérre, midőn 
egyre erősebben hangzott onnan az ágyudörgés s már teljes 
hévvel folyt az ütközet, melyet ezennel leírunk.
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XLI.

A peredi ütközet jun. 20-án. — Kosztolányi közreműködése Nyárasdnál. 
— A peredi csata jun. 21-én. — Klapka közreműködése Aszódnál. — Az 

osztrák főhadsereg összpontosítása a Duna jobb partján.

A II. magyar hadtest jun. 20-án korán reggel átkelt 
az érsekujvári Dunaágon és Király révre ért, melyet megszál- 
latlanul talált, minthogy Pott tábornok Zsigárdnál vonta össze 
dandárát. Tám adásra annál kevésbé számított, minthogy az 
nap Herzinger összes hadosztályának is elő kellelt nyomulnia. 
Asbóth ezredes megszállatta Királyrévet s 4d/a órakor érke
zett Zsigárd közelébe, hol sűrű köd által fedve várta Görgei 
megérkezését. Alig szállott fel a köd, csakhamar ágyudörgés 
volt a Vág felől hallható, Rakovszky őrnagy elkülönitményé- 
vel Negyedről Zsigárd felé nyomultában megtámadta az ehez 
közel eső erdőt. Miután Bukovszky már engagirozva volt, Asbóth 
nem halaszthatta a maga részéről tovább a támadást, mit je 
lentett is Görgeinek egy küldöncztiszt által.

Az ütközet igen élénk ágyúzással vette kezdetét, mely után 
Asbóth támadóan előre nyomult, miközben a W örternberg- 
huszárok elszánt rohama visszaverte az osztrák vértesek tá 
madását s Pott hátrálás! vonalát féltve, Pered felé húzódott 
vissza, nyomban űzetve Asbóth csapatai által, melyekhez 
Rakovszky elkülönitménye is csatlakozott. Theissing tábornok, 
hogy Pott oldalát fedezze, Királyrév felé nyomult dandárával, 
hol azonban nagyon makacs ellenállásra talált, s rövid idő alatt 
túlszárnyalva, végre hátrálásra kényszerittetett Alsó-Szélly felé.

Alig szállotta meg Pott az elsánczolt Peredet, midőn
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Asbóth' 4 zászlóaljjal és 2 század lovassággal arczban meg
támadta a községet, míg Rakovszkv balról nyomult feléje. A 
támadás elszántan történt, gyilkos ágyutüz közt rohamoszlo
pokban. A 48. honvédzászlóalj már egész a templomig hatolt, 
midőn az ellenséges tüzérség oly borzasztó kartácszáporral 
fogadta, hogy vad futásban menekült, az utána nyomult 
három zászlóaljat is magával ragadta és közben egy osztály 
W ürtemberg-huszárt is, mely tám adásra készült. Csak ekkor 
jelent meg Görgei a harcztéren s Asbóthtal együtt ismét 
helyreállította a rendet a feloszlott sorokban. Asbóth most 
másodszor indult rohamra három oszloppal, melyek közül a 
középsőt ő maga vezényelte s ekkor azonnal elfoglalták a fő- 
utczát és csakham ar öldöklő harcz támadt a községben, mely 
az épületek legnagyobb részére kiterjedt és egy álló óráig 
tartott. Mindkét részről vitézül harczoltak. Pott tábornok kez
detben lassan s harczolva hátrálni kezdett Deáki felé, de arra 
a veszélyre, hogy minden oldalról bekeríthetik, dandára csak
ham ar rendetlenségbe j ö t t ; 70 ember elvágatott és fogságba 
esett. Miután Theissing is hasztalan kísérletté meg Alsó-Szélly 
tartását, Herzinger Taksonyig és Vizkeletig. rendelte vissza a 
kél dandárt, hogy kipihenhessék magukat a kimerült csapatok, 
hol annál nyugodtabban maradhattak, mert az üldözés el
maradt.

Délutáni 2 órakor Pered a magyarok kezében volt. Csak 
ekkor érkezett oda a III. hadtest., mely 9 zászlóaljból, 14 
század lovasságból 40 ágyúval állott. A két hadtest jun. 
20-án erre következőleg volt táborba szállva : A II. hadtest 
Alsó-Szélly és Pered között, a III. Pered és a Vág közt s Alsó- 
Széllyt, Királyrévet és Peredet tartotta megszállva.

A két hadtest, mely most m ár Görgei közvetlen paran
csai alatt állott, mintegy 16,000 főre mehetett 80 ágyúval.

Görgeinek a peredi ütközet után első dolga volt Knezichet és 
Asbóthot a hadtestparancsnoki állásról elmozdítani és pedig 
előbbit azért, mert nem birt. önállósággal, utóbbit pedig túlságos 
önbizalma miatt. Ez a rendszabály egy második csata előesté
jén egészen elhibázott volt. Mindkét hadtestparancsnok nagyban 
birta csapatainak szeretetét; Knézich vitéz és jó alparancs-

34G elich : F üggetlen ség i harcis. I I I .  köte t.
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nők, Asbóth igen erélyes és értelmes parancsnok volt, mit 
Perednél be is bizonyított. Az önállóság hiánya előbbinél s az 
utóbbinak itt-ott tekintet nélküli harczba keveredése különben 
sem nyilvánulnak Perednél oly érezhetően, ha Görgei nem az 
ütközet végén, hanem m ár elején megjelenik a csatatéren. Ha 
azonban Asböthot, mint Klapka véli, abból az okból mozdí
totta el, mert megújította a harczot, a nélkül hogy az ő meg
érkezését bevárta volna, ez esetben meg kell jegyeznünk, 
hogy Asbóth nem cselekedhetett máskép, mihelyt Rakovszky 
Negyed felől Zsigárdot megtámadta és hogy az ellenség előtt 
nincs mindig abban a helyzetben az alparancsnok, hogy a 
vezért bevárja, mint a gyakorlatvezetőt békés időben. Most 
azonban mindkét hadtest parancsnokságát átvette Görgei, mi 
által elesett a két hadtestparancsnok elmozdításának szüksége, 
még ha korábban elkerülhetlennek tűnt volna is fel.

Ez elhamarkodott lépés folytán rögtön még a délután 
folyamában egészségök megrongáltságának ürügye alatt felmen
tésükért folyamodtak Asbóthnak úgy törzskari főnöke mint 
hadosztály-parancsnokai s igy a II. hadtest eme magasabb 
parancsnoki állásait is haladéktalanul be kellett tölteni. Knézich 
utódja Leiningen gr. ezredes, Asbóthé Kászonyi József ezre
des lett. Alkalmazhatóságukat illetőleg Leininger felülmúlta 
Kászonyit, ki különben ügyes és vitéz lovas-tiszt volt.

Görgeinek ama napi egyéb ténykedéseire térve, minde
nek előtt meg kell emlitenünk, hogy szándéka volt a támadást
21-én folytatni s e czélból azt a parancsot küldte Nagy Sán
dornak, hogy a mondott napon erőszakolja hadtestével Szemp- 
ténél az átkelést a Vágón. 20-án éjjel azonban jelentést kapott 
Görgei először Klapkától a nyárasdi ütközet szerencsétlen ki
menetéről s kémjei csakhamar rá  jelentették, hogy Panutine 
orosz hadosztálya Diószegre érkezett. E hírekre megváltoztatta 
Görgei szándékát s az ellenséges túlerő várhatott támadásával 
szemben védelemre szorítkozni tökélte el magát oly szándék
kal, hogy ha kedvező fordulatot venne a harcz a magyar 
hadseregre nézve, ismét támadásba fog átmenni. S a terep- 
viszonyokra és saját hátrálási vonalaira való tekintettel ezt 
nagyon helyesen tette. Az intézkedések, melyeket Görgei jun.
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21-éve azonnal foganatosított, röviden következőleg hangzot
tak: A II. hadtest Pered és a Dudvág között foglal állást s 
2 zászlóaljból, 1 lovas osztályból és 2 ágyúból álló elkülönit- 
ményt küld a biztonsági és küldönczszolgálatok ellátására Alsó- 
Széli y re, honnan az csak túlnyomó haderők elől vonulhat 
vissza Királyrévre, hogy aztán az ő hadtestének előnyomulása 
esetén onnan ennek oldalát fedezze. A III. hadtest Pered és 
a Vág között foglaljon állást s jobb oldala biztosítására egy 
gyönge osztaggal szállja meg Puszta-Hetményt, melynek föl
adata lesz az ellenség mozdulatait a Vág partján figyelemmel 
kisérni s a saját hadseregét biztosítani a nélkül, hogy a Vág 
partját elhagyná. Pered keleti fele része a III. hadtest balszár
nyának, nyugoti fele pedig a II. hadtest jobb szárnyának tám 
pontjául szolgáljon. A terep fódését Pered és a Dudvág között 
az említett lovasságnak ütegeivel kellett ellátni. Hátrálási 
pontul a II. hadtest számára az aszódi, a III. hadtest részére 
pedig a negyedi hid szolgáljon.

A Vágnál folyt harcz alatt a II. osztrák és a VIII. ma
gyar hadtest csapatai közt is volt ütközet a Csallóközben. 
Amazoknak feladatuk volt az érsekujvári dunaág mindkét part
ján  előnyomulni, a magyarokat lekötni és meggátolni, hogy 
esetleg erősítéseket küldhessenek a Vágnál álló hadseregük
nek, az utóbbiaknak pedig az átkelést kellett védeniök a Duna 
ez ágán, mint a mely a II. magyar hadtest visszavonulási 
pontját képezte. Klapka e czélból a guttai országút két olda
lán szállatta táborba Kosztolányi hadosztályát. Déltájban jelen
tést vett, hogy ellenséges oszlopok közelednek. Ama csapatok 
voltak ezek, melyekkel Csorich br. altábornagy 20-án reggel 
elindult. Egy oszlop 2 zászlóaljjal, 4 század lovassággal és 15 
ágyúval Vásárairól Aszód felé, egy oldaloszlop Alvárról Nagy- 
Megyer felé és Reischach dandára Medve felé portyázva szin
tén az utóbbi hely irányában nyomult elő.

Egy század Károlyi-huszár, kiket kémszemlére küldött 
előre Klapka, mielőtt Nyárasdot elérte, ágvutüz alá került. E 
hírre elhatározta Klapka, hogy az ellenség elébe kerül, nehogy 
a védendő hid közelében kelljen ütközetbe bocsátkoznia. Az 
előnyomulás úgy történt, hogy Kosztolányi 2 zászlóaljjal, 1

3 4 *
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század lovassággal és 4 ágyúval a guttai utón a Duna men
tében nyomult elő, Rohonczy ezredes ezredének, a Károlyi
huszároknak 3 századával és 1 lovas-üteggel Kosztolányival 
egyenlő magasságban Királyföldén át az osztrák megkerülő 
oszlop ellen vonult, mig Janik ezredes 2 zászlóaljjal, 1 szá
zad lovassággal és 5 ágyúval az előbbi két oszlop mögött 
mint tartalék haladt. Egyúttal meghagyatott Zichy gr. ezre
desnek, hogy Apácza-Szakállasról a balszárny fedezése végett 
az országúton előnyomuljon. Klapka szándéka az volt, hogy 
Nyárasdot elfoglalja és az ez irányban előnyomuló osztrák 
oszlopot Vásárút felé visszanyomja. Ez megszállva tartotta 
Nyárasdot és a falu előtt balra fekvő kis erdőt, lovassága a 
falutól jobbra, tüzérsége a mögött foglalt állást. Kosztolányi 
legott tám adásba ment át 2 zászlóaljával és elfoglalta a kis 
erdőt, mire hosszabb ágyuharcz következett, melynek folya
m ában az osztrák tüzérség a faluba húzódott vissza.

Kosztolányi épen roham ra készült Nyárasd ellen, mig a 
Károlyi-huszárok délről megkerülték a falut, midőn 2 század 
dsidás és 2 század könnyű lovas támadta meg Kosztolányi 
baloldalát és a Károlyi-huszárokat — egy újon felállított 
ezredet — futásra kényszeritette. Klapka egy század Hunyady- 
huszárt vetett az előnyomuló osztrák lovasok elébe, mig az 
előre rendelt ágyuk véget vetettek az üldözésnek. Rohonczy 
az eközben összeszedett fiatal huszárokkal másodízben is 
támadott, de eredmény nélkül, mert az osztrák lovasság ismét 
visszaverte őket. Erre a két osztrák zászlóalj is előre nyo
mult., mig a Kosztolányiénak a roszul kiütött lovassági ütkö
zet miatt hátrálnia kellett. Az osztrák lovasság nyomon követte 
az elvonulókat s egy harmadik összecsapásra került a huszá
rokkal, mely azonban oly szerencsétlenül végződött, mint az 
előbbiek. Végre a Hunyady-huszárszázad is hátra vettetett és 
Klapka már fenyegetve volt hátban, midőn Janik a harcz- 
térre ért a tartalékkal s ismét helyreállította az ütközetet. A 
18. és 64. honvédzászlóaljak előnyomultak, erős rajtüzet fej
tettek ki, mig az ágyuk újból felvonultak és az összeszede- 
gelőzött lovasság a vonalba állott. Miután Kosztolányi is meg
tartotta állását a jobb szárnyon és Zichy gr. szintén előnyo-
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m ult,'a  császáriak felhagytak a további harczczal s Nyárasdon 
át V ásárútra tértek vissza. Klapka korábbi állását foglalta el 
s rögtön értesítette Görgeit az ütközet kimeneteléről, egyúttal 
kérve őt, küldjön neki a közelebbi napokban várható további 
ütközetre való tekintettel, legalább 2 század régi huszárt.

Térjünk át most amaz intézkedésekre, melyek osztrák 
részről a 21-ére kitűzött támadás előkészítésére tétettek. 
Wohlgemuth altábornagy nem engedte többé félrevezettetni 
magát Nagy Sándornak Szempténél folytatott tüntetései által > 
sőt inkább 20-án éjjel kivonta csapatait a helységből s átalá- 
ban a Vág balpartjáról és leromboltatta a hidakat. Perin dan- 
dára, mely 17-én Királyfalvára ment, 21-én azt a megbízást 
kapta, hogy Hetményen át egyesüljön Herzinger hadosztályával. 
Panutine orosz hadosztályából 20-án este egy vadászezred 
egy üteggel Hidas-Kürthre küldetett, hogy Theissing dandárát 
támogassa, mely még azon éjjel újból megszállotta Felső- 
Széllyt. Panütine hadosztályának többi része, mely a hozzá 
beosztott két dsidás századon kívül még négy osztrák vértes 
századdal erősittetett meg, Taksonyba jött. A Wohlgemuth 
rendelkezésére állott csapatok e szerint most m ár 28 zászló
aljból, 13 század lovasságból,, összesen mintegy 22,0°0 ember
rel s 96 ágyúval állottak, melyekkel a II. és III. magyar 

hadtesteket 21-én meg kellett támadnia és a Vágón túl szo- 
ritania.

A p e r e d i  c s a t a .

21-én reggeli 5 órakor megkezdték az előnyomulást 
Wohlgemuth altábornagy vezetése alatt az osztrák IV. had
testnek a magyar sereg peredi állásának megtámadására ki
szemelt csapatai. A jobb szárny, mely a Theissing dandárból, 
a 4. zászlóaljból álló Brjansk orosz vadász-ezredből és az 5. 
osztrák vértesezredből állott, mely utóbbi az oszlop előcsa- 
patával egyenlő vonalban következett, Herzinger tábornok pa
rancsnoksága alatt Felső-Széllyről Királyrévre nyomult elő. A 
középhad, két orosz gyalog-ezred, Pott dandára és egy har
madik orosz gyalog-ezred ütegével tartalékul nyomult Panu-
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tine alatt Deákin át Pered felé. A balszárny, Perin dandára, 
a Vág mentében Sellyén át Hetmény felé tartott.

A magyar előcsapatok lassankint visszahúzódtak. A 20-án 
Alsó-Széllyre küldött 2 zászlóaljból, 2 lovas századból és 2 
ágyúból álló elkülönitmény a vett utasítás értelmében Király
révre hátrált, hogy a csak gyönge csapat által megszállott 
községet védelmezze. Görgei nyugodtan várta be két hadtes
tének már leirt állásában az ellenség támadását. Ez csak dél
előtt 10 órakor történt a középhad — az oroszok —  által 
nagyon erős ágyutüzzel, mely ingadozásba hozta a II. magyar 
hadtest gyalogságát. Miután Görgei látta, hogy balszárnya 
mindinkább hátrál, parancsot adott a III. hadtest gyalogságá
nak, mely szilárdul megmaradt állásán, hogy nyomuljon elő, 
hogy a II. hadtest gyalogságát az ágyutűz elterelése által 
megállásra bírja. A III. hadtest gyalogsága erre előnyomult 
ütegeivel s jelentékeny előnyt nyert állásának arczvonala előtt. 
A II. hadtest azonban annyira hátra vonult, hogy vagy ismét 
előre kellett vonni vagy pedig a III. hadtestet hátra tolni. Gör
gei az előbbit akarta tenni, előbb azonban az ellenséges kö
zéphadat szerette volna a mennyire lehet hátráló mozdulatra 
kényszeríteni. E őzéiből a III. hadtest lovasságát a középhad 
jobb szárnyának megtámadására küldte.

Theissing dandára időközben elfoglalta Királyrévet s a 
helység gyönge őrsége teljes hátrálásban volt az aszódi hid 
felé. A hely fontosságánál fogva azonnal intézkedéseket tett 
Görgei annak visszafoglalására. A korábbi hátráló helyőrsé
get — 2 zászlóalj, 2 század lovasság és 2 ágyú — egyik 
parancsőrtisztje által visszavezettette s a peredi harczvonalból 
az alezredessé és hadosztályparancsnokká kinevezett vitéz 
Rakovszky alatt még két zászlóaljat küldött 2 ágyúval Király
révre, hogy azt ismét visszafoglalják. Görgei azonban előre 
oda lovagolt, hogy az ottani helyzetről s különösen arról sze
mélyesen meggyőződjék, nincsen-e talán m ár is veszélyeztetve 
a II. hadtest visszavonulási vonala. Onnan küldte Klapkának 
a kért két század öreg huszárt, kik helyett 2 század Károlyi- 
huszár érkezett.

Minthogy Herzinger tábornok Brjansk orosz vadász
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ezredével kétszeres ágyulőtávolságra érkezett egyenlő magas
ságba a magyar balszárnynyal, Görgei a II. hadtest lovassá
gát, 9 századot Mándy ezredes alatt oda küldte. E közben a
III. hadtest lovasságának, 12 századnak, tám adása Piketty ez
redes alatt balul ütött ki. A huszárok egész 80 lépésnyire 
nyomultak elszántan az ellenséges lovasság elé, hol kilőtték 
karabélyaikat s aztán kivont karddal előre rohantak. Két 
dsidás és egy könnyű lovas-század gyorsan az első sorokra 
vetette magát s rendetlenségbe hozta azokat, mig 5 vértes
század a tartalékból gyorsan és elszántan oldaltámadást tett 
az után következő csapatokra, mit a huszárok bátran vissza
vertek. Erre uj tám adást kezdtek a vértesek és dsidások, mely 
egy orosz üteg által támogatva, a huszároknak egész Pered 
mögé való visszavonulását vonta maga után.

A nem sikerült lovas-támadás folytán kénytelen volt 
Görgei Pered előtti állását egy órai ágyúzás után feladni és 
a két hadtestet a községben s a körülötte levő terepen össz
pontosítani. E szerint visszavonta a III. hadtestet, mely har- 
czolva és példás rendben ért uj állásába.

Görgei nem mondott le a reményről, hogy a csata jobb 
fordulatot vesz, nevezetesen kedvező jelentést várt Nagy 
Sándortól és abban a hitben élt, hogy annak sikere a Vágnál 
a támadás félbenbagyására fogja bírni a IV. osztrák hadtestet 
s lehetővé teszi az ellentámadást. Nagy Sándortól azonban 
semmi hir sem érkezett, s nemsokára megtörtént az átalános 
támadás Peredre.

A nyugoti rész arczvonalára az oroszok vetették magu
kat Panutine alatt, a keleti rész arczvonala ellen Pott dan- 
dára nyomult, mig a  helység keleti oldala ellen Perinnek Het- 
ményen át előnyomult dandára, nyugoti oldala ellen pedig 
Herzinger tábornok fordult a Brjansk orosz vadász-ezreddel, 
4 század vértessel és 8 ágyúval. Ezekkel szemben a II. ma
gyar hadtest nehány lovas-százada nyomult előre, melyek 
azonban csakhamar félre vonultak s 16 ágyút demaskiroztak, 
melyek csekély távolságról gyilkos tüzet fejtettek ki s az osz
trák vérteseket hátrálásra bírták, mig az orosz üteg felvonult 
és hasonlóan élénk tüzelést kezdett. E közben az orosz va
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dász-ezred 3 zászlóalja, 6 ágyúval nyomult elő a Panutine 
hadosztály jobb szárnyának támogatására, melyet a Peredtől 
balra eső kis erdőből három ott felállított honvédzászlóalj 
oly heves puskatűz alá fogott, hogy miután az ezredes alól a 
lovat kilőtték és Kubotkin őrnagy elesett, az első zászlóalj 
erősen ingadozni kezdett. Ekkor az ezredes kezébe kapta a 
zászlót s magával ragadta katonáit, kik rohamban hátra ve
tették a honvédeket.

Ez által meg lön könnyitve Panutine arcztámadása két 
orosz zászlóaljjal a Diebitsch-Sabalkánsky gyalogezredből, 
melyeket más kettő a Sewsky ezredből tartalék gyanánt köve
tett. Az oroszok egész a templomig előnyomultak a községben, 
hol a magyarok elsánczolták magukat s négy ágyúval a leg- 
makacsabbul ellenállottak. A II. hadtest gyalogsága és tüzérségé
nek azon része, mely előbb futásszerüen feladta Pered egész 
nyugoti részét, a  III. hadtest lovassága mögé gyülemlett, hol 
Görgei és Kászonyi ismét rendbe igyekeztek szedni a zászló
aljakat s állhatatos k itartásra ösztönözték őket. Attól a szán
déktól azonban, hogy újból előre vezesse őket, elállott Görgei 
annyival is inkább, mert Panutine már benyomult Peredre, 
Perin röppentyűkkel lövette és felgyujtatta a helység keleti 
részét s az ellenséges oszlopok előnyomulásuk közben egészen 
megváltoztatták az eredeti harczvonalat és kettős túlszárnya
lással fenyegették a magyarok állását. Ez arra bírta Görgeit, 
hogy elrendelje a Zsigárdig való visszavonulást, hol ismét állást 
voltak foglalandók.

A 111. hadtestnek, mely Pered keleti részében még min
dig szilárdul állott, megparancsolta most már Görgei, hogy 
szintén vonuljon vissza, mit az vitéz parancsnoka, Leiningen 
gróf alatt harczolva és a legnagyobb rendben csak Peredtől 
délre egy ágyulövésnyi távolságra te tt meg és ott újból állást 
foglalt. Itt ismét felkereste Görgei Leiningent, hogy a további 
teendőket vele megbeszélje. Abban állapodtak meg, hogy Lei
ningen maradjon meg védelmi állásában és csak szükség ese
tén vonuljon Zsígárdra vissza, hol a II. hadtestnek lőszer
hiány miatt oda irányított ütegeit és zászlóaljait lesz felveendő 
és Királyrév visszafoglalásáig magát tartandó. Kászonyinak
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lovasságával és a hadtestnek (II.) Peredről általa visszavezetett 
4 zászlóaljával Leiningen balszárnyát kellett fedeznie s az 
összeköttetést Királyrévvel fentartania. Ha ez a helység vissza
foglaltatnék, a III. hadtest a II. hadtest csapataival egyesül
ten Zsigárdról, ez utóbbinak többi része pedig Királyrévről 
ismét támadásba megy át.

Görgei még mindig várta a hirt, hogy Nagy Sándornak 
sikerült a Vágón átkelni és hogy előnyös diverzióra vállalko
zik a császári csapatok háta mögött. Görgei most ismét visz- 
szalovagolt Királyrévre, hogy intézkedéseket tegyen e hely 
visszaszerzésére. A Rakovszky alatt ottan egyesitett 4 zászló
alj, 2 század lovasság 4 ágyúval csakham ar oly erélyes tá
madást kezdett Királyrév ellen, hogy Theissing dandára visz- 
szaveretett és oly rendetlenségbe jött, hogy egy része a  
Dudvág mentében Alsó-Szélly, más része pedig e folyón át 
Rakovszky erős üldözése alatt Tallós felé fordult. Amint Her- 
z inger a magyaroknak Királyrév elleni támadásáról értesült, 
előbb egy orosz zászlóaljat küldött oda 4 ágyúval. Ekkor 
azonban már hátra volt Theissing vetve. E hírre megparan
csolta Wohlgemuth Herzinger tábornoknak, hogy hadosztályá
nak Peredre vezetett csapataival Királyrévre vonuljon, hogy 
a Theissing-dandárral ismét visszafoglalja ezt a helységet. Ez 
azonban m ár nagyon késő volt, minthogy az emlitett dandár 
már eltűnt szem elől. Herzinger megkésését részben Kászonyi 
is okozta, ki két ízben megtámadta őt előnyomulása közben. 
A huszárok merészen és elszántan támadtak, az ellenséges 
ágyukra vetették magukat, az osztrák lovasság azonban visz- 
szaszoritotta őket.

Amint Királyrév el volt foglalva, Görgei legott egy pa- 
rancsőrtisztet. küldött Leiningenhez a parancscsal, hogy nyo
muljon elő Pered és Zsigárd közt foglalt állásából, mely ellep 
ekkor Panutine, Pott és Perin egyesülten előnyomultak s mi
után Leiningen állása jobbról m ár meg volt kerülve, fel kel
lett azt adnia és Farkasdra visszahúzódnia, mit azonnal le
vélben tudatott Görgeivel. E jelentéssel a császári fegyverek 
előnyére lön a peredi csata eldöntve és Leiningen azt a meg
hagyást kapta, hogy visszavonulását egész a Vág balpartjáig
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folytassa. Pott és Ferin nyomon követték a III. magyar had
testet, Panutine baloldalban akarta azt fogni, a holt Vág 
egyik ága azonban feltartóztatta s meghiúsította ama szándé
kát, hogy Leiningent a Vágtól elnyomja. Ez este átkelt had
testével a Vágón, mig utóvédé egész 22-én reggelig tartotta 
m agát Negyeden, melyet a császáriak megszálltak, mihelyt 
oda hagyták a magyarok. Miután Kászonyi a fenebb említett 
lovassági támadások által feltartóztatta Herzingert, a II. had
test zavartalanul folytathatta visszavonulását Sereg-Akolon át 
Aszód felé.

Négy óra volt, midőn az első szekér sebesült és szét
szórt honvédség az aszódi hídhoz érkezett a hírrel, hogy csa
tá t vesztettek s a hadsereg hátrál. Kiküldött őrjáratok és 
küldönczök e hirt megerősítve tértek vissza s nemsokára (für
géitől is megjött az értesítés, hogy körülbelül esti 8 órakor 
az aszódi hídhoz fog érkezni a II. hadtesttel.

Klapka minden intézkedést megtett, hogy Aszódot Cso- 
rich csapatai ellen kellően védhesse. Ez a tábornok ugyanis 
azt a meghagyást vette 20-án a főparancsnokságtól, hogy a 
Liebler-dandár és a Simbschen lovas-dandár legnagyobb ré
szét 21-én az érsekujvári dunaág bal partján Nádszegen át 
Sereg-Akol felé egy erős tüntetés keresztülvitelére küldje. 
Hogy ez a magyar hadsereg szükségessé vált hátrálása mel
lett egyenesen végzetessé válhatott volna a II. hadtestre nézve, 
önként érthető. Gsorich br. azonban szerencsére némi aggo
dalmakat táplált ama tüntetés foganatosítására nézve s ismét 
egy diverzióra szorítkozott a dunaág jobb partján. Négy osz
lopban nyomult elő Simbschen és Reischach dandárainak na
gyobb részével, melyek közöl a főoszlop Reischach alatt 
Aszód és Pata megtámadására indult, mig a két mellékoszlop, 

.melyek a Simbschen-dandárhoz tartoztak, Apácza-Szakállas 
és Megyer ellen nyomult. Az előbbi oszlop 11/2 zászlóalj, 8 
lovas század és 18 ágyúból állva, Apácza-Szakállas mellett 
Zichyre bukkant s nagyon rövid ütközet u tán  Nyárasdra hú
zódott vissza, hol Reischach esti 6 óra tájban Klapka előesa- 
patait megtámadta és visszaszorította. Az osztrák főoszlop 
erre Nyárasd és Al-Istál előtt foglalt állást.
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Klapka, ki e napon teljesen védőleg tartotta magát, mi
dőn az osztrákoknak több oszlopban közeledéséről értesült, a 
közvetlen rendelkezése alatt állott csekély számú csapatokkal 
a következő állást foglalta e l : Kosztolányi 2 zászlóaljjal és 4 
ágyúval ezer lépésnyire állott a hídtól a guttai országúton 
Nyárasd irányában. Janik 2 zászlóaljjal Aszódot és a közeli 
majort szállotta meg. Két fél lovas üteg Aszódtól 600 lépés 
távolságra foglalt állást s ezeknek két oldalán fedetten felál
lítva 4 század huszár. Az összeköttetést Kosztolányi és Janik 
között a lovasság többi része tartotta fenn.

Klapka állása ellen csak esti 7 óra felé közeledett Rei
schach a főoszloppal, épen abban az időben, midőn a II. had
test elővédé az aszódi hídhoz érkezett. Reischach rögtön fel
vonultatta ütegeit s igen élénk ágyúzást nyittatott, mely egy 
óránál tovább tartott s melyet az előretolt lovas üteg hosz- 
szabb időn át nagy kitartással viszonzott, mig nehány ágyú 
leszerelése ingadozókká tette a tüzéreket s állásuk elhagyá
sára bírta őket. Ezáltal annál inkább fenyegetve volt Klapka 
balszárnya, minthogy Zichy gr. nem nyomult elő Apácza- 
Szakállasról, hanem tétlenül állva m aradt ottan. .

Klapka kitartásra buzdította embereit s maga visszave
zette az üteget előbbi állására, honnan aztán nagy hatással 
tüzelt Reischach előnyomuló oszlopaira. E közben megérke
zett Görgei Peredről s Klapka kérésére egy század W ürtem - 
berg-huszárt és egy fél üteget küldött támogatásul. Koszto
lányi megtartotta állását, mert az ágyúzáson kívül átalában 
nem került nála komoly ütközetre a dolog.

Reischach tábornok szigorúan a diverzió határai közt 
tartotta magát, minek ily előhaladt esti órában semmi czélja 
nem volt. Ha korábban nyomatékkai támad, csapatainak és 
ágyúinak számbeli tulnyomósága által urává lehet az aszódi 
hídnak s nagy szorultságba hozhatja az a rra  felé visszavonuló
II. magyar hadtestet, igy azonban az estszürkület beálltával 
ismét elvonult Reischach. így Klapka szilárd magatartása kö
vetkeztében szerencsésen ment végbe a II. hadtest hátrálása 
s még csak a veszteségeket kell regisztrálnunk, melyeket a 
Perednél harczoló seregek junius 20. és 21-én szenvedtek:
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es

A z o s z t r á k o k  vesztettek: 
halottakban 2 tisztet 89 közembert 
sebesültekben 9 » 236 »
eltűntekben 2 » 120 »

Összesen 13 tisztet 445 közembert és 160 lovat. 
A z  o r o s z o k :

' halottakban 3 tisztet 31 közembert
sebesültekben 10 » (és Kobjakov táb.) 126 »
eltűntekben — 5 »

Összesen 14 tisztet 162 közembert
60 lovat.

A szövetségesek összes vesztesége 634 ember és 220 ló. 
A m a g y a r o k  vesztettek a meglevő kimutatások

szerint :
A lí. hadtest 2602 embert és 4 ágyút, hol az eltűntek 

és szétvertek képezik a legnagyobb részt.
A III. hadtest kimutat : 
halottakban 4 tisztet 71 közembert
sebesültekben 7 » 1 1 1  »
eltűntekben 1 » 324 »

Összesen 12 tisztet 506 közembert, 157 lovat.
A Nyárasd és Aszód melletti ütközetekben vesztettek az 

o s z t r á k o k :
halottakban 1 tisztet 8 közembert, 
sebesültekben — » 2 9  »

Összesen 1 tisztet 37 közembert és 40 lovat.
A m a g y a r o k  (Kosztolányi) jan. 20. és 2 1 -é n : 
halottakban 45 közembert
sebesültekben 62 »

Összesen 112 közembert és 73 lovat.
Tekintettel a makacsságra, melylyel Perednél átalában 

harczoltak, a fennebb kimutatott veszteségek nem mondhatók 
túlságosan nagyoknak. Ami a II. hadtestét illeti, mely minden 
esetre magasnak tűnik fel, ez az eltűntek jelentékeny számá
ból magyarázható meg, kik részint szétvertek, részint szöke
vények voltak, de később ismét visszatértek csapattesteikhez. 
A magyar csapatok, nevezetesen a III. és körülbelől a II. had
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test kétharmada, mint a csatának általunk adott leírásából 
kitűnik és mint az ellenfél részéről is különösen kiemeltetik, 
bátran és egész hévvel harczoltak, ha mindamellett sok bá
tortalan volt az eltűntek közt, nem szabad felednünk, hogy 
Görgei hadseregébe a Vágnál vívott harezok előtt sok hiá
nyosan kiképzett ujoncz állíttatott be.

A mi Görgei vezénylését e napon illeti, ez kifogástalan 
v o lt; még egyszer elszánt és körültekintő főparancsnoknak 
mutatkozott. Hibát követett el az által, hogy számbeli kisebb
ség fölött rendelkezvén, átalában harczba boesátkozott, de 
viszont mellette szól az a körülmény, hogy joggal számitott 
az I. hadtest (Nagy Sándor) közreműködésére, a mely pedig 
csak tüntetésre szorítkozott, noha elszánt előnyomulás mellett 
annál könnyebben sikerült volna neki a Vágón átkelés, mint
hogy az osztrákok Szemptét oda hagyták és a hidat elbon
tották, végül pedig Perin dandára 20-án újabban elvonult 
Szeredről, hogy Hetményre vonuljon. Mindenesetre jobb lett 
volna az I. hadtestet a többiekkel egyesíteni, hogy Pered alatt 
lehessen fellépni, mi által körülbelül helyre lett volna állítva 
az egyensúly a magyar és az osztrák hadsereg haderői között.

A peredi csata szerencsétlen kimenetele a veszteségeken 
kívül, a legkedvezőtlenebb erkölcsi befolyással volt a hadse
regre nézve, Görgein is nagy levertség nyomai voltak észlel
hetők, midőn junius '21-én éjjeli 11 órakor Aszódnál Klapkát 
felkereste, hogy megbeszélje ;vele a további intézkedéseket. 
Abban állapodtak meg, hogy Aszódról egy figyelő őrség hát
rahagyása után elvonulnak s a dunaág fölötti hidat elhordat- 
ják. A hadtestek pedig vonuljanak junius 16-ika előtti állá
saikra, illetve tartsák meg azokat. Éhez képest Kosztolányi 
hadosztálya a Vili. hadtestből már éjféli 1 órakor Apácza- 
Szakállasra indult Aszódról, hogy ott a komáromi utat fedezze. 
A II. hadtest 22-én reggel ismét Guttára tért vissza, a III. 
Tardoskeddre és Tót-Megyerre vonult, az I-nek pedig Köpes- 
den és Mocsonokon kellett maradnia. E hadtest miatt külön
ben nagyon aggódott Görgei, minthogy Nagy Sándor semmi 
hirt sem adott m agáról; attól félt ugyanis, hogy inig a TV. 
osztrák hadtest őt déli irányban hátranyomta, Haynau nehány
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dandárral a Vág balpartjára kelt át s egészen elszakasztotta 
Nagy Sándor hadtestét és Horváth verebélyi elkülönitmé- 
nyét a más két hadtesttől. Ezt az aggodalmat mindenesetre 
táplálhatta Görgei, m ert akkor még nem tudhatta, hogy az 
osztrák főhadsereg éppen befejezni készül m ár megkezdett 
átkelését a Duna jobb partjára.

Hogy tudomást nyerjen az I. hadtestről és a III. had
testnél történt további eseményekről, 22-én reggel Guttán, 
Naszvadon és Érsekújváron át Tót-Megyerre ment, hol ag
godalmai alaptalanoknak bizonyultak. A jelentés, hogy az 
osztrák csapatok a folyam mentében felfelé húzódtak, újabb 
aggodalmat keltett ugyan nála, de azt hitte, hogy hadtestei
nek rendkivül kiterjedt, felállításával, mi nem felelt meg az 
erős védelemnek, a kiadott utasításokkal együtt mindent 
megtett, hogy ismét elhagyhassa egy pár napra hadseregét. 
Legközelebbi útja az ő központi hadműveleti irodájába Tatára 
vezetett s onnan Budapestre, hol az orosz hadsereg zömének 
Felső-Magyarországra történt betörésével szemben a további 
rendszabályokat akarta a kormánynyal megbeszélni.

A Perednél működött osztrák és orosz csapatok junius
22-én a következő állást foglalták e l : A Pott dandár Negyed
nél állott, 1 zászlóaljjal és :/2 üteggel Sellyénél s egy más 
elkülönitménynyel Guttával szemben. Támogatásokul szolgált 
a Perin-dandár Farkasdnál. Panutine hadosztályának zöme és 
Lederer lovas-dandára Zsigárdnál állott s Theissing dandára 
egy orosz gyalog-ezreddel Királyrévnél egy elkülönitménynyel 
Sereg-Akol irányában. Ezenkívül Jablonovszki dandára 22-én 
Verebélyről Szeredre jött s Benedek dandára, mely 19-én 
hagyta oda Trencsént, 21-én Verebélvre és Nagyszombatra 
érkezett s ott m aradt 22-én is.

Mig Görgei központi hadműveleti irodája Tatán még
25-én is abban a hitben élt, hogy az osztrák hadsereg a Vág 
mentében összpontosul, ez m ár az napon uj állásába vonult 
a Duna jobb partján. Ha nem vehetnők ki e tényt a meglevő 
iratokból, kételkednénk benne, mert nem igen tételezhető fel, 
hogy egy hadműveleti iroda a saját országban és az ellenség
től aránylag csekély távolságra ne ismerje annak mozdula
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tait, - ha hírszerzése csak félig-meddig is jól van szervezve, 
így azonban csak 26-án vette Görgei a még mindig bizony
talan hirt, hogy az osztrákok előnyomulnak a sopronyi or
szágúton. Mily következményei voltak a következő napokban 
az osztrák főhadsereg mozdulatai nem ismerésének, később 
fogjuk látni, most. legelőbb is azt fejtjük ki, mi módon ment 
végbe a gyors összpontosítás a Duna jobb partján.

Barco dandára, mely a felső Vágvölgyben volt elkülö
nítve, miután a jablunkai szorost két gyalog-század megszállva 
tartotta, csak junius 19-én kelt útra. Benedek dandára, mely
19-én hagyta oda Trencsént, 22-én megállapodott menetköz
ben Nagyszombatban és Verebélyen, hogy a Theissing és Jab- 
lonovsky dandárok elvonulását fedezze, mely utóbbi a mon
dott napon Szeredre jött.

Perin dandára junius 23-án Farkasdról Királyrévre nyo
mult, Theissing dandára Királyrévről Eperjesre, Jablonovsky 
dandára Szeredről Hidas-Kürthre és Panutine hadosztálya 
Alsó-Széllyre. Vajka közelében a doborgaczi révnél Pozsony
ból oda rendelt három gőzhajó állott, hogy a IV. hadtest 
összes gyalogságát a Duna jobb partjára szállítsák. Perin, 
Theissing és Jablonovsky dandárai 26-án M.-Óvár mögött vol
tak felállítva. E hadtest lovassága és tüzérsége Cseklészen és 
Pozsonyon áthaladván, Rajkán keresztül az nap érkezett 
M.-Ovárra. Benedek dandára, mely csak fokozatosan vonult 
el Verebélyről és Nagyszombatból, hol egy zászlóaljat hagyott 
őrségül hátra, 22—24-én vasuton szállíttatott Nagyszombatból 
Pozsonyba, honnan 25-én Rajkán át M.-Óvárra nyomult, hová 
szintén 26-án érkezett. Az orosz hadosztály hasonlóan 25-én 
jött Pozsonyba s 26-án ment Rajkára.

Az I. hadtest 26-án Mosony és Kömlő körül összponto
sult, elővédé Öttevény irányában volt előtolva s Reischach 
dandárának 2 zászlóalja, 1 lovas százada 3 ágyúval Héder- 
várt a kis Csallóközben tartotta megszállva.

A III. hadtestből, mely a sereg jobb szárnyát képezte 
s rendeltetése volt, a soproni országúton Kapuváron és 
ügyeden át előnyomulni, Dossen és Veigl dandárai junius
23-án Nagy-Czenk alatt összpontosultak, 24-én Szt.-Miklósra
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és Szerdahelyre mentek s 25-én Wolíf dandárával egyesülve 
Kapuvárra nyomultak. E közben Schneider dandára Vitnyéd- 
ről Vezekényre és Szárföldre nyomult s 26-án onnan Csor
nára. Wolíf elővéd-dandára megszállotta az nap Árpást a 
Rábánál, mig Dossen és Veigl dandárai Egyedre jöttek. Gerst- 
ner dandára, melynek a jobb szárny fedezése volt feladata,
23-án Kövesdre ment, 24-én Csapodra, 25-én Mihályira és
26-án Szányra. E napon tehát egyenlő magasságba jutott a
III. hadtest az Isőve l s a Schneider dandár által állott vele 
összeköttetésben.

Á Simbschen könnyű lovas-dandár Lederer nehéz lovas 
dandárával egy tartalék-lovasosztálylyá egyesittetett a bács- 
bánsági magyar csapatok volt főparancsnoka Bechtold báró 
altábornagy alatt. Benedek és Jablonovski dandárai a IV- 
hadtest egy hadosztályává alakíttattak Lobkovitz herczeg al
tábornagy alatt.

A II. hadtestnek a Duna balpartján kellett maradnia, 
hogy a nagy Csallóközt és az alsó Yágvonalat védelmezze és 
aztán Grabbe orosz hadtestével, melynek közreműködésére 
számítottak, Komáromot körülzárja. Pott dandára már junius 
23-án megkezdte a farkasd-szeredi vonal megszállását, Lieb- 
ler dandára a nagy Csallóközben foglalt állást s szemmel ta r
totta a Vágvonalat e folyónak az érsekujvári dunaágba om
lásánál.

Haynau táborszernagy tehát junius 26-án már oly hely
zetben volt, hogy megkezdhette a tám adást legközelebbi had
műveleti tárgya, Győr ellen s előnyomulhatott a Duna jobb 
partján.

Most elhagyjuk a Dunánál küzdő két főhadsereget és 
szemlét tartunk többi harczterek és a egyéb események fölött.



XLIl.

Az orosz főhaJsoreg bevonulása felső Magyarországra. — Bártfa, Eperjes, 
Kassa és Mbkolcz megszállása. — A kolera kiütése az orosz hadsereg
ben. — Tscheodajeff tábornok diverziója Debreczenbs. — Osztrák fogoly 
tisztek legyilkolása. — Tscheodajeff sarczolása Debreczenben és a város 
elhagyása. — Az orosz sereg 8 napi megállapodása Miskolczon élelem 

beszerzése végett. — A Grabbe-féle hadtest működése.

Az ország északi részében felállított haderők a Wisocky 
alatt álló IX. hadtestre szorítkoztak, mely mint a harczrend- 
ben már kimutattuk, 17.220 emberből 2104 lóval és 57 ágyú
val állott. E csekély haderővel kellett megszállani a Liptó- 
Szt.-Miklóstól M.-Szigetig 50 mértföldnyi kiterjedésű vonal 
legfontosabb pontjait s ellenállást kifejteni az oroszok zömé
vel szemben. Önként érthető, hogy ez az ellenállás ilyen túl
erővel szemben csak a megerősített és eltorlaszolt szorosok 
makacs védelmében, a közlekedési vonalaknak nagy kiterjedé
seken leendő szétrombolásában s a csekély erőknek előnyös 
hadállásokon való s z í v ó s  kihasználásában állhatott, hogy az 
elkerülhetlen visszavonulást a dunai főhadsereg mozdulatai 
számára leendő időnyerés és uj haderőknek a Tiszához össze
vonása végett, a lehető leglassabban lehessen eszközölni.

A kormány megtette a magáét, hogy az orosz hadtö
megek gyors előnyomulását feltartóztassa, az elrendelt intéz
kedések azonban nem hajtattak végre teljes mérvben s nem 
is mindenütt észszerűen és szakszerűen, ami pedig a kárpáti 
szorosok innenső torkolatain alkalmazott erődítéseket illeti, 
ezek semmit sem használtak, mihelyt nem védettek. Az oro
szok élénk képzelődése azonban, kik 60.000 főnyi magyar 
hadsereget véltek maguk előtt állani, s mozdulataik nehézkes
sége, mit egy vonalon nagy tömegben történt előnyomulásuk 
okozott, azt hozta magával, hogy Wisockynak nem kellett

3 5G elich  : F ü g g e tlen ség i lia rcz . I I I .  kö te t.
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nyakra-főre hátrálni. Hadtestének állása az oroszok bevonu
lásakor a következő v o lt:

Lázár dandára, 2400 ember 8 ágyúval, Bártfától délre 
Klusó és Lőfalva között á llo tt; jobb szárnya a lengyel légió 
dsidásaiból és egy osztály szabadcsapatból alakulva Giráldnál 
tartotta szemmel a Dukláról Sztropkón át Eperjesre vezető 
országutat. Idzikovsky dandára, 2000 ember 8 ágyúval, Sze- 
bennél állott s 500 borsodi önkéntest állított fel előőrsül Pa- 
locsánál. Deméthen, a bártf'ai utón, Bulharin dandára állott, 
3400 ember 8 ágyúval, nehány lovas századdal és egy csa
pat önkéntes vadászszal; Jaszwitz dandára, 2000 ember az 
ágyutartalékkal Eperjesen m arad t; a  lengyel légióból 500 em
ber pedig Kassán állott. A Szepességet egész Liptó Szt -Mik
lósig Beniczky födözte szabad csapatával; Árva- és Liptó- 
megyékben pedig a védsereg egyes csapatai állottak.

Kazinczy hadosztálya 7020 ember 23 ágyúval egy dan
dárral Husztot, egy másikkal M.-Szigetet tartotta megszállva 
s figyelő őrségeket állított fel Veresmarthon, Izán, Köveslige
ten, Kőrösmezőn, Szaczalon és Szelistyén, melyek a Kárpáto
kon át vezető utakat tartották szemmel.

Munkács, bár utóbbi leégése óta Vauban rendszere sze
rint ujan építtetett, m ár rég elvesztette mint erőd minden 
jelentőségét. Akkor azonban mintegy összekötő pontot képe
zett a kiterjedt vonal két szárnya közt. Munkácsot 2 honvéd 
és 2 vadász század tartotta megszállva nehány mozsár- és 
tábori ágyúval.

A főhadiszállás Deméthen volt. Kapi mellett, Deméthe és 
Eperjes közt Dembinszki, ki mint tudjuk, jun. 18-ka óta ideig
lenesen Wisocky által helyettesittetett, később pedig véglegesen 
Dessewffy lön kinevezve, egy kedvező állást keresett ki, hol döntő 
csatába vélt bocsátkozhatni az oroszokkal!!! Ami ez utób
biakat illeti, előnyomiilások, miről m ár annyit mondottunk, 
amennyi az osztrák főseregnek a Duna balpartján tett hadmoz
dulatai megértésére szükséges volt, következőleg tö r té n t:

A III. hadtest (Büdiger), mely az orosz főhadsereg jobb 
szárnyát képezte és a melyből Sass hadosztálya már az Árva
völgyben állott, és Grabbe hadteste által váltatott fel, már



547

jun. 15-én elindult a gácsországi Neumarktból, még aznap el
érte Ófalut Magyarországon, 16-án Lipniket és 17-én Lublót, 
az előresiető kozák csoportok pedig Palocsáig nyomultak a 
Pöprádnál.

LabintzoíT altábornagy l ő 1/,, zászlóaljból, 2 század ár- 
kászból, 3 század lovasságból és 54 ágyúból álló hadosztá
lyával Grybowból Izbybe nyomult, mely szorosan a magyar 
határon fekszik. Kuprianoff gyalogsági tábornok a II. hadtest 
parancsnoka Labintzofftól, ki az ő hadtestéhez tartozott, balra 
nyomult elő Gorliceből szintén a határon Koniecznába 16‘/2 
zászlóaljjal 2 század árkászszal, 11 lovas-századdal és 54 ágyúval.

Buschen altábornagy a IV. hadtesttől 17 zászlóaljjal, 2 
árkász-századdal, 11 lovas-századdal és 36 ágyúval Zmygrod- 
ból a Kárpátok tövében fekvő Grabra nyomult. Belugoschef 
tábornok ugyanazon hadtestből m ár 17-én átkelt mint leg
szélső balszárny 8 zászlóaljjal, 1 árkász-századdal, 3 lovas
századdal és 26 ágyúval Dukláról Barwinek mellett a Kárpá
tokon. Neki azt a hirt kellett terjesztenie, hogy nyomon kö
veti őt a főhadsereg, hogy a magyarok hadállását Bártfa és 
Eperjes között Szvidniken és Sztropkón át megkerülje. A ta r
talék Tscheodajeff gyalogsági tábornok, a IV. hadtest parancs
noka alatt, 8 zászlóalj, 1 század árkász, 14 század lovasság 
és 30 ágyúval 17-én megállapodott Zmygrodon. 48 lovas szá
zad a II. és III. hadtestektől 16 ágyúval egyelőre Duklán 
hagyatott a raktárak mellett, hogy mig szilárdul megvethetik 
lábukat magyar földön, élelmezési nehézségekbe ne ütközze
nek ezzel a lovas tömeggel. Az oroszok további előnyomulása 
közben jun. 18-án ért a III. hadtest Palocsára, a sereg zöme 
pedig a Kárpátok csúcsára.

Labintzoff az nap Tarnóra, Kuprianoff Bártfára, Bu
schen Szmelnóra ért Zboró mellett, Beloguscheff elővédé Ko- 
marnikon volt, honnan portyászó csapatok küldettek Szvidnikre 
és Sztropkóra, mig az oszlop többi része még Barwineken és 
Duklán állott. Tscheodajeff Zmygrodról Polányra ért.

A kárpáti szorosoknál csak csekély ellenállást fejtettek 
ki magyar részről az oroszokkal szemben, mint ez előnyomu
lásuk leírásából eléggé kitűnik. Labintzoff, Kuprianoff, Buschen
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és Tscheodajeff junius 19-én már Bártfán és környékén vol
tak összpontosulva, ott volt a főhadiszállás is. Rüdiger, a 
jobb szárny, Palocsán maradt, elővédé pedig Héthársnál ál
lott. Beloguscheff, a bal szárny, előtte való nap elfoglalt ál
lásában maradt. A 48 lovas század és 15 ágyú, melyek 
az élelmezés megkönnyitése szempontjából Duklán maradtak, 
Bártfára rendeltetett. E hely megerősittetett. s kórház állítta
tott ottan fel. Bártfáról kémszemlét tartott Paskievitsch her- 
czeg tábornagy Klusó felé, mely egy egészen jelentéktelen 
összecsapással végződött az ő kozák kísérete és egy 50 főnyi 
magyar osztag között s melyből ő azt a meggyőződést me
ntette, hogy nem 60,000, hanem csak 8000 magyarral áll 
szemben. Ez észlelet daczára 'egy kombinált támadás keresz
tülvitelét határozta el, melynek a magyar hadállás megkerü
lésére kellett volna vezetnie, mintha Wisockynak egyátalában 
eszébe juthatott volna, tízszeres túlerő ellenében komoly ellen
állást kifejteni.

De az oroszok biztosan is akartak haladni és megtették 
a  tervezett támadáshoz szükséges intézkedéseket. Kuprianoíf, 
a II. hadtest parancsnoka junius 20-án megszállta Lőfalvát 
hogy onnan szemmel tartsa és foglalkoztassa a magyarokat, 
—  egy elkülönitményt Hertnekre tolt előre. Minthogy Wi- 
socky megkerülése az Eperjesre vivő régi országúton leendő 
előnyomulás által volt tervben, ezt az utat az árkászok kija
vították. És 21-én a Bártfánál levő összes csapatok útra kel
tek. Az elővéd Ternyéig nyomult, a zöm Csikóra jött és Kup- 
rianoff az uj országúton Raslaviczéig hatolt, honnan 22-én a 
támadásnak ki kellett indulni. Ezt azonban nem várta be 
Wisocky 8000*) emberével, hanem Eperjes mögé Lemesánra

*) Nem jut eszünkbe az orosz csapatok vitézségét és szívósságát 
talán kétségbevonni akarni, de ha az orosz hivatalos jelentés egy ré
szében elmondatik, hogy Wisocky hadtestéből 8000 ember kocsikon, me
lyeket a lakosságnak gyorsan elő kellett keríteni, a szélrózsa minden irá
nyában elmenekült, más részében pedig az állittatik, hogy Wisocky had
testéből lO.OOo ember szétfutott, nem fojthatjuk el a megjegyzést, hogy 
itt számokkal van dolgunk, melyek mathematikai fogalmak szerint hely
telenek, mert 8000 ember közül 18.000 meg nem futamodhat.
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vonult vissza, hol 23-án elővédével Somoson táborozott. Az 
oroszok megszállották az nap Eperjest, hová Rüdiger is meg
érkezett. Egy általa kiküldött, a Polock vadászezred 2 zászló- 
aljából 4 ágyúval és egy osztag kozákból Lisenka ezredes 
alatti elkülönitmény egy kis ütközetet vívott 20-án Héthársnál 
Wisocky egy oldaloszlopával, melynek erejét túlozva teszik 
3000 fóré csak 2 ágyúval. Az oroszoknak csak 6 halottjok és 
15 sebesültjök volt, míg a magyaroknak 300 halottjok ! ? Rüdiger 
elővédé 22-én Sz.-Mihályra, zöme Kis-Szebenre ért. Eperjesen 
Anrep tábornok alatt állandó elővéd alakíttatott a sereg szá
mára, mely 3 lovasezredből, 3 ezred doni kozákból, a muzul
mán lovasezredből és 3 lovasütegből, összesen 46 lovas szá
zadból, 24 ágyúval állott. Egyúttal kórház is szerveztetek 1000 
beteg számára, Sebes község a közlekedés fedezésére megerő- 
sittetett s ott is kórház 300 betegnek s egy élelmezési raktár 
állíttatott fel.

Az orosz elővéd, mely 23-án Wisocky után indult, an 
nak utóvédét, még az nap a Tarcza mögé vonulásra kénysze- 
ritette Somosnál. Ezt orosz részről ismét fényes ütközetnek 
tüntetik fel, melyet Baggahufud lovassági dandárparancsnok 
3 zászlóaljjal, 1 üteggel és az Olga huszárezreddel vívott a 
magyarok ellenében. Az oroszoknak ismét csak 6 halottjok 
és 33 sebesültjük volt, a magyaroknak 65 halottjok és 113 
foglyuk. Anrep 24-én az elővéddel Somosnál állott, Rüdiger 
Rarthótfalva és Nagy-Sáros közt, Kuprianoff és Tscheodajeff 
pedig Szt.-Péter és Eperjes közt.

Wisocky Kassára húzódott vissza, hol a budam éri ma
gaslaton foglalt állást. Paskiewitsch most újból intézkedéseket 
tett ez állás megtámadására s megkerülésére! A 11. hadosz
tály egy része és a 4. hadosztály egyenesen Kassa felé nyo
multak, mig az 5. hadosztály a budaméri magaslatok ellen 
irányittatott. A 4. és 5. gyalog hadosztályok között torony irá
nyában a lovasság haladt, és Buschen altábornagy a 12. 
gyalog hadosztálylyal Bogdányon és Vajkóczon át Beszter felé 
nyomult.

Wisocky eközben 25-én Forróra és 26-án Miskolczra 
húzódott vissza.



550

A II. és IV. hadtest 24-én délben megszállottá Kassát. 
Rüdiger, kinek hadteste az nap Eperjesen gyülekezett, Lis- 
setzky tábornokot egy elkülönitménynyel Szepes-Váralja felé 
küldötte, hogy az Igló és Lőcse körül még netalán talál
ható magyar csapatokat szétszórja.

Kassán 1000 beteg számára kórházat rendeztetek be 
Paskiewitsch, mely később még kibővittetnék s megérősitette 
a város déli részét. Noha az orosz főhadseregnek teljes 8 
napra volt szüksége, hogy megtegye a Zmygrodtól Kassáig 
egyenes vonalban 12 mértföldnyi utat, junius 25-ét pihenésre 
fordították. E szerint a II. és IV. hadtestek Kassán maradtak, 
a III. Eperjesen, hova Sassnak Alsókubinnál állott hadosztálya 
is megérkezett Neumarkton és Ófalun át, miután amott Grabbe 
hadteste felváltotta. A Gácsországból utánnyomult 48 lovas 
század is megérkezett ütegéivel a hadsereghez. Beloguscheíí 
altábornagy, k i . a sereg balszárnyát födte, elővédével 21-én 
Sztropkóra, zömével pedig Szvidnikre vonult, hol a közleke
dés biztosítására egyelőre megállapodott.

Noha különös gondot fordított Paskiewitsch herczeg a 
hadsereg élelmezésére, ennek lassankinti utánpótlásánál mégis 
azt a tapasztalást tette, hogy annak biztosítására további 
intézkedéseket kell foganatosítania. Mert Kassán m ár csak 
hét napra voltak a csapatok élelmiszerrel ellátva s a Gács
országból utánnyomult lovasság miatt takarmányban nagy 
hiány mutatkozott. Paskiewitsch herczeg elhatározta erre, hogy 
lassan Miskolczig nyomul s ott m arad mindaddig, mig to 
vábbi huszonöt napra biztosittatik az élelmezés. Ezt vagy a 
lengyelországi raktárakból leendő utánküldések bevárása, vagy 
harácsolás által akarta elérni. Ez utóbbi szempontból a IV. 
hadtestet Tokajon át Debreczen felé kellett irányitnia, mi
vel egyidejűleg a  magyar csapatok is el lettek volna nyo- 
matandók a felső Tiszától. Paskiewitsch herczeget különben 
egy más körülmény is veszteglésre kényszeritette. Az orosz 
főhadseregben nagy mérvben kitört a kolera.

Szó szerint adjuk itt, mit az orosz hivatalos jelentés a 
főhadseregben kiütött járványról és annak lefolyásáról két 
helyen említ.
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«A kolera, úgymond, mely az orosz hadseregben junius
24-én kitört, nagyon erősen el kezdett terjedni a csapatok 
közö tt; az eső folytán, mely m indjárt az első menet után, 
Kassa mögött, beállott, oly mérvet öltött a járvány, hogy 
gyakran a sorokban álló emberek közül is szedte áldozatait; 
ezek aztán vagy rögtön kimúltak vagy nagyon rövid szenve
dés után. Ily módon minden egyes hadtestben még menet 
közben is naponkint 60— 100 ember halt el, kiknek holttes
tét az utánok jövő csapatoknak kellett eltakarítani. A tá r
szekerek mind betegekkel voltak te le ; a szükség kényszeritett, 
hogy nagyszámú járm üvet requiráljunk, m ert a hadtest nem 
száz, hanem ezer számra czipelte magával a betegeket és 
haldoklókat.

Miskolczon és Kassán minden arra  alkalmas épület kór
házzá alakíttatott á t ; a kórházakba megkivántató tárgyak hiá
nyán minden által, ami harácsolás utján csak előteremthető 
volt, igyekeztek segíteni. E kórházak mellett az ezredek ideig
lenes tábori kórházakat állítottak fel táboraikban; a betege
ket a leggyorsabb segélyben részesítették; minden betegnek, 
akit kórházba szállítottak, azonnal meleg ételt és orvosi se
gélyt nyújto ttak; külön parancsnokságok váltakoztak folyto
nosan az összes kórházakban, hogy a kolerába esettek felvé
telénél segédkezzenek. A szakadatlan szolgálat folytán kimerült 
katonaorvosok mellé belföldi orvosok és gyógyszerészek ren 
deltettek. Legmagasabb fokra hágott a kolera junius 29. és 
julius 5-ike közt. Ez 5 nap alatt közel 2000 ember halt el í 
1000 beteg Kassára küldetett és a Miskolczról történt kivo
nulás alkalmával 2000-nél több hagyatott hátra e városban.

A Kassáról Debreczen felé küldött IV. hadtestnek szin
tén jobbára kolerába esett 5000 betege volt. Julius 5-étől 
kezdve kissé csökkent a kolera, tényleg azonban csak julius 
derekán kezdett szűnni. 1849. junius 25-étől julius 13-áig a
II., III. és IV. hadtestek csapataiban 14.472 ember esett ko
lerába, kik közül a csapatoknál maguknál 2102 ember halt el.

A további előnyomulásra vonatkozó intézkedések szerint 
junius 26-án az elővéd Hidas-Németire nyomult s czirkáló csa
patokat küldött ki Miskolcz és Tokaj felé ; az 5. gyalog hadosz
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tály Enyiczkéig haladt elő, a II. hadtest zöme még Kassán 
maradt, Sass hadosztálya pedig Eperjesen. A IV. hadtest 24 
zászlóaljjal, 41 lovas századdal és 99 ágyúval egyelőre Hidas- 
Németire vonult, hogy junius 28-án Tokajba érjen. Belogu- 
scheff tábornok egy elkülönitményt hagyott Szvidniken s Dob- 
rán, Varannón és Vecsén át követte Tscheodajeff hadtestét, 
hogy Tokajt mint előbbinek hátrálási vonalát megszállja.

Az elővéd további előnyomulásában Anrep alatt 27-én 
elérte Forrót, a II. hadtest Hidas-Németit, a III. hadtest nagy 
része Kassát és Lissetzky tábornok Szepes-Váraljáról vissza
felé tett útjában szintén közeledett Kassához, Tscheodajeff 
elővédé Kusnezeff kozák hetman parancsnoksága alatt Tá- 
lyára nyomult, zöme Szántóra. Junius 28-án Anrep Szikszóra 
ért, a II. hadtest Halmajra, a III. Hidas-Németire. 30-án az 
elővéd a Miskolcztól délre eső Görömbölyre, az 5. gyalog - 
hadosztály Miskolczra és a hadsereg zöme Miskolcz és Forró 
közt foglalt lépcsőzetesen állást.

A II. és III. hadtest m ár csak 2 —«3 napra volt Miskol- 
czon élelemmel ellátva. Az élelmiszerek harácsolása nagyon 
lassan ment s így kényszerítve látta magát Paskiewitsch her- 
czeg bevárni, mig tömeges élelmiszerek szállíttatnak utána 
Lengyelországból. Hogy pedig az összeköttetést a Kárpátok 
és Kassa között, hol valamint Eperjesen és Bártfán már vol
tak készletek felhalmozva, biztosítsa, Selvan tábornok alatt 
egy külön elkülönitmény 10 zászlóaljjal, 2 lovas századdal, 
75 kozákkal és 18 ágyúval állíttatott össze. Ez az elkülönit- 
mény Duklát, Bártfát, Eperjest és Kassát szállotta meg.

Wisocky*) junius 26-án azt az utasítást, kapta Miskol-

* Wisocky József 1809-ben született Podorlinban, Lengyelország
ban, 1828-ban befejezte tanulmányait s 1830-ban a lengyel forradalom 
kitörésekor a nemzeti hadseregbe lépett, melyben hadnagygyá lett. A 
forradalom szerencsétlen kimenetele után külföldre menekült s leghuza- 
mosabban Francziaországban élt, hol a metzi katonaiskolát is látogatta’ 
mint több honfitársa is tette, hogy kissé alaposabban kiképezzék magu
kat a katonai szolgálatra. 1848-ban Magyarországra jött Wisocky, hogy 
szolgálatba álljon. Kezdetben mint ó'rnagy a lengyel légió egy osztagának 
volt parancsnoka, később a III. magyar hadtestben Damjanich alatt mint 
dandár- és hadosztályparancsnok ezredességig vitte. Május hóban a
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ezon, hogy minden körülmények közt ott maradjon s kilá
tásba helyezték, hogy egy hadtestet küldenek számára a fel
dunai hadseregtől; — Ígéret, melyet könnyű volt tenni, de a 
fenforgott körülmények közt nem lehetett beváltani. Wisoeky 
még kevésbé állhatott meg az összpontosított orosz főhadse
reggel szemben, mint korábbi állásaiban, melyeket minden 
ellenállás nélkül oda hagyott, mert Kazinczy az ő hadosztá
lyával teljesen el volt tőle választva. Wisoeky miután az Ígért 
erősítéseket meg nem kapta és be sem várhatta, ha valóban 
küldhetők lettek volna is, junius 28-án Harsányra, 29-én Me
zőkövesdre, 30 án Kápolnára, július 1-én Gyöngyösre és 2-án 
Hatvanba húzódott vissza. Miskolczról még kétségbeesett ja
vaslatokat tett Wisoeky a kormánynak Magyarország meg
mentésére, illetve a m ár mindenfelé levert európai forrada
lom újabb felélesztésére. Hogy fogalma legyen az olvasónak 
ama megmentési receptekről, közöljük itt e javasla toka t:

«I. Pesten minden fegyverfogható férfit besorozni, a vá
rost eltorlaszolni, futóárkokat nyitni, czölöpvédfalakat verni, 
szóval minden képzelhető intézkedéseket megtenni a nagyszerű 
védelemre. Ha azonban Pestet kimélni akarják, egyesítsék a 
népfölkelést az én hadtestemmel Gyöngyös és Pest közt, szer
vezzék a népfölkelést az orosz sereg háta mögött, nyomuljanak 
elő oldalban Komáromból egy hadtesttel stb.

II. Küldjenek ki engemet Vetterrel leendő csatlakozásra, 
hogy Jellasics hadait megverjük s aztán Erdélyen át Moldvába 
és Oláhországba vonuljunk és úgy ott, mint Gácsországban 
forradalmak által nyugtalanítsuk hátban az oroszokat.

III. Vagy küldjék Bemet Volhiniába és Podoliába, az én

felső-tiszai hadsereghez jött, melynél azonnal tábornokká lépett elő s 
Dembinski visszalépése után egy ideig ideiglenes parancsnoka is volt 
e seregnek. Wisoeky eleinte a déli táborban harczolt, de aztán részt vett 
a magyar háború legtöbb ütközeteiben és csatáiban s elszánt vitéz tiszt
nek bizonyult. Különösen nagy bátorságot árult el a nagysarlói makacs 
utczai harezban. Magasabb katonai tehetséggel nem birt, de jó alpa- 
rancsnok volt. Az emigráczióban a demokrata párthoz tartozott s Dem- 
binskivel és Bemmel nem a legjobb lábon állott, fondorkodó természete 
miatt. A világosi fegyverletétel után külföldre menekült; további sorsa 
ismeretlen előttünk.



554

hadtestemet pedig Komáromba, hogy Görgei seregével egye
süljön s aztán Bécsbe és Németországba nyomuljon, hol az 
oroszok erőszakos betörése ellen oltalmat keresve, a már kü
lönben is szabadszellemü lakosságot a magyar sereg segélyével 
általános forradalomra bírhassuk. — Ez utóbbi javaslatot a 
legfontosabbnak tartom, m ert ily módon a külföldre helyez
tetnék át a harcztér s Francziaország okvetlenül közbelépésre 
kényszerittetnék.»

A magyar kormány természetesen nem fogadta el e ja 
vaslatokat, melyeknek egyrésze már túlhaladt terveknek, más 
része ábrándképeknek volt tekinthető. Mi szintén eleget mond
tunk rólok s most áttérünk az orosz hadsereg további had
műveleteinek leírására.

Hogy az orosz főhadsereg további előnyomulását Pest 
felé az élelmezésnek további 25 napra biztosítása által lehe
tővé tegye, kénytelen volt Paskiewitsch hg. 8 napig Miskolezon 
maradni. Tscheodajeff e közben folytatta menetét Debreczen 
fe lé ; elővédé Kusnezeff alatt junius 28-án Tokajba ért. A 
tiszai hid lebontása után a Tisza balpartjára húzódott vissza 
a  300 emberből állott magyar elkülönitmény 2 ágyújával és 
ott foglalt állást. A tiszai gáton Tokajtól Rakamazig levő nyolcz 
hidat felgyujtásra készítette elő az elkülönitmény s a Debre- 
czenben szervezés alatt levő tartalékból az oroszok előnyomu
lásának hírére 4000 ember küldetett Tokajba. Ezek egyátalában 
kiképzetlen ujonczok voltak, tehát nem harczképes állapotban.

Kusnezeff közeledtével élénk tüzelést kezdett a magyar 
elkülönitmény két ágyúja, mit az orosz tüzérség erősen vi- 
szonzott. A 41. és 51. doni kozákezred át akart a Tiszán 
úsztatni, de m ert a partok nagyon meredekek voltak, az 51. 
kozákezved 6. százada vállalkozott rá  Gubokin őrnagy alatt, 
hogy levetkőzve, karddal kezében a folyót átuszsza, a bal
parton levő kompokat hatalmába kerítse s a magyar elkülö- 
nitményt megkerülje. Ez az orosz ágyuk s a gyalogság hatásos 
tüzelésének kitéve s megkerüléssel fenyegetve, a gát mentében 
Rakamazra húzódott vissza. Az oroszok estefelé helyre állí
tották a hidat, egy zászlóalj gyalogság a kozákokkal megszál
lotta a Tisza balpartját, mig Kusnezeff csapatainak többi része



555

éjszakára a jobb parton maradt. Tscheodajeff tábornok még 
az nap bevonult Tokajra. A főparancsnokságtól a következő 
utasítást k a p ta :

1. A Debreczenbe történő bevonulásnál a lakossággal 
kiáltvány utján tudatni, hogy tévelygésöket ez egyszer nem 
fogja büntetés követni, ha készeknek mutatkoznak törvényes 
uralkodójoknak meghódolni, ellenkező esetben tönkre ju tta tá 
suk okvetlenül be fog következni, a mennyiben ő felsége az 
orosz czárnak, királyuk hü szövetségesének akaratához képest
150,000 orosz vonult be Magyarországba a felkelés elfojtására.

2. Debreczenben és környékén 3242 bécsi véka gabona 
hajtandó fel, valamint az e készlet szállításához szükséges 
számú lovas avagy ökrös fogattal ellátott járm ű.

3. Három napi Debreczenben időzés után a fősereggel 
leendő egyesülés végett Tisza-Füredre induljon s oda lehetőleg 
juh 9-ére megérkezzék.

Tscheodajeff egy 4 zászlóaljból 12 ágyúval álló elkülö- 
nitménynek a tiszai átkelés biztosítására és az ott megkezdett 
elsánczolások befejezésére Tokajban történt hátrahagyása után 
Debreczen felé indult, miután a tiszai gáton lebontott hidak 
is helyre lettek állítva. A Tscheodajeff által Tokajban hátra
hagyott elkülönitményt Beloguscheff tábornoknak julius 2-án 
odaért oszlopa váltotta fel.

Midőn Tscheodajeff Hadházra ért, egy küldöttség érke
zett hozzá Debreczenből, mely kijelentette, hogy a város meg
hódol.

Az oroszok közeledtével egy sajnálatos esemény történt 
Debreczenben. A Pestről Debreczenbe szállított hadifogoly 
osztrák tiszteket B.-Gyulára kellett volna szállítani. A kocsik 
s a nemzetőrökből állott fedezet m ár ú tra  készen állottak, 
midőn néhány horvát nemzetiségű tiszt amaz eszélytelen nyi
latkozatot tette, hogy «az oroszok m ár a város közelében 
vannak s a magyarok megkapják nemsokára a magukét.» E 
nyilatkozatra a közelben álló számos polgár és néhány nem 
zetőr a tisztekre rohant s többeket megöltek, mig a nagyobb 
rész a házakba menekült.

Tscheodajeff tábornok nem vett megtorlást e sajnálatos
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eset m iatt a városon, három résztvevő azonban kipuhatolta- 
tott, kiket ő aztán kiadott az osztrák hatóságoknak, midőn 
jul. 3-án Debreczenbe bevonult. Julius 6-áig maradt ottan s 
a fent említett utasítás értelmében kiáltványt intézett a la
kossághoz s aztán 30,000 embernek huszonegy napra való 
élelmi készlettel elvonult. Az eredetileg hozzá érkezett parancs 
időközben oda módosíttatott, hogy ne menjen Tisza-Füredre, 
hanem Tokajon, Pogán és Mezőkövesden át a hadsereghez csat
lakozzék. Előnyomulása közben 9-én átkelt Tokajnál a Tiszán, 
szétbontatta a hidat s Rakamazon át egyesült Beloguscheffel.
11-én Hejő-Kereszturra és 12-én Mezőkövesdre ért.

Az orosz főhadsereg további előnyomulását később al
kalmasabb helyen fogjuk ecsetelni; mielőtt azonban a déli 
harcztér felé fordulnánk, fel kell még jegyeznünk a Grabbe-féle 
hadtest mozdulatait. Ez, múltán a Sacken hadosztály felvál
totta, jun. 17-én, mint tudjuk, Alsó-Kubinba érkezett, honnan 
legelőbb is Görgei Ármin oszlopa ellen fordult s egy kis csa
tározás után, jan. 20-án megszállotta Rózsahegyet. 22-én Par- 
niczán át Turányra vonult, honnan a szucsányi Vághid és 
Szt.-Márton község birtokába tette magát. Figyelő csapatok 
által szállatta meg az említett hidat és W azin község s Ró
zsahegy m egtartására szorítkozva hadtestének zömével Alsó- 
Kubinba húzódott vissza. Arra az álhirre, melyet magyar rész
ről terjesztettek, hogy Beszterczebányáról 15.000 magyar nyo
mul Szt.-Miklós felé, Grabbe jun. 27-én 5 zászlóaljjal, 12 
ágyúval és 250 kozákkal, melyhez még 2 zászlóaljból 6 ágyú
val álló elővédét is csatolta, Szt.-Miklós felé indult. Lutskiban 
azonban megtudta, hogy csak egy kis magyar csapat érke
zett oda, mely csakham ar ismét eltávozott. Visszatért tehát 
Alsó-Kubinba s jul. 3-án egy vett parancs értelmében Besz- 
terczebánya felé indult s jul. 7-én 10 zászlóaljjal, 5 század 
kozákkal és 30 ágyúval Keresztre ért. Görgey Ármin elkülönit- 
ménye azonban elvonult Beszterczebányáról, hogy a magyar 
főhadsereghez csatlakozzék. A mi még a Grabbe-hadtestről 
mondanivalónk van, az osztrák főhadsereg további hadművele
teinek leírásával kapcsolatosan következik.
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XLIII.

Hadműveletek a déli harcztéren. — Újvidéknek megszállása és elpusztí
tása a bán által. — Az ó-becsei és verbászi ütközetek. — Guyon a IV- 

hadtest, Vetter a déli magyar hadsereg parancsnokságát átveszi.,

A déli harcztéren folyó hadműveletek leírását legutóbb 
Perczelnek a Férencz-csatorna mögé vonulásával szakítottuk 
leibe s most követjük a további eseményeket az ország déli 
részében, mely annál nagyobb fontossággal bírt, minthogy a 
nemzeti harcz végső stádiumában ott kellett a döntésnek meg
történni. Ezt szem előtt tartva nagy aggodalom töltötte el a 
kormányt a kedvezőtlen fordulat folytán, mely az ottani sereg 
hadműveleteiben beállott, és ez annál inkább fokozódott, mert 
Szeged is veszélyben forgott.

Ott egy elsánczolt tábor építéséhez fogtak, mely rend
kívül nagy és hiányosan tervezett volt. A hadügyminisztérium 
sebtében Baudisz alatt egy vadász zászlóaljat, a teljesen fel
szerelt 105. honvédzászlóaljat Földváry Sándor alatt, az olasz 
légiót Monti alatt, mely Szolnokon szervezkedett, nehány ta r
talékosztagot Nagyváradról és Böszörményből, valamint egy 
félüteget Tiszafüredről helyezett át Szegedre.

A magyar déli hadsereg állománya, mint a harczrendből 
kitűnik, •y)71/2 zászlóaljból, 28 lovas századból és 88 tábori 
ágyúból, összesen 36.800 emberből állott.

Az osztrák déli hadsereg a helyőrségi csapatokon kívül 
TlVa zászlóaljból, 3 5y3 lovas századból 168 tábori és 20 
ostromágyuval, összesen 44.100 emberből és 7165 lóból állott.

Perczel junius 8. és 9 ke közt olyképen állította fel csa
patait, hogy azok Becsétől Zomboron át Bezdánig terjeszked
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tek. Földváron és Szt.-Tamáson Czintula dandára állott, Ver- 
bászon egy másik 3500 emberrel, és Kulát 1500 ember ta r
totta megszállva. Gfeller dandára, mely a jobb-szárnyat ké
pezte, Cservenkától Zomboron át Bezdánig terjeszkedett ki. A 
Ferencz-csatorna mentében álló mindeme fennebb említett csa
patok, melyek Gaál alatt a bácsi hadosztályt alkották, 9000 
(Öböl állottak 59 ágyúval. A bánsági hadosztály Kohlmann 
alatt, mely csak 5000 főnyi volt 18 ágyúval, oly állást fog
lalt el, mely Orsovától Pancsován és Perlaszon át Becséig 
nyúlt. Ezen kívül Török-Becsén, hol átmenet állíttatott helyre 
a Tiszán, 3000 ember feküdt a Bem által hátrahagyott erdélyi 
csapatokból. A két hadosztály jun. 10-én helyreállította össze
köttetését.

Perczel, hogy a horvát bánt a Bácska elhagyására bírja, 
Baranyamegyében, hol nagy népszerűséggel bírt, az ott Kosa 
Dániel alatt már szervezett népfölkelést az eddig kifejtettnél 
nagyobb tevékenységre szólította fel. Csakugyan össze is gyűlt 
ötezer ember, kik a Turony és Szalonta közötti erdőt megszállva 
tartották. Stokucsa őrnagy az 5. határőr-ezred akkor Siklóson 
állott zászlóaljának parancsnoka, Mraovics százados alatt előbb 
két századot küldött ki kémszemlére, melyek a fennemlitett 
erdőben felállított népfelkelőkre bukkantak. Stokucsa őrnagy, 
ki a zászlóalj többi részével követte a két századot, megtá
madta Turonyt, mely földig leégett és szétszórta a népfelkelő
ket. Midőn Borotha őrnagy, ki egy zászlóaljjal Pécs helyőrségét 
képezte, tudomást vett a Turonynál történtekről, a zászlóalj
jal és két mozsárágyuval rögtön oda sietett s miután semmi 
teendője nem volt többé, vissza akart ismét Pécsre térni, hol 
időközben 4— 5000 népfölkelő fészkelte meg magát, kik a város 
bejáratait megszállva tartották. Borotha nehány ágyulövést 
tétetett s aztán szuronytámadásba ment át, mire a népfelke
lők elmenekültek, hogy többé fel se lépjenek.

A legközelebbi czél, melyet Jellasics br. bán maga elé 
tűzött, a gazdag segélyforrásu Újvidék bevétele s az ezen vá
rost a péterváradi erőddel összekötő hid lerombolása volt. 
Ennek, mint a Bácskával való egyetlen közlekedési eszköznek 
bírása, egyenesen életfeltétel volt a péterváradi őrségre nézve,
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e mellett hadműveleti czélból is fontos volt. E zért tette Ma- 
mula ezredes is az általunk m ár emlitett szétrombolási kísér
leteket. melyeket a magyarok ellenintézkedései és ébersége 
meghiúsított. Most, midőn a bán a Ferencz-csatorna ellen 
előnyomulni készült, égetően szükséges volt a támadás Új
vidékre a hid szétrombolása s a péterváradi őrségnek a Duna 
balpartjától leendő elvágása végett, ha nem akarta az erődöt 
ez oldalról is körülzárni, mi által mozgó seregét jelentékenyen 
gyöngítette volna.

Az Újvidék elleni tám adásra, mint m ár fenebb kimutat
tuk, rég elő voltak készülve Péterváradon s e végre sánczok- 
kal övezték körül a várost. Öt mű volt ez, melyek közül az 
első a Temerinre vivő országút kezdetén, a második a kiszáczi 
ut melletti szélmalomnál, a harmadik a Pirosra vivő útnál, a 
negyedik a F utakra vezető országút, mellett és az ötödik a 
Dunánál a futaki erdő mellett feküdt. A vár a parancsnok 
gondoskodása által több hónapra el volt látva élelemmel és 
lőszerrel, azonkívül a vagyonos újvidéki polgároktól vett kény- 
szerkölcsön által pénzzel is ellátták magukat. Pétervárad igy 
a legrosszabb esetben hosszabb körülzárást elviselhetett a 
Duna balpartján is.

Az osztrák oszlopok előnyomulását m ár jun. 10-én ész
revették a várból. Előbb az előőrségeket látták a temerini 
utón, aztán egy nagyobb csapat állását egy üteggel az 1. sz. 
lőportoronynál, 11-én pedig nagyobb csapattesteket vettek 
észre táborozni a kiszáczi és pirosi utak mellett. A sánczok- 
ból megkísértették, élénk tüzelés és csatárlánczok előre tolása 
által, távol tartani az osztrákokat. A sánczok megszállásával 
Hrabovszky őrnagy bízatott meg az Este gyalog-ezred 3 zászló
aljával, a 7. honvéd-zászlóalj egy osztagával és az összes 
városi nemzetőrséggel 8 ágyúval. A vár őrsége 5 zászlóalj
ból állott, mely alig volt elég a kiterjedt védmüvek megszál
lására. Komoly ellenséges támadás esetén Hrabovszkynak meg 
volt hagyva, hogy az alatta álló összes csapatokkal és ágyuk
kal a hídfőbe vonuljon be. Hogy minden irányban előre gon
doskodjanak, a város egy választmánya a várparancsnok elé 
hivatott, ki amaz épen nem irigylésre méltó nyilatkozatot tette
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előttük, hogy a város a vár részéről magára hagyatot tnak 
tekintendő s e szerint kiszolgáltathatják a polgárok a bán 
által kiirt sarczot anélkül, hogy valamitől kellene tartaniok, 
miután a bánnak a támadással csak az a czélja, hogy az 
élelmikészleteket birtokába keríthesse. Továbbá közöltetett a 
választmánynyal, hogy az elégületlen szerb polgárok a város 
rögtöni elhagyására szőlitandók fel. Ez a felhívás különben 
teljesen fölösleges volt, minthogy előre látható volt, miszerint 
az összes polgárság menekülni lesz kénytelen.

Jun. 11-én este hajtattak végre az Újvidék elleni éjjeli 
tám adásra kiadott intézkedések. A császári csapatok esti 10 
órakor három oszlopban voltak felállítva. Draskovics dandára 
a  kiszáczi utón állott s feladata volt a 2. sz. sánczot hátban 
támadni. Budisavlievics dandára a pirosi utón volt felállítva, 
hogy a kertektől jobbra a 3. sz sáncz torka ellen forduljon, 
tírammont dandára a temerini utón nyomult elő, hogy ha az 
előbbi két dandár támadása sikerül, az 1, sz. sánczot meg
szállja és Újvidék északi végén állást foglaljon. Hogy Perczel 
ellen biztosítsa magát, kinek mozdulatairól, erejéről és állásá
ról sajátságos módon semmit sem tudtak, noha Stauffer ezre
des elkülönitményével jun. 8-án követte őt hátrálása közben, 
Ottinger lovas-osztályának, valamint a gyalogság többi részé
nek Dietrich altábornagy alatt Újvidéktől északra kellett állást 
foglalni.

A Duna balpartján végbemenő támadás közben Hartlieb 
altábornagynak, ki a körülzáró csapatok fölött a Duna jobb 
partján a parancsnokságot átvette, egyidejűleg szintén általános 
áltámadást kellelt végrehajtatnia a Mamula és Puffer dan
dárok által.

A támadás éjjeli 11V2 órakor vette kezdetét Draskovics 
és Budisavlievics dandárai részérő l; előbbi egész csendben 
közeledett a 2. sz. sáncz felé, meglepve a 7. honvéd-zászló
alj két századát, melyből egy századost 75 közlegénynyel 
elfogott s rövid csatározás közben 2 tiszt és 5 ember megse
besült; ezenkívül két vaságyu is elveszett, melyeket már nem 
lehetett visszavinni. Draskovics dandára egész a hídfő köze
lébe nyomult, hová Hrabovszky őrnagy a vett utasítás értei-
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méhen összes csapataival visszahúzódott. Ezáltal Budisavlie- 
vics is abba a helyzetbe jutott, hogy a 3. sz. sánczot elfog
lalja ; a többiek már oda voltak hagyva. Midőn a két dandár 
csapatai Újvidék utolsó utczáiból kibukkantak, a hidfőből oly 
heves tüzeléssel fogadtattak, hogy a házak mögött fedetten 
kellett felállaniok. Nemsokára Grammont dandára is bevonult 
Újvidékre, mely erre egészen az osztrákok hatalm ába jutott. 
Éjfélutáni 1 órától hajnali 5-ig egy lövés sem történt egyik 
részről sem.

Miután Draskovics és Budisavlievics dandárai csapatai
nak nem sikerült a sánczok bevétele után a hátráló magyar 
csapatokkal egyidejűleg a hídfőbe nyomulni, mint az a tám a
dási intézkedésben jelezve volt, Jellacsics báró elhatározta 
magát, hogy 12 én folytatja a támadást, hogy a hídfő birto
kába juthasson s a hidat szétrombolhassa. Mielőtt erre vonat
kozó előkészületeit leirnók, némely észrevételeket kell előre 
bocsátanunk magáról e vállalatról. Az elfoglalandó hídfőt széles 
vizárok vette körül s igv ostrommentes, továbbá a vár minden 
pontjáról látható és uralható volt, végül pedig Pétervárad falain 
392 legnehezebb kaliberű ágyú állott készen a támadókat egy 
egészen nyitott s a vár körében fekvő városból pusztitóan vissza
utasítani. Még ha megtörténhetett volna is a lehetetlenség, t. i. 
a rohammentes hídfő elfoglalása, ez esetben sem sikerülhe
tett a hid szétrombolása.

Miként jöhetett a bán ily körülmények közt a gondo
latra, hogy támadást rendeljen el, még pedig világos nappal, 
egyenesen megfoghatlan, ellenben érthető a nézet, mely a 
várban Újvidéknél való megjelenése fölött uralkodott, hogy t. i. 
neki csak az lehet czélja, hogy nagymennyiségű élelmiszert 
sarczoljon össze serege számára. És ebben senki sem gátolta 
volna őt, miután Pétervárad parancsnoka kijelentette a városi 
választmány előtt, tegyenek eleget a bán követelésének. Ezzel 
kímélni akarta a lakosságot, bár az újvidékiek nagyobb része 
a császáriak részén állott. Jellacsics br. azonban nem vette 
fontolóra a fentebbi momentumok egyikét sem és megtette 
előintézkedéseit a támadásra. Mindenekelőtt vadászok szállot
ták meg a hídfőhöz legközelebb eső házakat és a sóhivatalt.

36Gűlich: ľ iiggetle iiB égi ha rcz . I I I .  kö te t.
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az úgynevezett rácz újépület második emeletén röppentyüivek 
állíttattak fel az ablakokban és a Duna-utczában egy üteg 
foglalt állást, mire önként érthetőleg hatástalan tűz nyittatott 
a vár ellen s egyidejűleg a sóhivataltól balra rohamoszlopok 
nyomultak a hidfő felé, melyeket kezdetben az előttük össze
tömörült menekülők födtek. E szerencsétleneket érte tehát a 
hidfő védőinek első sortüze.

Ezzel beállott a pillanat, midőn a védelem egész kiter
jedésében érvényesült. Hogy a vadászokat a legközelebb eső 
házakból és a szomszédos farakások közül kiűzzék, gráná
tokkal lövették azokat s miután a harmadik réteg nem gyúj
tott, egy utászkáplár átugrott a kerítésen s kézből meggyuj- 
to tta  a farakás!, úgy hogy csakhamar felcsaptak a lángok. 
Az ablakokba erősített röppentyüivek jól irányzott lövések 
által zuzattak szét és az előnyomuló rohamoszlopok, a mint 
az utolsó utczákból kibukkantak, kartácsokkal szorittattak 
vissza. Az égő farakás lángja, erős északi szél által hajtva, eközben 
a futaki-utczába kapott, mely egészen le is égett. Ez alatt a 
vár ágyúi is működtek, hogy teljessé tegyék a pusztítás m ü
vét ; nem kevesebb mint 200 ágyú okádta a tüzet Pétervárad 
sánczairól az-'előbb még virágzó szerencsétlen városra, mely
nek 800 háza lángokban állott, mig lakosai jajveszékelve igye
keztek menekülni.

A Mamula- és Puffer-dandárok által a Duna jobbpartján 
kezdett áltámadás az úgynevezett majorok porrá égésével ért 
véget. A bán elhagyta a romhalmazzá vált várost, miután 
előbb felhívta a lakosokat, hogy értékesebb holmijokkal tá
vozzanak. A szerbek nagyobb része az osztrák táborba ment, 
honnan Kaácson át Kovilra és onnan gőzhajókon Karlóczára 
szállíttattak. Elvonulásuk fedezéséül a hídfőből teendő netalán! 
kitörések ellen a császári csapatok egész nap állásaikban 
maradtak. A menekültek másik része, jobbára magyarok és 
németek, a hídfőn át Péterváradra bocsáttatott be, honnan 
pár nap múlva a környéken, a jobbparton helyeztettek el. Hogy 
e szerencsétlenek nyomora tetőpontra hágjon, kitört köztük a 
kolera s tiz napon át erősen pusztított.

A bán oly nagy áldozatokkal egybekötött támadásának
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fogatván Újvidéket, serege zömével a Ferencz-csatorna felé 
vonult.

A sereg junius 15-én kezdte meg előnyomulását, mely 
napon Grammontnak a jobbszárnyat képezett dandára rövid 
előőrsi csatározás után Földvárt megszállotta. Ép oly könnyen 
birtokába jutott puszta ágyúzás után Dietrich hadosztálya 
Szt.-Tamásnak, miután Turián egy elkülönitményt hátra h a
gyott és lovas osztagokat tolt előre Soóvera és Kis-Kérre. A 
sereg zöme, az összes tüzérséggel együtt a főhadiszállással 
Ó Kéren maradt. Időközben Tóth Ágost ezredes vette át a
IV. magyar hadtest parancsnokságát Perczel helyében, ki mint 
korábban említettük, ez állásától felmentetett. Tóth a Ferencz- 
csatorna mentében elfoglalt kordonszerü állásából összponto
sított állásba tette át a hadtestet, a mennyiben Kohlmann 
hadosztályát Török-Becsénél és Gaál hadosztályát Lászlónál 
és Magyar-Becsénél vonta össze, melyek Czintula és Mihájlo- 
vics dandárait előretolták; az előbbinek jó állása volt Ó-Becse 
és Földvár között, utóbbi az átkelési pontot fkrtolta m eg
szállva Verbásznál. A Tisza által kétfelé osztva, alkalmasnak 
találta Tóth állását arra, hogy a császáriak további előnyo
mulását úgy a Bácskában, mint a Bánságban oldaltámadások 
által feltartóztassa.

Jun. 16-án és 17-én egész Verbászig előretolta Jellacsics 
a  maga gyalogságát, a lovasság Kis-Kérré jött, a tartalék és 
a főhadiszállás Soóveba tétetett át. Apró lovas elkülönitmé- 
nyek megszállották Kutzura, Torsa, Szt.-Iván és Kulpin köz
ségeket, Kulára pedig egy megfigyelő őrszem rendeltetett a 
csatorna felső része számára. Szt.-Tamásnál és Földvárnál a 
csatorna balpartjának biztosítására s a dunai gőzhajózási for
galom korlátozására parti ütegek állíttattak fel. Hartlieb al
tábornagy a Pétervárad alatt álló összes körülzároló csapatok 
parancsnokává neveztetett s a Duna két partjának összeköt
tetéséről is gondoskodva volt.

A bánnak az volt a szándéka, hogy egyelőre beszünteti 
támadó hadműveleteit s addig marad az általa elfoglalt állás
ban, mig az osztrák dunai hadseregnek csak most kezdődő
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hadműveletei az övének folytatását lehetővé teszik. A bán m ár 
különben is sokat mulasztott, a midőn a kaácsi ütközet után 
nem üldözte rögtön Perczelt s csak 15-én folytatta ismét a 
szerencsésen megkezdett tám adást; mi által a magyar feldunai 
sereg szándékolt erősítésének elküldését lehetetlenné tette, de 
Perczelt is a Ferencz-csatorna mögé szorította; most még azt 
is be akarta várni, a mi az ország másik szélén történendő 
volt, ahelyett hogy a külön az ő számára átengedett harcztéren 
döntő eredményre törekednék. Mi a bán  késlekedésében semmi 
mást nem látunk, mint az ósdi hadviselés kifolyását, melynél 
a tábornokok még akkor is nehezen voltak a túlságos óvatos
sággal egybekötve agyukban egyszer megf'ogamzott terv kere
téből kimozdithatók, ha egy némileg merész fellépés czélhoz 
vezetett volna is.

A kedvező pillanatot tehát m ár elszalasztottá a bán, 
midőn a magyar déli hadsereg egy része által megzavartatott 
szándékolt nyugalmában, noha az által pillanatnyilag még 
kedvezőbb helyzetbe jött.

Ü t k ö z e t  Ó - B e c s é n é l  é s V e r b á s z n á l .  Miután 
üzintulának Földvárig előtolt dandára ugv ezt a helyet, mint 
Turiát ismételve elkülönitményekkel nyugtalanította és Pereczv 
hadosztálya a leégett Ó-Becse mellett, hol hajóhíd volt, foglalt 
állást s igy könnyen megszakíthatta az osztrák déli hadsereg 
összeköttetését a Földvárnál álló Lang dandárral, eltökélte 
a bán, hogy Pereczyt Ó-Becsénél megtámadja s az ottani 
hidat lerombolja, hogy a Bácska összeköttetését a Bánsággal 
a magyarok előtt elvágja s egyúttal a csatornától is elszoritsa 
őket. E végből jun. 24-én a Dietrich hadosztályt s a Raztich 
tábornok alatti gyalogsági tartalékot, összesen 10 zászlóaljat, 
13 lovas századot 13 üteggel Szt.-Tamásnál vonta össze, éjfél
tájban átkelt a Ferencz-csatornán és a balparton Ó-Becse felé 
húzódott.

Lángnak Földváron álló dandára utasítást kapott, hogy 
Czintulát támadja meg, ha az az ó-becsei ágyúzás hallatára 
esetleg oda akarna visszahúzódni, hogy Pereczyvel egyesüljön. 
Ez 6 zászlóalj, 6 lovas század és 18 ágyúval rendelkezett s 
előnyös állásban. — melyet mindkét szárnyát a T iszára .tá -
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másaivá, Ó-Becse romjai elölt foglalt s melynek megerősítésére 
három sánezot hányatott előtte, —■ várta a  támadást.

Ez álláshoz jun. 25-én reggeli 8 óra tájban közeledett 
Jellacsics hr. s azonnal megtette intézkedéseit. Mindenekelőtt 
kiküldte délkeleti irányban a nehéz lovas-dandárt — a 6. és
7. vértes-ezredet — iT/s lovas-üteggel egyetemben, hogy 
Czintulát, ki Lánggal már ütközetbe bocsátkozott, az ő sejtelme 
szerint elkésett visszavonulásánál zömétől elvágja, mig Lede
rer ezredes a 3. vértes-ezred két századával egyenesen Földvár 
felé irányittatott, hogy Czintulát hátrálása közben oldalt tá 
madja.

A bán főoszlopával nyitotta meg a harczot, mely a 
Dietrich gyalog hadosztályából állott s melyet legszélső bal
szárnyán az 1-ső dragonyos ezred négy százada fedezett és 
mint második harczvonal a gyalogsági és ágyu-tartalék követett 
az egészen nyílt terepen 6 üteggel. Amint az ágyuharcz, mel y 
két óra hosszat tartott, kezdetét vette, Lang ezredes mint em 
litettük, már összetűzött Földvárnál Gzintulával s az utóbbi 
ellen Pereczytől való elszakitása végett eszközölt manőver 
nem sikerü lt; mert Gzintula, az ó-becsei szőlőkön keresztül 
visszavonulva, még idején menekült az őt fenyegető veszély 
elől s elvonult Ottinger lovas dandárának közelében is a nél
kül, hogy az észrevette volna. Végül Lederer br. ezredes is 
a helyett, hogy Földvár ellen nyomult volna, téves irányi 
vett s bár Lang a készen tartott hidanyaggal azonnal hidat 
veretett, hogy Czintulát a Tisza balpartján üldözze, ez m ár 
nem sikerülhetett többé neki.

A fennemlitett két órai ágyuharcz után kénytelen volt 
Pereczy a bán gyalogságának rohamos előnyomulása folytán a 
nagy túlerő előtt hátrálni s uj állást foglalni a Tisza balpartján. 
Időközben Bánffy hadosztálya támogatására jött s Pereczy e rre  
elhatározta, hogy támadólag ismét Ó-Becse felé nyomul elő. 
A Mánássy-zászlóaljjal élén, melyet egy székely zászlóalj és 
egy vadászosztag követett, rohamoszlopokban tört előre, de az 
osztrák ütegek túlnyomó tüze s a bánnak a magyarok egy 
pár századával semmi arányban nem álló lovassága hozta 
magával, hogy a fentebb említett zászlóaljak helyt nem áll-
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Látták. Pereezy a hid egyes részeit felszedette s aztán meg
m aradt állásában a Tisza balpartján. A magyarok vesztesége 
200 halott és sebesült v o lt; az osztrák csapaloké tüzetesen 
nem tudható s 17 halottra és 32 sebesültre tétetik.

Az ó-becsei ütközettel egyidejűleg eltökélte magában a 
perlaszi kis magyar helyőrség parancsnoka, hogy az osztrá
kokat Titelen nyugtalanitani fogja, hogy erőltetett kémszemle 
által erejüket és állásukat megismerje, vagy ha erősítéseket 
küldenének a bánnak, abban őket meggátolja. E- czélbó! 
ugyanaz nap, t. i. jun. 25-én ágyutüzet nyittatott Perlaszról, 
mely csaknem éjfélig tartott. Hajnali 3 órakor újra élénken 
megindult az ágyúzás s ennek védelme, valamint a sötétség 
leple alatt néhány zászlóalj s egy osztály irregularis lovasság 
kompon a túlpartra jutott, hogy az ottan a töltés védelmére 
felállított, üteget hatalm ába kerítse, miben azonban egy század 
(•sajkás és egy erősebb osztag szerb előtörése meggátolta őket. 
Az ágyúzás egész esti 7 óráig szakadatlanul tartott. Ez a tá 
madási kísérlet magyar részről 50 halott és sebesült, osztrák 
részről 16 halott és 30 sebesült vesztését vonta maga után.

Hartlieb altábornagy jun. 23. és 25-ének éjjelén tünte
téseket tétetett Pétervárad ellen a Duna jobbpartján a Puífer- 
dandár által, minek czélja nem igen volt belátható s mi 
azzal ért véget, hogy mindkét részről hasztalanul vesztegették 
a puskaport.

Az ó-becsei és verbászi ütközetek után a Bácska az ősz - 
trákok birtokában volt és Szeged elszigetelten állott, mert 
Tóth csak a 2000 főnyi Mihailovich-dandárt hagyta Bajmoknál 
Szabadka közelében hátra, melyet aztán, mert állása veszé
lyeztetve volt, nemsokára Csantavérre helyezett át, hogy Sze
gedet födje. Mivel pedig Tóth hadtestének zömét egészen a 
Tisza balpartján vonta össze s junius 26-án Zsombolyára 
húzódott vele vissza, teljesen el volt különítve Szabadkánál 
és Bajánál álló jobb szárnyától. Az utóbb említett városba a 
német légió 700 embere küldetett, Thomsdorf huszár őrnagy 
parancsnoksága alatt, Pestről gőzhajókon a 800 főnyi honvéd 
zászlóaljból álló ottani helyőrség erősítésére. A IV. hadlest 
parancsnoksága Guyonra ruháztatott, az összes déli hadsereg 
parancsnokául pedig Vetter neveztetett ki.



Az osztrák déli hadsereg zöme még az éj folyamában 
Szt.-Tamásra tért vissza s másnap az ó-becsei ütközet előtti 
hadállását foglalta el. Ó-Becsén csak egy zászlóalj m aradt egy 
röppentyű-üteggel, mely azonban junius 26-án szintén elvo
nult, miután a hid többi részét szétrombolta.

Itt ismét nem zsákmányolta tovább ki rögtön a bán azt 
az előnyt, melyet Ó-Becsénél kivívott. Túlságos óvatossága 
egyébiránt nagyon is javukra szolgált a magyaroknak, kik a 
Bácska pillanatnyi elvesztése s Szeged veszélyeztetése miatt 
nagyon fel voltak izgatva. Kossuth junius 29-én a hadügymi
nisztériumba jött segédtisztjével Asbóth Sándorral s ott érte
kezletre hívta Szabó államtitkárt és Waldberg ezredest, csak
hamar pedig minket is. Szemmel láthatóan izgatott volt s 
mondá : «Én azt hittem, hogy Szeged kellően fedezve van, és 
ma reggel azt a hirt hozza nekem egy futár, hogy Jellasics 
már Szabadkára ért, ma tehát már Szegeden lehet.» E sza
vak után mintegy kérdőleg tekintett az egybegyűltekre, mi 
történjék mostan s miután Szabó és Waldberg hallgattak, mi 
szólaltunk fel és bebizonyítottuk, hogy a hir hitelt nem ér
demel, aztán felsoroltuk mindazt, mi újabb időben Szeged 
fedezésére történt és még gyorsan történhet. Kossuth lecsila- 
pult s ezeket mondá : «Én megteszem a hazáért, ami erőmtől 
telik, de katonai dolgokban szükségem van az önök tám oga
tására s önökre, uraim, kell bíznom magamat.» A Feldunánál 
folyó hadműveletek fölött folytatott rövid eszmecsere után el
hagyta Kossuth a hadügyminisztériumot.
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XL! V.

Az aradi vár feladása. — Temesvár ostromán ik folytatása.

Az aradi eseményeket előadtuk addig az időpontig, mi
dőn a vár vitéz őrsége, daczára a nyomasztó helyzetnek, 
a melyben volt, mitsem akart tudni az első felszólításról, mely 
a vár feladása érdekében intéztetett hozzá s itt közöljük 
mindenekelőtt a Vécsey gróftól, az ostromló hadtest parancs
nokától a vár parancsnokához intézett második felhívást, mely 
igy hangzott:

Gróf Vécsey tábornok. Arad-Temesvárt megszálló 
hadtest parancsnokságától.

Arad vár cs. kir. parancsnokához.

Temesvár előtti főhadiszállás 1849. május Hl.
A hadügyminisztérium által utasítva vagyok a várörsé- 

get feltétlen feladásra egy parlamentair által még egyszer fel
szólítani, s önnek a mellékelt hírlapokat s függetlenségi nyi
latkozatot átküldeni.

Midőn e rendeletnek az által engedek, hogy segédemet 
Baudisz őrnagyot mint általam teljesen felhatalmazott parla- 
m entairt átküldőm — nem tartóztathatom  visssza m agam at 
attól, hogy a várőrségnek ki ne jelentsem, mikép én e ren
deletet — miután a vár előtt végnyilatkozatunk már kijelen
tetett -— csak felette kedvetlenül teljesítem; — .és ezt inkább 
m in t: meglehet kelleténél tovább vitt nemzeti nagylelkűség 
cselekményét akarom tekinteni, melynek igénybe vételére — 
még mielőtt az késő lenne — emberiségi tekintetből a vár
őrséget felszólítom.

Gróf V é c s e y  s. k., tábornok.
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‘ De daczára annak, hogy a haditanács a mellékletekből 
beláthatta, hogy a vár nem számíthat felmentésre, mégis az 
összes tisztikarral együtt azt a határozatot hozta, hogy a töl
tetlen feladásra való felhívás visszautasittassék ama megjegy
zéssel, hogy az őrség utolsó emberig tartani fogja magát. A 
várparancsnok erre a következő választ adta Vécsey parla- 
mentairjének :

A gróf Vécsey alatti hadtest parancsnokságának.

Arad vár 1849. évi junius 1.
Tegnapi napról kelt á tiratára — az itteni haditanács 

és e vár összes őrségének már több ízben tudtul adott h a tá 
rozata — Arad várát alkotmányos császárunk és királyunk
nak első Ferenez József ő felségének minden tőlünk kitelhető 
erővel megtartani, s azt utolsó rsepp vérig védelmezni: a 
hadtest parancsnokságnak még egyszer ismételtetik ; és azért 
sem a hadtest parancsnokság, sem pedig annak általunk tör
vénytelennek ismert országos fehő hatósága, a várőrség fel
tétlen önmegadására ne számítson.

A mi ez átiratban érintett, az ország akkori korm ány
zójától! végnyilatkozatot illeti, — a mint ez nz itten kiállított 
vétbizonylatból is kitűnik — az ápril 2-án mint parlam entair 
itt volt Prziemszky őrnagy jelenteni fogja, hogy ezen ultim a
tum nekie olvasatlanul visszaadatott, s igy mi e kiáltvány 
tartalmát sem nem tudjuk, sem tudni nem akarjuk.

Gs. kir. Arad vár egybegyült hadi tanácsából.
B e r g e r  s. k., altábornagy.

A válasz, melyet Berger báró altábornagy adott, eluta
sító volt ugyan, de a f é l t é  11 e n feladás el nem fogadásának 
hangsúlyozása még mindig sejtetni engedte, hogy a vár fel
tételes feladására vonatkozó felhívás talán nem találkozik ilyen 
ellenállással. És minthogy a vár mielőbbi bírására nagy súlyt 
kellett fektetni, az ostromlók siettek m ár junius 3-án újabb 
felhívást intézni a várparancsnokhoz, a feltételes feladásra ; 
e felhívást Boczkó Dániel kormánybiztos és Baudisz József 
őrnagy, Vécsey gróf tábornok meghatalmazottja Írták alá. A
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felhívás kissé nagy hangon volt tartva s nem is egészen kato
násan hangzo tt; m ert a várőrségnek, ha ok van rá, egész 
egyszerűen ki lehet jelenteni, hogy kardra hányatjuk, de nem 
fenyegethetjük ismételve, egy meg nem nevezett halálnemmel, 
mivel az állhatatos őrséget sohasem lehet elrémiteni. Másrész
ről a felhíváshoz csatolt feltételek oly kedvezők voltak, hogy 
csak meglepetést szülhettek az ostromlottaknál s kivehettek be
lőlük, hogy nagyon sürgős az ostromlókra nézve, mielőbb a 
vár birtokába jutni. A felhívást a vár feladására, valamint a 
Berger bárónak ajánlott feltételeket itt közöljük :

Az_ aradi magyar várban vezénylő osztrák cs. kir. tábornok
hoz Aradon.

Ó Arad 1S49. junius fi.
A várőrség f. hó 1-én adott válaszában nyilvánitá, hogy 

tartani akarja magát utolsó emberig, — és hogy f e l t é t l e n  
megadásra éppen nem számíthatunk. Hogy tehát a várőrség 
megtudja, mily borzasztó sors vár reá, ha a nemzet nagylel
kűségét ne talán megveti, a következők szolgáljanak tudomá
sára : í. hogy Buda vár bevéve, győzedelmes hadaink Ausz
tria határszélein állanak ; 11. hogy Ausztria ereje már annyira 
meg van törve, mikép elkülönített, és szétszórt, hadtesteivel 
csak nagyon gyenge ellenállást fejthet ki hadseregünk ellené
ben ; III. hogy Puchner tábornok, ki a f. évi márczius havá
ban Erdélyben, az oroszokkal együtt megveretvén, Oláhor
szágba szorittalott, — ismételt benyomulása után Bem tábor
nok által a múlt hó első felében Orsovánál tönkre tétetett 
úgy, hogy serege maradványai részint Oláhországba szórhat
tak, részint lefegyvereztettek, minél fogva még ezen határszé
leknek is magyar csapatok által lett megszállása után, Arad 
és Temesvár egészen saját sorsára van b izv a ; IV. hogy Te
mesvár teljesen ostromzárolva van f. évi ápril 24-ike óta, s 
minden kilátás nélkül a felszabadításra, jelenleg egy erős had
test által szabályszerüleg ostromoltatik. Múlt. hó 24 én a gyár- 
város rohammal bevétetett, a vizemelőgép szétromboltatot.t, s 
a csatorna lecsapoltatott. Legfeljebb tiz. nap alatt a magyar 
háromszinü lobogó leng Temesvár bástyáin ! V. hogy Magyar- 
országnak jelen, többé nem sürgető körülményei közt, éppen
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nem áll szándokában Arad várát rendszeres ostrom utján 
rohammal bevenni; n e m .-------- Azon várőrség, mely hadá
szati okokkal épen nem igazolható, vad dühében egy virágzó 
várost félig romba döntött, nem számíthat azon — saját fo
galma szerint is — szép dicsőségre, hogy a bástyákon vérez- 
zen el, hanem ha még a jelen nagylelkű ajánlatot sem fogadná 
el, azt ennél sokkal borzasztóbb sors várja ! A várőrség — 
ha éhség és betegség miatti őrültségében menekvését kétség- 
beesett kirohanásokkal a bizonyos halálban keresendi, — az 
éhség várába mindenkor erővel vissza fog vettetni. Akkor 
sem hírnöke, sem feltétlen megadása többé el nem fogadtatik. 
A várban minden, a mi csak él, halálra lesz kárhoztatva. De 
nem hős halálra a bástyákon, nem . . .  a mit az éhség és 
önnek elkeseredett környezői megkíméltek, mind az — kü
lönbség nélkül —  sokkal gyalázatosabb halállal fog m eghalni! 
Hogy azonban a történet e borzasztó eljárást oly várőrség 
ellenében — mely hősiességét vadságával annyira elhomályo
sító — igazolhassa: ezennel közöltéinek a várőrséggel oly 
becsületteljes feladás feltételei, melyeket a nemzet nem gyen- 
ge.sségből, nem a körülmények nyomása alatt, hanem szokott 
nagylelkűségében csupán emberiség és szánalomból azok iránt, 
kik csak eszközei a vak engedelmességnek ezennel felajánl, s 
a mely feltételek elfogadása sem hősiességöket, sem hűségü
ket, sem katonai becsületüket nem homályositandja. így önök 
mint katonák a várat — míg lehetséges volt — védendették, 
s annak idején mint emberek cselekedendettek. Vagy talán 
annyira csengenek önök az eredménytelen kínszenvedés hiú 
vágya után — egy a felmentés minden reményétől megfosztott 
várban a fentérintett halállal halni meg ? Ám legyen! — írják 
a mellékelt feladási feltételekre : «nem adjuk meg magunkat» 
— és ezzel kimondták halálos ítéletüket! De azután ne higy- 
jék, hogy ez által történeti dicsőséget, szerzendnek; mert a 
történelem szánalommal mondandja el önökről: sem «urok» 
érdekét, annyival kevésbbé fogták fel az emberiség kötelm eit!

B o c z k ó  D á n i e l  s. k., B a u d i s z  J ó z s e f  s. k., 
teljhatalmú kormánybiztos. őrnagy, gróf Vécsey Károly tábornok

s ostromzár-parancsnok hadtest-segéde 
és meghatalmazott parlamentairje.
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F e l a d á s i  f e l t é t e l e k :

Mely alólirottak által, nevezetesen a kormány részéről 
Boczkó Dániel, mint e tekintetben felhatalmazott kormánybiz
tos, úgy gróf Vécsey tábornok és ostromzár-parancsnok meg
bízottja Baudisz József őrnagy által az aradi magyar várban 
vezénylő osztrák császári tábornoknak, a mai napról elfogadás 
végett előterjesztetnek. I. A vezénylő tábornoknak, az összes 
főtiszteknek, úgy azok családjainak élete és magányvagyona 
biztosíttatik. II. A főtisztek kardjaikat megtartják. III. Az al
tisztek és a legénység leteszik a fegyvert, s azok a kiknek 
kedvök van, magyar hadi szolgálatba léphetnek; a többieknek, 
valamint az összes főtiszteknek is, a szabad elvonulhatás az 
ország határáig megadatik. IV. Minden elvonuló tiszt írásban 
becsületszavával, a legénység pedig esküvel kötelezi magát, 
hogy Magyarország ellen többé nem harczoland. V. Minden 
löveg, fegyver, lőszer, minden hadiszer és anyag, valamint 
minden nem a tisztek tulajdonához tartozó vagyon a várral 
együtt a magyar kormánynak általadatik. VI. Ezen feltételek 
megtartása, alólirottak kezeskedése és a magyar nemzeti be
csület által biztosíttatik. VII. E becsületteljes feladás elfogadá
sára a várőrségnek három napi, vagy ha kívánja kétszer 
annyi, és ha ez sem volna eleg, kilencz napi gondolkodási 
idő engedtetik. Vili. Folyó évi junius 12-én túl alkudozásnak 
többé hely nem adatik. A várőrség ez időközben ne talán 
óhajtott alkudozásának ma délig kell megtörténni, később ez 
legalább 16 órával előre nyilvánítandó, hogy a mindkét várat 
ostromló sereg Temesvár alatt lévő fővezérének, gróf Vécsey 
tábornoknak, egy meghatalmazott elküldhetése végett ez irány
ban eleve jelentés tétethessék. Ha a várőrség a tett közlések 
valóságáról nevezetesen a felszabadítás lehetetlenségéről a 
fentebb megszabott határidő alatt egy kebeléből kiküldendő 
tiszt által meggyőződést szerezni óhajtana; ez esetben annak 
tetszés szerint Budára, Debreczenbe, Eperjesre vagy Nagysze- 
benbe biztos kiséret adatik, sőt annak visszatértéig helyette



egy magyar tisztnek túszul leendő átadása is felajánltatik. 
Ó-Arad, 1849. junius 8.

B o  e z  kő  D á n i e l  s. k., B a u d i s z  J ó z s e f  s. k.,
teljhatalmú kormánybiztos. őrnagy és hadtest-segéd, mint gróf

Vécsey Károly tábornok és ostrom- 
xár-parancsnok meghatalmazott par- 

lamentairje.

Mily hatása volt a fennebbi felhívásnak Berger br. altá- 
bornagyra és a várőrség tisztikarára, kitűnik a válaszból, 
melyet arra adott. Ennek nem kell kommentár és szövege a 
következő :

A gróf Vécsey, magyar tábornok és ostromzároló 
hadtest főparancsnokától, teljhatalmú béke-követ- 
képpen megbízott Baudisz őrnagy úrnak Ó-Aradon.

Arad vár 1849. június 3.
Ámbár Arad császári várának hadi tanácsa gróf Vécsev- 

nek május 31-ről kelt felette gőgös hangon Írott közleménye, 
s az arra június 1-én adott válasz után mitsem várhatott 
kevésbbé, mint uraságodnak egy ottani tiszt úr által küldött 
június 3-káról kelt átiratát s annak áttett mellékleteit, mégis 
az előadott körülmények érett megfontolása és átgondolása 
után, a küldött feladási feltételek zárpontjának értelmében 
ezen utóbbiakat annyiban igénybe venni határozta, hogy az 
itteni összes tisztikar szabad választása folytán Slach és 
Máder cs. kir. kapitány urak mint a várőrség követei kikül
dessenek, kik egyenes úton s a legrövidebb irányban Buda
pesten át a császári udvarhoz Bécsbe vagy Olmützbe men
jenek, s ottan ő felségétől első Ferencz József alkotmányos 
császárunktól a további parancsolatokat személyesen vegyék át.

A feladási feltételek további értelmében továbbá kiköt
tetik, hogy az említett két tiszt úr távollétének idejére, két 
az ottani hadseregnél tiszti minőségben szolgáló ó-aradi pol
gárok túszokul a várba küldessenek, a hol részekre a meg
illető becsületteljes bánásmód biztosíttatik.

Ha uraságod e pontozatokba bele egyeznék, úgy tetszése 
szerint meghatározandó időben egy meghatalmazott mint

— 578 —
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békekövet lenne ide küldendő, kivel azon követség kiküldeté
sének részletei, a túszok átadása, és a tárgy természetében 
fekvő, azonban még pontosan és tételenként megállapítandó 
s biztosan meghatározandó béke-alkudozás idejére szólló fegy
verszünet felett egyezkedni lehessen.

Végül nem fojthatjuk el az érintett átirat kezdetin irá
nyunkban vádul felhozott vaddühre nézve következő megjegy
zéseket tenni :

Az ellenségeskedés megkezdésétől múlt év október hava 
óta a város ismételve felhivatott magát semlegesen tartani :
— minden ellenséges lépéseket a vár ellen a város körében 
lehetőségig h á trá lta tn i; — azonban mindennek éppen ellenke
zője történt. — A városi hatóság részéről még mielőtt a város 
magyar katonaság «által meg lett volna szállva, daczos feleletek 
adattak: a vár körébe előőrsök lettek felállítva; ágyutelep 
ágyutelepre lett a vár ellen a város védelme alatt felépítve,
— melyek megtámadó elleneinknek menhelyül szolgáltak.

Ó-Arad városának lerombol tatása tehát csak a vár vé
delmére szükségesnek ismert, és ez által, valamint a magyar 
hadtestek megtámadásai által feltételezett katonai rendszabá
lyok szomorú következménye.

Egyébként talán nagyobb joggal lehetne a magyar 
hadaknak a vaddühöt szemére hányni, miután különös dühvei 
a vártemplomra, a kórházzá átalakít ott Ferencz rendű zárdára, 
s a városi lakosok előtt igenis ismeretes régi kórházra irá- 
nyozák ágyúinak tüzet.

A r a d ,  cs. kir. várőrség egybegyült összes tisztikarától.
Másnap már felhívás ment e válaszra a várparancsnok

hoz, küldjön követeket a tisztikarból az ajánlott feltételek 
fölötti tárgyalások megkezdésére, mi legott meg is történt. 
Csakhamar nagyon élénk vita támadt, mely két órán át ta r
tott. és azzal ért véget, hogy a magyar kiküldöttek beegyez
tek abba is, hogy az őrségből egy tiszt küldessék ő felségéhez. 
E mellé Pestig kiséret volt adandó, tovább szállítása a ma
gyar kormány gondja leendett. Azonkívül megengedték a 
magyar kiküldöttek, hogy egy második tiszt. Temesvárra 
mehessen, hogy az ottani viszonyok iránt tájékozza magát.
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Véešey gr. jun. 5-én jóvá hagyta a fenebbi megállapodásokat 
és megbízta Baudisz őrnagyot, hogy folytassa a tárgyalásokat 
a feladási feltételek fölött, melyekben Boczkó kormánybiztos 
és Duschek százados is resztvettek. A várparancsnokság ré
széről Berger br. őrnagy, Lepkovszky mérnökkari százados 
és Dietrich főhadnagy küldettek ki a tárgyalásokra. Végre az 
összes tisztikar beegyezésével tárgyalás alá vétetett a feladási 
javasla t s fegyverszünet köttetett a kiküldött tisztek vissza
tértéig. Lepkovszky százados, aki Temesvárra és onnan Ka- 
ránsebesig utazott, jun. 12-én, Slach és Mader századosok 
Pestről jun. 19-én tértek vissza s jelentésbe foglalták össze 
észleleteiket, mely felolvastatott a tisztikar előtt.

Miután e jelentés által majdnem az egész ország kiürí
tése konslatáltatott a császári csapatok által és a vár fe l
mentésére semmi kilátás nem volt, a haditanács elhatározta, 
hogy m iu tán : I. a meglevő ágyuk és lőkészlet mennyisége 
és minősége egy az eddigihez hasonló védelmet igen, de egy 
rendszeres ostrom kitartását semmi szin alatt meg nem enge
dik : fi. a vár külerődművei nem készíthetők elő mint eddig 
védelemre és nem szállhatók meg és a fő körfal egymagában 
a rendszeres ostrommal szemben semmi sikeres védelmet nem 
ig ér: fii. az élelmiszerek csak 14 napra, kenyér már csak 
3 napra vannak készletben; IV. az őrség hangulata ugyan 
még mindig jó és dicséretre méltó, a halandóság és a beteg- 
létszám azonban igen nagy és még mindig növekedőben van 
s már a gyógyszerek is végkép hiányoznak; V. felmentésre 
semmi remény nincs ; végül VI. a jelenlegi becsületes feladás 
megtagadása, az utolsó emberig való védelem folytatása, 
valamint az őrség áttörésének megkisértése esetén még ke
ményebb sors vár az őrségre s az állam ekkor az őrség előre
látható megsemmisítése folytán körülbelől 1400 derék, odaadó 
és kipróbált katonát veszt.: az összes tisztikar beegyezésével 
az ellenséggel már most alkudozásba kell bocsátkozni a be
csületes feladás végett.

A feladásra vonatkozó alkudozások jun. 24-étőI 27-éig 
folytak s a vár feladásának elfogadásával értek véget jun.
28-án a következőleg megállapított módozatok szerint:
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I. Elismerésével Arad vára cs. kir. őrsége hősiességének 
és tántoríthatatlan kitartásának, melylyel ezen várat kilencz 
hónapig védelmezték, mely katonai tulajdonságot az ellenség
nek is tisztelni kell, a magyar kormány és felhatalmazottai 
részéről, az alkudozások alatt felmutatott korlátlan felhatal
mazás alapján, s a magyar nemzeti becsület garancziája mel
lett a vár őrségének a következő feltételek alatti tiszteletteljes 
kapituláczió biztosittatik és törvényesen garantiroztatik.

II. A várparancsnokának, valamennyi tisztnek, az egész 
őrségnek s Arad vár összes lakosságának és azok családjának, 
élete és magántulajdonának, s a bent maradó polgári egyé
neknek teljes amnesztia és büntetlenség adatik, mind azon 
tettekért, miket 1848-ik évi szept. 19-től a mai napig elkö
vettek, nem különben ugyanott vagy más helyén az országnak 
kereset szabadság biztosittatik.

III. A vár egész őrségének megengedtetik a tisztesség- 
teljes elvonulás, még pedig az egész várőrség teljes felszere
lésben, felső és oldalfegyverrel, ellátva személyenként 10 éles 
töltéssel, 2 darab 3 fontos tábori ágyúval, egy teli szerkocsi
val, égő kanóczczal — az uhlánusok felfűzött dzsidákkal — 
a tisztek kivont karddal minden becsületi jelvénynyel zeneszó 
mellett vonulnak ki, a legközelebbi községbe Uj-Aradon ke
resztül, a hol is a legénység őrmestertől lefelé szabadég alatt, 
leteendi fegyverét, mely a magyar kormány tulajdonában 
marad.

IV. Oldalfegyvereiket az összes tábornokok, törzs- és 
főtisztek megtartandják.

V. Szabad elmenetel engedélyeztetik a várban levő pap
ságnak, és mindazon magán egyéneknek, kik a kivonulást 
óhajtják.

VI. A kivonuló tábornokok, törzs- és főtisztek, írásban, 
becsületszavuk alatt, a legénység azonban esküvel kötelezik 
magukat Magyarországban hat hónapig nem harczolni.

VII. A mai nap és julius 1-je közötti időben minden 
ágyú s más fegyverek s hadiszerek s átalában minden hadi 
anyag és kincstári tulajdon a várral együtt leltárilag átadatik 
és a magyar kormány tulajdona marad.



577

Vili. Mind a két részrőli hadi és politikai foglyok ki
cseréltetnek. és mind a két részrőli szökevényeknek teljes 
amnestia biztosittatik.

IX. A várőrség Magyarországon keresztül a legrövidebb 
utat követendi Styriába, s az a magyar kormány részéről 
tiszteleti födözettel, a szükséges átkelési szerekkel és élelem
mel láttatik el, még Magyarországban menetelnek.

X. A julius 1.-én eszközlendő vár átadására és átvé
telére szolgáló részletes értelmezéseket, és közelebbi részle
teket tartalmazza az ezen kapituláczióhoz csatolt szerződési 
függelék, mely a mai napon ugyanazon fellmlalmazottak által 
köttetett és aláíratott, s mely épen oly teljes jogerővel bir, 
mint maga a kapituláczió.

XI. Ezen tiz kapitulácziónális pontnak megtartását, úgy 
az egész magyar nemzet, mint kormánya nevében az aláirt 
teljhatalommal ellátott parlamentairek garantirozzák.

Ezen kapituláczióról, a szerződési pótlékról és mellék
letéről hét, teljesen egyenlően hangzó eredeti másodlat szer- 
kesztetik, melyekből 4 másodlat a magyar, 3 másodlat a 
várbeliek felhatalmazottjainak fog átadatni. A kölcsönösen 
korlátlan felhatalmazásnak megtekintése és kicserélése után, 
sajátkezű aláírásukkal és magánpecsétükkel bizonyítják ezt 
Aradon 1849-ik évi julius 28-án.

A magyar kormány részéről a felhatalmazott országos 
biztos B o c z k ó  Dániel s. k.

Az arad-temesvári ostromló hadtest parancsnoka V é- 
c s e y tábornok nevében G. D u s c h e k kapitány, B a u d i s 
őrnagy hadtestsegéd. Ratifikálta V é e s e y  tábornok.

A várőrség részéről Friedrich von D i e t r i c h  m. p. 
Oberst.

Ferdinand M ad  e r, Hauptm. im 13. k. k. Grenz-Regi- 
mente, s. k.

Michael R a m m  i n g e r ,  Hauptm., Garnisons Artillerie 
Posto Commandant.

Vitalis von Le p k o  v s z k y, Ing. Capit, s. k.
Franz Baron B e r g e r ,  Major im 34-ten k. k. Infant.- 

Regi Prinz von Preusen s. k. Ratificirt B e r g e r  s. k.
37G elich : F üg g e tlen ség i harcz . I I I .  k ö te t.
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Miután junius 29-én és 30-án minden részében átada
tott a vár, az osztrák őrség, mely azt kilencz hónapon át az 
élelmiszerek teljes elfogyásáig állhatatosan védelmezte, julius 
1-én katonai becsülettel kivonult belőle, hogy a vár kerületén 
kívül eső nyílt helyen a tisztek kivételével fegyverét lerakja- 

A menet tartam ára a következő zsold adatott naponkint 
a vár volt őrségének:
A várparancsnoknak.................................
A dandárnoknak ......................................
A törzstisztnek...........................................
A századosnak ...........................................
Az alantos t i s z tn e k .............................
Első pianistáknak (számtiszt, alorvos stb.) 
Ő rm ester....................................................

25 pengő forint 
20 „
8
Q
1
1 „ „

. . . 30 kr.
Tizedes és ő rv e z e tő ....................................................................... 20 kr.
Közember..........................................................................................  15 kr.
Ezenkívül kenyéradagokat és ingyen szállást kaptak.

Ez illetmények messze túlhaladták az akkori havi illet
ményekhez képest az egyszerit zsoldot.

Arad bukásával a magyar kincstár 66 különböző kali
berű ágyú, 2000 mázsa lőpor és 1500 lőfegyver birtokába 
jutott. Legnagyobb nyereség volt azonban a Marosvölgy 
fölött uralgó vár bírása, mi most m ár megkönnyítette a 
további hadműveleteket, a déli harcztéren s lehetővé tette 
Temesvár ostromlásának erélyesebb folytatását.

T e m e s v á r  o s t r o m á n a k  f o l y t a t á s a .
E vár eddigi lanyha ostromával szemben, május 18-ától 

kezdve nagyon rendszeres eljárás követtetett az ostrom- 
lási munkálatok körül, melyeket Szabó István ezredes és 
Dembinszky őrnagy, előbb cs. kir. mérnökkari főhadnagy nagy 
ügyességgel és óvatossággal vezetett s a vár rövid megszakí
tásokkal szintén erélyesebben lövetett. A fennebbi napon három 
ütegből másfél órán át hevesen bombáztatott Temesvár s a 
tűz élénken viszonoztatott a várból. A rá  következő napokon 
uj és tartható ütegeket építettek az ostromlók és az ostro
moltak ama törekvése, hogy e munkálatokat meggátolják, cse
kély szünetekkel éjjel-nappal működésben tartotta a tüzérséget- 
23-án reggel 14 ágyúval bombáztatott a vár egy órán át s
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200 golyó lövetett bele, melyek két Ízben tüzet idéztek elő. 
Május 24., 25. és 26-án apróbb éjjeli tüntetések által iparkod
tak az ostromlók a várőrséget kifárasztani.

Az őrség, mely közeli felmentést remélt, május 28-án 
csalódva látta magát e reményében a kedvezőtlen hirek által, 
melyeket az erdélyi osztrák hadtest hat embere hozott, kik fog
ságba jutottak és Bem által két parlamentár által követve, a 
várba küldettek. Az előre láthatólag hosszabb ideig tartó 
ostrommal szemben, élelmezési tekintetekből, indíttatva látta 
magát a várparancsnok, mindama lakosokat, kik a megkiván- 
tató élelmikészletet előmutatni nem tudták, vagy maradni nem 
akartak, a várból eltávolitani. Négyszáz egyént ért ez a sors, 
kiket május 81-én a bécsi és az erdélyi kapukon kibocsátot
tak, de kiket a magyar előőrsök ismét visszaüztek. Minthogy 
ezek még másnap reggel is az említett kapuk előtt tanyáztak, 
a várparancsnok úgy segített a dolgon, hogy a szolgálatra al
kalmas férfiakat a háború tartam ára a 61. gyalog-ezredbe 
soroztatta, mig a kézműveseket a csapatoknál foglalkoztatta.

Junius elején a legnagyobb tevékenységet fejtette ki 
Szabó ezredes a támadási munkálatok szakszerű végzése körül s 
ez az idő általában szakadatlan harczczal telt el. Junius 8-án 
nagyobb ütegek építéséhez kezdett Szabó az úgynevezett el
nökkert mellett, minek megakadályozására a várbeliek kitörést 
rendeztek a bécsi kapun át, mely azonban sikertelen maradt, 
mert junius 9-én három üteget lepleztek le a magyarok, melyek 
fedetten épültek és jun. 11-én ismét két vetüteget, mire még 
az nap délelőtt 111/a órakor a vár roppant pusztítás elköve
tése mellett a leghevesebben bombáztatott. A tüzet legott 
viszonozták a vár falairól és Mehala külváros fél óra alatt 
hét helyen égett. Az ostromlók mindamellett ugyanazon inten- 
zivitással folytatták a bombázást s különösen a lőporraktárt 
az élelmezési raktárt, a kamarai hombárokat, hol a nagy 
gabonakészletek felhalmozva voltak, választották czélpontokul. 
A bombázás este felé harmincz tűzesetet okozott, a legtöbb 
épületen láthatók voltak a rombolás nyomai. A rombolási mü 
azonban még távolról sem ért véget, minthogy a vár lövetése 
s a tüzelés abból junius 16-áig éjjel-nappal tartott.

37*
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A két utóbbi éjszaka bombázása az ostromlottak tám a
dásaival volt egybekötve az elsánczolt tábor jobb szárnyára, 
mely alkalommal a Bégahidnál álló őrség visszaszorittatott és a 
hid felgyujtatott. Az öt nap és négy éjjel szakadatlanul tartó 
tűz az őrség minden pihenését kizáró folytonos hadi készen
lét, az ágyuk szüntelen bömbölése m ár nagymérvű kimerülést 
idézett elő a vár állhatatos védőinél, midőn jun. 16-án dél
előtt 10 órakor beszüntették a magyarok a tüzelést, hogy 
azonban csakhamar élőiről kezdjék. Vecsey gr. tábornok 
ugyanis két órával a tűz beszüntetése után parlamentár által 
sürgönyt küldött Rukavina br. altábornagy várparancsnokhoz, 
melylyel alkudozásokat akart megindítani. Ez felbontatlanul 
küldte vissza a levelet azzal a kijelentéssel, hogy ő csak szó
belileg érintkezik az ellenséggel.

A feleletre rögtön ismét megindult a bombázás s cse
kély megszakításokkal jun. 18-án délig tartott a mindkét 
részrőli tüzelés. E napig 2000 bombát lőttek az ostromlók a 
várba, melyben sok épület rommá vált. A lakosok részben a 
csekély számú bombamentes épületekben helyeztettek el a 
katonasággal, vagy pinczékben laktak. A betegek létszáma 
ezer főre hágott s a kitört typhushoz és skorbuthoz m ár né
hány koleraeset is járult.

A beállott szünet — mely a magyarok részéről hiba 
volt — némi pihenést nyújtott az őrségnek, de csak negy- 
vennyolcz óráig tartott, mert junius 20-án már ismét bom
bázták a magyarok a várat s az őrség ágyúi most már a 
külvárosokat is pusztíto tták ; legelőbb is a gyárkülvárost 
bombázták. A tüzelés esti hat óráig tartott. Erre három napi 
nyugalom állott be, mely kölcsönös ingerkedésekkel telt el. 
Ezzel a szünettel ismét hibát követtek el a magyarok. Jun. 
23-án éjjel újból megkezdték az ostromlók a vár követését 
és az ostromlottak a Gyár- és a Józsefvárost lőtték s előbbiben 
nagy tűzvész támadt és utóbbiban is több helyütt tört tűz ki. 
Hajnali 3 órakor elhallgattak az ágyuk. Jun. 25-én megkezd
ték az ostromlók a majoroktól az első parallelát készíteni. 
A várból meggátolni igyekeztek e munkálatokat, de siker 
nélkül, minthogy a munka éjjel folytattatott.



581

Vécsey értesülvén róla, hogy a félig lerombolt város 
lakói a nyomornak vannak oda dobva, jun. 29-én egy parla
mentár által szabad elvonulást ajánlott nekik. Ez intézkedés 
emberiségi szempontból igen, de katonaiból éppen nem volt 
igazolható. Ez ajánlat folytán jul. 1-én 800 lakos hagyta el a 
várat. Jul. 4-én hosszú idő után híreket kapott a várparancs
nok kívülről. A 41. gyalog-ezred egy altisztje ugyanis m agára 
vállalta, hogy szökevény képében a magyar táborba megy, 
honnan néhány nap múlva szerencsésen visszajutott a várba. 
Ez hozta a hirt, hogy az ostromlók bőven el vannak látva 
lőszerekkel, hogy Arad elesett, de hogy egy osztrák hadtest 
(a déli hadsereg) működik délen, egyszersmind pedig 200.000 
orosz tört be több ponton az országba. Erre elhatározták a 
várban, hogy kitörést rendeznek az ellenséges ütegek szét- 
rombolására.

Erre két oszlop küldetett ki jul. 4-én éjjel. Az egyik 
Melczer százados vezénylete alatt 4 századból és a 61. gya
log-ezred 60 főnyi elkülönitményéből, a másik Pöschel őrnagy 
parancsnoksága alatt a 41. gy.-ezred egy zászlóaljából állott. A 
jól kombinált és végrehajtott kitörés öt ágyú beszegezésével 
ért véget, mire mindkét oszlop, heves tüzelés közben, elő
nyomuló erősebb magyar csapatok által üldöztetve, visszahúzó
dott a várba.

Arad átadása után jul. 3-án 11000 főre 55 ostromágyu- 
val emeltetett a Temesvárt körüli záró hadtest.

Jul. 5-én 'húsz ütegből nyitották meg a magyarok a 
tüzelést, melyek közül többet időközben elfödő tárgyak mögött 
építettek. Ez volt a legerősebb bombázás. Valóságos bomba- 
és golyózápor hullott Temesvárra és voltak pillanatok, midőn 
a lövedékek elhomályosították az eget. A pusztulás egyre 
növekedett. Minthogy az őrség közeli felmentést nem remél
hetett, parancsot adott Rukavina, hogy az ellenség tüzelése 
csak az ő határozott rendeletére viszonoztassék, hogy a bás
tyákon csak azon ágyuk hagyandók, melyek különben is ott 
szoktak állani s hogy a gyalogság a kazamatákban tartóz
kodjék.
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XL V.

Az erdélyi harcztér. — A két hadsereg erőviszonyai, felállítása és moz
dulatai. — A prediálhegyi ütközet. — Ütközet Alsó-Tömösnél. — Brassó 
elfoglalása az oroszok által. — A brassói váracs feladása. — Az uzoni 
ütközet junius 23-án, julius 2-án és 5-én. — A marosenyi ütközet junius 
21-én. — A borgo-prundi ütközet junius 22-én. — Az olaszfalvi ütközet 

junius 27. és 28-án. — Kossuth levele Bemhez.

A nyári hadjárat kezdetén Erdély a gyulafehérvári vár 
kivételével a magyarok birtokában volt. Az oláh felkelés azon
ban, melynek elfojtására Bem távolléte alatt nem foganatosít
tattak  a kellő rendszabályok, még egyre dühöngött s a hon
védelem terén sem fejtetett ki a szükséges erély. Az utolsó 
ujonczjutalékból alakított zászlóaljak szervezése és felszerelése 
lassan haladt. Több történt a szorosok megerősítésének befe
jezésére, mit m ár korábban Bem is erélyesen folytatott s ami 
helyettese, Gzecz alatt végre lön hajtva.

Bem, miután a katonai helyzetben beállott változás kö
vetkeztében le kellett róla mondania, hogy korábbi, Fiume be
vételéig menő terveire gondoljon és hadműveleteit a déli 
harcztéren egész Titel elfoglalásáig kiterjessze s 12.000 em
bert vezessen a dunai hadsereghez, az a fölötti fővezénylet 
esetleges átvétele k ilátásával; visszatért Erdélybe, hogy szem
beszálljon itt a szövetséges császári hadak bevonulásra ké
szen álló csapataival. A sereg, melylyel Bem rendelkezett, ak
kor, mint a harczrendből kitűnik, részben nem teljes és 
hiányosan fegyverzett zászlóaljból, 19 lovas századból állott. 
65 ágyúval, összesen 27.000 főnyi erőben, nem pedig
43.000 főből, mint más munkákban a Bem által a magyar
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déli hadseregnek átengedett csapatok hozzászámitásával fel 
van tüntetve.

Seregének felállítása junius elején a következő v o lt:
A Vöröstorony szorosnál mintegy 3000 ember állott egy 

üteggel Ihász őrnagy parancsnoksága alatt, melynek Tal- 
mácsnál öt lovas század szolgált tartalékul.

Nagyszebennek csak 300 főnyi kis helyőrsége volt.
Brassóban Kiss Sándor ezredes állott az ö 4000 főnyi 

hadosztályával, melyből egyes elkülönitmények a törcsvári és 
tömösi szorosokat tartották megszállva.

A zömmel Csik-Szeredán állott Gaál Sándor a Székely
föld katonai parancsnoka alatt, mely m ár 25.000 ujonczot 
állított 6000 emberrel, 4 hatfontos és 23 háromfontos 
ágyúval.

A borgó-prundi és a tölgyesi szoros elsánczolásaiban Do- 
bay ezredes parancsnoksága alatt 6000 ember volt felállítva, 
köztük négy rendes székely zászlóalj, kik közül 1000 ember 
az előbb említett szorost szállotta meg.

Inczédy elkülönitménye 2000 emberrel és 11 ágyúval, 
valamint Beke oszlopa, szintén 2000 emberrel és 2 ágyúval 
s 2 röppentyülöveggel Zalatnánál állott. Dévánál Forró ezre
des foglalt állást 1600 emberrel és 5 ágyúval.

Stein br. ezredes 3—4000 emberrel, kik még tökéletlen 
nyolcz zászlóaljat, három lovas századot képeztek, 19 ágyúval 
ostromolta Gyulafehérvárt, melynek helyőrsége 10 gyalog szá
zadból és 48 lovasból állott s melyet August ezredes m aka
csul védett.

Bem főhadiszállása junius közepén Marosvásárhelyen volt, 
honnan önkényesen ostromállapotot rendelt el egész Erdélyre 
nézve.

Bemmel szemben állottak Bukovinából benyomulásra ké
szen : I. Grottenhjelm orosz altábornagynak 8 zászlóaljból, 
2 dzsidás-ezred és egy kozák-ezredből 24 ágyúval álló, 
13,558 főnyi elkülönitménye és Springensfeld osztrák alezre
desnek, ki a megbetegült Urban helyett parancsnokolt, osz
lopa 3V2 zászlóaljjal, l J/ 2 lovas századdal és 9 ágyúval, ösz- 
szesen 3000 emberrel. Az ország déli részén Oláhországban
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benyomulásra készen állo ttak : az V. orosz hadtest nagyobb ré
sze I. Lüders gyalogsági tábornok parancsnoksága alatt, Clam- 
Gallas gr. altábornagynak (előbb Puchner, azután Malkovszky) 
am annak alárendelt osztrák hadtestével, melynek kezdetben 
az V. orosz hadtest tartalékául kellett volna szolgálni.

Lüders hadteste 26 zászlóaljból, 34 lovas századból 68 
ágyúval, összesen 28600 emberből állott, Clam-Gallas had
teste 11 zászlóaljból, 16 lovas századból 36 ágyúval, össze
sen több mint 12.000 emberből. Az Erdélyben leendő hadm ű
veletekre szánt osztrák-orosz csapatok összes ereje e szerint 
40 zászlóaljra, 63^  lovas századra 137 ágyúval, összesen 
47.400 emberre rúgott. Később még egy orosz gyalog-ezred 
rendeltetett Erdélybe Lein ezredes alatt. És ezenkivül az V. 
orosz hadtestből az erdélyi határ fedezésére Dannenberg tá 
bornok alatt Oláhországban még egy gyalog-dandár, egy hu
szár ezred, két gyalog és egy lovas üteg, Moldvában pedig 
Möller tábornok alatt szintén egy gyalog dandár, egy huszár 
ezred és 2 gyalog üteg állott. Ez a dandár az Erdélybe ve
zető tölgyesi, gyimesi és ojtozi szorosokat szállotta meg.

Ez a hadosztály természetesen egy tartalékot is képe
zett az Erdélyben működő orosz csapatok számára, s Dan
nenberg augusztus elején 8 zászlóaljjal és 14 ágyúval be is 
vonult Moldvából Erdélybe. És ily erőviszonyok közt Bemtől 
azt kívánta Kossuth, hogy az ő 27.000 emberével még egy 
második hadosztályt küldjön a déli hadsereg erősítésére Ma
gyarországra. Bem nagyon sokat tett, ha mint ügyes és bátor 
vezér a védelemre nézve kedvező talajminőség kellő kizsák
mányolása mellett, 2 —3 hónappal megnyujtani tudta az el
lenállást.

Most áttérünk a rövid hadjárat leírására, mely annyi 
érdekes momentumot tüntet fel.

Lüders gyalogsági tábornoknak erdélyi hadműveleteinél 
mint tudjuk az a feladat jutott, hogy Bem legyőzése után a 
tervezett bezárási manővert az összes magyar hadsereg ellen 
az osztrákok és oroszok tömegeivel a tiszai rónákon befejez
ze. Elérendő hadműveletei tárgyul Szeged tűzetett elébe, Lü
ders azonban a Brassón és Szebenen át Gyulafehérvár jelé
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vezető vonalat választotta. A törcsvári szoros áthágása nagy 
nehézségek leküzdésével volt csakugyan összekötve, Lüders 
azonban e vonalon biztosította magának a közeli összekötte
tést hadműveleti alapjául — Moldva és Oláhországgal — s 
tartalékaival, és a lehető leggyorsabban elérte hadműveletei
nek fő czélját, Erdély meghódítását. E mellett könnyebben 
összeköttetésbe léphetett Maros-Vásárhelynél Grottenhjelmmel is.

Noha Lüders már május 24-én azt a parancsot kapta a 
czártól, hogy Erdélybe benyomuljon s az osztrák hadtesttel 
egybehangzóan működjék, hadtestének, mely összpontosítva 
Plojest, Fokschan s Kompulingnél volt, előnyomulása, mégis ab
ban az időben történt, midőn az orosz fősereg felső Magyarország
ra  bevonult, nevezetesen jun. 18-án. Lüders e napon hadtesté
nek 2 gyalog, egy lovas dandárból, egy vadász- és egy utász
zászlóaljból, 2 kozák-ezredből és 5 ütegből álló zömével a Pre- 
deal hegy alatt fekvő Sinaja kolostorig nyomult elő. Engelhardt 
tábornok, ki gyalog dandárárai, 2 üteggel és egy kozák ez
reddel a balszárnyat képezte, Rukur községbe ért a törcsvári 
szorossal szemben.

A Székelyföld fenyegetésére, honnan a székelyeknek 
Brassó elleni előnyomulását várták, a Moldvában álló csapa
tokból egy gyalog-ezred és 200 kozák 8 ágyúval az ojtozi 
szoroshoz tolatott előre. Az V. orosz hadtest zöme jun. 
19-én reggeli 5 órakor megkezdte előnyomulását a határon 
át. Az elővéd Dick tábornok alatt, mely m ár előtte való nap 
Lónáig, egészen az erdélyi határra tolatott elő, a Predeal utolsó 
lejtőjén a Szabó alatti 1500 főnyi csapatra bukkant, mely fa
törzsekkel eltorlaszolt és egy sáncz által eléggé megerősített 
állást foglalt el az erdős terepen és konok ellenállást fejtett ki, 
midőn azonban a kozákok hegyi ösvényeken megkerülték őket, 
Szabó előbb a felső-tömösi vesztegintézetbe s miután azt és 
a  községet felgyújtotta, Alsó-Tömösre húzódott vissza, hol a 
hasonnevű szoros megszükülve sziklafalak és egy őrház 
közé jut, mely a bejárást elzárja. Az itt kifejlett ütközet elég 
sokáig tartott, t. i. reggeli 7 órától délutáni 4 ó rá ig ; a vesz
teség mindkét részről csekély volt. Az oroszok 4 sebesültet 
és 2 halottat, ezek közt Kostin kozák ezredest vesztettek ; a m a



586

gyarok csekély vesztesége ismeretlen. Jun. 20-án támadást in
tézett Lüders a tömösi szoros ellen, hol Szabó ujabban állást 
foglalt.

Erre az elővéd és a hadtest zöme egyenesen Alsó-Tömös 
ellen nyomult, mig két vadász-zászlóalj 200 kozákkal és 2 
ágyúval a Skid zárdától balra küldetett, hogy Szabónak egy 
elkülönitményét a Sibot hegyről leszorítsa és Rozsnyón át 
Engelhardttal egyesüljön.

Szabó ismét makacs ellenállást fejtett ki az orosz elő
véddel szemben s az oroszok nehány megkerülési kisérletét is 
meg tudta h iúsítan i; végül azonban az imént említett orosz 
hadoszlop a magyarok oldalában nyomult elő s fenyegette 
hátukban a szoroszárt. Ezzel meg volt törve a magyarok el
lenállása, kik a kozákok által üldöztetve Brassón át futássze- 
rüen Prázm ár felé hátráltak, csak itt volt képes Szabó, újból 
összeszedni csapatait, hogy a Székelyföldre vonuljon vissza.

Engelhardt tábornok jun. 20-án a törcsvári szoroson 
történt előnyomulása közben csak a hegy tetején talált ellen
állásra a magyarok részéről, kik mindaddig tartották magu
kat, mig a tömösi szoros elestéről nem értesültek. Erre visz- 
szahúzódtak és az orosz tábornok 21-én háborítatlanul egész 
Rozsnyóig nyomulhatott. Az oroszok vesztesége 25 halott és 
60 sebesült volt, kik közé Dick tábornok, W ranken ezredes 
és több tiszt tartozott. Szabó előadásából kitűnik, hogy az ő 
csapatai szétverettek s legjobb tisztjeit és több mint 300 
emberét elvesztette, kiknek nagyobb része azonban ismét 
előkerült.

Ez ütközet után Lüders seregének zöme Brassó felé in
dult, melyet elővédé m ár az nap déli egy órakor elért. Az 
oroszok minden megszállás nélkül találták a várost, csak a 
kis várnak volt 320 főnyi őrsége 5 ágyúval Szydlovszki őr
nagy parancsnoksága alatt. Ez felhivatott a vár feladására s 
feleletül adta, hogy az utolsó emberig védeni fogja azt. Erre 
jun. 21-én reggeli 5 órakor egy 4 tizenkét fontos ágyúból és 
4 röppentyülövegből álló üteg lőni kezdette a váracsot, mire 
délután 4 órakor két parlam entair jelent meg Lüdersnél negy- 
vennyolcz órai fegyverszünetet kérve. Ez a kérés azzal a kije
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lentéssel utasittatott vissza, hogy ha az őrség jun. 22-én reggeli 
5 óráig meg nem adja magát, a váracs megostromoltatik és 
nem számíthat többé kegyelemre. Erre jun. 22-én a mondott 
órában lerakta az őrség a fegyvert, mi által 174 lőfegyver, 5 
vas ágyú, nagyobb lőszer- és élelem-készlet ju to tt az oroszok 
birtokába.

Mielőtt Lüders Szeben felé indult, le akarta győzni a m oz
gékony székelyeket. E végre Hassford altábornagy alatt egy 
gyalog-dandárt, egy dsidás-ezredet, 200 kozákot 12 ágyúval 
küldött Háromszékbe. Hassford elővédé jun. 23-án Prázmárig 
nyomulva megtámadta Gaál Sándor előcsapatait s a kökösi 
hídig visszavonulni kényszeritette azokat, hol a zöm 4000 
főnyi gyalogsággal, 300 lovassal és 15 ágyúval állott. Hass- 
ford, ki csakhamar követte elővédét s a kökösi híddal szemben 
foglalt állást, 2 zászlóaljat, 4 lovas századot 2 ágyúval küldött 
a  székelyek jobb szárnyának megkerülésére. Az oroszoknak, 
a nagy Feketepatak magas partjai miatt, egy távoli gázlót 
kellett elérniök, hol Gaál egy zászlóaljat állított fel, hogy az 
átkelést meggátolja. A zászlóalj azonban hevesen megtámad- 
tatott, hátrálásra kényszerittetett s minthogy az oroszok Gaál 
háta mögött mozogtak, ez visszahúzódott és Uzon előtt foglalt 
állást. Ez állásban a dsidás ezred megtámadta gyalogságának 
jobb szárnyát, mire Gaál tovább húzódott Kézdi-Vásárhely 
felé. A székelyek vesztesége 30 halott és sok sebesült, az 
oroszoké 16 halott és 23 sebesült volt.

Jun. 25-én Sepsi-Sz.-Györgyöt szállotta meg Hassford s
20-án Kézdivásárhelyet is anélkül, hogy ellenállásra talált 
volna. Az ezredével, 200 kozákkal s egy üteggel az ojtozi 
szorosnál álló Lein ezredes Kézdivásárhelyre rendeltetett. Itt 
igen érzékeny csapást m ért Hassford az erdélyi honvédelemre, 
amidőn az ottani ágyúöntödét, gyutacsgyárat és lőpormal
mokat szétromboltatta. Ezenkivül hatalmába kerítette az ösz- 
szes raktárakat és lefegyverezte a lakosságot. Jun. 30-án, 
m iután Lein ezredes előtte való nap Kézdivásárhelyre be
vonult s miután két elkülönitményt hagyott hátra Práz- 
m árnál és a kökösi hidnál, Hassford Brassóba tért vissza had
oszlopával.

V
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Lüders már azt hitte, hogy készen van a székelyekkel 
és elhatározta, hogy egy vadász-ezred, egy dsidás ezred 200 
kozák s egy üteg hátrahagyása után Adlerberg tábornok alatt 
Brassó és a tömösi szoros fedezésére, Nagy-Szeben felé vonul. 
Elővédé m ár elérte Sárkányt, zöme pedig Vledényt. Ekkor 
vette, m ár jul. 1-én, á hirt, hogy a székelyek távol attól, mi
szerint Hassford harczképtelenekké tette volna őket, nagyon 
is látható jelét adják létezésüknek 6000 embernek 20 ágyúval 
Gaál Sándor alatti újabb föllépése által, kik Brassó ellen ké
szülnek vonulni. Hogy e meglepő hir valódiságáról meggyő
ződjék, a Prázm árnál álló 2 zászlóalj és 400 kozákból 4 
ágyúval álló elkülönitmény kémszemlére indult a kökösi hid 
felé, hol Gaál Sándor elővédé állott. Adlerberg tábornok jul. 
2-án 3 zászlóaljjal, 9 lovas századdal és 6 ágyúval, az imént 
említett elkülönitménynyel együtt, tehát összesen 5 zászló
aljjal, 9 lovas századdal, 200 kozákkal és 12 ágyúval Gaál 
hadállása ellen nyomult, mig Jessauloff tábornok 4 zászló
aljjal és 12 ágyúval Sz.-Péter mellett tartalékul m aradt fel
állítva.

Gaál elővédé megkerülés által Uzon felé hátrálni kény
szerült, hol 6 zászlóaljból, 150 lovasból és egy osztag nép- 
fölkelőből álló zöme feküdt. Adlerberg Uzon ellen nyomult, 
ott azonban oly makacs ellenállásra talált, hogy jobbnak látta 
a kökösi hídhoz visszahúzódni, hol Jessauloff fogta öt fel. A 
székelyek újabb erélyes fellépése vitéz vezérök, Gaál Sándor 
alatt intézkedéseinek megváltoztatására bírta Lüderst. Elővédé 
és zöme jul. 3-án Sárkánynál és Vledénynél m aradt és Glam- 
Gallas gr. altábornagyhoz, kinek hadteste jun. 23-án Cser- 
neczről ú tra  kelt, hogy a Vöröstorony-szoroson át Erdélybe 
nyomuljon és jul. 8-án Rimnikbe ért, azt a parancsot küldte 
Lüders, hogy előnyomulási irányát változtassa meg s a törcs- 
vári szoroson át Brassóba menjen. E változás következtében 
egy héttel tovább Oláhországban volt kénytelen az osztrák 
hadtest mozogni, hol mindenfelé barátságtalanul fogadtatott s 
mint a kolera és a tiphus behurczolója, a mely betegségek 
nagyon el voltak soraiban harapózva, rémülettel töltötte el a 
lakosságot. Minthogy Lüders nem akarta a Clam-féle hadtestet
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bevárni, anélkül, hogy valamibe ne kezdjen a székelyek ellen 
és hogy a Bárczaságot biztosítsa, miután Engelhardt a ltábor
nagy alatti elődandárát Vledénybe húzta vissza és zömét 
Feketehalom mellett szállatta táborba, julius 4-kén 8 zászlóaljjal, 
8 lovas századdal és 20 ágyúval, maga is Prázm ár felé nyo
mult, hogy jul. 5-én Gaál Sándor állását megtámadja. Lüders 
e végre három oszlopban nyomult elő. Jessauloff 12 zászló
aljjal és 24 ágyúval képezte a középhadat, mely egyenesen 
Uzon felé nyom ult; a jobb szárny 3 zászlóaljból, 3 lovas szá
zadból és 4 ágyúból állott, bal oldalban volt veendő a szé
kelyeket, mig az orosz balszárny 8 lovas századdal és 4 ágyú
val Rennenkampf tábornok alatt jobb oldalban akarta támadni 
Gaál Sándort.

A Jessauloff által tett s a két oldalkülönitmény által 
támogatott arczt ám adásnak az lön a következménye, hogy 
Gaál minden jelentékenyebb ellenállás kifejtése nélkül Sepsi- 
Sz.-Györgyre és onnan az orosz lovasság által üldöztetve az 
Olt folyó jobb partjára vonult vissza. Egy jul. 6-án Lüders 
által kiküldött gyalog elkülönitmény ama jelentéssel tért vissza, 
hogy sehol sem bukkant ellenségre, Lüders erre Jessauloff 
tábornokot 7 zászlóaljjal és 8 lovas századdal Sepsi-Szent- 
Györgynél, egy másik elkülönitményt, pedig Uzonnál hagyott 
s hadtestének zömét — Földvárnál összpontosította, hogy az 
osztrák hadtestnek Brassóba érkeztével Csikszékben és a Bár- 
czaságon az oroszok által odahagyott állásokat ez által meg- 
szállatván, Szeben felé nyomuljon elő. Clam Gallas Kimpolungon 
át vette útját s a törcsvári szoroson átkelve, hadtestével csak 
jul. 15-én és 16-án ért Brassó környékére.

Itt félbeszakítjuk Lüders hadműveleteinek leírását, hogy 
az Erdély északi részében végbement eseményekre térjünk.

Grottenbjelm altábornagy, ki már május 28-án Cserno- 
vicz mellett összpontosította csapatait, jun. 17-én W atra-Dor- 
nába érkezett, hová Springensfeld alezredesnek ő alá rendelt 
osztrák hadoszlopa előre tolatott, mely aztán Polyána Stam- 
piba jött. Grottenhjelm feladata kezdetben az volt, hogy az 
átkelést a Tihutza szoroson erőszakolja s Borgo-Russnál ál
lást foglalva Bukovinát fedezze. Két vonalat szemelt ki elővo-
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nulására, t. i. a Polyána-Stampiból a Tihutza szoroson át és 
Borgo-Prundból Beszterczére és azt, mely Kosnából Star-Rud- 
nán át a nagy Szamos folyó völgyébe vezet. E két vonalon 
nyomultak elő' csapatai két oszlopban. A jobb oszlop állott 8 
gyalog és l 1/., lovas század osztrákból, továbbá 3 orosz vadász
zászlóaljból, egy osztag kozákból 6 ágyúval, a baloldali és fő
oszlop pedig 2 osztrák zászlóaljból, 2 lovas századból és egy 
szakasz könnyű lovasból, továbbá 5 orosz vadászzászlóaljból, 
1 dsidás ezredből, egy osztag kozákból 29 ágyúval. A jobb osz
lop 19-én Kosnánál állott, a bal Polyána-Stampi mellett. Az 
elővéd még az nap a határt képező Magura hegyre lön előtolva.

Jun. 20-án egész a Tihutza szorosig nyomult Grottenhjelm 
elő, elővédé pedig Marossenyig. A jobb oszlop Pawloff tábor
nok alatt előnyomulása közben egy nyolcz gyalog századból 
álló elkülönitményt Ilovamarén át Sz.-Józsefre küldött, hogy az 
összeköttetést Grottenhjelmmel fentartsa. A magyarok, hogy az 
ellenség előnyomulását megnehezítsék, részint elrontották, ré
szint eltorlaszolták a közlekedési utakat s levegőbe röpítették 
a hidakat. Az ut azonban jun. 21-én m ár helyre volt állítva 
és Springensfeld még az nap megjelent az elővéddel Marosseny 
előtt. A magyarok két zászlóaljjal állást foglaltak a turiaki híd
nál s igen élénk puskatüzzel fogadták Spingensfeld csapatait 
és átalában erélyes ellenállást fejtettek ki, mig végre kényte
lenek voltak a hídon át hátrálni. De a tartalék által megerő
södve, újból bátran előnyomultak s visszavetették az ellensé
ges elővédet. Ekkor Grottenhjelm személyes vezetése alatt egy 
vadászzászlóalj jelent meg a zömből a harcztéren, s ezt csak
ham ar egy második vadászzászlóalj követtekét ágyúval. A harcz 
késő estig tartott s a honvédeknek Tiháig való visszaszorítá
sával ért véget, melyet azonban megkerüléstől félve feladtak. 
Az osztrákok vesztesége ez ütközetben 5 halott és 9 sebesült 
v o lt; az oroszok és a magyaroké ismeretlen.

Jun. 22-én reggel a Borgo-Prundnál foglalt elsánczolt ál
lás ellen nyomult Grottenhjelm. Az ottani elsánczolások a le
hető legegyszerűbbek voltak. Egy elől elnyúló egyszerű sáncz 
és egy kissé hátrább fekvő, az elöterepet jól uraló szög-gát 
volt az egész; e védmüvek 8 ágyúval voltak fegyverezve s a
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különben erős állást négy honvédzászlóalj védte, eközt két 
székely.

Grottenhjelm jun. 22-én reggeli 9 órakor kezdte meg a  
támadást s az erre következett harcz gyors lefolyást nyert, 
miután a szorosból való kibontakozás majdnem háboritatlanut 
történt. A szövetségesek két harczvonalban fejlődtek, az egyik
ben, melyet Springensfeld alezredes vezényelt, állott 4 zászlóalj, 
2 osztrák és 2 orosz 8 ágyúval, a Samaryn orosz ezredes által 
vezényelt második harczvonal pedig 3 orosz vadászzászlóalj
ból, egy szakasz osztrák könnyű lovasságból, nehány osztag ko
zákból és egy fél ütegből.

A harczot 8 orosz üteg oly módon kezdette, hogy ke
reszttűzbe fogta a sánczokat, mi alatt két osztrák zász
lóalj előretolt csatárrajokkal a sánczok felé nyomult, 2 orosz 
vadászzászlóalj pedig a hegyeken át küldetett, hogy a m agya
rok állását két oldalról megkerülje. Miután tehát a két osz
lop a sánczok megtámadására közeledett, de főkép a la 
posan lehetett tartani a túlnyomó ellenséges erővel szemben 
a folyamatban levő megkerüléstől: Dobay elrendelte a csapa
tok hátrálását, mit a kozákok Aldorfig tartott üldözése közben 
Reszterczéig folytatott. A szövetséges hadak elővédé Kiczi és Jaád 
között, a zöm pedig Borgo-Russon állapodott meg. Dobay hát
rálása annál indokoltabb volt, mert Pawloff tábornoknak őt Illo- 
vamikéről hátban kellett volna megtámadni. Pawloff oda ér
kezvén, egy ottani 1000 gyalog 40 lovas honvédből 2 ágyúval 
álló magyar elkülönitményre bukkant, mely azonban még ide
jekorán visszahúzódott. Egy Uj-Rodnán állott második magyar 
elkülönitmény Sz-György felé húzódott vissza. Az Illova-völgy
ben azonban egy harmadik magyar elkülönitménynyel találko
zott, mely ellene támadásba ment át, de amelyet elővédé visz- 
szaszoritott s bár az elkülönitmény a földrai hídnál ismét ál
lást foglalt, a túlerő előtt végre hátrálnia s Naszódra húzódnia 
kellett, a melyet aztán felgyújtott.

Grottenhjelm legelső gondja volt, hogy fedje magát a m a
gyar csapatoknak Mármarosból a Szamosvölgybe történhető be
törése ellen, ez okból az összes orosz csapatokat, valamint az 
osztrák lovasságot néhány háromfontos ágyúval együtt Borgo- 
Russra összevonta s Illovamike, Sz.-György, Majos és Rodno
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községeket a jobb oszlop osztrák csapatai és egyes kis kozák 
osztagok által szállotta meg. Ő maga Borgo-Russ mellett szál
lott táborba s elővédét Besztercze felé előretolta.

Az általános hadműveleti terv értelmében Grottenhjelm 
csapatainak zömével elfoglalt állásában m aradt s elővédét is 
ismét Jaád mögé vonta vissza, mig Pawloff tábornok Illova- 
mikénél maradt. Mivel azonban Grottenhjelm azt a hirt vette, 
hogy Bem közeledik, sietett elkülönitett csapatait a zömhöz vonni, 
hogy egész erejével léphessen a merész vezér elé. Bem, miután 
a borgo-prundi elsánczolt állás elvesztéséről értesült, összes 
rendelkezésre álló csapataival, mintegy 7000 emberrel és 14 
ágyúval elindult Deésről s jun. 26-áig Beszterczéig nyomult elő, 
hogy Grottenhjelmet megtámadja s az ország határaiból kiűzze.

Másnap megjelent Bem Jaád előtt, hol Grottenhjelm elő- 
csapatait visszaszorította. Ez a délután folyamán értesült Bem 
előnyomulásáról s feltette magában, hogy az ellene szándékolt 
támadást megelőzi. E czélból Olaszfalu felé nyomult, hol a 
szintén oda tartó magyarokra bukkant. Bem rögtön állást fog
lalt, a lovasság fedezete alatt előretolt nehány ágyút az or
szágúton s azoknak mindkét oldalán felvonultatta gyalogságát. 
Szándéka azonban az volt,, hogy Grottenhjelm jobb szárnyát 
túlerővel megtámadja és visszaverje. Szokott gyorsasággal ki- 
fejlődtette ütegeit, mielőtt a császáriak a harczvonalba juthattak 
volna az övéikkel s heves tüzelés által megritkitotta egy fel
vonulásban levő dsidás-ezred sorait. Egyúttal erősen megtá- 
m adtatía székelyeivel ama szárny gyalogságát, mi ezt hátrálásra 
birta. De csakhamar kedvezőtlen fordulat állott be. Springensfeld 
alezredes ismét előre vezette amaz osztagokat s egy orosz 
vadászzászlóalj által támogatva erős szuronytámadás által 
sikerült neki a székelyeket hátra vetni. Miután egy kevésbé 
erős támadás Grottenhjelm balszárnyára szintén nem sikerült. 
Bem Beszterczére húzódott vissza.

Az orosz dsidás-ezred vesztesége 2 tiszt, 40 közember 
és 60 ló, az osztrák csapatoké 7 halott és ?>6 sebesült volt.

Grottenhjelm altábornagy ez ütközet után visszatért ko
rábbi állásába, de m ert értesült, hogy Bem ismét összeszedte 
Olaszfalu mellett csapatait és harczkészen áll, jun. 28-án elha
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mert Bem Borgo-Russ felé előnyomulva a császáriak balszár
nyának megkerülésével szintén megújítani szándékozott a 
támadást, hogy hátrálási vonalukat Bukovinába elvágja. Ezt a 
tervet Grottenhjelm előnyomulása, melyet az említett napon 
déli 1 órakor kezdett meg, meghiúsította, itt az osztrák csapa
tok két orosz vadászzászlóaljjal a bal, a dsidások a jobb 
szárnyat, a többi orosz csapatok pedig a középhadat képez
ték. A harczot az osztrák ütegek nyitották meg, hogy Bem 
állását Olaszfaluban jobb oldalban fogják, mig egy orosz va
dászzászlóalj a magyar balszárny megkerülésére küldetett ki. 
Minthogy a középhadban az orosz ágyuk hevesen lőtték Bem 
arczvonalát s mindkét szárnya is fenyegetve volt, ez egyszer 
minden nagyobb ellenállás nélkül visszavonult, mi bizonynyal 
ama körülményre vezethető vissza, hogy gyalogságának egy 
része nem igen állotta meg helyét. Bemet az összes lovasság 
három ágyúval Beszterczén át Bessenyőig üldözte. Itt tör
tént, hogy B e m  m i n d e n  k i s é r e t  n é l k ü l  a f a l u  
k ö z e p é n  f e l á l l í t o t t  k é t  á g y ú v a l ,  m e l y e k e t  ő 
m a g a  i r á n y í t o t t ,  fedezte fiatal székelyeinek hátrálását, 
kiknek (uhukban odakiáltott, hogy csak szedjék össze mögötte 
magukat, ő ott fog állani ágyúival.

Hátrálása közben Soófalvánál egy rejtett védelmi állásban 
ismét összes tüzérségét összpontosította Bem s Grottenhjelm- 
nek az orosz dsidás-ezred által megerősített, őt üldöző elővédét 
oly heves tűzzel lepte meg, hogy az kénytelen volt egy darabra 
visszahúzódni. Csak midőn két zászlóalj bukkant fel tüzérsé
gének baloldalán az erdős magaslatokon, folytatta Bem hátrá
lását Szeredfaluig, hol a Besztercze patak hidját részben 
leégette.

Grottenhjelm csak esti 9 órakor szállt táborba összes 
csapataival Bem állásával szemben.

A veszteségek a jun. 27. és 28-ki ütközetekben magyar 
részről jelentékenyek voltak, majdnem 200 halotton és sebe
sültön kívül 2 ágyú és 1 lőszerkocsi is elveszett. Az üldöző 
lovasság mintegy 300 embert, foglyul ejtett.

Grotenhjelm nem zsákmányolta ki Bem fölötti győzelmét,
3 8G elioli: F ü g g e tlen ség i ha rcz  I I I .  kö te t.
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hanem inkább jun. 29-én ismét Borgo-ľrnndra tért vissza. 
Ez az átmenet a támadásból a védelembe csak a hadműveleti 
terv betűihez való merev ragaszkodás által magyarázható meg. 
Hacsak nem túlságos óvatosság az ügyes lengyel tábornokkal 
szembe inditotta őt erre.

Bem, ki az ellenkezőt, t. i. a támadás folytatását várta 
Grotenhjelm részéről, megtette erre vonatkozó előintézkedéseit, 
amennyiben szintén jan. 29-én megerősített hátvédét Szered- 
falvánál hagyva, zömével Tekéig visszament, mi által igen 
jó oldalállást foglalt az esetre, ha (Irotenhjelm Deés ellen 
nyom ulna; meri ez által visszavonulását fenyegette. Midőn 
azonban megtudta Bem, hogy Grotenhjelm ismét visszatért 
korábbi állására, elhatározta, hogy részben szétszórt csapatai
nak összeszedése és erősítések bevonása után, melyeket Csik- 
székből, Marosvásárhelyről és Szászrégenből kapott is, ismét 
támadni fog. Jul. 1-én e szerint ismét Olaszfalu felé indult, 
mivel azonban Grotenhjelm lovasságban messze felülmúlta őt, 
útját, hegyesebb vidéken át vette és pedig Nagy-Sajón, Szász- 
lJjfalun és Vindán keresztül. Olaszfalut aztán megszállotta 
elővédével, mig a zömmel Beszterczén maradt.

Itt annak komoly megfontolásával, hogy erői nagyon 
(•sekélyek arra, miszerint Grotenhjelmmel szemben nagyobb 
sikert vívjon ki, megváltoztatta Bem szándékát. Egyelőre be
érve Besztercze bírásával, elhatározta, hogy csapatainak kisebb 
részével Olaszfalunál és Beszterczénél, leköti Grotenhjelmet 
Borgo -Porundban, a zömmel pedig Gaál Sándor hadtestét erő
siti meg és Lüders ellen délen fog fellépni.

Bem következő levelet kapta Kossuthtal, kivel Erdélybe 
visszatérte előtt Nagyváradon találkozott:

Altábornagy u r !
A Visocky-féle hadtest, nagy túlerő által szorongatva 

ütközet nélkül Miskolczig hátrált. A vezérek, főleg attól való 
félelmökben, hogy a 18,000 főnyi ellenséges lovasság csapa
taikat megsemmisíti és szétveri, nem mernek ütközetbe bo
csátkozni ; rögeszméjük, hogy főseregünkkel egyesülnek és nem 
gondolják meg, hogy ezáltal az orosz túlerőt itt a nyakunkra 
zúdítják és nem marad időnk egy fő csapást mérni Ausztriára
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s két,tűz  közé jutunk. Kellő tudomásvétel végett jelentem ezt 
önnek altábornagy ur azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy 
csak összes erőnk gyors összpontosítása ( m e l y  a z t á n  a z  
ö n  p a r a n c s n o k s á g a  a l á  h e l y e z t e t n é k )  menthet 
bennünket meg. E nélkül egy hét alatt Pesten s ami még 
rosszabb : fő hadseregünknek háta mögött van az orosz főhad
erő. Megteszszük, a mit megtehetünk. Várva várom az ön 
tudósításait.

Pest, 1849. junius 27.
K o s s u t h ,  kormányzó.

Most elhagyjuk az erdélyi harcztért, hogy Budapest felé 
forduljunk s kövessük az ottani eseményeket, valamint a m a
gyar kormány további tevékenységét.

38 *
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XL VI.

A minisztertanácí' juii. 26-ki határozatai. — A kormány kiáltványa a
nemzethez.

Jun. 26-án Görget megérkezése után minisztertanács volt 
Kossuth elnöklete alatt, melynek első tárgyát a felső Magyar- 
országról és Erdélyből az orosz hadak előnyomulásáról érke
zett. jelentések képezték. A jelentések felolvasása után Kossuth 
legelőbb is a hadügyminiszterhez, t. i. Görgeihez fordult azzal 
a kérdéssel, mit tegyen a kormány a fenforgó rendkívüli körül
mények között.

Görgey nézete az volt, hogy a kormánynak nem szabad 
többé haboznia teljes nagyságában leleplezni a Magyarorszá
got fenyegető veszélyt. A kormány legelső feladatául mon
dotta annak személyes állásfoglalását az általa eddig követett 
elvek mellett. Adja meg, monda Görgey, a Magyarország ön
állóságáért vívandó utolsó harcznak, közvetlen résztvevőse 
által az élethalálra szóló nemzeti önvédelem valódi jellegét. 
Jelentse ki mozgónak a kormány magát s csatlakozzék a fő
hadsereghez, hogy ezzel álljon vagy bukjék Magyarországért.

Ismerje be továbbá a kormány annak lehetetlenségét, 
hogy a rendelkezésére álló eszközökkel az orosz és osztrák 
hadakkal egyidejűleg megmérkőzhet, s kezdje meg haladékta
lanul az összes haderők összevonását a Duna jobb partján 
egy utolsó csapásra Ausztria ellen, az orosz hadsereg előnyo
mulását ellenben kisérletképen pusztán békés alkudozások 
kezdése által igyekezzék késleltetni. Ha ez nem sikerül, marad
janak az országnak feladott részei az oroszok által megszállva.

Ha Magyarország elbukik Oroszország s Ausztria egye
sített tám adásai alatt, utóvégre közönbös dolog, a kettő közül
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melyiknek esik előbb zsákmányául, az azonban nem lehet 
közönbös, melyiket sújtsa az utolsó kétségbeesett csapás, miután 
a nemzet jogait eredetileg Ausztria és nem Oroszország tá 
madta ellenségesen meg.

Fontolja meg ezt a kormány s mérjen mostantól fogva 
csapást csapás után Ausztriára, mig az oroszok távolléte ezt 
még megengedi.

Görgey után Kossuth emelt szót s a minisztertanács több 
tagjával együtt elfogadta annak összes javaslatát. Mi e fölött 
csak csodálkozhatunk, mert bármily jóindulatuak voltak is 
Görgey tanácsai, oly dolgokat foglaltak magukban, melyek 
k i v i h e t e t l e n e k  voltak.

A magyar hadsereg nagyobb részének Komáromnál való 
összpontosítására már rég elszalasztották az időpontot. Az 
oroszok fő erejükkel már elérték Miskolczot s miután nyolcz 
napig vesztegeltek ottan, mindaz, mit Görgey magához vonha
tott, Visockynak 8—9000 főnyi hadteste volt. Görgeynek a Vág 
melletti ütközetek kimenetele után azonban mindenesetre a rra  a 
meggyőződésre lehetett volna jutnia, hogy azzal a növedékkel 
még a komáromi erős állásban sem lehet többé győzelmet 
aratni egy erélyes vezér alatt álló, jelentékenyen megerősített 
osztrák fősereg fölött, mielőtt elérné az orosz fősereg a Duna 
bal partját.

Mindaz, amit Görgey tehetett, abban állott, hogy az 
osztrák főhadsereget mindaddig Komáromnál tartsa , mig azt a 
Tiszához vezető saját hátrálási vonalának veszélyeztetése nél
kül teh e tte ; a Tiszánál kellett ugyanis Magyarország öszes 
haderőinek az utolsó döntő harczokra egyesülniök. Az elhatá
rozásnak, hogy ezt a harczot egyedül saját seregével veszi 
fel, miután Görgeyt az orosz hadseregnek Miskolczról előnyo
muló egy része a Duna balpartján körülzárta volna, okvetle
nül elszigetelésre kellett vezetni és seregének külön kapitu- 
lácziójával végződni.

Nem értjük, miként határozhatta el magát a kormány, 
hogy más magyar hadtestek mellett, melyek öszeségükben 
kétszeresen is felülmúlták a Görgey hadseregét, a katonai 
telepek és más egyéb segédforrásainak feladásával, a Koma
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romba leendő átköltözésre. És ha Görgey azt állítja, hogy ő 
jun. 27-én ama meggyőződéssel utazott el Pestről, hogy a kor
mánynak nem volt komoly szándéka az ő  javaslatait elfogadni, 
nem tévedett, mert csakugyan valami alaposat sejtett. A világ 
egyetlen országában és semminemű viszonyok közt nem fel
adata a kormánynak személyesen résztvenni a harczban, az 
—  ismételjük — a végrehajtó hatalom — a hadsereg dolga. 
A mi végre javaslatainak ama pontját illeti, mely a nemzetnek 
a beállott nagy veszélyről való felvilágosítását érinti, azt hiszszük, 
hogy a folyamatban levő orossz beavatkozás egyszerű tudása, az 
egy hónappal előbb megjelent kiáltványnyal egyetemben, mely 
imákat, böjtöt, körmenetek tartásá t és keresztes hadjárat ren
dezését ajánlotta, teljesen elég volt arra, hogy végképen fel
nyissa a nemzet szemeit s eltöltse azt az oroszoktól való 
remegéssel.

A kormány mindamellett a következő hosszadalmas, 
ismétlésekben bővelkedő kiáltványt bocsátotta ki, mely a benne 
foglall túlzások következtében az erkölcsi felbátorodásnak épen 
ellenkezőjét, tudniillik általános rémületet keltett alakosságnál. 
Szövege igy hangzott :

A nemzet kormánya a néphez !
A haza veszélyben!

Fegyverre! fegyverre! minden honpolgár! Ha rendes 
eszközökkel vélnők megmenthetni a nemzetet, nem kiáltanék 
ki, hogy a haza veszélyben van.

Ha egy gyáva gyermek-nemzet élén állanánk, mely ré
mületében inkább elvesz, hogysem magát védelmezze, óva
kodnánk meghuzatni országszerte a vészharangokat.

De mivel tudjuk, hogy hazánk népei egy férfias nemzet, 
mely magával számot vetett, midőn a legistentelenebb elnyo
más ellen magát megvédeni elhatározzá; félreteszszük a sem 
hozzánk, sem a nemzethez nem illő szépitgetést, titkolódzást 
és altatást, s nyíltan és tartózkodás nélkül kikiáltjuk : hogy a 
haza veszélyben van.

Mivel bizonyosak vagyunk, hogy a nemzet képes magát 
és hazáját megvédeni, azért tudtára adjuk, tartózkodás nélkül 
a  veszélyt egész nagyságában, felszólítjuk isten és a haza ne
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vében, hogy a veszélynek bátran szemébe nézzen, s fegyverre 
kiáltunk minden honpolgárt!

Nem biztatjuk, nem kecsegtetjük semmivel, sőt kimond
juk egyenesen, hogy ha az egész nemzet férfias határozottság
gal fel nem kél magát utolsó csepp vérig védeni, hiúban omlott 
annyi nemes vér, hiúban volt minden eddigi erőlködés, el fog 
veszni hazánk, elvész nemzetünk, s e földön, melyben apáink 
szent hamvai nyugosznak, melyet isten szabad örökségül szánt 
utódainknak, e földön a muszka korbács fog uralkodni, a 
népnek rabszolgaságra vetett maradványai felett.

Sőt megmondjuk azt is nyiltan tartózkodás nélkül, hogy 
ha a nép közös egyesült erővel nem védi magát, éhen vész 
el, kit a vad ellenség fegyverje le nem öl, éhen vész el, mert 
a vad muszkák nemcsak legázolják véres verejtékjök gyü
mölcsét, a m ár-már aratásra váró vetéseket, hanem vérző szív
vel adjuk a nép tudtára, hogy hazánkba nagy erővel betört 
a vad muszkasereg, levágja, leéteti s a mit le nem vághat 
letiporja vagy alomnak használja fel, az érett és éretlen gabnát, 
pusztítva gyilkolva megyen előre, s vért, lángot, éhséget, nyo
morúságot hagy hátra maga után.

A merre a muszka vad sereg jár, ott a nép hiába szántott, 
hiúban vetett, idegen rabló csordák em észtik fel véres verej
téke gyümölcsét. De az igazság istenébe vetett bizodalommal 
megmondjuk azt is, hogy e veszély csak az által válhatik 
halálossá hazánkra nézve, ha a nép maga magát gyáván elhagyja, 
ha ellenben házának, hazájának, családjának, aratásának, saját 
életének bátran védelmére kél kaszával, baltával, bottal, kővel 
s a mivel lehet, a nép elég erős arra, hogy — — — •— — 
szép hazánkra hozott muszka csordák utolsó emberig elhull
janak, a szabad magyar nép boszuló karjai alatt.

Ha eltitkolnók vagy kicsinyelnők a veszélyt, ez által azt 
senkiről el nem hárítanék.

De ha nyiltan megmondjuk tartózkodás nélkül úgy a 
miként van, a nemzetet saját sorsának urává teszszük.

Ha van a népben életerő, meg fogja magát, meg fogja 
hazáját menteni.
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Ha pedig gyáva félelemtől elfogulva tétlenül marad, úgy 
elvész menthetetlenül.

A ki magán nem segít, azt az isten sem segíti meg.

Tudtul ad ju k : hogy Galicziából, Árva, Szépes, Sáros és 
Zemplén megyéken át mintegy 46,000 főnyi muszka sereg tört 
be hazánkba és folyvást ütközve, előbbre meg előbbre nyomul.

Tudtul adjuk, hogy ezen kívül Erdélybe is muszka sere
gek törtekbe, Bukovina és Moldva felől; kikkel seregeink már 
is véres csatákat vivtanak.

Tudtul adjuk, hogy a muszka segítségbe bizakodva Er
délyben az oláh lázadás újra k iü tö tt; --------— — — — —

És tudtul adjuk polgártársainknak, miképen, ám bár oly 
bizonyos, mint hogy Isten a mennyekben van, hogy ha a musz
káknak magyar hazánkat legyőzni sikerülne, ebből Európa 
minden népeinek szolgasága következnék; mégis külföldről 
semmi segítséget nem v árhatunk ; mert az uralkodók leigázva 
tartják a népek rokonszenvét, s némán és tétlenül néznek 
igazságos küzdelmeinkre.

Nincs tehát senki a kiben remélhetnénk, mint az igaz
ságos isten és saját erőnk, és ha saját erőnket fel nem hasz
náljuk, még az isten is el fog hagyni. Súlyos napoknak né
zünk elébe; de ha bátor szemmel elébe nézünk, szabadság, 
boldogság, jólét és dicsőség vár a nemzetre.

Az isteni gondviselés utjai kiszámithallanok — kísér
leteken és szenvedéseken keresztül vezeti népeit a boldogságra.

Magyarország harcza, nemcsak a mi harczunk többé — 
ez a népszabadság harcza a zsarnokság ellen.

A mi győzelmünk a népek szabadságának győzelme, a 
mi halálunk a népek szabadságának halála.

Isten minket választott ki, hogy győzelmünk által a 
népeket megváltsuk a testi szolgaságtól, miként. Krisztus a 
lelki szolgaságtól megváltotta.

Ha mi győzünk a zsarnokok által reánk eresztett csór-
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dákon: győzelmünk következtében olasz, német, cseh, lengyel, 
oláh, tót, szerb, horvát szabaddá leszen. Ha mi vesztünk, 
leáldozik minden népek felett a szabadság csillaga.

Érezzük tehát magunkat a népszabadság felszentelt baj
nokainak. Ezen érzelem szilárdítsa keblünkben az elszánt 
akaratot, ezen akarat edzze meg karjaink e re jé t; ezen erő 
mentse meg hazánkat, — — — — --------— — — ■—• —

Magyarország népei akartok-e meghalni a vad muszkák 
irtó vasa alatt ? ha nem, védjetek magatokat.

Akarjátok-e látni, mint tiporják a távol éjszak kozákjai 
apáitok, feleségeitek, gyermekeitek megfertőztetett tetem eit? 
ha nem, védjetek magatokat.

Akarjátok-e, hogy a lakosság egy része távol Szibériába 
vagy a zsarnokok külháborujába elhurczoltassék, más része 
jóformán görnyedjen a muszka kancsuka alatt ? ha nem, véd- 
jétek magatokat.

Akarjátok-e lángba borítva látni falvaitokat, letépetve, le
tiporva vetéseiteket? akartok e éhen halni a földön, melyet 
véres verejtékkel m iveltettek? ha nem, védjéíek m agatokat!

Mi a nemzet akaratából Magyarország és hozzá tartozó 
részek és tartományok kormánya, az örökké való Isten és a 
haza nevében felszólítjuk a népet az önvédelemre ; a reánk 
bízott hatalomnál és kötelességnél fogva pedig reméljük és 
parancsoljuk:

A keresztes háborúnak megkezdése a legközelebbi hétköz- 
és vasárnapon minden templomban a lelkészek által, minden 
község piaczán az elöljárók által kihirdetendő és harangzú
gással az egész országnak tudtul adandó.

Kihirdetés után minden ép férfin, ki karját bírja, magát 
48 óra alatt valamely fegyverével ellátni tartozik, a kinek lő
fegyvere vagy kardja nincs, az kaszát és baltát ragad jon , a 
kasza rohamra, a balta pedig kézi viadalra, bátor kézben al
kalmas fegyverül szolgál.
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Nem magyar az, czudar az, a ki fegyverben válogat és 
nem védi magát azzal, mi a kezébe akad.

A merre a vad muszka had közéig, éjjel-nappal őrök 
állíttassanak, tornyokra, hegytetőkre; kik ha az ellenség közéig, 
jelt adjanak s jeladásra a harangok az egész vidéken félreve
ressenek, a vészharang szóra pedig a nép minden községben 
gyűljön össze azonnal s tömegestül menjen azon gyülhelyre. 
melyet vidékenként az illető törvényhatóság tisztviselői, vezé
rei előre kijelölendenek.

A honnan pedig a vad ellenség előbbre nyomul, háta 
mögött a nép keljen fel tömegestől és ron tsa és pusztítsa a 
rendetlenül száguldozni szokott kozákokat s az elmaradozó 
más fegyvereseket. Különös gondja legyen a népnek, hogy az 
ellenséget éjjel soha pihenni ne hagyja, hanem véletlenül 
megrohanó és ismét hirtelen visszavonuló, támadásokkal, bár
mivel harang félrevezéssel, tűzrakásokkal örökkén nyugtalanítsa, 
hogy ne ismerjen soha pihenést e földön, melyet istentelenül 
megtámadott.

Az ellenség elől minden eleséget, m arhát, bort, pálinkát 
el kell takarítani rejtett hegyközi helyekbe vagy lápok, mocsárok 
közé: hogy éhen legyen elveszni kénytelen. Mielőtt valamely 
helységet megszállana, abból minden élő lény takarodjék ki, s 
ha megszállotta, bátor férfiak gyújtsák fejőkre a házakat, hogy 
vagy lángok martalékaivá legyenek ellenségeink vad csordái, 
vagy legalább pihenésüktől megfosztassanak.

E század elején, midőn Napoleon a muszka birodalmat 
megtámadá, ez által menték meg magokat a muszkák az 
enyészettől.

Most pedig úgy is látjuk, hogy az ellenség gyújtogatva 
pusztít, hány város és falu lett m ár az ellenség m artalé
kává !

Ha már tehát égni kell, égjen akkor, midőn az ellenség 
tanyáz benne. Ha győzünk, lesz hazánk és az elpusztult fal
vak felvirágoznak, ha pedig legyőzetünk, úgy is minden elpusz
tul, m ert irtó-háborut viselnek ellenünk. A mely városok vagy
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helyiségek útban s akként fekszenek, hogy eltorlaszolhatók. 
elsánczolhatók, — mint például Eger városa, azok közös m un
kával, azonnal védállapotba helyeztessenek, hogy a kozákok 
beszáguldozása akadályozva legyen. A lelkészek, mint illik és 
immár el is rendeltetett, keresztet ragadjanak, s vezesék a 
népet a vallás és szabadság oltalmára.

Az egész országban, mindenütt népgyülések tartassanak 
és azokon helybeli körülmények szerint a hon és vidék véde
lem módjai elrendeztessenek.

Borsod, Gömör, Abauj, Zemplén, Heves tiszáninneni 
része, Nógrád, Fülek vidéke és a Jász kerület a keresztes- 
háborút, miudjárt mozgásba tegyék, s a keresztes hadak al
kalmazása iránt magokat a Miskolcz táján táborozó vitéz 
hadseregünk parancsnokával érintkezésbe helyezték ; Szabolcs 
megye, a hajdú kerület, a nagy kűnság, Heves tiszántúli s 
Biharnak alsó része és Debreczen a Tisza őrzésére, s a tiszai 
vonal megvédésére különös gondot fordítsanak, s a Tiszának 
az ellenség általi átlépését lehetetlenné tenni iparkodjanak. 
Pest megye pedig, Csongrád, a kis kunság, Fejér, Tolna, Esz
tergom s Nógrád alsó része; a keresztes hadakat rendezzék, 
miszerint első felszólításra a Rákos mezején összegyűlhes
senek.

Mindezen rendeletek végrehajtása, rendezett tanácscsal 
biró községekben magoknak a községi elöljáróknak; egyéb
ként pedig a törvényhatóságok bizottmányainak s tisztviselő
jének kötelességöké tétetik, miért is az illető törvényható
sági kormányzók e rendeletnek, a közlönybe megjelenése, s 
annak megkapása után, azonnal bizottmányi ülést tartani, s 
annak közbenjöttével kellőleg intézkedni, az intézkedésekről 
pedig a belügyminisztériumot sürgöny utján folyvást értesíteni 
kötelességüknek ismerjék.

A ki a hazát fegyverrel támadja meg, az ellenség, aki 
pedig a haza megmentésére kötelességét nem teljesiti, az hon
áruló és ilyennek fog a haza s a kormány által tekintetni.

Csak egy nagy erőfeszítés a nemzettől, és a haza örökre 
mentve v a n ; de ha a nép e rendelet értelmében kötelességét 
hiven nem teljesíti, a haza elveszett menthetlenül.
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Az ország veszedelemben van, van ugyan vitéz, bátor 
a szabadságért halni kész hadseregünk, melynek száma meg
közelíti a 2 0 0 ,0 0 0 -et, melyhez mint a szabadság lelkesült 
hőseihez nem lehet hasonlítani a szolgaság bérenczeit, mert 
azok az isten sugárai, ezek a sötétség őrei, de e harcz nem 
két ellenséges tábor harcza, ez a zsarnokságé, a szabadság 
ellen, ez a barbároké az összes, a szabad nemzet e llen ; tehát 
a hadsereggel keljen fel a nép maga, melynek milliói ha segi. 
tik seregünket, kivívtuk a diadalt és szabadságot magunknak 
és Európának.

Fegyverre, fegyverre minden honpolgár !
Tehát hadsereggel együtt kelj fegyverre óriás n é p !
így bizonyos a győzedelem, de csak igy.
S ezért általános népfelkelést rendelünk és parancsolunk 

a szabadságért isten és a haza nevében.
Kelt Budapesten, junius 27. 1849.

Kossuth Lajos s. k. 
kormányzó.

Szemere Bertalan s. k.
Csányi László s. k.
Görgey Arthur s. k.
Vukovics Sebők s. k.
Batthány Kázmér s. k.
Horváth Mihály s. k.
Duschek Ferencz s. k. 

miniszterek.
E kiáltvány értelmében, mely általános népfölkelést ren 

del el, Szemere mint belügyminiszter az összes törvényható
ságokhoz s Horváth Mihály mint közoktatási miniszter pedig 
az összes egyházmegyékhez rendeletet intéztek, az ez által 
elért eredmény azonban alig említésre méltó. A tudat, hogy 
két császárság hadai nyomulnak elő az országban, hogy a 
magyar forradalmat legyőzzék, sokkal lehangolóbb volt, sem 
hogy élethalálharczra lelkesíthette volna a lakosságot s ehez 
járult még az a körülmény is, hogy az oroszokat, kik minden
esetre hívatlan és kellemetlen vendégek voltak, mint ördögöket 
festették a  falra. Emellett már későn is történt ez intézkedés
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s bizonyára jobban hatványozza a nemzet ellenállási erejét, ha 
a magyar kormány a helyett, hogy fegyelmezetlen és fegyverte
len tömegeket toborzott, annak idején gondolt volna rá, hogy 
a lakosság idősebb korosztályai bevonassanak hadi szolgálatra, 
a népfölkelést ellenben csak részlegesen s a nemzetiségekre 
való tekintettel léptesse fel, mint eddig is tette.

Az nap tétetett közzé az Európa kormányaihoz és népei
hez intézett kiáltvány is, melyet már más helyütt közöltünk.

Az átalános népfölkelésre vonatkozólag a következő 
hirdetményt bocsátotta ki jun. 29-én a városi ha tó ság : 

Pénteken folyó hó 29-én, délután 6  órakor 
a Museum terén

az Oroszok elleni népfelkelés tárgyában 
Nép-gy ülést

tart, s arra  a város lelkes lakóit meghivja
a városi hatóság.

E gyűlésen nem hiányoztak a nagyhangú szónoklatok, 
melyeket azonban tettek nem követtek.
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XLVII.

Védelmi intézkedések a Tiszavonal védelmére. — Görgei tevékeny
sége a hadügyminisztériumban. — Személyi változások e minisztérium 

kebelében. — Rendeletek.

Midőn a kormány s különösen a hadügyminisztérium 
további tevékenységét ecseteljük, feljegyezzük mindenekelőtt 
amaz intézkedéseket, melyeket a honvédelem terén életbe 
léptetett. Különös tekintettel az orosz beavatkozásra, ami 
csak lehető volt, megtörtént a Tiszavonal fedezésére. Min
denek előtt fegyverbe szólittatott a vitéz kunok népfelkelése, 
kik igen nagy számmal követték Kossuth felhívását és már 
junius elején gyülekeztek Sz.-Ágotánál Karczag közelében, hol 
Korponaynak, a hadügyminisztérium elnöki irodája volt fő
nökének parancsai alá helyeztettek. Egy másik erős népföl
kelő oszlop, 2 honvéd-zászlóaljjal, 4 lovas századdal és egy 
üteggel, összesen 9600 ember, a püspökii táborban vonatott 
össze, hogy Nagyváradot fedezze. Végül egy 10.000 főnyi uj 
hadtest alakíttatott, mely Abonyban és Törteién gyülekezett 
és Perczel Mór parancsnoksága alá került, ki később a Tiszá
nál működő összes csapatok, nevezetesen a Dessewffy parancs
noksága alatt álló IX. hadtest fölött is, mely 12.000 főre rú
gott, főparancsnokává neveztetett.

Abban az időben, mig Görgei a Vág melletti támadás 
megkezdése előtt, a hadügyminisztériumban ténykedett, tüzetes 
bepillantást igyekezett nyerni a többi harczszintéreken ural
kodó viszonyokba s intézkedéseket tett a sereg élelmezésének 
biztosítása körül, de arra  is gondja volt, hogy a minisztérium 
személyzetét részint változtassa, részint kiegészítse; így ki
nevezte :
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hadtest-segédtisztjét, M o l n á r  Sándort, Korponay helyére 
az elnöki iroda főnökévé;

seregének főorvosát, dr. L u m n i c z e r  Sándor törzs
orvost, az egészségügyi osztály főnökévé ;

seregének tábori lelkészét, M e d n y á n s z k y  Caesart, a 
lelkészi osztály főnökévé; mig

Zeidler József őrnagy, a 2-ik sorezredből a táborkari 
osztályba osztatott be.

Kitűnik ebből, hogy Gorgei a főbb állásokat a hadügy
minisztériumban saját bizalmas embereivel igyekezett betölteni.

A fennemlitetteken kivül a személyzet kiegészítéséül, de 
csak junius végén kineveztettek :

Markovics József, osztálytanácsossá ; továbbá: 
a k i a d ó h i v a t a l n á l :  Bobor Ferencz és Szalay János, 

segédkiadóknak ; Válics Ferencz, írnoknak; Bellány István és 
Szabó László, dijnokoknak ;

a z  i k t a t ó i  h i v a t a l n á l :  Bérczvári Ferencz és Kiss 
Ferencz rendes iktatóknak fogalmazói ranggal és járulékkal. 
Andrássi Nándor, Révai György, Vári-Szabó Sándor, Gzap- 
falvi Lajos, Holló József, Márkus Mihály és Pilisi Béla alik- 
tatóknak, Kratochvíli György, Eördögh Mihály és Polli István 
díjtalan gyakornokoknak, Kovács József, Szokoli Gyula, Frid- 
rich Ferencz, Szerényi József, Jám bor Lajos, György István 
dijnokoknak ;

a l e v é l t á r n á l :  Honvéd Tivadar és Balázs Ferencz 
Írnoknak;

a s o r s j e g y z ő s é g n é l :  Matolcsi József rendes sors
jegyzővé, fogalmazói ranggal és illetménynyel, Csuka Lőrincz, 
Leboh Károly segédeknek. Környei máskép Oderschalek Ede 
dijnoknak, Polliczer Fülöp díjtalan gyakornoknak ;

a z  i r o d á n á l :  Vitálisz Ignácz az igazgató mellé első
rendű Írnoknak. Pribék Károly irodarendezőnek segédfogal- 
mazói ranggal és illetménynyel. Elsőrendű Írnokoknak: Kovács 
Antal, Bignio Frigyes, Bánhegyi József, Pap L ajos, Mári 
Vincze, Kulcsár Ferencz. Másodrendű Írnokoknak: Roib Mi
hály, Lukasics Ferencz, Paksi Ferencz, Pulla József, Bartha 
József bihari tanító, Szögvári János és Rózsafi N. Harmad
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renditeknek pedig Hatvani Gábor, Reichard Márton, Gzegei 
Ferencz, Holczer Henrik, Lugosi József, Taksony Gyula, Kis 
Sándor, Kovács Károly, Békéi Imre, W aldman Károly, Reich 
Márk és Vörös Márton dijnoknak neveztetvén ki.

Riadalmas kiáltványaival ellentétben a legnagyobb nyu
godtságot árulta el a  kormány minden intézkedésében és ren
deletében, melyek közül némelyeknek foganatosítása későbbi 
időkre volt maradandó.

így rendeletet adott ki a hadügyminisztérium egy tiszti 
tanfolyam felállítására, a ruházatbeszerzésre, az előléptetési 
javaslatok uj módjára, a felülvizsgálat keresztülvitelére, a 
szökevényekkel való bánásmódra stb. vonatkozólag. A katonai 
hatóságok figyelmét kiválóan ismét a főváros utczáin szerte 
lézengő tiszteknek lehetőleg még nagyobb száma vette igénybe; 
Szabó államtitkár pedig egy rendeletet adott ki, melynek 
durva hangja nagy feltűnést keltett. E rendelet igy hangzott: 
Nem csak igen feltűnő, hanem az összes közönség boszusá- 
gát is felidéző tény, hogy most, midőn seregeink az ellenség 
előtt állanak, már is több véres csatát vívtak és folyvást 
vívnak, mindkét testvérvárosban, de különösen Pesten, egész 
tömeg egészséges kinézésű tisztek tétlen szerte barangolnak, 
kiknek mulhatlan kötelességük lenne, illető hadtestiiletöknél, 
a becsület és honszeretet igényei szerint hivatásukat híven 
teljesíteni. Midőn a hadügyminisztérium igazi csodálkozását 
kénytelen már a fölött is kijelenteni, hogy ezen meg nem 
engedhető csatangolás és bélyegző visszavonulása számos 
tisztnek az ellenség és veszély elől, a budapesti hadparancs- 
nokságok figyelmét eddig is kikerülte s ezen valóságos mé
telynek erélyes rendszabályok által eleje nem véte te tt: any- 
nyival inkább kénytelennek érzi magát ezennel szigorúan 
megparancsolni, miszerint azonnal a lehetőleg keményebb 
rendelkezés tétessék, hogy valamennyi a két testvérvárosban 
mulató tisztek, ha itt tartózkodásukat magától a hadügymi
nisztériumtól, a hadsereg fővezérétől, vagy az önálló hadtes
tek parancsnokságától aláirt engedetem s útlevél által, mely
nek kitelési ideje mindazáltal szorosan vizsgálat alá veendő 
— nem igazolhatják, haladék nélkül, legfölebb 24 óra lefo
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lyása, alatt elutasittassanak s illető hadosztályuk vagy testü- 
leteikhez téríttessenek. Azon tisztek, kik ezen rendeletet nem 
teljesitik, minden kímélet és ra n g , név, vagy rokonságrai 
tekintet nélkül tüstént elfogatandók és őrizet alá helyezendők.

Ezen rendelet szigorú végrehajtásáért felelőssé teszem a 
pesti és budai hadi parancsnokságokat és remélem, miszerint 
legfölebb két nap alatt e mai naptól fogva, Budapest utczái 
a  barangoló tisztektől, kik csak közbotrányra szolgálnak a 
polgároknak, egészen tiszták leendenek.

A hadi parancsnokság jelentését a rendelet pontos végre
hajtásáról elvárom.

Hadügyi álladalmi titkár 
S z a b ó  I m r e ,  ezredes.

Ez a rendelet nemcsak hangja, hanem az által is álta
lános boszankodást keltett, hogy kiragasztatott az utczasar- 
kakra. Szabó azonban erélyes hangja daczára sem tett többet, 
mint a mit korábban a tér- és főparancsnokság ismételve elköve
tett, ő is a fenyegetésnél maradt csupán, hogy ama tisztek ellen, 
kik rögtön be nem vonulnak csapattesteikhez, szigorúan fog fel
lépni. — Akkor néhány tiszt ki is lépett a működő hadseregből.*)

*) Ezek közt volt P e t ő f i  Sándor is, ki őrnagyi rangját junius 11-én 
misodszor letette. A nemzet nagy költőjének sorsát illetőleg a magyar 
forradalom legyőzése óta egész mondakör alakult. Még a 60-as évek 
elején is azt állították róla, hogy életben van ; mert az oroszok Szibé
riába hurczolták. Majd ismét az hallatszott, hogy a segesvári csatá
ban elesett. Sőt azt hitték, hogy a helyet is megtalálták, ahol elvérzett. 
A mi informácziónk szerint, és ez nem újabb keletű, Petőfi másokkal 
együtt egy távolabb eső halomról szemlélte a csata folyását, midőn- egy 
kozák őrjárat hirtelen meglepte őket és mert megfutottak, a kozákok 
üldözőbe vették és lekaszabolták mindnyájokat; ekkor hír szerint Petőfi is 
él tét vesztette. Egy verzió, mely legújabb időben a napisajtóban Petőfi eles- 
téről olvasható volt, annyiban egybehangzik a mi informácziónkkal, ameny- 
nyiben az mondatott benne, hogy látták, midőn p o l g á r i  ö l t ö n y b e n  
menekült az üldöző kozákok elől. Hogy Petőfi ájul. 31-ki segesvári csata 
idejében nem volt tpbbé katona, kitűnik ama határozott nyilatkozatá
ból, melyet második lemondása alkalmával junius 11-én közzétett, és 
melyei a hadügyminisztérium, mint annak idején a Mészárossal lefolyt 
ismeretes nyakkendő-ügyben, a «Közlöny»-be igtattatott, hogy a közön
ségre bízza a nagy költőnek, mint katonának méltatását. Petőfinek a

39G elich : F ügge tlen ség i harez . I I I .  kö te t.
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Görgeynek a felső-dunai hadsereghez jun. 26-án történt 
utolsó visszatérésével rövid hadügvminiszteri tevékenysége is 
véget ért. Az általa tett intézkedések foganatosíttattak, a ve
zérkari szakosztály megkezdett újjászervezése azonban fenn
akadt, a nekünk szánt, hadműveleti iroda nem szerveztetett 
és egyéb ujjászervezési eszméi a papíron maradtak. A leg- 
roszabb volt azonban, hogy a Stein br. által megalapított, tel
jesen szabályozott ügyvezetésben ham ar rendetlenség kez
dett elharapózni, mely annál érezhetőbbé vált, minthogy az 
általános helyzet elsötétülése a hadügyminisztérium fokozott 
tevékenységét tételezte fel. De még sem az államtitkár, sem 
a vezérkari szakosztály főnöke nem nyert teljes áttekintést 
hatásköre terjedelméről; még nem ismerték tökéletesen a kü
lönböző harcztéreken uralkodó viszonyokat és az azokon mű
ködő hadtestek állapotát. Az államtitkár ugyan levelezésben 
állott Görgeyvel, de a hadsereghez érve, utóbbinak nem volt. 
többé ideje a hadügyminisztériummal foglalkozni és a közte 
és Szabó közt. ideiglenesen fennállott levelezés általában véve 
inkább magántermészetünek tűnik fel. Szabó ily módon egy- 
ideig úgyszólván tettleges hadügyminiszter volt a nélkül, hogy 
azokkal az attribútumokkal és azzal az önállósággal birt volna, 
melyeket e fontos állás megkövetelt. Ez által Kossuth is még in-

Közlöny 134. száma nem hivatalos részében megjelent sajátságos nyilat
kozata így hangzott :

Pest, junius 11. 1849.
Ismét lemondtam, és pedig most nemcsak őrnagyi rangomról, h a- 

nem  a k a t o n a s á g r ó l  is e g é s z e n  és örök r e. A rosszakaratuak 
és az avatatlanok e lépésemet a legbotrányosabb magyarázatokkal ki
sérik. Én egyetlen nyilatkozatommal megczáfolhatnám őket a megsem
misítésig, de czáfolatom olly zavarokat idézhetne elő, mellyeket most el
kerülni hazafiui kötelesség. Ezen kötelesség mindig szent volt előttem, 
most tízszeresen a z ; tehát hogysem ezt megsértsem, inkább hagyom 
magamat rágalmazni, kisebbíteni azon ideig, midőn körülményeink vál- 
tozfával elmondhatom lelépésem okait, elmondhatom, hogyan bántak 
velem, hazafiui áldozataim, irataim és tetteimért. Addig csak arra figyel
meztetem a nemzetet, hogy rágalmazóim ollyan emberek, kik egyik
másik sutban hunnyászkodtak, mig én Bem oldalánál, Bem által meg
koszorúzva harczoltam az erdélyi csatatéreken!

P e t ő f i  S á n d o r .
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kább indíttatva érezte magát a hadügyminisztérium tevékeny
ségébe közvetlenül beavatkozni, miáltal az utóbbi intézkedé
seivel az övéi néha homlokegyenest ellenkeztek. Ez az állapot 
sajálságos jelenségeket vont maga után. Ennek bizonyítékául 
a következő esetet emlitjük fe l : Egy könnyebb koleratünet 
junius vége felé arra  kényszeritett bennünket, hogy három 
napig a szobát őrizzük. Á harmadik napon meglátogatott ben
nünket Szabó, hogy hogylétünk iránt tudakozódjék és midőn 
mondottuk neki, hogy másnap már meg fogunk jelenni az iro
dában, kérdezte, nem mehetnénk-e ki a délután folyamában. 
A kormányzó, tette hozzá, délutáni 3 órára magához hívta 
az összes osztályfőnököket és mivel úgy ő, mint Waldberg gá
tolva vannak a megjelenésben, kérne bennünket, képviseljük 
őket ottan. Csak parancsok átvételéről van szó, úgymond, 
melyeket aztán rögtön a helyszínén foganatosítanunk kell, mi 
czélból két tisztet oda fog rendelni. Eljárásunkat közöljük az 
tán ő vele. Mi megfeleltünk az államtitkár kívánságának s 
megjelentünk a mondott órában Kossuth lakásán, hol csak
ham ar az összes osztályfőnökök együtt voltak a nagyterem
ben. Nemsokára felnyílt a baloldali mellékszoba ajtaja, mely
ből e szavakkal lépett elő K ossuth: «Mindenekelőtt a vezér
kar főnökével kívánok beszélni.» Erre követtük őt a szobába, 
hol íróasztalához ült, papirt és irónt vett elő s azt a kérdést 
intézte hozzánk, mi módon intézkedtünk legutóbb a tartalékot 
és pót-csapatokat illetőleg ? A mi feleletünk amaz intéz
kedésekre vonatkozott, melyek megbetegedésünk előtt, t. i. há
rom nap előtt tétettek. Kossuth egész megütközve tekintett 
ránk, aztán hirtelen felugrott székéről s a legnagyobb izga
tottságban monda: «Mit beszél itt nekem őrnagy ur, mint a 
vezérkar főnöke ! Ezek oly intézkedések, melyek a múlt héten 
történtek, most azonban, midőn az események gyorsan egy
másra halmozódnak, egy nap egy egész esztendővel ér fel. 
Igen, tolytatá, ha a vezérkar főnöke ilyen felvilágosításokat 
ad, akkor minden megszűnt.»

Nekünk nem is volt időnk kellő választ adni e szem
rehányásra, mert Kossuth rögtön felrántotta az ajtót s a 
terembe lépett, hol az egybegyült urak előtt azt a megjegy

3 9 *
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zést tette : «Ilyen felvilágosításokat kapok én a vezérkar fő
nökétől!» Erre szót efneltünk és mindenekelőtt kijelentettük 
Kossuthnak, mi nem vagyunk a vezérkar főnöke s három nap 
óta betegek voltunk, tehát nem tudtuk, mi történt a  közben s 
végre, hogy Szabó és Waldberg külön óhajára jelentünk meg. 
hogy az ő képviseletükben csupán parancsokat vegyünk át 
és azokat legott foganatosítsuk. Kossuth sajnálatát fejezte ki 
a kellemetlen félreértés fölött, melyet csak a két ezredes meg 
nem jelenése idézett elő s egy tiszt által azonnal magához 
hivatta őket. A két ezredes csakhamar megjelent s meg nem 
jelenésük okának rövid kifejtése után ugyanazon kérdéseket 
intézte Kossuth hozzájok, melyeket előbb hozzánk intézett. 
Csodálkozása azonban annál nagyobb lön, minthogy az állam
titkár és a vezérkari iroda főnöke éppen semmi felvilágosítást 
nem adhattak. Emlékezetből nem tudták, mint mi, a korábban 
történteket elmondani, újabb intézkedésekről pedig egyáltalá
ban semmi tudomással sem bírtak.

Hogy minden további kellemetlen fejtegetéseknek elejét 
vegyük, azt a kérdést intéztük a kormányzóhoz, nem tett-e. 
mint m ár egy Ízben korábban is történt, talán ő intézkedéseket 
anélkül, hogy utólagosan értesítette volna róla a hadügy
minisztériumot? Anélkül, hogy valamit válaszolt volna kérdé
sünkre, hívta rögtön segédtisztjét s kérdte tőle, tudatta-e a 
hadügyminisztériummal amaz intézkedéseket, melyeket előtte 
való nap vele együtt foganatosított, mire Asbóth azt felelte, 
hogy a teendők nagy halmazában egészen megfeledkezett róla. 
Az nap beérkezett jelentések alapján 12 tartalék- és pót
osztag áthelyezését rendelte el Kossuth s futárok által küldte 
el az illető parancsokat. Erre Kossuth a két ezredes előtt is 
sajnálatát fejezte ki, és a rendkívül kellemetlen eset, — melyet 
itt csak azért adunk elő oly tüzetesen, hogy megvilágítsuk a 
hadügyminisztériumban akkor uralkodott viszonyokat, — ezzel 
véget ért. Ami a vezérkari osztály főnökét illeti, mi a Görgey 
részéről m ár Debreczenben kiadott megbízás értelmében j á r 
tunk el, mi értesítettük őt a folyó ügyekről s hivatalos tevé
kenysége első heteiben résztvettünk minden jelentéstételen, 
hogy véleményünket nyilvánítsuk. De azután Waldberg ön
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állóan já rt el s minthogy az államtitkártól fontos ügyekben 
hasztalan igyekezett valamely utasítást kapni, felfelé semmi 
befolyást nem birt gyakorolni és Kossuth csakhamar felismerte, 
hogy csak közönséges irodafőnökökkel van dolga, maga avat
kozott tehát he. Waldberg végre minden tájékozottságot el
vesztett az uralkodó zűrzavarban s azt irta Görgey vezérkari 
főnökének, jöjjön mint mentő a szükségben Pestre, hogy a 
minden oldalról rázúduló veszélyek ellen segélyére legyen. 
Bayer meg is jelent 24 órára Budapesten, hol a vezérkari 
szakosztályban forgott, anélkül azonban, hogy képes lett volna 
Waldberg zavarait eloszlatni.

Ezek annyira mentek, hogy néhány nappal a Budapest
ről történt elvonulás előtt Szabó felkért bennünket, nyissunk 
fel több nagy szolgálati iratcsomagot, melyek diványán voltak 
felhalmozva és nézzünk utána, nincsen-e bennök valami fon
tos. A vezérkari osztályban különben mindenki feldolgozta azt, 
ami neki kiosztatott. A hadügyminisztérium többi osztályaiban 
az ügyrend még körülbelül érintetlenül fentartatott.
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XLVIII.

A magyar központi hadműveleti iroda intézkedései a császári hadsereg
nek a Rábavonal ellen küszöbön levő támadásával szemben. — A Rábá
nál elfoglalt állás leírása. Intézkedések annak megerősítésére. — A VII. 
magyar hadtest felállítása. — A császári hadsereg állása a támadás 

előtt. — Támadási terv. — Küzdelem a Rábavonal bírásáért.

A Feld imánál felmerült további események ecsetelésére 
áttérve, mindenek előtt mutassuk ki, mi történt, vagyis inkább 
mi mulasztatott el ottan magyar részről Görgey Arthurnak a 
fővárosban töltött négynapi időzése alatt. Az a hit, hogy az 
osztrák föhadsereg a Duna balpartján kezdi meg a támadást, 
Görgeynek tatai központi hadműveleti irodájában, —- hol 
betegeskedése miatt egy ideig Klapka is tartózkodott, olyan 
erős volt, hogy az egybehangzó jelentések daczára, melyek a 
Vág mellől és a nagy Csallóközből a császári csapatoknak a 
Duna balpartjáról a jobbra folyó átalános eltolásáról érkeztek, 
Bayer ezredes az L, II. és III. hadtesteket junius 26-áig a 
peredi csata után elfoglalt állásaikban hagyta. Csak azon a napon, 
midőn a császári hadsereg m ár befejezte Haynau alatt össz- 
pontosulását a Duna jobb partján s tám adásra készült a győri 
hadállás ellen, tette meg a magyar közp. hadműveleti iroda 
ellenintézkedéseit.

A II. badtesí Guttáról Érsekújvárra helyeztetett át, és Görgey
nek Tatára érkezte után 27-én Komáromba rendeltetett s másnap,
28-án ottan összpontosult, hogy onnan a Győrnél álló VII. had
test tám ogatására nyomuljon. A Vág szemmel tartására Gutta 
és Érsekújvár közt egy elkülönilményt hagyott hátra a II. hadtest. 
Az I. hadtest, mely Köpesd és Mocsonok közt állott, 27-én egy



megfigyelő csapat hátrahagyása után a felső Vágnál Komjáthi mel
lett összpontosult és a III. hadtest Tardoskeddről és Tót-Megyerről 
Érsekújvárra nyomult. Horváth elkülönitménye és Görgey 
Armin portyázó csapata , amaz Nyitra-Verebélyről, utóbbi 
Turóczmegyéből és a bányavárosokból történt visszahúzódása 
közben Bácsra, a Garam mellé irányittattak. A központi had
műveleti iroda ez elkésett intézkedéseiből látható, hogy az I. 
és III. hadtestek közreműködése a Rábavonal védelmezésében 
ki volt zárva s még a II. hadtestté is kétessé lön és hogy 
egyedül Pöltenbergre nehezedett a megoldhatlan feladat, hogy 
ezt a vonalat három osztrák hadtest — a II. egymaga ta r
totta megszállva a nagy Csallóközt és a Duna balpartját — 
és Paniutine orosz hadosztálya ellenében, tehát összesen
66.000 e m b e r  s 290 á g y ú v a l  s z e m b e n  védelmezze.

Pöltenbergnek e czélra a Klapka részéről jun. 16-áról 
Komáromból küldött s 2 zászlóalj. 5 lovas század és 10 ágyú
ból álló hadoszloppal erősödött saját hadteste állott rendel
kezésére, mely igy mintegy 12.000 emberből állott 44 ágyú
val, továbbá a Marczaltő körül álló és a vele való működésre 
utasított Kmety-hadosztály volt még tekintetbe vehető, mely 
5700 emberből állott 17 ágyúval. A két mértföldnél hosszabb 
Bába vonal védelmére tehát összesen 17.700 ember 61 ágyú
val állott rendelkezésre, miután a II. hadtest, mint mindjárt 
látni fogjuk, kellő időben meg nem érkezhetett s a Rába mel
letti csatában részt nem vehetett. Mielőtt ezt ecsetelnők, kör- 
vonalozzuk a Győr melletti állást.

Győr a Bába és a Rábczának a mosonyi Dunaágba tö r
ténő összefolyásánál fekszik s fekvésénél, építésénél és a 
védelemre nézve kedvező helyrajzi viszonyainál fogva meg
lehetős ellenállási képességgel bir, mihelyt az összeköttetés 
hidak által helyreállittatik és a város és a külvárosok a be
járatoknál czélszerüen elsánczoltatnak. Ami ez utóbbiakat illeti, 
melyek közül az Újváros és Sziget az előbb említett két folyó 
és a mosonyi Dunaág között feküsznek, ezek nyugotról jövő 
támadás esetén két jó védelmi terep-részeket nyújtanak, mert 
az elkülönítve előnyomuló csapatokkal mindig kellő időben és 
nyomatékosan szembe lehet szállni. A bécsi külváros jól el-
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sánczolva s kellő őrséggel ellátva szintén tartható. Révfalu 
község fölött a mosonyi ág és a nagy Duna által képezett kis 
Csallóközön a még fennálló régi várfalak uralkodnak. Győrnek 
mint egykori várnak tudvalevőleg megvan a maga története. 
1527-ben I. Ferdinánd alatt várrá emelve, 1595-ben a törökök 
árulás folytán elfoglalták, 1598-ban azonban Pálffy és
Schwarzenberg fényes rohamai után 180 ágyúval együtt ismét 
elvesztették. Montecuccoli elsőrangú erőddé tette Győrt, József 
császár 1783-ban azonban felhagyott vele. Végre 1809-ben 
ismét helyreállittattak az erődítési müvek s a vereség után, 
melyet az I. Napoleon ellen kivonult magyar nemesi felkelés 
Győrnél szenvedett, a francziák földig rombolták. A régi vár
falak maradványai még megvannak a  Rába jobb partján fekvő 
belvárosban, mely emelkedett fekvésénél fogva is kedvező 
a védelemre. Az előterepet a mocsáros partu Rábcza és a 
Rába között Lesvárig mocsárok, árkok és csatornák szel- 
delik át, melyek a támadót nagyobb csapattömegek kifej
tésében gátolják, mig a védő Győrtől félmértföldre a Rábcza 
jobb partján, mely Adánál át van hidalva, csapatainak egy 
részével előretolt állást foglalhat. Végül önként érthető, hogy 
a Rábavonal védelme kiterjedésének megfelelő haderő alkal
m azását igényli, mert különben délen megkerülhető.

A magyarok az állás megerősítésére a következő sán- 
czokat em elték: 1. Négy szöggátat nyolcz ágyúra a Rábcza 
jobbpartján ; 2 . két szöggátat négy ágyúra annak balpartján, 
Abdával szemközt, hol a hid esetleges szétrombolásra elő volt 
készítve; 3. egy üteget két ágyúra és még nehány apróbb 
sánczot a Sziget külváros bejáratának védelmére ; 4. a gya
logság számára mellvéddel ellátott több sánczot a bécsi kül
város előtt 12 ágyúra. Habár junius eleje óta több gondot 
fordítottak is Győr erődítésére, a sánczok számát, elhelyezé
sét és épitésmódját illetőleg, mindamellett még sok kívánni 
való m aradt fen n ; nevezetesen több nem bírt a kellő szilárd
sággal. Különben ily túlerővel szemben a leghelyesebben és 
legszilárdabban épített sánczok sem használtak volna semmit.

Pöltenberg m ár junius 26-án megszállotta a várható 
támadásról vett hírek következtében a fenleirt állást a vé
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delmi vonal hosszával semmi arányban nem állott csapa
taival. Azoknak egy részét kezdetben a Rábcza jobb partjára 
tolta előre, mely az abdai hid körüli sánczokkal az első vé
delmi vonalat képezte, Győr védelmére pedig a következő 
intézkedéseket te t te : Révfalut, mint a jobbszárny legvégső 
pontját a kis Csallóközön, 2 zászlóalj és 2 lovasszázad szál
lotta meg 8 ágyúval; 2  zászlóaljnak 2  lovasszázaddal és 8  

ágyúval a Sziget külváros előtt és 2 zászlóaljnak 6  lovas
századdal és 9 ágyúval Kossuth Sándor alezredes alatt a 
bécsi külváros előtt kellett állást foglalnia. A belvárosban 2 
zászlóaljból álló tartalék hagyatott 2 ágyúval. Hogy a pápai 
útról leendő megkerülés ellen magát biztosítsa, Liptaynak 4 
zászlóaljból, 8  lovasszázadból és 1 0  ágyúból álló hadosztályát 
a ménfői erős állásban, Győrtől délre helyezte el Pöltenberg. 
Jun. 27 én további erősítést kapott Pöltenberg Komáromból, 
és pedig 2 zászlóaljat, 5 lovasszázadot. 2 üteggel Straube 
alezredes vezetése alatt.

Kmety hadosztálya, mely mint említettük, Marczaltőn 
állott, Rába-Sz.-Mihályig a folyó összes átkelési pontjait meg
figyelő csapatokkal szállotta meg s a még meglevő hidakat 
szétrombolta.

Alig hajtotta végre Haynau báró táborszernagy junius 
26-án seregének általunk m ár leirt összpontosítását a Duna 
jobb partján, legott eltökélte magában, hogy haladéktalanul 
támadóan lép fel, hogy a magyar hadállást a Rábánál abban 
a jogosult feltevésben egész erővel megtámadja, miszerint a 
magyar feldunai hadsereg legnagyobb része áll vele szemben. 
Az állás, melyet a császári sereg előnyomulása előtt elfoglalt, 
a következő v o lt: az I. hadtest Mosonynál állott, mögötte 
Beehtold lovas hadosztályával; a III. hadtest Egyed és Szány 
m ellett; Schneider dandára C sornánál; a IV. hadtest, a M.-üvár 
mögötti táborban és Paniutine orosz hadosztálya az ágyutar- 
talékkal Rajkán. A főhadiszállás jun. 26-án Pozsonyból M.-Óvárra 
tétetett át, hová a császár is megérkezett.
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Küzdelem a Rábavonal bírásáért.
A Rábavonal megtámadására vonatkozó intézkedések a 

győri áilás balszárnyának hadászati megkerülése s a bal
szárnynak (Kmety hadosztálya) a VII. hadtesttől leendő el
különítésére voltak számítva. E czélból a 111. hadtestnek zömével 
Árpásnál kellett a Rábán átkelni, Gerstner jobbszárny-dandá- 
rának Marczaltőnél, hogy aztán Lesházánál foglaljon állást a 
Téth felé nyomuló jobboldalnak fedezésére. A IV. hadtestnek 
ugyanaz nap Encséig kellett előőrsét előre tolni, magának pedig 
Lébényig előnyomulni.

Schneider dandára, a fentebbi hadtestek közötti össze
köttetés fentartásával megbízva. Rágyokra és Szováthra volt 
vonulandó.

Az 1. hadtestnek Barátföldig kellett nyomulni s előőrsét 
Vásárutig előre tolni. Paniutine orosz hadosztálya Mo- 
sonyba jött.

.lun. 28-án, mint a támadás napján, a sereg előnyomu
lásának a jobbszárnyát képező III. hadtesttel kellett kezdetét 
venni, mely Szemeréig volt előnyomulandó, hogy a balján 
felvonuló IV. hadtesttel összeköttetésbe lépjen. Ha itt csatára 
kerülne a dolog, e hadtest Taplánra, különben pedig Sz.-Már- 
tonra volt vonulandó.

Schneider dandárénak Bodonhelynél kellett a Rábán á t
kelni s aztán Szarkaváron és Ménfőn át Csanakra nyomulni, 
hogy ott a IV. hadtesttel találkozzék. E hadtest Rába-Patona 
közelében volt a Rábán átkelendő s azután Koronczón és 
Csanakon előnyomulandó, hogy Schneider dandáréval egye
sülve Kis-Megyeren át Pültenbergnek Szabadhegynél sejtett 
hadállását balról tám adja meg.

Az I. hadtestnek szemben kellett a rábai hadállást meg
támadni, de valamivel későbben kellett indulnia, hogy akkor 
ereszkedjék ütközetbe, ha a más két hadtest mozdulatai már 
folyamatban vannak.

Az orosz hadosztály az ágyutartalékkal Lébénybe volt 
nyomulandó, hogy mint tartalék ottan maradjon.

E jól átgondolt intézkedések annál pontosabban íögana-
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tosithatók voltak, minthogy a magyarok csapataik csekély 
számánál fogva nem hiúsíthatták azokat meg.

A III. hadtest m ár junius 26-án a Rába melletti Ár
pásra tolta előőrsül Wolff dandárát, mely Kmety gyönge elő- 
csapatait röppentyűkkel visszaszorította a túlpartról, éjjel hozzá 
kezdett a hidveréshez s 27-én reggeli 5 órakor kész lett vele, 
mire a hadtest átkelt a Rábán és Téthnek vette útját.

Pöltenberg, ki értesült róla, hogy összeköttetése Kmety- 
vel a császáriak aggasztó átkelése által veszélyeztetve van, 
26-án este 2 zászlóaljból és 4 lovasszázadból egy lovashott 
üteggel álló elkülönitményt küldött Kupa parancsnoksága alatt 
Téthre, hogy Kmetyvel összeköttetésbe lépjen. Az elkülönit- 
mény m ár 27-én reggeli 7 órakor Téthre ért, midőn azonban 
értesült, hogy az osztrák csapatok Árpásnál már átkeltek, 
Szemerére húzódott vissza, hol két honvéd gyalog-századot 
talált, melyek Kmetytöl elvágattak s Pöltenberghez akartak 
csatlakozni. Itt kapott Kupa junius 28-án reggel erősítést 
Liptaytól Ménfőről.

Kmety előcsapatainak visszavonása után Marczaltőn vé
delmi intézkedéseket tett, tudniillik sürü rajlánczczal rakta 
meg a hely közelében, a Rába jobb partján elnyúló őrzött 
töltést, a község bejáratait eltorlaszolta s 1 2  ágyút állíttatott 
fel a várkastélynál. Gerslner dandára, mely 26-án éjjel Mar- 
czaltőnél a Rábához ért, a nagy terepnehézségek miatt nem 
volt képes hidat verni s 27-én hajnali 2 órakor Várkeszőnél 
kellett azt megkezdenie. Ktnety 2 zászlóaljat, 1 lovas-száza
dot és 4 ágyút küldött oda, éjjel azonban ismét visszarendelte 
azokat s midőn reggeli 8  órakor újból két zászlóaljat küldött 
oda két ágyúval, már osztrák csapatok szállották meg a Rába 
jobb parti töltését, mire az elkülönitménv Marczaltőre húzódott 
vissza. Schütte altábornagy és hadosztály-parancsnok, ki a 
dandárnál volt s a támadást is vezette, Marczaltőre vitette le 
Várkeszőről a hidat, mire a csapatok átkeltek a Rábán, hogy 
két hadoszlopban támadásba menjenek át Kmety hadállásai 
ellen. Ez azonban nem várta be a támadást, hanem a pápai 
országút mentén eső Ihásziba vonult vissza, a hol újból állást 
foglalt. Az arczvonalban árok által fedett község mindkét ol
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dalán állította fel gyalogságát, a középen és a két szárnyon 
tüzérségét, míg 6  század huszárból álló lovasságát állásának 
szélső jobb szárnyán.

Schütte a 2 század lovassággal és egy üteggel megerő
sített Gerstner-dandárral délutáni 4 órakor kezdette meg a 
támadást. Kmety tüzérsége azonban oly heves tüzelést fejtett 
ki, hogy a gyalogság azonnal nagy veszteségeket szenvedett 
s a dandár előnyomulásában fel lön tartóztatva. E kedvező 
pillanatot arra használták fel a huszárok, hogy megtámadták 
Gerstner bal szárnyát, mi azonban azzal ért véget, hogy előbb 
hatásos ágyutüz által rendetlenségbe hozattak s aztán pár 
század dragonyos teljesen visszavetette őket. Minthogy a hu 
szárok futásuk közben az előretolt ütegeket is magukkal ra 
gadták s nagyobb rendetlenség támadt, az ütközet kimenetele 
már nem lehetett kétséges. Schütte erre gyalogságával is rög
tön tám adásba ment át két rohamoszlopban, melyeket nem 
volt képes többé feltartóztatni a Kmety arczvonala előtt fel
állított ágyuk gyilkoló tüze. Minthogy Kmety csapatai inogni 
kezdettek, megkezdte visszavonulását Pápára, mit aztán 
Veszprémig folytatott. Gerstner dandára e heves ütközetben 
(15 halottat és 162 sebesültet vesztett.

Kmety hadosztálya igy el lön vágva a VII. hadtesttől, 
melynek hadállása a III. osztrák hadtest zömének Téthig tö r
tént előnyomulása által balról hadászatilag m ár meg volt 
kerülve.

Ez a hadtest 28-án Wolff dandárával mint elővéddel 
Téthröl Szemere felé nyomult, hová Liptay is megérkezett 
Ménfőről hadosztályának maradékával. WolíT rögtön támadást 
intézett a község ellen. Mig egy zászlóalj a közeli kis erdőből 
élénk tüzelést nyitott, egy zászlóalj és két század lovasság a 
bal szárny ellen nyomult s egy szintoly erős csapat jobbról 
volt a községet megkerülendő. Rövid ágyutüzelés után a leg
első zászlóalj rohamot intézett Szemere ellen, melyből Liptay 
kivonult. Hátvédének ótalma alatt, melynek ágyúi a rohanók 
ellen voltak irányítva, a malomárkon (Bakonyfolyás) túl, mely
nek hidját leromboltatta, a Szemerétől északkeletre fekvő 
magaslatokon foglalt állást. Wolff a malomárokhoz vonultatta1
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tüzérségét és tüzeltetett, de ugyanazon pillanatban 4 század 
Károlyi-huszár négy ágyúval balszárnyára támadt, mi azon
ban azzal végződött, hogy a támadók visszahúzódtak korábbi 
állásukba. A magyarok heves tüzelése egyideig meghiúsította 
a malomárok hídjának helyreállítását, mikor azonban a hid 
ennek daczára is kész volt, akkorra m ár a III. hadtest zöme 
is Szemerére érkezett. Woll'f átküldte tüzérségét a malomár
kon és tüzeltetett.

Liptaynak azonban nem juthatott eszébe, hogy e had 
testnek ellenálljon, hanem igyekeznie kellett Ménfőt elérni, ha 
nem akarta, hogy Pöltenbergtől is elvágassék. Már tudta, hogy 
egy erős osztrák hadoszlop Bodonhelynél és Babothnál átkelt 
a Rábán. Kis-Megyer felé vette tehát visszavonulását, melyet 
lovassága fedett, melyből két század még bátran Wolff elővé
dére vetette magát, miből rövid tartam ú összecsapás támadt. 
Liptay visszavonulása közben kénytelen volt Csanak mellett 
egy nagyon hátrányos állást foglalni, mert Schneider dandá
réval találkozott össze, mely kora reggel ellenállás nélkül á tJ 
kelt ott a Rábán s északnak a csanaki szőlők felé tartott.

Liptay a szőlőhegy tövében állította fel gyalogságát, 
lovasságát a tüzérséggel pedig a magaslat és a Rába közötti 
nyílt térén. Schneider a szőlőhegyen, a magyarok bal szárnya 
ellen nyomult, mely a legnagyobb rendetlenségbe jutott. Ugyanaz 
történt Liptay lovasságával és két ütegével is, melyeket 6  

század dsidás hátra vetett.
A IV. osztrák hadtest parancsnoka, ki jun. 26-án éjjel 

a rendkívül mocsáros partok s a gátaknak magyar részről 
történt részbeni széthányása következtében Rába-Patona irá
nyában nem volt képes a Rábán hidat veretni, az erre vonat
kozó jelentés vétele után 28-án reggeli 7 órakor azt a paran
csot kapta a főparancsnoktól, ki már úgy a III. hadtest sike
reiről, mint a magyaroknak a Rába menteni gyöngeségéről 
értesülve volt, hogy most m ár a Rábcza és Rába közé nyo
muljon s hátban támadja az ahdai hídnál elfoglalt hadállást. 
Jablonovski dandárét pedig a Rába mentében levonultatta 
Wohlgemuth altábornagy, hogy alkalmas helyet keressen a 
hidverésres igy helyreállítsa az összeköttetést a III. hadtest



tel, illetve Schneider dandárával, melyek Csanaknál várták a
IV. hadtest további mozdulatait. Mig az a hadtest Benedek 
dandárával élén, Lesvár felé nyomult, az I. hadtest szintén 
megkezdte Schlick gr. alatt előnyomulását Pöltenberg arcz- 
vonala felé. Elővéddandára (Bianchi) reggeli 9 órakor indult 
el Barátföldről, őt követte a Sartori-dandár, mig a kis Csalló
közön Simbschen tábornoké d. e. 11 órakor Dunaszegről 
Révfalva felé nyomult. Midőn Bianchi Abdáról a Rábczahid 
felé tartott, a hidontuli elsánczolásokból élénk tüzeléssel fogad
tatott. Wohlgemuth eközben a bécsi külváros felé nyomta 
vissza Kossuth Sándort.

Ekkor megjelent Görgey, hogy személyesen győződjék 
meg a helyzet állásáról s megbeszélje a továbbiakat Pölten- 
berggel, ki még mindig abban a reményben volt, hogy Liptay 
talán tarthatja magát addig Ménfőnél, mig a II. hadtest a Vlll-nak 
egy kis részével megérkezik. Görgey Ménfőre sietett, hogy 
átvegye ottan a vezetést s Pöltenberg vezette Győr további 
védelmét.

A támadás m ár annyira haladt, hogy Wohlgemuth elo- 
véddandára (Benedek) közel volt hozzá, hogy hátban fogja az 
abdai állást. Ekkor Kossuth a hid lerombolása után oda 
hagyta az általa védett állást s a bécsi külváros közelebbi 
részére húzódott vissza.

Egy vadász-zászlóalj átkelt a hid lángban álló gerendáin 
a Rábcza jobbpartjára s az utászok délutáni 3 óráig ismét 
helyreállították a hidat, mire Bianchi azt a rendeletet kapta, 
hagyja azt a zászlóaljat a hídnál, saját dandárával azonban 
balra a Sziget külváros felé nyomuljon. A dandár vezetését 
Liechtenstein Ferencz hg. altábornagy vette át. Bianchi dan- 
dáránuk helyét aztán Sartorié foglalta el, mely átkelt az abdai 
hídon, hogy Benedek balján a bécskülvárosi sánczok ellen 
nyomuljon. Miután Kossuth odahagyta az abdai állást, Bene
dek tovább jobbra a Rába felé húzódott, hogy az egészen 
védtelenül hagyott nagy téren át amaz elővárosba könnyebben 
behatolhasson. Miután több üteg erődítést kapott, Herzinger 
gránátos hadosztálya követte őt tartalék gyanánt, Wohlge
muth lovassága pedig jobb szárnyán egyesült, mig Sartori
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(landára a balszárnyra jött. Erre Schlick gr. vette át a vezény
le te t 'a  csapatok fölött a Rába és Rábcza között.

A magyarok nagyon csekély létszámuk daczára igen 
vitézül védelmezték állásaikat, sőt Kossuth a bécsi külváros 
nyitott részeiből ki is tört huszáraival, a túlnyomó császári 
lovasság azonban visszaverte őket. Schlick erre úgy vonulta
tott fel 42 ágyút, hogy körülfogták s golyókkal árasztották el 
a védsánczokat. Bianchi eközben elfoglalta a Sziget külvárost, 

-honnan a bécsi külváros északi részeibe nyomult. Ugyanakkor 
Reischach tábornok is hatalmába ejtette Révfalut s helyreál
lította a hidat a mosonyi Duna-ágon.

A magyarok gyorsan megszállották hátvédeikkel a kül
városok részben eltorlaszolt bejáratait, eltávolították ágyúikat 
s lerombolták a belvárosba vivő hidakat. Ekkor parancsot vett 
t ’öltenberg Görgeytöl, hogy Győrből vonuljon ki, minthogy 
Liptay Ménfőről már Szabadhegy felé húzódott, még mielőtt 
Görgey hozzá ért volna, ki útközben vette az erre vonatkozó 
jelentést.

Pöltenberg a Görgeytöl vett utasítás értelmében délután 
4  órakor a jobb szárnynyal a komáromi országút mellett fekvő 
úgynevezett Szőlőfürt korcsmáig ment, Liptay pedig a balszárny - 
nyal Szabadhegyről Becsére húzódott vissza. Az átalános vissza
vonulási pont egyelőre Ács volt, hová Klapka, ki esti 6  órakor 
megjött Komáromból, a bal szárnyat Szt.-Ivánon és Szt.-Jánoson 
át vezette. Görgey fedezte a lovasság nagy részével és egy 
üteggel a visszavonulást, mely alatt a Bianchi dandáréval őt 
üldöző Liechtenstein hg. ellen ismételve állást foglalt s 
huszárait tám adásra is vezette.

A császári hadseregből jun. 28-án este az egész IV. 
hadtest Szabadhegynél táborozott, az I-böl Wallmoden had
osztálya a komáromi utón Szt.-Ivánig nyomult, hol táborba 
szállott, Schneider dandára még azon éjjel Puszta-Eörkényről, 
a mészáros-uton előnyomult, a III. had test este Tényőig ért 
hol táborba szállt és a jobb szárnyát képező G erstnerdandár 
Ihásziról Gyimóthra ment s igy szorosabb összeköttetésbe 
ju to tt hadtestével, melynek jobb oldalát aztán a további elő
nyomulásnál fedte. Paniutine orosz dandára az ágyutartalékkal,
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valamint Beehtold lovasosztálya, mely Lébényben és Sövény
házán tartalékban állott, csak 29-én vonult Győrön át a h ad 
sereg után.

A veszteségek jun. 27-én és 21-án voltak : 
az osztrák hadseregnél halottakban 1 tiszt, 74 közember, 
» > » sebesültekben 8  » 286 »

összes veszteség 9 tiszt, 360 közember 
és 78 ló, kik közül 6  tiszt és 221 közember Gerstner dan
dárára esett Ihászinál. Ha az összes veszteségből Schneider 
dandáráét is leszámítjuk 6  halottal, 25 sebesülttel és 36 lóval 
Ménfőnél, a G \őr körüli csekély veszteség mindössze 3 tiszt 
és 65 közember, mi egyébiránt abból magyarázható meg, 
hogy 1 egnagyobb része a tüzérségre esett.

A VII. magyar hadtest vesztesége volt: 
halottakban 2 tiszt, 31 közember, 
sebesültekben 2  » 75 >
eltűntekben 1 » 372 »

összesen 5 tiszt, 478 közember és 56 ló.
Az eltűntek legnagyobb része ismét bevonult. Kmety 

hadosztályának vesztesége ismeretlen.
Az osztrák hadsereg gyors összpontosulásával a Duna 

jobbpartján, a jól kombinált mozdulatok pontos keresztülvitele 
által s nagy túlerejével szerencsésen kezdette meg a tám a
dást, mig a magyar, melyet Görgey csak Pestről visszatérése 
után akart a Duna jobbpartján összpontosítani, hogy a tám a
dást megkezdje, most már a Rábavonal elvesztésével védelemre 
volt utalva. Az indokolhattam mulasztások okát, melyek attól a 
pillanattól fogva vették kezdetüket, midőn az osztrák dunai 
hadsereg összpontosítása a Duna jobbpartján kétségtelenné 
vált, a mérvadó egyéniségek egymásra hárítják. De mi azt 
hiszszük, hogy a hadászati helyzetnek a peredi csata utáni 
teljes félreismerésén kivül ama mulasztások fő oka a sajátsá
gos viszonyokban feküdt, melyeket a fonák rendszabályok 
teremtettek.

Görgeynek akkor mindenesetre nem lett volna szabad a 
hadseregtől eltávoznia, de kettős állása mint hadvezér és had
ügyminiszter ismételt kirándulásokra bírta Pestre. Távollétében
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Klapkának, ki akkor a Vili. hadtest és a Győrnél álló Vll. 
hadtest fölött parancsnokolt, kellett volna teljes mérvben a 
hadsereg főparancsnokságát átvenni és aszerin t cselekedni. De 
ott állott ismét Bayer, Görgey vezérkari főnöke az ő kivételes 
állásában. Görgey őt, mint olvasóink tudják, hadügyminiszterré 
történt kinevezése alkalmával távollétében helyettesévé nevezte 
ki azzal a hozzáadással, hogy intézkedéseit mindenki ép ugv 
tisztelje, mintha ő tőle erednének. Ily körülmények közt 
Klapka annál kevésbé m aradhatott ment a befolyástól, mert 
átalában nem szokás a felebbvaló képviseletében csak néhány 
napra fennálló intézkedéseket felforgatni, annál kevésbé háború
ban a fővezér hozott határozatai ellen eljárni. A mulasztások
ért, melyeket Görgey három napi távoliéle alatt, t. i. jun.
24-étől 27-éig elkövetett, első sorban csak a központi had
műveleti iroda főnöke volt felelős. Klapka, a ; ki üdülésül 
Tatán tartózkodott, mindenesetre nagyobb befolyással lehetett 
volna rá.

E megjegyzések után áttérünk ismét, a két, hadsereg 
további mozdulatainak leírására.

Görgey a vele szemben álló túlerőre való tekintettel 
arra az elhatározásra jutott, hogy a VII. és II. hadtestekkel 
a komáromi elsánczolt táborba húzódik vissza s az I. és 111. 
hadtest megérkeztéig várakozó állásban marad ott, de mihelyt 
serege összpontosítva lesz, támadásba megy át.

A VII. és II. hadtestek s a VIII. hadtest oszlopai foly
tatva visszavonulásukat 29-én napfelkelte előtt a Gönyő mel
letti táborból Ácsig nyomultak és 30-án vegyes fegyverne
mekből álló előcsapalokat hagyván e helyütt hátra, egész az 
elsánczolt táborba. Nagy-Igmándra egy lovas elkülönitményt 
rendelt Görgey a mészáros ut szemmeltartására és hírszer
zésre Kmety hadosztályáról, melynek Sz.-Mártonon át még 
Győrből azt a parancsot küldte, hogy Komáromra való visz- 
szavonulását Romándon és Kisbéren át vegye.

Ennek a hadosztálynak, ha Haynau br. szives lett volna 
Görgey megérkezését Pestről s hadseregének összpontosítását 
a Duna jobbpartján bevárni, azután magát megtámadtatni és 
megveretni: Sz.-Fehérváron és Pakson át, hol már hid volt

Gelich: Függetlenség i h a rc / I I I .  kö te t. 4 0
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verve számára, a déli hadsereghez kellett, volna csatlakoznia. 
De ennél a rendeltetésnél kellett maradnia most is, midőn az 
ellenkező eset állott be, t. i. Haynau megtámadta és meg
verte a jun. 21-ke óta Vágnál, az érsekujvári dunaágnál, 
Komáromnál és a Rábavónalnál szétszórtan feküdt magyar 
dunai hadsereg egy részét s az övéinek gyors előnyomulása le
hetetlenné tette Kmety elvágott hadosztályának Görgeyvel 
egyesülését.

Az osztrák főhadsereg jun. 29-én folytatta előnyomulá
sát. Az I. hadtesttől Reischach dandára Gönyőre, zöme Sz- 
Jánosra jött, a IV. hadtest a mészáros-uton Bőnyre, a III. 
hadtest Sz.-Mártonon át Mező-Eörsre a sz.-fehérvári utón, 
Bechtold lovas hadosztálya Sz.-Iványra vonult és Paniutine 
orosz hadosztálya az ágyutartalékkal Hecsére. Győrött csak 
egy zászlóalj maradt helyőrségül.

Jun. 30-án az I. hadtest Szováth és Ácsra, a IV. hadtest 
Nagy-Igmánd és Csanakra, a III. hadtest Gsép és Kisbérre, 
Bechtold lovas hadosztálya Bábolnára és Paniutine orosz had
osztálya az ágyutartalékkal Báánra vonult, hová a főhadi
szállás is helyeztetett.

A Kmetyről leendő hírszerzés végett kiküldött lovas elkü- 
lönitmény, a mint a IV. osztrák hadtest csapatai Nagvigmánd 
felé közeledtek, gyorsan az elsánczolt táborba húzódott vissza, 
minek az lett következése, hogy a magyar előcsapatok parancsno
ka, kinek meg volt hagyva, hogy a Czonczóvonalat csak túlerővel 
szemben hagyja oda, azt mégis feladta, mert a hátráló hu
szár elkülönitményt egy őt már megkerült osztrák lovas csa
patnak tartotta.

Ez a félreértés aztán azt vonta maga után, hogy a csá
száriak jul. 1-én nemcsak a Czonczóvonalat, hanem az ácsi 
erdőnek e község és a Komárom előtti elsánczolt tábor kö
zött fekvő s Puszta-Harkály felé nyúló kiszögelését is meg
szállották, mit a magyar előcsapatok parancsnoka elmulasztott 
megtenni. Emez erdőrész visszaszerzésére Görgey még az nap 
este 6  órakor egy nagyobb elkülönitményt küldött ki 3 üteg
gel, mely a Reischach dandárnak ott felállított elővédét megtá
madta, mely annak az ő felvételére az erdőben előnyomuló
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zöméhez ment vissza. Egy üteggel, melyet Liechtenstein hg 
maga vezetett elő, rövid ágyuharcz fejlődött ki, mely azzal 
végződött, hogy a magyar elkülönitmény minden komolyabb 
ellenállás nélkül az erdőrészlet birtokába jutott.

Jun. 30-án a III. hadtest Érsekújvárról Komáromba ért.
A császári hadsereg főparancsnoka a következő k i á l t 

v á n y t  bocsátotta ki Győrből, melyben a felállított törvény
székek illetősége alá tartozó ügyek részletesen fel voltak 
sorolva. A kiáltvány igy hangzo tt:

P r o k l a m á c z i ó .
ü  cs. és kir. felsége folyó évi május 30-áról szóló leg

felsőbb Manifestuma által, a had- és ostromállapotban lévő 
Magyar és Erdély koronatartományokra nézve reám ruházott 
kormány hatalomnál fogva rendelem, mint következik :

1. §. A m. évi október 3-án kibocsájtott és ugyanezen 
hó 8 -án az akkori magyar országgyűlésen kihirdetett legfelsőbb 
kir. Manifestum által Magyarország, az Erdélyi Nagyfejede
lemség pedig az ottani parancsnok báró ^Puchner főtábornagy 
múlt évi október 18-áról szóló Proklamatiója által a hadi 
törvények alá állíttatott.

A mondott naptól, t. i .  október 8 -ától Magyarországban 
Erdélyben pedig október 18-ától kezdve minden büntettek és 
vétségek, melyek a magyar pártütéssel összeköltetésben van
nak, ha bár polgári személyek által követtettek is el, hadtör
vényi eljárás alá esnek.

E végből különös hadi törvényszékek vannak felállítva, 
melyek a fennálló hadi törvények és a sereg fővezérei által 
kibocsájtott Proklamatiók alapján sommásan járandanak el.

Ezen haditörvényszékek Ítélnek :
a) Halálos büntetésre, kötél vagy lőpor és golyó által ;
b) deportatióra, (hazán kívüli helyekre szállítás);
c) tőgsági büntetésekre, t. i. sánczm unkára nehéz vagy 

könnyű vasban, vár-, fogház- és porkoláb rabságra vasban 
vagy vas nélkül;

d) pénzbeli büntetésekre.
40*
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A felségsértés miatti elitéléssel akárhol létező összes 
vagyonnak elvesztése együtt jár, mi az Ítéletben kimondatik.

2. §. A hadtörvényszéki eljárásnak különösen alá vet
tetnek :

a) azok, kik a fen hivatkozott legfelsőbb Manifestum, 
mely által a magyar országgyűlés feloszlattatott, kihirdetése 
után, annak tanácskozásaiban és határozataiban részt vettek ;

b) az úgynevezett honvédelmi bizottmány minden tagja 
a  mennyiben az 1848-ik évi október 8 -ika után abban hiva- 
taloskodtak ;

c) a pártütő kormány által kinevezett minden kormány- 
biztosok.

Azoknak, kik viseletűket igazolhatni vélik, erre az al
kalom, a haditörvényszékek előtt tovább is fenmarad.

3. §. A rögtönitéleti eljárásnak helye van mindazok 
ellen, kik a debreczeni pártütő gyülekezet folyó évi április
14-iki felségsértési határozatában, mely által Magyarországnak 
az ausztriai monarchiátóli tökéletes elválása kimondatott, reszt
vettek.

A rögtönitéleti eljárás alá esik még :
a) a ki a népet lázadásra csáb ítja ;
b) a ki a cs. kir. austriai vagy cs. orosz seregek ellen 

fegyverrel él, a nélkül, hogy a felkelők valamelyik fegyveres 
hadtestéhez tartoznék ;

c) a ki a pártütő kormánytól vagy az általa kinevezett 
biztosoktól még parancsot elfogad, vagy annak engedelmeskedik:

d) a ki árulásban, egyetértésben, vagy ellenséges meg- 
rohanás vezetésében résztvesz;

e) a ki a hozzája bocsájtott Proklamatiót vagy egyéb 
rendeléseit a cs. kir. polgári és katonai hatóságoknak, melye
ket közhírré tenni hivatalos állásánál fogva köteles, kihirdetni 
elmulasztja, vagy azokat elsikkasztja ;

f)  a ki akárminő fegyveres pártütő hadtesteket fogad 
vagy vezére l;

<7) a ki a népfelkelést a cs. kir. austriai vagy cs. orosz 
seregek ellen felhivja, rendezi vagy vezérli;
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h) ki cs. kir. austriai vagy cs. orosz katonát — ha 
mindjárt eredmény nélkül is — hitszegésre csábítja ;

i) a ki futárokat, szállítmányokat, egyes csapatokat, va
lamint altaljában a es. kir. austriai vagy cs. orosz sereg 
szolgálatában lévő személyeket megtámadja, vagy nékiek akár 
mi módon kárt okozni és akadályul tenni merészelnek ;

k) a ki ü  felsége a császár törvényes kormányához ra 
gaszkodó személyeknek e miatti elítélésében vagy büntetésé
ben közremunkálkodik, valamint az is, a ki azok vagyona 
elkobzásában, zár alá vételében és eladásában résztvesz.

Minden ilyetén elkobzások, zár alá vételek és eladások, 
semmiseknek és mit sem érőknek nyilváníttatnak, következés
képpen azok, kik ilyen vagyonbeli tárgyak birtokába akármi 
módon jutottak, azon kívül, hogy reájuk a rögtönitéleti eljá
rás alkalmaztatik, azon tárgyak visszaadására és a k á rv a llo t
tak teljes káratlanitására szorittatnak.

§. Fegyver vagy lőszer eltitkolása a környülállások 
szerint haditörvényi vagy rögtönitéleti bíróság által tárgyal- 
tat.ik.

5. §. Azon cs. kir. tisztek, katonai és polgári hivatal
nokok, kik az álladalomtól évi fizetést vagy nyugdijt húznak, 
ha ellenök az adja magát elő, hogy megegyezésükkel fiaik a 
pártütőknél szolgálnak, vagy ők azon fiaiknak segedelmet 
nyújtanak, a pártütés előmozdítása miatt, haditörvényszék 
elejébe vonattatnak, egyszersmind hivataluk és fizetésüktől 
felfüggesztetnek, s nyugdijaik visszatartatnak.

6. §. Azon helységek, melyekből több lakosok egyesülve 
a cs. kir. austriai vagy cs. orosz seregbeli futárokat, szállit- 
mányokat, egyes katonai csapatokat, valamint áltáljában a 
cs. kir. austriai vagy cs. orosz sereg szolgálatában lévő sze
mélyeket megtámadni vagy azoknak akármi módon kárt okozni 
és akadályul lenni merészkednek, felgyujtatnak.

7. §. Oly zsidóközségek, melyeknek tagjai a pártütő kor
mány által elkobzott valamely jószágot magokévá tesznek, a 
jószág visszaszolgáltatásán kívül, érzékeny pénzbeli büntetés 
alá esnek.



630

Ilyetén büntetéssel fenyittetik a zsidóközség azon eset
ben is, ha tagjai a pártütöknek kémekül szolgáltak, vagy azok 
ügyét bármi módon előmozditották.

Főhadiszállásomon Győrött, Julius 1-én 1849.
B á r ó  H a y n a u,

táborszernagy és hadsereg fó'parancsnokja.

Itt elhagyjuk a hadsereget, hogy a Komáromha történt 
visszavonulása után beállott eseményeket, a kormány részéről 
tett intézkedéseket és más figyelemre méltó eseményeket elő
adjuk.
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XLIX.

Görgey levele a kormányhoz. — Csányi, Aulich és Kiss Ernő Görgey- 
nél. — Kossuth a hadügyminisztériumban. — A bankjegysajtó, a fegy
vergyár és a táborszer-hivatalnak az anyagkészlettel együttes áthelyezése 
Szegedre s a ruházati bizottságé Aradra. — Pénzhiány. Egy fó'városi köl
csön felvétele. — A kormány értesítése a főváros esetleges elhagyása tár

gyában. — Kossuth három levele Bemhez.

A Rábavonal elvesztése, ama nagy felületesség nyil
vánosságra jutásával, melylyel a magyar feldunai hadsereg 
hadműveletei a Vágtól kezdve Győr kiürítéséig vezettetlek, 
könnyen érthetően nagyon elkeserité Görgeyt s mintha a 
kormány és különösen Kossuth maga lett volna oka a fonák 
rendszabályoknak és mulasztásoknak, m ár jun. 28-án egy a 
kormányhoz intézelt levelében öntötte ki epéjét, mely levél
ben következőket monda :

«A kormány meneküljön haladéktalanul Nagyváradra, 
vigye magával a bankot és minden készletet, mert őt túlszár
nyalhatja az ellenség, mi okból nem képes a fővárost csak 
negyvennyolcz óráig is biztosítani. A m i ő t  i l l e t i ,  v e l e  
n e  t ö r ő d j é k  a k o r m á n y ,  h a n e m  h a g y j a  ő t  s a j á t  
s o r s á r a  é s  k ü l d j ö n  n e k i  p é n z t .  Szemere állítása 
szerint, száz millió frtot kért volna, de ez hozzá tette, hogy 
ez csak keserű gúny volt Görgeytől a kormány szorultságával 
szemben. Ez a levél, mely egyenesen lesújtó benyomást tett a 
kormányra, az e n g e d e l m e s s é g  f e l m o n d á s á t  i n 
v o l v á l t a .

Az napon, melyen Görgey eme levelet a kormánynak 
elküldte, Csányi közlekedési miniszter Aulichkal és Kissel meg
jelent nála, hogy közöljék vele a minisztertanács határozatát, 
melynek értelmében seregével gyorsan Budára vonuljon, mint
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hogy az összes seregek az ország déli részeiben fognának 
összpontosittatni. Jellemző marad, hogy a kormány határoza
tának súlyt kölcsönzendő, küldöttség útra indítását tartotta 
szükségesnek, mely oly férfiakból állott, kik befolyást voltak 
képesek Görgeyre gyakorolni. Görgey ki is jelentette, hogy 
Budára vezeti a sereget, de hozzátette, hogy ez juh 3-dika 
előtt meg nem történhet.

Kossuth Görgey levelével megjelent délelőtt a had
ügyminisztériumban Asbóth kíséretében s tudatta Szabóval, 
Waldberggel és velünk annak tartalma egy részét, megjegyezvén 
aztán: « T e h á t  h o l n a p u t á n  m á r  i t t  l e h e t n e k  a z  
o s z t r á k o k ,  b á r  G ö r g e y  c s a k  t e g n a p e l ő t t  b i z 
t o s í t o t t  r ó l a ,  h o g y  n e m  k e l l  a k o r m á n y n a k  s z é k 
h e l y e  m i a t t  a g g ó d n i a . »  E megjegyzésre mi azt mon
dottuk, hogy a túlszárnyalástól való félelem túlzott, mert a 
császári hadsereg nem vonulhat el nyakra-főre Komárom 
előtt mindaddig, mig Görgey az övéivel ott áll. És hogy a fő
város ellen esetleg indított hadoszlop megjelenésétől sem lehet 
két napig tartani, miután Kmety hadosztálya még nem érte 
el Sz.-Fehérvárt. A helyzet, mondók, azonban a kellő rend
szabályok megtevését követeli.

Ezek azonnal megtétettek, a bankjegysajtó Szegedre 
szállíttatott és mivel a Tschejodajeff orosz tábornok által 
Debreczen ellen intézett diversió folytán a kormánynak Pestre 
történt költözködése alkalmából annak ottan maradt fiókját 
szintén biztosságba kellett helyezni, nagy pénzügyi kalami- 
tás állott be. Az időtől eltekintve, melyet a 6000 mázsa 
nehéz gépek és az anyag elcsomagolása s szállítása igénybe 
vett, 14 nap kellett azoknak Szegeden való felállítására. Ez 
idő alatt semmi pénzek nem folytak be a kincstárba, a bevé
telek a szövetséges hadak előnyomulása következtében egyre 
apadtak. Kossuth a legsürgősebb kiadások fedezése végett egy 
millió forint fővárosi kölcsön felvételére volt kényszerülve, mit 
meg is kötött. Még veszélyesebbeknek bizonyultak a katonai 
telepeknek Nagyváradról a fővárosba történt áthelyezésének 
következményei, mert ujabbi áthelyezésük egyértelmű volt 
további tevékenységük beszüntetésével. A f e g y v e r  g y á r
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Szegedre vitetett, a h a d s z e r  h i v a t a l  az összes anyag- 
készlettel szinte Szegedre, az azóta lerombolt várba szállíttatott. 
Ulrich igazgató az oda vitt ágyukkal felszerelte a dorozsmai 
sánczokal. A Lukács és Nyitrai alatt álló r u h á z a t i  b i 
z o t t s á g  nagy készleteivel másodízben is elhagyta az Új
épületet s Aradra ment, hol a készletek nagy része az erődbe, 
a nagyobb pedig üresen álló apró boltokba helyeztetett el, 
melyeknek őrzésére nagyszámú legénységet kellett alkalmazni.

Miután a kormány junius végén több törvényt, neveze
tesen a testvérvárosoknak egy fővárossá egyesítéséről, a fő
városi rendőrség államosításáról, mi csak az újabb alkotmányos 
aera alatt vitetett keresztül, tett közzé, továbbá rendeleteket 
a Margitsziget s a főváros más pontjainak szépitési munkála
tairól, tehát mind olyan rendszabályokat, melyekből nem le
hetett a közel jövőben Budapest kiürítését következtetni : a 
lakosság nem kevéssé volt meglepetve, midőn a kormány jun. 
30-án kilátásba helyezte ez eshetőség bekövetkezését. Ezt, a 
következő hirdetés által te t te :

É r t e s í t é s
a f ő v á r o s  p o l g á r a i h o z .

A hadi munkálatok természetéhez tartozik, hogy azok 
semmi tekintetek állal nem engedhetik magokat korlátoz látni. 
Ha a hadi intézkedések kívánják, a kormány köteles áldoza
tul hozni a pontosabb közigazgatás érdekeit is, mik csak a 
fővárosban találnak kielégítést. Midőn Ausztria minden erejét 
megfeszítve, a muszka haderővel tör ellenünk újólag, ily 
vészteljes időkben legfőbb tekintet a hadi munkálat, mellynek 
minden mást lel kell áldozni.

Ezért ne legyen a fővárosnak váratlan esemény, ha épen 
a főváros, de még inkább az egész haza s a szabadságra 
segítő diadal érdekében, a kormány némi időre székhelyét 
innen el és oda helyezné, hol az a hadi munkálatok kellő 
fejlődését nem akadályozná.

A kormánynak e lépésében sem lesz más czélja, mint 
a haza megmentését biztosítani.

Budapest, junius 30. 1849.
Az ország kormánya.
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Julius 1-én éjjel tért vissza Csányi, Aulich és Kiss Ernő 
küldetéséről, és a hir. hogy Görgey késznek nyilatkozott sere
gével Komáromból elvonulni, kissé megnyugtatóan hatott a 
kormányra.

Kossuth a legnagyobb szorongattatások idejében Bemet 
ajándékozta meg kiváló bizalmával, kivel nagyon élénk leve
lezést folytatott s kit. minden előfordult dologról értesített, itt 
közöljük a három első levelet abból az időből.

A kormányzó B e m  altábornagy úrhoz.
Pest, junius 28. 1849 estve.

E perczben kapom Kolozsvárit junius 23-áról irt levelét. 
— Az orosz Erdélybei invasiojáróli tudósítás már tudva volt 
előttem. Ezredes Kissnek Brassónál történt halála fájdalmasan 
hatott rám,

Fájdalommal látom át, hogy altábornagy ur Erdélyből a 
Bánátba most nem jöhet ki.

De a vész ott is igen nagy, mint általán mindenütt. 
Most jönnek legnehezebb napjaink ; áldja meg Isten fáradal
mainkat, mert valóban szükségünk van rá.

Bánátban a parancsnokok közt örökös viszály van, de 
rend, összetartás, egyességre van szükségünk, különben el
vesztünk.

A Bács-Bánátra nézve következőleg rendelkezőnk (altábor
nagy ur személyesen nem mehetvén oda). Ott három had
test van.

í. A volt Vécsey-féle. most Guyon kormányozza,
II. a váczi (Perczel féle test), parancsnok Tóth,
III. az, melyet altáb jrnagv ur az önnek Dévára adott 

segédcsapatok helyett személyesen kivezetett. Testparancsnok 
Bánffy.

Minden bács-bánáti egyesült seregek és osztályok fő- 
parancsnoka oda nyilatkozik, önön vagy Perczelen kívül senkinek 
sem engedelmeskedni. Megadtam ugyan neki a szükséges u ta
sításokat, de tisztelettel kérem altábornagy urat, adja meg 
ön is a Bánátban levő, ön seregéből oda parancsolt katonai 
parancsnoknak az utasítást, hogy mindaddig, mig ő öntől
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különválva operál, azt tartozik főparancsnoknak nézni, kit a 
kormány erre h a tá ro z ; ez most altábornagy Vetter, ön altá
bornagy ur nem mehetvén oda.

De véleményemet tisztán, nyíltan ki kell mondanom, 
hogy ha gyorsan, igen gyorsan egyesíthetjük erőinket, a haza 
meg van mentve, ha nem : nincs. Vérző szívvel bár, de szi
lárd meggyőződéssel ki kell mondanom, hogy ha ez gyorsan 
történik, egész provincziákat, sőt az ország négy ötödrészét 
kész vagyok feladni, hogy erőink gyorsan concentráltathassa- 
nak. Mert úgy megverjük az ellent s a megvert ellentől az 
elveszett provincziákat magoktól visszakapjuk, de ha a főerő 
szét veretik, a nemzet elvesz, s a provincziák mit sem hasz
nálnak.

Óhajtanám azért, hogy ön egész erejével kijöjjön, egye
süljön a többi testekkel, vegye át a főparancsnokságot, úgy 
tour ä tour megverjük elleneinket s visszanyerjük a világ sza
badságát.

Ha ez nem lehet, félek, hogy 14 nap alatt egy catastropha 
történik.

Azonban az országot utolsó emberig védendem. — Ma
gyarhon népeit most fegyverre szólítom.

Nagyváradra parancs ment, hogy a két üteg, mely ezen 
s a jövő héten felszereltetik, rögtön küldessék önhöz, mint 
ígértem. Gyalog- vagy lovas ütegek lesznek-e, nem tudom. De 
inkább azt hiszem, jobb ma egy gyalog üteg, mint két hét 
múlva lovas ; mert ki tudja, mennyi ideig mienk még Nagy- 
Várad ?

Kérem a Vetter főparancsnoksága iránti avisót a bánáti 
seregekhez elküldeni — igen sürgetó's, különben zavar lesz.

Ajánlom magamat az ön szives barátságába

K o s s u t h ,  kormányzó.

Az ország kormányzója altábornagy Bemhez.
Sietve tudatom önnel, hogy a tegnapi győri csata ránk 

nézve rosszul ütött ki, seregeinknek Győrt oda kellett hagyniok.
Annál sürgetőbb szükséggé vált, hogy altábornagy ur
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velünk itt egyesüljön; ha ezen egyesülés elég gyorsan meg
történt, a haza meg van mentve.

Budapest, junius 29-én 1849.

Az ország kormányzója 
K o s s u t h .

Az ország kormányzója altábornagy Bemhez.
Pest, junius 29-kén 1849.

Görgey tábornokot 50,000 ember Gyó'rnél megtámadta s 
legyőzte.

Ezáltal azon terv, hogy Ausztria ellen nyomuljon s az 
alsó seregekkel fen egyesüljön, lehetlenné vált. Meghatározta- 
tott tehát, hogy Komáromnál erős őrizet hátrahagyásával a 
többi sereg alant concentráljon, úgy hogy az erdélyi, német 
bánáti s felső seregek s Visocky teste Szeged felé nyomul
janak s a bács-bánáti sereggel egyesüljenek.

Ezt azon hozzáadással tudatom önnel, hogy az orosz 
seregek Tokajon át a Kemény osztálylyal 8, mások szerint
20,000 emberrel átmentek a Tiszán s m a Nyíregyházán 
vannak.

Ezáltal az ellenség Debreczen s Nagy-Várad alatt úgy 
látszik az ön serege háta mögé akar menni s önt a többi 
seregtől elvágni.

Főfeladatunk legyen ezt meggátolni s a kormány részé
ről a fenleirt concentrálás ezért határoztatott.

Éjfél van. Miniszter Csányi, altábornagy Kiss és tábor
nok Aulich e perczben indulnak Görgeynek a Szegednéli con
centrálás iránt határozott rendeletet megvinni.

Bizalmasan legyen mondva, a kormány székhelye is oda 
letelik.

Kitartás és remény jó ügyünk diadalára !
K o s s u t h ,  kormányzó.
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L.

A komáromi csata julius 2-án.

Az osztrák hadvezér julius 2-án Komárom ellen nyo
mult hadseregével azzal a szándékkal, hogy ütközetre birja a 
magyar feldunai hadsereget s annak elfogadása és kedvező ki
menetele esetén visszaszorítja azt az elsánczolt táborba, me
lyet aztán körülzár. A támadás kiterjesztése az elsánczolt tá
borra egyenesen meg volt tiltva az alparancsnokoknak. Ha 
azonban Görgey nyílt terepen nem fogadná el az ütközetet 
az elsánczolt vonal előtt, Haynau báró kész volt egyelőre a 
Komáromtól Budára vivő utak megszállásával beérni.

A magyar feldunai hadsereg junius 30-án elfoglalt állásá
ban a komáromi elsánczolt táborban és az előtt állott.

Komárom április 26-án történt felmentése óta nagyon 
sok történt e hatalmas erőd, nevezetesen pedig jobbparti elő- 
terepe ellenállási képességének emelésére. Az 1848-ban nagy 
kiterjedésben épített elsánczolt tábor egyes sánczok eltávolí
tása, a téli hadjárat alatt megrongáltak kijavítása s több uj. 
czélszerüen elhelyezett erődök építése által jelentékenyen meg- 
erősittetett. így a Homokhegyen (Monostor) egy nagy és erős 
redoute építtetett 12 ágyú befogadására, mely uralgó fekvésé
nél fogva Uj-Szőny fölött az állás sarkpontját képezte. E re- 
doutehoz csatlakozott tiz erős zárt sáncz. előretolt kisebb 
nyitott sánczokkal, melyek egy hatalmas ívben a dunai hídfő 
elé húzódtak és Uj-Szőnyt félkör alakjában körül zárták. A 
sánczok az imént említett nagy redoutetól 1-től 10-ig nevez
tettek.

Midőn a sereg julius 2-án megtámadtatott, ismét nem
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volt teljes számmal a helyszínén, mert az elkésett intézkedé
sek következtében az í. hadtest, mely. legerősebb volt, még 
Érsekújvárnál állott, Görgey tehát a csata napján, a kom á
romi helyőrség négy zászlóalját is beleértve, csak mintegy
25.000 ember, 4000 ló és 124 ágyúval rendelkezett.

Ezek közül a komáromi négy zászlóalj a II. hadtest há
rom zászlóaljával mint jobbszárny megszállotta a monostori 
1., 2. és 3. számú főerődmüveket az előretolt nyitott sán- 
czokkal együtt, a VII. hadtest mint középhad a 4— 7. sárr
ázókat Uj-Szőnytó'l nyugotra, a Ili. hadtest mint balszárny a 
keletre eső 8— 10. sánczokat, továbbá a hidfőt és Ó-Szőny 
községet. A II. hadtest az elsánczolt táboron belől tartalék
ban állott.

A császári hadsereg előnyomulása julius 2-án reggeli 5 
órakor vette kezdetét a IV. hadtesttel, mely Igmándról Puszta- 
Gsémen át Puszta-Harkályra nyomult, hol jobb szárnyán 
Bechtold lovasosztályával állást foglalt, mig Paniutine orosz 
hadosztálya a csémi magaslatokon maradt tartalékban. A 
mint a IV. hadtest felállott, felkerekedett az I. hadtest Ácsról 
és Lovadról, hogy Uj-Szőny ellen előnyomuljon és a III. had
test Gerstner dandárát Kisbéren hagyván, Igmándra ment. hol 
egyelőre fő tartalékként kellett maradnia.

Reggeli 8 óra tájban vették észre a magyar táborban 
az osztrák csapatok előnyomulását, Görgeynek azonban egy 
oldalról sem tettek erről jelentést. Ellenben Pöltenberg és 
Leiningen azt a hibát követték el, hogy csapatokat toltak 
előre az elsánczolt táborból. Az előbbi hadtestének négy zász
lóaljával s a komáromi zászlóaljak egy részével messze túl a 
tábor ágyúinak lőtávolán s lovasság és tüzérség hozzáadása 
nélkül nyílt terepen a szőlők és az ácsi országút között fog
laltatott á llá s t; Leiningen pedig Pigetyt küldte előre több 
század huszárral, kiket a Bechtold hadosztályához tartozó 
Simbschen lovas-dandár legott visszavetett. Üldözés közben 
azonban a magyar ütegek lőtávolába ért ez a dandár, hátrált 
s magát előbbi állásában összeszedni volt kénytelen. Pigety 
erre újból előnyomult 8 századdal és néhány üteggel, me
lyeknek Bechtold hadosztályának második harczvonalát, az
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1-ső dsidás-ezredet és az 5. könnyű lovas-ezred öt századát 
küldötte Mennsdorf gróf ezredes alatt elébe. A huszárok e 
második tám adása még rosszabbul végződött, mert egy üteg 
elvesztésével verettek vissza. Benedek dandára, mely már a
IV. hadtestnek Uj-Szőny felé történt előnyomulása alatt ki
küldetett, hogy e községet hatalmába ejtse, most Simbschen 
lovas-dandárának egy része által tám ogatatott, mely az emlitett 
összecsapások után az ó szőnyi szőlőktől nyugotra eső m a
gaslatokon elfoglalt állására húzódott vissza. Benedek a terep 
egyenetlensége által fedve közeledett Ó-Szőny felé, visszaszo
rította az előretolt honvéd osztagokat s déltájban a magya
rokra nézve nagyon fontos helység birtokába jutott,.

Az I. osztrák hadtestből Ácsról történt előnyomulása 
közben csak Sartori elővéd dandára, mely az ácsi erdőt két 
oszlopban átkémlelte, bukkant két honvéd zászlóaljra a meggyfái 
erdőben, melyeket azonnal kiszorított. A többi dandárok el
lenállás nélkül érték el az erdő túlsó szélét. E hadtest to
vábbi előnyomulása közben Bianchi dandára követte a Sarto- 
riét a komáromi utón, mig Ludwig lovas-dandára tőle jobbra 
haladt és Scbneideré az ácsi magaslatokon tartalékban maradt.

Reischach dandára egy badihidon átkelt, a Czonczó pa
takon, megszállotta az erdő túlsó szélét és Sartori dandára 
baloldaloszlopának megkerülési mozdulata s egy 12 fontos 
üteg által támogatva, a dunaparti szőlőkbe nyomult, melyeket 
a komáromi zászlóaljak egy része tarto tt megszállva. Hosszabb 
csatározás után hatalmas szuronytámadásban úgy visszave
rettek e zászlóaljak, hogy egy részök futásnak eredt.

Görgey, ki mint említettük semmi jelentést nem kapott 
az eddig történtekről, a Monostor felől hallott ágyúzásra az 
elsánczolt, táborba sietett,, útközben Klapkával találkozott, ki 
rövid pesti kirándulásáról tért vissza. Görgey a balszárnyon 
Klapkát bízta meg az ütközet vezetésével, mig a középhad
ban és a jobb szárnyon magának tarto tta azt fenn. Miután 
közösen meggyőződtek a helyzet állásáról, elváltak egymástól.

A szőlőkben folytatott ütközet kedvezőtlen kimeneteléről 
vett jelentésre Görgey legelőbb is oda lovagolt, hogy vagy 
helyreállítsa az ütközetet, vagy legalább feltartóztassa a fu
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tást. Midőn az előretolt sánczokon átlovagolt, azokat még a 
komáromi zászlóaljak többi részei tartották megszállva. De 
mintegy fél ágyulövésnyire azokon túl egy futó csapatra ta 
lált. Ezeket sikerült kísérete segitségével még feltartóztatni, a 
futók száma azonban egyre növekedett s ezek most már a 
Homokhegy lejtői felé vették utjokat, hogy a Duna partjára 
és annak mentében az elsánczolt táborba jussanak. Görgey 
tehát oda sietett elébök s miután kiáltozásai mitsem hasz
náltak, két ágyút állíttatott fel a partszél meghosszabbításá
ban s kartácscsal lövette a futókat, minek aztán meg lett a 
maga hatása. Mert most m ár ismét a hegynek felfelé szalad
tak, hol aztán egy huszár osztag összeszedte őket.

Mig Görgey a komáromi futók egy részét ránczba szedte, 
a VII. hadtest a nyílt terepen a szőlők és az ácsi országút 
közt reggel óta felállított négy zászlóalja visszatért az elsánczolt 
táborba és az előretolt három sáncz elveszett.

Reischach dandárának előcsapatai, 2 század vadász és 
egy gyalog-zászlóalj, további rohamos előnyomulásukban a 
futók többi részét maguk előtt űzve elérték a sánczokat, visz- 
szaverték a komáromi zászlóaljak másik részének kitörési kí
sérletét s miután egy röppentyű üteg megingatta azokat, ro
hammal bevették a sánczokat és saját ágyúikkal lőtték a fu
tókat.

Dél volt és Haynau báró azt hitte, hogy az elért ered
mények által megoldotta a nap feladatát. A magyarok, minden 
komolyabb ütközet elől kitérve, a sánczok mögé húzódtak 
vissza ; a fő dolog volt azonban, hogy elvesztették Ó-Szőnyt 
s ezzel együtt a komárom-budai összeköttetési vonalat is. 
Haynau báró erre elrendelte, hogy táboraikba térjenek vissza 
a  hadtestek. Benedek dandárának Ó-Szőnyön hátrahagyásával 
a  IV hadtest délutáni 4 órakor Mocsára vonult, hová estére 
Bechtold lovas-osztályának is követnie kellett volna őt. Pa- 
niutine orosz hadosztálya a puszla-csémi magaslatokon, az I. 
hadtest Ácsnál és az ácsi erdőben táborozott. A csata azon
ban még nem ért véget, mert Görgey egész máskép gondol
kozott. Nem akarta, hogy letűnjék a nap a nélkül, hogy az 
elvesztett sánczok és Ó-Szőny birtokába ne jusson. Éhez ké
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pest előre rendelte a 11. hadtest 48. honvéd-zászlóalját, mely 
hadosztályparancsnoka alatt a sánczokat hevesen tám adta és 
el is foglalta. Eközben Reischach báró tábornok azt a parancsot 
kapta a főparancsnoktól, ki mint emlitettük megtiltotta az 
elsánczolt tábor elleni támadást, hogy hagyja el a sánczokat. 
De akkor m ár erősen üldözte őt Rakovszkynak utána nyo
muló hadosztálya a meggyfái erdő felé, mig Föltenberg összes 
gyalogságával tőle balról az ácsi országúton nyomult elő. S 
miután ezt időközben jelentékenyen megerősítette tüzérségben 
Görgey, a II. hadtest lovassága pedig mint második harczvo- 
nal követte, elindult az elsánczolt táborból, hogy a vett u ta
sítás értelmében erélyesen közreműködjék a Rakovszky által 
már hátrálásra birt osztrák balszárny elleni támadásban, s ha 
lehet, vereséget idézzen elő, mielőtt az támogatást kaphatna.

A most már megkettőzött támadásnak Reischach dandára 
nem állhatott többé ellen és siettetett visszavonulásának fede
zésére a Sartori-dandár egy része rendeltetett, mig Sartori 
maga a Bianchi-dandár egyes osztagai által erősítve folytatta 
a harczot. Reischach dandára e közben a Czonczópatak bal
partjára kelt át. És minthogy Sartorinak az erős ágyutűzzel 
es az előrohanó magyar zászlóaljakkal szemben minden to
vábbi ellenállással szintén fel kellett hagynia, ő is átlépte a 
Czonczópatakot s egy vadászzászlóalj fedezése alatt lerombol
tatta a hidat maga mögött.

Minthogy Görgey észrevette, hogy az osztrák jobbszár
nyon semmiféle csapatok nem állanak többé — a IV. hadtest 
és az orosz hadosztály mint tudjuk, tábori állásába vonult — 
a 11. hadtest gyalogságának többi részét is előnyomultatta az 
elsánczolt táborból. Ez által lehetővé vált Pöltenbergre nézve, 
hogy tovább balra húzódjék s teljes erővel az osztrák közép
hadnak a balszárny hátrálása folytán exponált dandárai ellen 
forduljon.

Rianchi dandára ütegeinek védelme alatt nemsokára az 
ácsi erdőbe húzódott vissza s aztán Sartori dandárával 
Ácsnál foglalt állást. Ellenben a tartalékban állott Schneider 
dandár, jobbra Ludwig lovas dandárára támaszkodva, előnyo
mult s megszállotta az erdőt az ácsi országút mindkét felén.

41Gelicb : F üggetlen ség i harcz . I I I .  k ö te t .
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De ez a dandár sem állhatott ellen a magyarok heves előtö- 
résének és hár két 12 fontos üteg és a Sartori-dandár kül
detett támogatásukra, Sehneidernek és Ludwignak is hátrálnia 
kellett. És Pöltenberg Puszta-Harkály birtokába jutott.

Schlick gr. altábornagy szorongattatásában egy parancs- 
őrtisztet menesztett Paniutinehoz azzal a kéréssel, támogassa őt 
egy üteggel. Paniutine belátta, hogy egy üteggel nem lesz se
gítve a szorultságban levő hadtesten s Csőmről egész had
osztályával a puszta-harkályi magaslatok felé nyomult, me
lyeket esti 7 órakor el is ért az első dandárral.

Már korábban egy huszár elkülönitmény küldetett Schlick 
balszárnya ellen és 8 lovasszázaddal Pöltenberg is Ács felé 
akart nyomulni Puszta-Harkályon át, hogy jobbszárnyának 
visszavonulását elvágja, de előnyomultában észrevette Paniu
tine hadoszlopait, félbeszakitotta előnyomulását s visszahúzó
dott előbbi állásába. De Simbschen br. tábornok, ki az ó-szőnyi 
szőlőkben elfoglalt állásáról az I. hadtest hátrálását és Pöl
tenberg lovasságának mozdulatait észrevette, 10 lovas-szá
zaddal és egy üteggel gyorsan előnyomult az ácsi erdő irá 
nyában, hogy Pöltenberget hátban és oldalban támadhassa, 
s nagyon makacs lovassági ütközet fejlődött ki különböző 
rohamokkal, mely még nem dőlt el, midőn két orosz üteg 
felvonult s megnyitotta tüzelését Pöltenberg lovasságának 
zöme ellen. Ez szintén két üteget vont elő, melyeknek fedezete 
alatt lovassága visszahúzódott, mig Simbschen lovas-századai 
kivonták magukat a magyar ütegek lőtávolából s az orosz 
hadosztály balszárnyán foglaltak állást.

Az Acs ellen nyomuló magyar főharczvonal baloldalát 
is csakhamar nagyszámú tüzérség tám adta meg, a Puszta- 
Harkályon át előretolt huszár-elkülönitmény megkezdte visz- 
szavonulását s az orosz hadosztály kellő időben történt köz
belépése és Simbschen lovas tám adása által nemsokára az (. 
osztrák hadtest is teljesen felmentetett, és Ludwig dandára 
három üteggel az oroszokkal egyenlő magasságban nyomult 
előre. Ez ütegek aztán legott megnyitották a tüzet a magyar 
főharczvonal ellen.

Akkor még mitsem tudott róla Görgey, miként áll a
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dolog a balszárnyon. Amint Klapka Ó-Szőny alá ért, azt Be
nedek dandára által m ár megszállva találta. Erre a III. had
test összes csapatait visszavonta az elsánczolt táborba, hogy 
egyelőre védelmi állásban maradjon. Amint azonban a jobb
szárny előnyomulásáról és arról értesült, hogy Simbschen 
dandára elhagyta az ó-szőnyi szőlőkben elfoglalt állását, dél
utáni 5 óra tájban rohamot rendelt el Ó-Szőny ellen, mire 
hét zászlóaljat jelölt ki, mig a többiek a sánczokat és a hídfőt 
tartották megszállva.

Benedek 11 gyalog-századdal tartotta O-Szőnyt, dandá
rénak többi része mint tartalék a községen kivűl volt felál
lítva. Leiningen a 3. honvéd-zászlóaljjal és a 19. gyalog-ezred
3. zászlóaljával nyitotta meg a rohamot, melyeket az 52. gyalog
ezred 3. zászlóalja és a 65. honvéd-zászlóalj követett második 
harczvonalként. Rendkívül makacs harcz fejlődött ki. Az említett 
zászlóaljak nagy hévvel támadtak s két Ízben behatollak a 
részben eltorlaszolt községbe, de ott oly határozott ellenál
lásra találtak, hogy hátrálni voltak kénytelenek. Csak a h ar
madik rohamnál, melyet Klapka a várágyuk egy része és a 
többi zászlóaljak oda vezénylése által támogathatott, sikerült 
O-Szőnyt elfoglalni. A III. hadtest lovasságát, nehány század 
kivételével jobboldalának fedezésére, már a roham kezdete
kor Pöltenberghez küldte, kinél tehát 24 század lovasság volt 
együtt.

Ama törekvése közben, hogy az osztrák jobbszárny csa
patait Ő-Szőnytől és környékéről, hol még mindig felállítva 
vélte azokat, mindinkább elvonja és a balszárny s a középhad 
ujabbi előnyomulását feltár!óztassa, elhatározta Görgey, hogy 
támadást intéztet ez utóbbi ellen lovasságával s Pöltenberget 
bízta meg ennek foganatosításával. Ez a mellé adott két lovás- 
üteggel három oszlopban nyomult előre a 24 lovas-századdal, 
de nem a kellő irányban, mi által bal szárnya, honnan az 
osztrák ágyuk dörgése is erősen hallatszott, hátrább hajlott. 
Hogy tehát a hatalmas huszár-oszlopok előnyomulását ismét 
a rendes kerékvágásba h o zza , személyesen a balszárnyra 
sietett Görgey, lelkesítette a huszárokat, hogy kövessék őt s 
a  vezér szép példája megtette hatását. Az összes oszlopok
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élei legott egy vonalban nyomultak elő. Mivel azonban Görgey 
nagyon gyors tempóban indult, meg kellett állapodnia, hogy 
az utána nyomuló huszár-arczélek felfogják. További előnyo
mulása közben észrevette Görgey, hogy egy osztrák lovas
oszlop közeledik Pöltenberg jobbszárnya félé. Miután nem volt, 
rá  idő, hogy egy tisztet küldjön Pöltenberghez, előbb kiáltozá
sok által igyekezett őt a fenyegető veszélyre figyelmeztetni 
s midőn ez az uralkodott zajban nem használt, levette kalap
ját, hogy azzal intsen. E p i l l a n a t b a n  h a t a l m a s  c s a 
p á s t  k a p o t t  f e j e  h á t u l s ó  r é s z é r e ,  — m e g  v o l t  
s e b e s ü l v e .

Mig egy tiszt az első segélyben igyekezett Görgeyt ré
szesíteni, elszáguldottak mellette a huszár-oszlopok, hogy az 
ellenséges harczvonal elé jussanak. Simbschen br. tábornok 
azonban ellentámadásra vezényelte az 5. könnyű lovas ez
redet, a 1. dsidás-ezred hat századát és az 1. draganyos- 
ezred egy századát, miután a huszárok a tüzérség által már 
némileg meg voltak ingatva. A könnyű lovas ezred által, 
melynek egyes századai előbb visszavettettek, szemben, a 
dsidások és dragonyosok által pedig jobboldalban támadtatva, 
úgy hogy egyes szemtanuk állítása szerint egy-egy dsidás és 
dragonyos osztag egészen a huszárok közé ékelődött be, a 
huszárok végre rendetlen futásban menekültek. Alig kötözték 
be ham arjában Görgey sebét, a huszárok ismét az elsánczolt 
táhor felé futották.

Erre meghagyta Görgey Pöltenbergnek, vágtasson a hu
szárok után s szedje össze őket, hogy a tüzérség zöme által 
támogatva egy második rohamot tegyenek. Pöltenbergnek si
került is lovassága nagy részét összegyűjteni, mivel azonban a 
császári csapatok a harczot beszüntetve, mindenfelé vissza
húzódtak s az ágyúzásnak Ó-Szőnynél való elhallgatása szintén 
arra  m utatott, hogy a község ismét magyar kezekben van, 
Görgey is kiadta a parancsot, hogy előbbi állásaikba vonul
janak vissza a csapatok. Hogy azonban ama csapatok, melyek 
a dunaparti erdőben és annak déli kiszögellésében oly vitézül 
tartották magukat, balról biztosíttassanak, a  főharczvonalnak 
az éj beálltáig korábbi állásaiban kellett maradnia.
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Így ért véget jul. 2-án a tizenkét órai harcz. melynek 
veszteségeit legott feljegyezzük :

Az osztrákok vesztettek:

halottakban 5 tisztet, 131 közembert,
sebesültekben 28 » 546 »
eltűntekben 2 » 160 »

összesen 35 tisztet, 837 közembert
és 163 lovat.

Az orosz hadosztály v esz te tt:
halottakban 4 közembert,
sebesültekben ' 3 tisztet, 11 közembert

összesen 3 tisztet, 15 közembert
és 25 lovat, ehez képest az osztrák és orosz csapatok összes 
vesztesége 35 tiszt, 852 közember és 193 ló volt.

A magyarok vesztesége körülbelül 1500 emberre rúgott, 
mely számból a VIt. hadtestre annak veszteségi kimutatása 
szerint halottakban, sebesültekben és eltűntekben egymagára 
23 tiszt, 524 közember és 66 ló esett.

Mindkét részről vitézül és kitartással harczoltak és azok 
a magyar csapatok, melyek déltájban megfutamodtak, a dél
után folyamában ismét helyrehozták hibájukat. A kedvező for
dulat, melyet Görgey támadó visszacsapása előidézett, csak 
az ő egységes, erélyes és ügyes vezényletének volt tulajdonít
ható, mint átalában az emlékezetes csatanapon kiválóan ér
vényesültek kitűnő vezéri tulajdonságai.

A mi a csata eredményeit illeti, azok osztrák részről 
mindössze is csak a magyar hadsereg számbeli gyengeségé
nek felismerésében állottak. A mit Ramming az utóbbinak az 
elsánczolt táborba történt visszaszorításáról s bezárásáról 
mond, mindazt megczáfolja az ütközetnek Haynau br. részé
ről történt félbeszakítása, az ácsi dunaparti erdőnek s annak 
déli kiszögellésének a magyarok által történt megtartása s 0 - 
Szőnynek Klapka általi visszafoglalása. Görgey, kitől Kmety 
hadosztálya elszakittalott s kinek nem volt még kezénél az 1. 
hadtest, áttörésre nem gondolhatott. Az eredmények, melyeket 
a magyarok a julius 2-án rajok erőszakolt csatában kivívtak.
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önként kitűnnek Rammingnak általunk fennebb történt ineg- 
czáfolásából.

Még egy mozzanatot kívánunk itten felderíteni. Azt a 
szemrehányást tették Görgeynek, hogy Gsányinak, Kissnek és 
Aulichnak adott szavát, t. i. hogy Budára viszi hadseregét, 
megszegte. Nos, ezt nem tette, mert világosan kijelentette, 
hogy julius 3-a előtt nem indulhat. Hiszen előbb magához 
kellett vonnia Nagy-Sándort és egy hadsereggel, különösen az 
ellenség előtt, nem lehet a szükséges előkészületek nélkül el
vonulni. A ki azonban azt hitte, hogy Görgeynek mindjárt az 
említett három ur távozása után julius 1-én útra kellett volna 
kelnie Komáromból Ó-Szőnyön át Buda felé hadseregével, nem 
hagyhatta figyelmen kívül ama kényszerítő körülményt, hogy 
Görgey julius 2-án megtámadtatott.

Fel kell még említenünk, ami a nagy Csallóközön és az 
alsó Vágnál történt. A II. osztrák hadtest, mely a sereg zö
mének Komárom felé nyomulása alatt nyugodtan maradt, juh 
1-én Aranyosig és Keszegfalváig tolta előre Oolloredo dandárét. 
Kosztolányi előcsapatai kezdetben gyenge ellenállás után, Új
falu és Nemes-Őrsre húzódtak vissza, de még aznap délután 
három zászlóalj és négy huszár-század nyomult elő egy 
üteggel Liebler osztrák dandárénak állása ellen. Mialatt élénk 
ágyutüz nyittatott Liebler állásának középe ellen, a huszárok 
balszárnyát igyekeztek megkerülni, egy honvéd zászlóalj pedig 
a töltés mentében a Dunaligetbe nyomult. Liebler tábornok 
erősítést kapott ugyan, egy darabra mindamellett vissza kellett 
húzódnia, mire két honvéd zászlóalj és két lovas-század hat. 
ágyúval jobbszárnyát is megtámadta Sz.-Pál mellett. Itt azon
ban jobboldalukra tett ügyes támadás által hátrálásra kény- 
szeritették a honvédek s ismét Újfalura s onnan Nemes-Őrsre 
húzódtak vissza. Az ütközet egészben véve jelentéktelen volt s 
osztrák részről 3 halott és 16 sebesült, magyar részről 5 
halott és 40 sebesült vesztésével ért véget.

" A császáriak erre elsánczolták Aranyost s aztán Német- 
Ővártól Gönyőn át lehozott hidanyaggal hidat vertek Lovadnál 
a nagy Dunán, mi juh 7-én készült el. Miután a téli hadjárat 
alatt az osztrákok által a Duna balpartján Lélnél épített hídfőt



647

a magyarok nem lávolitották el, ezt most ismét felszerelték, 
őrséggel látták el és ez által lényegesen megkönnyítették az 
összeköttetést a két part között. Ezenkívül a jobbparton hányt 
sánczok, valamint a Duna közepén Komárom felé kiszögelő 
sziget is erősen felszereltetett. A Vág mentében e közben 
misem adta elő magát. Pott dandára anélkül, hogy ellentállásra 
talált volna, újra hidat vert Szerednél s megszállotta Szemptét. 
Ennek a dandárnak feladata volt, a magyar dunai hadsereg
nek Komáromból való elvonulása után a Vágón átkelni s 
Érsekújváron át Hetényre nyomulni s onnan Komáromot 
megfigyelni. E dandár előnyomulása azonban szükségessé tette 
a Grabbe alatt Rózsahegynél álló orosz hadtestnek Nyitra és 
Léva megszállása után Érsekújvárig leendő előnyomulását is.

A Grabbe-hadtest mozdulatairól Magyarországra történt 
bevonulásától egész Alsó-Kubinra lett visszatéréséig már meg
emlékeztünk, s még csak azt kell megjegyeznünk, hogy midőn 
Görgey Armin és Horváth mozgócsapatai a feldunai hadsereghez 
vonattak, Grabbe tábornok előtt nem állott többé ellenség. 
Mindazáltal nem nagy hajlandóságot árult el akkor, engedni 
llaynau b r . 'é s  Csorich (a II. hadtest parancsnoka) ama fel
szólításának, hogy Komárom felé húzódjék le.

Grabbe itt annak szükségét hangsúlyozta, hogy előbb 
kérdést kell tennie Paskiewitschnél. A válasz, melyet aztán 
kapott, oda hangzott, hogy csak annyiban vehet részt az 
osztrák sereg hadműveleteiben, amennyiben azt az a reá ki
válóan háruló feladat, hogy Nyugotgalicziát fedje, megengedi. 
Grabbenak azonban nyűgöt felöl mitől sem kellett tartania. 
Aztán ismét nagyon aggasztónak tartotta az orosz tábornok 
az előnyomulást, ha Trencsén nem lesz megszállva. Ez állí
tólagos aggályt az által igyekezett Haynau eloszlatni, hogy 
egy elkülönitményt rendelt Morvaországból Trencsénre. Grabbe 
csak jul. 4-én, miután Győr elfoglalásáról értesittetett, indult 
el Alsó-Kubinró! 10 zászlóaljjal, 5 század lovassággal és 30  
ágyúval s jul. 7-én ért Sz.-Keresztre, honnan aztán különböző 
ürügyek alatt ismét nem mozdult ki. Először azt adta elő, 
hogy nem vonulhat tovább, mert az osztrák elkülönitmény 
még nem érkezett meg Trencsénre, midőn pedig ez megtör
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tént, azt vetette ellen, hogy be kell várnia az első könnyű 
lovasosztály, dsidás-dandár megérkezését. Ez azonban csak 
jul. 15. és 16-án érkezett Sz.-Keresztre. Főtt dandárának ily 
körülmények közt a Vágnál kellett maradnia s Horváth elvo
nulása után Nyitrát szállotta meg.

Jul. 2-ával Görgeynek egy sajátságos stylusgyakorlata 
áll összeköttetésben. Midőn az ágyudörgés aznap nyugalmából 
felriasztotta s a csatatérre sietett, mint maga mondja, épen 
egy levél fogalmazásában zavartatott meg, mely a miniszter- 
tanácshoz volt intézve s eljárásának igazolása akart lenni. E 
lépés indokául ama következményeket emlité Görgey, melyek
nek junius 30-áról Kossuthhoz intézett levele következtében 
elébe nézett. Akkor, mint mondja, nemcsak a hadsereg éléről 
leendő elmozdittatását, hanem még komolyabb dolgokat is 
várt, mert feltette magában, hogy elmozdittatása esetén Pestre 
megy, bármily veszélylyel járjon is.

Nos, meg kell vallanunk, hogy Görgey akkori aggodalmai, 
ha komolyabban lehetne azokat venni, mint ahogy Írva van
nak, nem igen érthetők előttünk, minthogy korábbi alkalmak
kal mégis csak ama meggyőződésre jöhetett, hogy kormánya 
rendkívül jó emésztő képességgel bir. Tüzetesebben megtekintve 
különben, amaz állítólagos igazoló irat fogalmazványa, melyet, 
a cs. kir. hadi levéltárból kölcsönzött ki Ramming, nem egy 
gonosz sejtelmek által telt ember hangulatát árulja el, hanem 
egy magát teljesen biztosan és erősnek érző katonáét, kinek 
ismét az a szándéka, hogy kellő adag ugyancsak keserű lab
dacsokat tálaljon a kormány elé. A levél igy hangzik:

«A hadügyminiszter és főhadparancsnok 
Az összes m inisztertanácshoz! Buda-Pesten.

Komárom, 1849. jul. 2-án.
A magyar hadseregnek a Tiszától a Dunához történt 

előnyomulása alatt bizonyára egész Magyarországon senkisem 
remélhette szerencsés kimenetelét ama hadjáratnak, sőt még 
az isaszegi csata után is minden orosz beavatkozás nélkül 
oly rosszul állottak Magyarország kilátásai, hogy csak szeren-
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esés képzelőtehetséggel és optimistikus hiszékenységgel gaz
dagon megáldott emberek engedhették át magukat ama hiú 
ábrándnak, hogy Magyarország meg van mentve és szabadon 
rendelkezhet önmagával.

Hasztalan volt az én intő szavam, ne bízzuk el magun
kat a szerencsében, hanem inkább igyekezzünk erőt gyűjteni 
és az ellenséget dölyfünkkel nem ingerelni. Hasztalan fejtettem 
ki az ország ez időszerinti kormányzója, Kossuth előtt, midőn 
az általa szándékolt függetlenségi nyilatkozat kiadását illetőleg 
véleményemet kikérte, hogy a hadsereg, noha Magyarország 
alkotmánya főleg a feloktroyált alkotmány által érzékeny csa
pást szenvedett, főképen csak az 1848. év márcziusi vívm á
nyaiért harczol ; hasztalan hoztam fel például, hogy ha mind
já rt közvetlen egy nyert csata után hirtelen megjelennék V. 
Ferdinand magyar király a magyar szabadsághősök sorai 
előtt, védelmet és korábbi jogaiba leendő visszahelyezést kérve 
bizalomteljesen tőlük, nagyobb részük rögtön és feltétel nélkül, 
a további úgynevezett republikánus mindenesetre kisebb rész 
pedig rövid megfontolás után hódolván a királynak, annak 
ügyét sajátjává tenné ; haszontalan volt amaz állításom, hogy 
még mindig nagyon sok olyan elem van a hadseregben, me
lyeket csak az alkotmányra tett eskü tart együvé.

Mindezen igaz és alapos okok felsorolása daczára életbe
lépett ápril 14-ke !

Nekem erre csak az az egy állításom volt, hogy a nemzet 
ez által élethalál-harczra van ulalva. a midőn ápril 14-én 
minden hidat felégetett maga mögött, mert a kibékülés Ausz
triával az 1848-ki vívmányok alapján ez által lehetetlenné vált.

A magyar fegyverekre nézve győzelmes nagysarlói ápril 
19-ke az élet koronáját látszott megadni a debreczeni ápril 
14-én ek ; a Közlöny hasábjain minden oldalról beérkezett 
hódolati nyilatkozatokat ugyanannyi nagyszerű eltökélés követte, 
résztvenni az élethalál-harezban.

Csak az a hadsereg, melynek Hatvannál, T.-Bicskénél 
és Isaszegnél kivívott győzelmei az ápr. 14-ki határozatot 
előidézni látszottak, az a hadsereg, melynek amaz állítólagos 
szándékával, hogy diktátori hatalmi szavával az ápril 14-hez
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valami hasonlót akar életbeléptetni, ijesztették s bizonyos 
tekintetben erkölcsileg az ápril 14-ki határozatra kényszeritet- 
ték a habozó rendeket : az a hadsereg hallgatott. Ettől semmi 
hódolati nyilatkozat nem pompázik a Közlöny hasábjain ; ez 
hallgato tt! mert nem helyeselhette, hogy még inkább meg- 
nehezitik rá ja nézve a népszabaditás anélkül is nehéz hiva
tását ; hallgatott és mégis vérzett Komáromnál, Ácsnál, Buda 
falain, a bányavárosokban, Csornánál, a Vágón innen s túl 
a nála megszokott odaadással a szorongatott nemzet ügyéért.

Hová lettek ellenben ama számtalan hódolati nyilatko
zatok megszavaztatói és fogalmazói, ama bátor élethalál-har- 
czosok, kiknek Írott lelkesültségét egy hozzám intézett levél
ben a még mindig hallgató seregnek mintegy szemrehányásul 
előmbe tartja az ország ez időszerinti kormányzója ?!

Minő ellenállást fejtett ki a nagy lelkesült Debreczen, 
ápril 14-ének bölcsője, egy négyezer főnyi kozák oszloppal 
szemben ? Utánozta Egernek a kápolnai csata után adott 
magasztos példáját, mely minden segítség nélkül visszaüzte a 
benyomult győztes ellenséget avagy egy szerencsétlen csata 
folytán egy második Bresciává lett ?

A sereg azzal a józan tapintattal, mely többnyire a 
csatatéren fejlődik ki, semmi egyébnek nem tartotta mindama 
hódolati nyilatkozatokat, mint amik épen vo ltak : egy gyönge 
nád hajlongásának egy becsvágyó erőszakos kéz durva meg- 
m arkolására és épen azért lehetetlen volt e valóban vértanú- 
sereget megszabadítani a sötét érzettől, hogy az ápril 14-ke 
nemcsak elhamarkodás, hanem ennél több, egy hasonlithat- 
lanul erősebb ellenség dölyfös kihívása volt és ezért hallgatott 
a hadsereg s én is vele.

A levél, mint látjuk, nem mentegetőzést, hanem csak szem
rehányásokat tartalm azott volna, melyeket Görgey a kormány 
szemébe szórt s melyeket itt-olt gúnyos kitörésekkel is fű
szerezett. A szemrehányások részint alaposak, részint alapta
lanok voltak és oly eseményekre vonatkoztak, melyeket nem 
lehetett többé jóvá tenni és a melyekért részben ő is osztozott, 
a felelősségben. Ama rekriminácziók ismétlésének az akkori 
időben nem lehetett más czélja, mint boszuságát kiönteni.
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LT.

Görgey megsebesülése. — Görgey a felső dunai hadsereg parancsnok
ságától elmozdittatik. — Mészáros az összes magyar hadak főparancs
nokává neveztetik. — Kossuth két levele Klapkához. — Klapka gyűlésre 
hívja össze a tisztikart. — A tiszti gyűlés tanácskozása és határozata. 
— Klapka és Nagy Sándor a hadsereg nevében Pestre mennek, hogy 
Görgeynek a feldunai hadsereg parancsnokává leendő visszahelyezését 
kieszközöljék. — A minisztertanács julius 5-én elhatározza a parancs
nokságnak Görgeyre való rubázását a feldunai hadsereg fölött a badiigy- 
rniniszteri tárcza letevése mellett. — Kossuth felhívása az összes magyar

hadakhoz.

A világ még ma sincs tisztában az iránt, vájjon osztrák, 
avagy a saját maga katonája sebesitette-e meg a julius 2-diki 
csatában Görgeyt. Első esetben egy a harcztéren egészen közön
séges eshetőséggel volna dolgunk, a másodikban ellenben oly 
merénylet előtt állanánk, melynek borzasztóságát még inkább 
fokozza a körülmény, hogy oly pillanatban követte el egy katona, 
midőn vezére mint tündöklő előkép állott lovasainak élére, hogy 
saját mellét kitegye az ellenséges golyóknak és kardoknak. De 
mi minden nem történik mozgalmas időkben s minő szörny- 
letteket el nem követett m ár a politikai fanatizmus! Nincs 
kizárva tehát a lehetőség, hogy egy orv huszár fordult gyil
kos szándékkal Görgey ellen, hogy aztán vagy a portengerben 
eltűnjék, melyet ily lovas tömegek felkavarnak, vagy az ellen
séges tábor irányában elmeneküljön, hogy ott a szökevény 
szerepét vegye fel. Mármint álljon is a dolog, feltűnő marad, 
hogy Görgey, ki 1852-ben megjelent emlékirataiban több 
dologról az unalmassággal határos részletességgel szól és 
ismétlésekbe esik, megsebesültét csak néhány szóban emliti fel.
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Görgey, felemlítve a körülményt, mely őt lovassága zömé
nek előnyomulása közben kényszeritette, hosv Pöltenbergnek 
kalapjával intsen, emlékiratainak 22(6 és 221. lapján csak 
ennyit mond megsérüléséről: «Mig tehát szemeimet előnyomuló 
homlokzatainkra irányítván, mozdulataikból kivenni igyekeztem, 
megértették-e ismételt intéseimet a fenyegető pont felé, h i r- 
t e l e n  h a t a l m a s  c s a p á s t  k a p t a m  f e d e t l e n  f e j e m r e  
s e r e z t e m ,  h o g y  m e g  v a g y o k  s e b e s ü l v e . »  Ez az 
egész, a mit Görgey megsérüléséről mond és csak annyit 
tudunk határozottan, hogy nem talán az osztrák lovassággal 
történt összecsapás közben, hanem az ellenséges vonal felé 
lovaglás alatt é s h o z z á  m é g  f e j e  h á t s ó  r é s z é n  s e b e 
s ü l t  me g .

Hogy Görgey nem vett, részt a lovassági ütközetben s 
hogy megsebesülése még jó távolra történt annak színhelyétől, 
kitűnik emlékiratainak eme helyéből, azt mondja ugyanis : 
«De a z  i m p r o v i z á l t  s e b é s z  (egy tiszt volt) a l e g 
j o b b  a k a r a t  m e l l e t t  s e m  t u d  s o k á i g  b o l d o 
g u l n i  a z  i d e i g l e n e s  k ö t e l é k k e l ,  A r o h a m  e 
k ö z b e n  e l s z á g u l d  m e l l e t t e m  s m i d ő n  v é g r e  
m é g  i s  m o z g ó v á  l e s z e k  m a g a m  is,  h u s z á r a i m  
má r  v i s s z a  i s f o r d u l t a k . »

Ugyané tárgyról mondja végül Ramming: «Mig némelyek 
és Görgey maga is azt állítják, hogy a Simbschen dandár 
ellen tett ama roham alkalmával, melyben ő maga is részt- 
vett (fenebbi idézeteink szerint Görgey sem nem állított ilyes
mit, sem a rohamban részt nem veit), egy osztrák könnyű- 
lovas altiszt kardvágása által sebesittetett meg, m á s o k  
t u d n i  a k a r j á k ,  h o g y  a s e b  e g y  o r v  k ö z  h u  s z á r 
t ó l  e r e d .  E z  u t ó b b i  v a l ó s z í n ű b b n e k  i s  l á t s z i k ,  
m i n t h o g y  m i n d e n  n y o m o z á s  d a c z á r a  s e m  l e h e 
t e t t  a m i  k ö n n y ű  l o v a s c s a p a t a i n k n á l  e r r e  
v o n a t k o z ó l a g  v a l a m i t  m e g t u d n i .  G ö r g e y  a z  
n a p  s k á r l á t v e r e s  a t t i l á j á r ó l  v o l t  f e l i s m e r h e t ő ,  
m e g s e b e s ü l é s é n e k  t e h á t  a g o m o l y a  g b a n  i s 
m e r e t e s n e k  k e l l e t t  v o l n a  l e n n i  l o v a s c s a p a 
t a i n k  k ö z ö t t »
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Mi is valószínűnek tartjuk az e megjegyzésben mondot
takat s Görgey Arthur hallgatását megsebesüléséről katonai 
tapintata kifolyásának s a sereg iránti tekintetének tulajdonít
juk, melynek legnagyobb része nagyra becsülte őt s ragasz
kodott hozzá. De Görgeynek is ellenségei voltak.

Mi egyébiránt ezen merényletnek semmiféle fontosságot 
nem tulajdonítunk. Ilyenek minden időben fordultak elő Görgey- 
nél magasabb állású emberek ellen is anélkül, hogy az illető
nek, valamint azon testületnek, melyhez tartozott, becsületét 
érintette volna.

Sebe következtében orvosi tanácsra az első napok alatt 
teljesen nyugodtan kellett magát Görgeynek viselnie, nem is 
tudta tehát, mi történt aközben. Csak julius 5-én bocsátották 
be hozzá egyik nvargonczát, kit Görgey állítólag Pestre kül
dött, hogy öt nejének hogylétéről értesítse, s ki ott mindenütt 
megfordulván, mindenféle izgató hírekkel kedveskedett neki.

S valóban, Budapesten figyelemreméltó dolgok mentek 
végbe. Önként érthető, hogy a kormány sem ignorálhatta 
Görgeynek junius 30-diki levelét, ha azonban semmi jobbat 
nem tehetett tekintélye megóvására, mint a mit tett., jobb is 
lett volna Görgey levelét egész lelki nyugalommal zsebre 
dugnia A minisztertanács határozata értelmében ugyanis 
Mészáros neveztetett ki a hadsereg főparancsnokává, mig Görgey 
a hadügyminiszteri tárezát volt megtartandó. Abban a pillanat
ban tehát, midőn Görgey példás magatartása a julius 2-diki 
csatában még népszerűbbé vált hadseregében, büntetésből 
Mészáros által volt helyettesítendő, ki a hadseregnél mint vezér 
épen nem élvezett nagy bizalmat. Szerencsétlenebb választást 
ennél már alig lehetett volna tenni s a rendszabály m ár m a
gában véve oly természetű volt, hogy következményeiben oly 
tüneményeket ju tta to tt felszínre, melyek hátrányosan hatottak 
a szellemre és a fegyelemre a hadseregben.

A bekövetkező személy változást a hadsereg vezényleté
ben legelőbb is Klapkával tudatta Kossuth a következő levél
ben, melyhez egy szolgálati iratot is csatolt, melyet az összes 
hadtestparancsnokoknak is megküldött. A Hankovics őrnagy 
mint futár által megvitt levél igy hangzott:
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Az ország kormányzója Klapka tábornoknak.
Kedves Tábornok Ur!

Görgey megszegte szavát, melyet nekem egy miniszter 
és két tábornok által adott.

Maradjon hadügyminiszter, de a főparancsnokságot egy 
pillanatig sem tarthatja meg tovább. Mészáros altábornagy 
neveztetett ki főparancsnokká.

Görgey nem fog talán engedelmeskedni. Szégyen, árulás 
lenne, mint a hogy szószegése s vak alávetése Bayer be
folyásának szintén árulás.

Borzasztó, a mit nekem ír !
Tábornok u r ! A haza, sőt Európa szabadsága függ tőle. 

hogy egyenetlenség és pártoskodás ne támadjon most a had
seregben.

Én egy római jellemet becsülök önben.
Mindenekelőtt a haza s a szabadság!
Támogassa ön Mészáros altábornagyot. Az okokat közölni 

fogom önnel. Isten és a történelem fognak fölöttünk ítélni.
Önben, tábornok ur, nem fogok csalódni!
Pest, 1849. július 1-én.

K o s s u t h ,

az ország kormányzója.

A szolgálati irat igy hangzott:
Az ország kormányzója Klapka tábornok ú rh o z!
Ezennel tudatom önnel, hogy az ország által rám ruhá

zott hatalom erejénél fogva, a minisztertanács meghallgalása 
és beegyezése után Mészáros Lázár altábornagyot ma a nép 
nevében hazánk csapatainak főparancsnokává neveztem ki. E 
szerint rendelem és parancsolom a nép nevében, hogy a had
testek, a hadcsapatok, várparancsnokok és átalában az egész 
hadsereg az ő rendeletéinek és intézkedéseinek feltétlenül en
gedelmeskedni és őt törvényes főparancsnokul elismerni ta r
tozó kötelességöknek ismerjék s a hazaárulás büntetésének 
terhe alatt senki ellene ne cselekedjék.

A nép és a szabadság nevében felhívom önt annyi hősi- 
ség és önfeláldozás által megpecsételt hazaszeretetére, hogy e 
rendeletnek hadtesténél mindenki részéről feltétlen engedet-
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mességet szerezzen. Az egyetértés, mely a jelen veszélyes 
pillanatban hazánkat, sőt Európa szabadságát egyedül képes 
megmenteni, fentartani és hazánk s a szabadság megmenté
sére kipróbált hűségével, loyalitásával, hősiségével, minden 
személyes tekintetet félretéve, ezután is mint eddig közremű
ködni; miért én önnek a haza háláját, az öntudat magasztos 
jutalm át s a történelem m éltatását a legbensőbb nagyrabecsü
léssel nyilvánitom.

Pest, 1849. julius 1.

Az ország kormányzója A hadügyminiszter távollétében 
K o s s u t h  L. S z e m e  r e,

miniszterelnök.

A Klapkához intézett íenebbi szolgálati levéllel egyidejűleg 
(iörgey is kapott egy rendeletet Kossuth tói. melyben utalással 
tíz elhagyatott állapotra, melyben a hadügyminisztérium a 
hadseregnél tartózkodása óta van, attól visszahivatik, hogy 
tevékenységét kizárólag az előbbinek szentelje. Ez az indoko
lás puszta ürügy volt Görgeynek a hadseregtől eltávolítására ; 
mert jelenléte mint hadügyminiszternek a kormány székhelyén, 
mint olvasóink tudják, mindössze is arra  szorítkozott, hogy 
egy pár rövid tartam ú kirándulást tett a főhadiszállásról Deb- 
reczenbe és Budapestre. A hadseregtől való visszahivatása az 
engedelmesség felmondásának kifolyása volt.

Mészáros már julius 2-án elindult Pestről gőzhajón, hogy 
Komáromba érve, rögtön átvegye ott a feldunai hadsereg 
fölötti parancsnokságot, de Almáson hallotta a Komárom felől 
jövő ágyudörgést és abban a h itb en , hogy a Duna jobb 
partja többé nem biztos, megparancsolta a gőzhajónak, hogy 
Pestre visszatérjen. Ezáltal Klapka, mint rangban legidősb 
tábornok, lett Görgey megsebesülése után ideiglenes parancs
noka a feldunai hadseregnek és mint ilyennek semmi más 
teendője nem lett volna, mint a kormány parancsa értelmé
ben a hadsereggel elvonulni. De Görgey visszahívása a had
seregtől s Mészáros által helyettesítése oly nagy elkeseredést 
szült annak kebelében, nevezetesen pedig a III. és a VÍI. 
hadtestnél, hogy kifakadások voltak hallhatók a kormány
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ellen s a tisztek nyilatkozatai folytán a legénységnél is mind
inkább terjedt az elégületlenség.

Ez aggasztó tünetek oly rendszabály alkalmazására bír
ták Klapkát, mely csak forradalmi viszonyok közt fordulhat 
elő, ha az a meggyőződés halja át a vezért, hogy nem 
tartja hatalmában a hadsereget s annak létele válik kérdésessé 
a legszigorúbb példás büntetés alkalmazásánál, hogy a kor
mány parancsainak feltétlen engedelmességet szerezzen. Klapka 
azt tette, mit a fenforgó körülmények közt tennie lehete tt; 
Julius 4-én reggel tanácskozásra hívta magához a hadtest-, 
hadosztály- és csapat-parancsnokokat s végül (a mi elmarad
hatott volna) az egyes csapatok tisztikarának képviselőit is, 
hegy megbeszéljek, mi történjék a főparancsnokságban elren
delt változás folytán. Az összejövetel a táborban a 8. sz. erő- 
ditmény előtt történt.

Miután Klapka közölte a tanácskozás tárgyát a jelen
voltakkal, bizalomra és engedelmességre hivta fel őket a k o r
mány irán t s meg akarta őket nyerni a meggyőződésnek, 
hogy Görgey ily veszélyes időben nem tölthet be egyidejűleg 
két méltóságot. Ezért, mondá Klapka, nem kell a kormány 
intézkedéseinek Görgeyt illetőleg gyűlöletes magyarázatot adni. 
Ha azonban kifogásokat szándékoznék tenni a hadsereg a fő
parancsnokságban elrendelt változás ellen, adják elő legott a 
tisztek nézeteiket és ő kész azokat személyesen a kormány 
elé terjeszteni abban a meggyőződésben, hogy ott figyelembe 
is fognak azok vétetni. A jelenlevők erre úgy a maguk, mint 
a csapatok nevében ama nyilatkozatot tették, hogy nekik 
az összes magyar hadvezérek közt legtöbb bizalmuk van 
Görgeyhez s az általános óhaj az, kéressék fel a kormány, 
hagyja meg továbbra is Görgeyt a sereg élén s ha már egyik 
méltóságát le kell tennie, legyen az a hadügyminiszterség. A 
hadsereg ez óhajának a kormányhoz vivői gyanánt Klapka és 
Nagy Sándor választattak, kik erre kocsin Pestre indultak. 
Egyelőre Leiningen vette át a parancsnokságot az elsánczolt 
táborban. Közvetlenül Klapka elutazása előtt a következő h á
rom levél érkezett a főhadiszállásra:
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AzelsŐ, Klapkához intézett, igy hangzott:
Az ország kormányzója Klapka tábornok urnák.

Polgár tábornok !
E szóval üdvözlöm Önt, ki akarván fejezni, mit várok 

Öntől a haza nevében. — Polgári é rze te t! Ön engedelmes
kedni fog és a haza meg van mentve. — Ön 13,000 embert 
Komárom és sánczai számára megtart és ott marad. — A 
többit Nagy Sándor lehozza. Önök megverték az ellenséget s 
ezáltal teljesedett az, a mit Ön is óhajtott, hogy a lefelei 
concentratio biztosan megtörténhessék. Mert e mellett m ara
dunk annál is inkább, mivel Arad s vele 66 ágyú, 2000 mázsa 
puskapor, 1500 fegyver kezünkbe jutott. — A fogoly tisztek 
Debreczenben kihágásokat követtek el s ezért a nép agyonverte 
őket. Perczelnek Czegléd táján 48 óra alatt 8000 honvedet, 
4 divízió huszárt teremtünk össze, — mig és mikor Ön a 
várban van, Aschermann az Ön parancsainak engedelmeskedni 
tartozik. — Bizalom és k ita rtá s ! Éljen a h az a !

Pest, 1849. julius 3-án.
K o s s u t h  L., kormányzó, 
S z e m e r e ,  miniszterelnök.

A második levél Mészárostól Görgeyhez volt czimezve és 
igy hangzott:

Görgey tábornok ur, miniszter urnák.
Hankovics őrnagy ur által eddig kezébe jutottak a kor

mányrendeletek, — ezzel az én kinevezésem. Ennek következ
tében felhívom miniszter u rat a haza szent nevében, tudósít
son, hogy hajolt-e az előbbeni kormányrendeletnek, mely 
szerint serege nagyobb részével — Komáromot jó védelmi 
állapotban hagyva s elegendő őrséggel ellátva — ide jöjjön. 
Ezt illetőleg választ várok. Ha talán 48 óra alatt ide jöhetne, 
még biztos lehetne az átvonulás ; tovább is tán, de bizony
talan, Pesten keresztül. Kmetynek parancsolat ment, had
osztályával vagy erre, ide csatlakozni, vagy pedig Paksnál, 
hova hidat küldtünk le, a Dunán átkelni. — Tehát bizonyosat 
várok, hogy intézkedhessünk. Arad átadta magát julius 1-én.

Pest, 1849. julius 3-án.
M é s z á r o s  L á z á r ,  altábornagys. k.

4 2G elich : F üggetlenség i harcz. I I I .  kötet.
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Ez a levél a kérdés folytán, mely benne foglaltatik, 
katonai szempontból tekintve unikum, tárgyára nézve pedig, 
miután Görgey a főparancsnokságtól már elmozdiUatott és 
súlyosan beteg volt, egyenesen érthetetlen.

A harmadik okirat így szólt :
Valamennyi miniszter jelenlétében a mai napon hozott 

határozat folytán felszólittatik a seregparancsnokság, hogy e 
rendelet vétele után azonnal valamennyi csapatot összponto
sítson. Mint őrség, a vármüvek és elsánczolt tábor számára 
maradjon ott. 16,000 gyalogos, 1500— 1800 főnyi lovasság és 
minden 1000 emberre 3 ágyú. A lovasság fele részében a ko
rábbi rendes, fele részében pedig az ujonan felállított száza
dokból álljon. A többi csapatokkal jelenlegi állásuktól akképen 
haladjon előre a parancsnokság, hogy mig a komáromi őrség 
a jobb szárnyon az ellenség ellen demonstrál : az ide rendelt 
csapatok a balszárnyon kezdjék meg vonulásukat s ezt sietve 
folytassák. A várban maradó őrség mindaddig folytassa a 
demonstratiót, mig az ide rendelt hadtest két napi menettel 
előnyben nem leend. — Abban az esetben, ha a csapatok 
föntebb előirt mozdulatait a jobb parton nem lehetne végre
hajtani, ezt a körülményt a parancsnokság legott jelentse ide, 
mindazonáltal a kijelölt csapatokkal a visszavonulást a bal 
parton foganatosítsa. Ennek a mozdulatnak megkönnyítésére 
itt nem tehetünk egyebet, minthogy Debreczen felé demonstrá
lunk, hogy ezáltal az ellenség figyelmét onnan elvonjuk. 
Ugyané végből Görgey Ármin ezredesnek adjon a parancsnok
ság határozott parancsot arra, hogy továbbra is tartsa magát 
a hegységben, ha ezáltal az ellenség előnyomulásának Árvá
ban gátot vethet.

A Ill-dik hadtest egészen ide rendelendő. Ezen parancs 
végrehajtásáról ide azonnal jelentés teendő. A Komáromban 
és környékén lévő csapatok vezényletével Klapka tábornok ur 
bizatik m eg ; az ide rendelt hadi testeket pedig Nagy Sándor 
vezesse. Ha az az eset következnék be, hogy az összes csapato
kat Komáromba kellene összpontosítani, akkor mindig Klapka 
tábornok ur vezesse a sereg és a vár főparancsnokságát.

Pest, 1849. julius 3 dikán, este 8 órakor.
M é s z á r o s  L á z á r  s. k., altábornagy.
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Klapka és Nagy Sándor korán reggel értek Pestre és 
később Kossuthhoz mentek, kinek lakásán délelőtti 9 órakor 
minisztertanács volt, melyen Szemere, Csányi és Batthiány 
Kázmér gr. miniszterek, valamint Mészáros és Dembinszki 
vettek részt. Miután Klapka jelentést tett a Komáromban 
történtekről s a felső-dunai hadsereg óhaját előadta, Kossuth 
késznek nyilatkozott annak annyiban megfelelni, hogy Mészáros
nak az összes magyar hadak főparancsnokává történt kine
vezése fentartassék, Görgey ellenben, ha a hadügyminiszteri 
tárczát leteszi, Mészáros elismerése mellett, ismét a felső
dunai hadsereg parancsnokává fog kineveztetni.

E kompromissummal teljesen meg volt Klapka és Nagy 
Sándor elégedve s előbbi biztositotta a kormányt, hogy abba 
Görgey is teljesen bele fog nyugodni. E megállapodás értel
mében két rendelet állíttatott ki Görgey számára, melyek 
kézbesítés végett Klapkának adattak át.

Ama minisztertanácsban határozatba ment továbbá, 
hogy a hadügyminiszteri állás betöltéséig Kossuth veszi át 
annak teendőit, a külügyminiszter ideiglenes ellenjegyzésével, 
és hogy Bayer ezredes, Görgey vezérkari főnöke, a kor
mányzó oldala mellé rendeltessék szolgálattételre, mi czélból 
Klapkának haladéktalanul Pestre kellett volna őt küldeni (ily 
módon vélték mindenekelőtt az ismert cselszövőt Görgey 
mellől elvonni). Végül elhatároztatott és elrendeltetett, hogy 
a feldunai hadsereg elindulásának, 18,000 embert Aschermann 
parancsnoksága alatt Komáromban hagyva, legkésőbb julius 
7-ig meg kell történnie és hogy Klapka és Nagy Sándor, 
különösen pedig az előbbi, m int a beteg Görgey helyettese, 
e l l e n ő r i z n i  k ö t e l e s  a m a  r e n d e l k e z é s  f o g a 
n a t o s í t á s á t !  Ez nagyon különösen hangzik. Mert ha 
Görgey jul. 7-én még beteg, tehát szolgálatra képtelen volt, 
önként érthető, hogy Klapkának nem az indulási parancs 
foganatosítása fölött őrködni, hanem magának is a hadsereg
gel elvonulni volt kötelessége.

De bármily különösen hangzott is ama toldalék, nem 
minden ok nélkül csatoltatott oda. Nem volt ugyanis kizárva 
a feltevés, hogy Görgey, habár beteg is, mint ismét parancs-

42*
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nők, még tovább halaszthatja a sereg elvonulását, miután 
m ár előbb kijelentette a kormánynak, hogy még tovább is 
Komáromban marad seregével. Seregének julius 4— 7-ig való 
el nem indulásáért nem volt felelős Görgey, az elvonulás 
további késleltetéséért azonban mindenesetre.

Kossuth teljesítette ugyan a tisztikar óhaját, a fegyelem 
érdekében mindamellett m ár másnap indíttatva érezte magát 
következő felhívást intézni az egész magyar hadsereghez:

Hazafiak és vitézek !
Az ország kormányzója szól hozzátok, védeihez, bajno

kaihoz, megmentőihez a  hazának. Szólok hozzátok a haza 
nevében, azon tisztelettel és hálával, melyet az ellenségeitől 
szorongattatott nemzet, erős karu és bátor szivü fiai iránt 
érez. És az édes haza nevében fölhívlak, szokott vitézséggel 
folytatni a megszokott diadalnak útját. Az ellenség száma sok, 
mint a tenger homoka. De a ti számotok sok és fénylő, mint 
a  csillagok tábora. Isten ereje virraszt felettünk. Egész Európa 
áhítattal imádkozik szabadságunkért és győzelmünkért, mert 
a  magyar sereg, mint a megváltó, nemcsak egy nemzet, ha
nem az összes emberiség szent ügyéért ontja párolgó vérét. 
Nincs más választás, mint harczolni, vagy az osztrák és még 
a  muszka zsarnok rabszolgájaképen járom ba hajtani fejünket, 
mit a szabadsághoz szokott magyar kebel nem tehet — 
inkább meghalni kész. De egyességre, összetartásra van szük
ség. A meghasonlás eltemetne, mint Lengyelország e miatt 
sírba szállt. A hadseregben legszükségesebb a fegyelem és az 
engedelmesség a kormány rendeletéi iránt. E nélkül el
veszünk.

Bízzatok a nemzetgyűlésben és a kormányban, mely 
midőn mindent elkövet, hogy a magyar nemzet szabadsága 
mennél ham arább és mennél kevesb bajnok áldozásával vé
geztessék be, legkedvesebb és leghübb kötelességének ismeri 
a hadsereget, mig küzd, mindennel ellátni, és ha kivívta a 
szabadság győzelmét, a haza hálájáról és jutalm áról biztosí
tani. De csak egyetértés, összetartás, a kormány rendeletéi, 
i ránti engedelmeskedés mentheti meg a hazát általatok i s ;
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minden meghasonlás, mely akár a nemzet, akár a hadsereg 
kebelében támadna, elvesztené a hazát és szabadságot, mely
ért szívesen ontjuk vérünket.

Engem a nemzet parancsa a kormány élére állított. 
Ott állok, mig tart a veszély és a békét azért is óhajtom, 
hogy mihamar a magányélet körébe vonulhassak. De még e 
helyet elfoglalnom kell, legyetek meggyőződve, hogy szilárdul 
teljesítem kötelességemet, s a mi felhívás tőlem származik, 
vegyétek úgy, mint a nemzetnek egyedül a haza javára és 
megmentésére irányzott szózatát.

Tehát föl vitézek! a szabadság és diadal istene já r 
veletek.

Budapest, 1849. julius 6-án.
K o s s u t h  L a j o s  s. k.,

kormányzó.
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LII.

Klapka és Nagy Sándor visszatérése Pestről. — Haditanács Görgeynél.
— Görgey szándékai. — A haditanács értekezése és határozata Klapka 
hozzájárulásával. — Kossuth egy szolgálati levele Klapkához. — Klapka 
elrendeli a hadsereg elvonulását. Az I. hadtest Bátorkeszire ér. — Görgey 
le akar köszönni. — Felháborodás a tisztikarban. — A tisztikar küldött
sége Görgeynél. — Görgey eláll lemondási szándékától. — Klapka enged ; 
az I. hadtest visszahivatik Bátorkesziről. — Újabb haditanács Görgeynél, 
annak sajátságos lefolyása és határozata. — Mészáros három parancsa

és Kossuth egy levele Klapkához.

Klapka és Nagy Sándor még azon éjjel visszatértek 
küldetésökből Komáromba és átadták Görgeynek, a ki már 
jobban volt, a kormánynak magukkal hozott rendeletéit. Át
olvasásuk alatt sötét arczot m utatott ugyan Görgey, de az
után megelégedését jelentette ki azoknak tartalmával s azután
— mint maga mondja — megírta lemondását a hadügy
minisztert állásról. Erre julius 6-án délelőtti 10 órakor össze
gyűjtötte Görgey a hadtestparancsnokokat Bayerrel együtt 
lakásán, hogy a további hadműveleteket velők megbeszélje 
Klapkát, Nagy Sándort, Leiningent, Pöltenberget és Kászonyit 
m ár reggel magához kérette és felhivta őket, követeljék 
Bayertöl, hogy adja ki végre az intézkedéseket az elvonulásra. 
Nos, ezt Klapka, mint a hadseregnek ideiglenes parancsnoka, 
maga is elrendelhette volna s általában meghiúsítani kellett 
volna a haditanács összeülését a kormány határozott p aran 
csával szemben.

Mielőtt e haditanács tanácskozásának lefolyását ecsetel- 
nők, szükségesnek látjuk megismerkedni a szándékokkal és 
eszmékkel, melyek Görgeyt foglalkoztatták, midőn a hadtest- 
parancsnokokat magához hivatta. Emlékiratainak 246. lapján



azt mondja Görgey: «Miután be kellett látnom, hogy Kossuth 
erkölcsileg nem képes a feladatra, hogy osztozkodjék meg
győződésemben, határozottan kijelentettem neki, miszerint az 
én szándékom oda. irányul, hogy magam a fősereggel Komá
romnál maradok. Erre, mint ismeretes, elmozdittattam a fő
parancsnokságtól.

A fősereg meglepően erélyes állásfoglalása mellettem 
azonban újból megszerezte nekem a m e g k i v á n t a t ó  h a 
t a l m a t ,  a m a  k i j e l e n t é s  s z e r i n t  c s e l e k e d n i  s 
e r r e  m á r  s z i l á r d u l  e l  v o l t a m  h a t á r o z v a ,  midőn 
Klapka tábornok, a fősereg hadtestparancsnokai és a központi 
hadműveleti iroda főnöke az elrendelt haditanácsra nálam 
összejöttek.» S miután elmondja Görgey, hogy a sereg két 
legidősebb tábornokának, Klapkának és Nagy Sándornak, ;kik 
hódoltak a kormánynak, állása feszélyezte őt, miután mind
ketten, különösen pedig az előbbi mint helyettese a parancs
nokságban, befolyással bírtak a hadseregre, — ezt mondja 
tovább Görgey: «Legkedvezőtlenebb volt azonban szándé
komra azon körülmény, hogy megsérülésem következményei 
gátoltak benne, miszerint parancsnoki kötelmeimet személye
sen teljesítsem, mert igy teljesen elvesztettem ama szokatlan 
előnyt, hogy saját vezénylet és saját példám által egész ösz- 
szeségében r á b í r j a m  a fő h a d s e r e g e t  a r r a ,  h o g y  
t o v á b b i  s o r s á t ,  a z  é n  m e g g y ő z ő d é s e m  s z e r i n t  
f e l t é t l e n ü l  e r k ö l c s i l e g  e l k ü l ö n í t s e  K o s s u t  h é 
t ó l * )  — n e m  a n e m z e t é t ő l . »

Egy hosszabb körmondat után, melynek tartalm a abban

*) Az erkölcsi lehetetlenséget, még tovább is Kossuthtal menni, 
azzal is indokolja Görgey emlékirataiban, hogy Győrből történt vissza
vonulása alatt két hivatalnok jelent meg Ácson, hogy a községet vett 
rendeletre felgyújtsák. Mi nem bocsátkozhatunk itt meddő fejtegetésekbe 
a fölött, tekintetbe jöhet-e az erkölcs oly rendszabályoknál, melyeket 
háborúban sürgős harczászati tekintetek parancsolnak, a felháborodás fölött 
azonban, melyet Görgey e miatt elárul, nem fojthatjuk el ama megjegy
zésünket, hogy ő mint hadügyminiszter az összes minisztériummal együtt 
aláírta az oroszok elleni keresztes háborút elrendelő jun. 27-ki kiáltványt, 
amely álalában erélyesen követelte a rombolást, utalva az oroszoknak 
ISI2-ben a francziákkal szemben követett eljárására.

—  fi63 —
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összpontosult, hogy a 241. oldalon továbbá azt mondja, hogy 
ha szolgálatképes lett volna, féltett szándéka keresztülvitelé
ben nem sokat törődött volna a hadseregnek Klapka és Nagy 
Sándor iránti rokonszenvével, folytatja Görgey : «Miután 
azonban igy kénytelen voltam a sereg tényleges vezényletét 
épen Klapka tábornoknak átengedni s egyúttal meg voltam 
róla győződve, hogy e z  a f e l s ő b b  p a r a n c s  t e k i n t é 
l y é t  a z  é n  a k a r a t o m  e l l e n é r e  annál biztosabban 
érvényesítené, minthogy a Szegednél elhatározott összponto
sításban hódolást láthatott a saját eszméje iránt, hogy a há
ború a Nyugot-Európa mentő ellenközbevetésére való biztos 
tekintettel, minél hosszabbra nyujtassék, ezért a haditanács 
megfelelő határozatát kellett az egyedüli módnak tartanom, 
melylyel Klapka tábornokot szándékom keresztülvitelének meg
nyerhettem. És általában meg lehettem elégedve, ha már 
előre nem vitatta el egyenesen Klapka tábornok az általam 
összehívott haditanács illetékességét arra  nézve, hogy bármily 
határozatot is hozzon a határozott felsőbb parancs ellenében.»

A  haditanácsot azzal nyitotta meg Görgey, hogy min
denekelőtt kifejtette nézeteit a háború valószínű további le
folyásáról, azután pedig határozottan a mellett szólalt fel, 
hogy a harcz szintere a Duna jobbpartjára helyeztessék át, 
kiemelvén, hogy a Tisza és az Alduna vidéke m ár nagyon 
ki van szíva a háború által s a sereg okvetlenül elbukik 
ottan az egyesült ellenséges hadak előtt, ügy lakosságának 
érzületét és vitézségét illetőleg, mint kedvező terepviszonyai
nál fogva a háború elhúzására alkalmas vidéknek mondotta 
Görgey a Balaton környékét s különös előnyéül emelte ki 
ennek am a körülményt, hogy ott csak a természetes ellen
séggel, az osztrákkal kell megverekedni. Előadását azzal zárta 
be, hogy ő a körülzáró ellenséges hadseregen való áttörést 
ajánlja a Duna jobbpartjára s kinyerni igyekezett ehez a je
lenvoltak hozzájárulását.

Klapka határozottan Görgey nézetei ellen nyilatkozott s 
figyelemre méltó okokat hozott fel vonakodása mellett. A 
háború a Balaton vidékére áthelyezve, mondá, csakhamar 
hasztalan guerillaháboruvá fajulna, az ország sorsának azon-
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ban csatákban kell eldőlnie. Utalt arra, hogy rég elszalasz
tottak a kedvező időt a harcz-szintérnek a Duna jobbpartjára 
áthelyezéséhez; ez időszerint, inondá, késő arra  gondolni s az 
ország erőit most m ár egyesíteni kell és nem szétforgácsolni. 
Azt az eszmét most akarni foganatosítani, mondá, annyit 
tenne, mint az ország déli részeiben és Erdélyben álló mieink
től magunkat elkülöníteni s őket saját sorsukra bízni. Ha 
pedig Magyarország bukása van megírva a végzet könyvében, 
sorsa egy a nemzet méltóságának megfelelő s a történelem 
ben számára tiszteletreméltó emléket biztosító nagy döntő 
csatában pecsételendő meg. A Tiszához való visszavonulás, 
mondá végre Klapka, most az oroszokkal leendő minden 
összecsapás nélkül keresztülvihető.

Nagy Sándor Klapka nézeteihez csatlakozott, a többi 
tagok haboztak és hallgattak. Ekkor Görgey emelt ismét szót 
s megjegyzé, hogy őt félreértették; m ert neki nem szándéka 
magát a többi hadtestektől és a kormánytól elkülöníteni, sőt 
inkább fenn akarja velők az összeköttetést ta r ta n i; mindenek
előtt azonban az a szándéka, hogy áttörjenek a Duna jobb
partjára s ezzel kapcsolatban érzékeny csapást mérjenek az 
osztrák föhadseregre. Gondoskodni kell róla, hogy a hadsereg 
elvonulása ne hasonlítson a szökéshez. A Duna jobbpartján 
Paks felé és onnan az alvidékekre történő visszavonulás által 
még gyorsabban és előnyösen elég lesz téve a kormány ren
deletéinek, minthogy menetközben néhány ezer ujonczczal 
meg lehet erősíteni a hadsereget. Azzal a gúnyos czélzással, 
hogy könnyebb és biztosabb a nyitott hátsó kisajtón át ki
osonni, mint vitézül hadakozni, végezte Görgey ellenészrevé
teleit, melyek nem m aradtak hatás nélkül a jelenlevők katonai 
érzületére. Most m ár Nagy Sándor is csatlakozott az áttörés 
eszméjéhez s végül Klapka is alárendelte meggyőződését az 
ellennézetnek.

Ugyanaznap, a késő esti órákban a következő szolgálati 
levelet kapta Klapka K ossuthtól:
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«Az ország kormányzója Klapka tábornoknak.
Visocky tábornok ma Czeglédre érkezett csapataival, 

holnap Kecskemét, Kőrös és Szabadka felé indul.
Perczel tábornok, kinek már 10.000 embert, bocsátottunk 

rendelkezésére, holnapután átkel a Tiszán ; elővédéi ma már 
Kis Uj száll ás előtt állanak, csapatainak egy része pedig Török- 
Szt.-Miklóson és Szolnokon. — Az ellenség a Tiszán túl 
Debreczenben ál). —- A népfölkelés különben erélyesen folyik 
s mihelyt Perczel átkel a Tiszán, az egész néptömeg tám o
gatni fogja őt. Nagyváradon 5600 főnyi fegyveres tömeg áll 
1200 honvéddel, 350 huszárral és 8 ágyúval. A tiszántúli 
vidéket illetőleg egyáltalában semmi aggodalmaim nincsenek, 
minthogy a viszonyok Erdélyben jelentékenyen javultak. Azok 
az oroszok, kik Nagyszeben felől Háromszékbe betörtek és 
Kézdi-Vásárhelyt elfoglalták, a legnagyobb gyorsasággal ismét 
Nagyszeben felé, egész a háromszéki határon túl visszavonul
tak és pedig úgy, hogy Sepsi-Szt.-Györgyön még élelmiszerei
ket is ott hagyták. így jelentik ezt hivatalosan julius 3-áról. 
Bem Tekéről Beszterczére vonult az ellenség ellen, erősítéseket 
vont magához, melyekkel, hátban többé nem fenyegetve, a 
vele szemben álló ellenséget megverni reméli.

A haza megmentése tehát az önök mai hadműveletétől 
s holnapi menetök szerencsés keresztülvitelétől függ. Mindenek
előtt szükséges, hogy véget érjenek a felső hadseregnél a politikai 
és katonai korteskedések. Erre vonatkozólag rendelem, s a 
nép nevében pontos foganatosítást követelek:

1. Miután a haditanács tiszte csak oly tárgyakkal fog
lalkozni , melyek kizárólag a hadműveletekre vonatkoznak, 
gondoskodjék ön róla, hogy a haditanács csupán e hatás
körre szorítkozzék s ne foglalkozzék az országgyűlés és a 
kormány intézkedéseinek bírálatával, mi teljes ellenmondás
ban is áll a hadviselés természetével. Ön szigorú felelősség 
alatt követni fogja ezt a rendszabályt s engedelmességet 
szerez annak másoknál is. Sajnálom, hogy ez eddig is nem 
történt.

2. Miután az ottani kormánybiztos, Ludwigh János ur 
a hadseregtől elhivatik, helyébe Bónis Sámuel államtitkár ne
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veztetett ki, kinek kötelessége a haditanács tárgyalásain jelen 
lenni, nem hogy katonai, harczászati avagy hadászati intéz
kedésekbe bocsátkozzék, hanem hogy a kormány a hadsereg
nél is képviselve legyen s összhangba hozassanak ily módon 
a politikai és katonai műveletek.

Önként értendő, hogy mig a kormánybiztosnak egy
részről őrködni kötelessége a fölött, hogy az érdem elvegye 
jutalmát, más részről azon kell lennie, hogy az ország tör
vényei, a kormány intézkedései, a miniszterileg megállapított 
hadműveleti tervek s az átalános polgári szabadság egyéb 
érdekei hűen foganatosíttassanak.

Ön oly bánásmódban fogja részesíteni Bónis Sámuel urat, 
mint a kormány képviselőjét, aminö állását megilleti.

A nemzet, és az annak akaratából fennálló kormány el
ismeri, méltányolja s a hála mély érzetével tiszteli a hősiséget, 
mert ez menti meg a hazát, az ellenségtől. A hazát azonban 
nemcsak az ellenség, hanem a belvillongások is tönkre tehe
tik. A halál az ellenség által dicsteljes lehet, a saját kéz általi 
azonban szégyenletes, mert ez a nemzet öngyilkossága.

Tábornok ur, ön római jellemmel bir. Én önben nem
csak a vitéz katonát tanultam ismerni, hanem a szabadság
szerető polgárt is, s ennélfogva rendithetlen hitem, hogy ön 
támogatni fogja a kormányt úgy a hazát védelmezni, mint 
annak szabadságát megvédeni.

Budapest, 1849. juh 6.
Az ország kormányzója : A miniszterelnök :

K o s s u t h  L. S z e m e r e .

Ez a levél figyelmeztette Klapkát kötelességére; mint a 
sereg tényleges parancsnokát és ő a minisztertanács határoza
tára rögtön magához is hivatta Bayert, tudatta vele a levél
nek a sereg elvonulására vonatkozó tartalm át s kijelentvén, 
hogy miután Görgey szolgálatra képtelen, ő mint,*,rangidősb 
tábornok nem veheti m agára a felelősséget a seregnek további 
Komáromnál maradásáért, meghagyta neki, hogy haladék
talanul tegye .meg az intézkedéseket az elvonulásra s mutassa 
be neki azokat, hogy az I. hadtest 7-én napkelte előtt, a töb
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biek pedig főzés után elvonuljanak, mig Komárom és az el- 
sánezolt tábor őrségének készenlétben kell maradni. Végre 
meghagyta Bayernak, hogy ha lehet, közölje rendelkezéseit 
Görgey vei, mire Bayer azt felelte, hogy ennek állapota rosz- 
szabbra fordult s az orvosok mindannak kerülését rendelték, 
mi izgatottságot idézhetne elő.

Jul. 4-én hajnali 4 órakor indult el az I. hadtest Nagy 
Sándor alatt Komáromból s a Vácz felé menő utón elérte az 
első állomást, Bátorkeszit. A Visockyval és Perczellel leendő 
egyesülésnek akkor misem állott útjában, minthogy az oroszok 
elővédé még csak Egerhez ért. Máskép kellett azonban a 
dolognak történni. A III. és VII. hadtest utánnyomulása helyett 
ismét Komáromba kellett Bátorkesziről az I. hadtestnek vissza
térni. Görgey segédtisztje által figyelmeztetve, látta ezt a had
testet ablakai előtt elvonulni és mivel ez tudta nélkül történt, 
— B a y e r  m i t s e m  e m l í t e t t  n e k i  r ó l a ,  — csorbítva 
látta tekintélyét és kijelentette, hogy ő ily körülmények közt 
tovább nem szolgálhat. Erre ismét minden oldalról szított nagy 
izgatottság támadt a Görgeypártiak táborában. Leiningen, Pöl- 
tenberg s még nehány törzstiszt ment d. e. 9 órakor nagy 
izgatottan Klapkához és tudatták vele, hogy Görgey megírta 
elbocsátási kérvényét s ők kérni jöttek őt, tegye meg a kellő 
lépéseket a sereg szellemére és fennállására nézve súlyos követ
kezmények elhárítására.

Beszéd közben még világosabban szólották és kérték 
Klapkát, változtassa meg a tett intézkedéseket, beszélje le 
Görgeyt lemondási szándékáról s m aradjanak meg annak a 
hadseregnek a Duna jobb partjára leendő áttörését illető 
nézete mellett. Ha ez megtörténik, mondották az urak, az ő 
csapataik a legnagyobb erőfeszítéseket fogják tenni, e l l e n 
k e z ő  e s e t b e n  a z o n b a n  a z  u r a l k o d ó  s z e l l e m  
m i a t t  s e m m i é r t  s e m  á l l h a t n a k  j ó t .  Minthogy Gör- 
geynek és nem Klapkának volt kezében a hadsereg, ez utóbbi 
nem tehetett mást, mint megnyugodni az elkerülhetlenben s 
Nagy Sándort visszarendelni Komáromba. És most, egy újabb 
kortesjelenet játszódott le.

A parancsnokok magukhoz hivatták tiszteiket, hogy tago-
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kat válaszszanak egy küldöttségbe, mely Görgeyhez menjen s 
kérje öl, maradjon tovább is a hadsereg élén. A küldöttség 
még az nap este 7 órakor Görgeyhez ment. Ez, felbátorítva a 
sereg újabb bizalmi nyilatkozata által, nem érte be többé 
eredeti szándékával s annyira m ent a tisztekhez tartott beszé
dében, hogy kereken kijelentette, hogy ő nyílt ellentétben áll 
Kossuthtal, tehát a kormánynyal. Görgey következőleg foglalja 
össze azt, amit a tiszti küldöttségnek mondott, emlékiratainak 
252. és 253. lapjain :

«Lelepleztem előttök a köztem és Kossuth közt fennálló 
meghasonlás misztériumait. Különösen figyelmeztettem őket 
rá, hogy e pillanatban n y í l t  e l l e n s z e g ü l é s b e n  á l l o k  
a z  u t ó b b i v a l  s z e m b e n ,  m e r t  a z  á l t a l a  é s  fő-  
h a d p a r a n c s n o k a  á l t a l  e l r e n d e l t  á t a l á n o s  
d é l r e  v o n u l á s t  s e m m i  e g y é b n e k  n e m  t a r t o m ,  
m i n t  a z  o r s z á g b ó l  l e e n d ő  g y a l á z a t o s  f u t á s * )  
k e z d e t é n e k ,  mig én egyidejűleg abban a nézetben vagyok, 
hogy a főseregnek, hogy becsületesen teljesítse kötelességét az 
ország iránt, melynek jogaiért fegyvert fogott, elszántan meg 
kell támadnia az előtte álló ellenséget, nem pedig kitérni 
előle, hogy talán még idején résztvehessen ama futásban. 
F i g y e l m e z t e t t e m  e g y ú t t a l  a t i s z t e k e t ,  f o n t o l -  
j á k  m e g ,  h o g y  k ö v e t e l é s ü k ,  m i s z e r i n t  a f ő 
h a d s e r e g  p a r a n c s n o k s á g á t  i s m é t  á t v e g y e m ,  
e g y é r t e l m ű  a k o r m á n y  e l l e n i  n y í l t  e l l e n s z e 
g ü l é s e m  h e l y e s l é s é v e l  s h o g y  (mint a hadsereg 
küldöttei) e z á l t a l  u g y a n  e r k ö l c s i  é r d e k e i k  ellen 
nem, de az anyagiak ellen igenis cselekesznek, m ert én már 
leszámítottam az élettel és a ki továbbra is vezetésemre bízza 
magát, rá  kell magát szánnia, hogy hasonlót tegyen; hogy

*) A mit Görgey Komáromból való szökésnek és gyalázatos fu
tásnak bélyegzett, valódi nevén fogjuk nevezni s aszerint fogjuk később 
tárgyalni. Egyeló're csak annyit jegyzünk meg, h o g y  a k a t o n a i  
b e c s ü l e t n e k  s e mmi  k ö z e  a h a d á s z a t t a l ,  és  hogy  a 
h a d s e r e g n e k ,  h a  e r ő s e b b  i s  a v e l e  s z e m b e n  á l l ó  el 
l e n s é g e s  h a d s e r e g n é l ,  o d a  k e l l  m e n n i e ,  h o l  j e l e n l é 
t é r e  n a g y o b b  a s z ü k s é g .
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továbbá fizikai áliapotom gyöngesége mellett egyátalában nem 
várhatók többé azok a személyes szolgálatok, melyekre előbb 
képes voltam. Ha azonban a főhadsereg — ezzel zártam be 
nyilatkozatomat — mindennek daczára is engemet kivan 
parancsnokául, teljesitnie kell azt az ellenfeltételt is, melyet 
ez esetre vele szemben felállítok, hogy t. i. csak akkor hagyja 
el Komáromot, ha előbb erélyes kísérletet tett az osztrák fő
sereg megverésére s ha én addig ismét szolgálatképes leszek, 
becsületbeli kötelességemnek fogom tartani, a sereg vezényletét 
újból átvenni».

A tisztekhez intézett eme beszédével egészen kiesett 
Görgey mint vezér szerepéből, sőt elérte vele ama határt, 
melynél az összes rendes hadseregek szolgálati szabályzatai
nak értelmében az alantas engedelmessége fölebbvalójával 
szemben m e g s z ű n i k .

Most már tehát az áttörési kísérlet foganatosítása forgott 
szóban, melynél Klapka Görgey felszólitása folytán vette át a 
parancsnokságot a sereg felett. Ez jul. 9-én akarta a császári 
sereg állását megtámadni, a központi hadműveleti iroda azonban 
ismét mindenféle ürügyekkel lépett fel. Legelőbb is hiányzott a 
kellő lőszer, továbbá be kellett várni Görgey Ármin és Horváth 
mozgó csapatait. Ily módon ismét két nappal későbbre, t. i. 
jul. 11-éré halasztatott a támadás s az akadálytalan elvonu
lás Komáromból Váczon át nem volt többé lehetséges, a Duna 
jobb oldalán eszközlendő pedig az áttörési kísérlet nagyon 
p r o b l e m a t i k u s  kimenetelétől függött, melylyel á l l í t ó 
l a g  a felső dunai hadsereg becsületét a jul. 2-án becsülettel 
vívott csata után m é g  megóvni kellett.

Még jul. 11-ke előtt a következő levelek érkeztek a fő
hadiszállásra, melyek az akkori állapotokat s a kormány köré
ben uralkodott zavart nagyban jellemzik :

«Az összes sereg fővezérétől a felső-dunai sereg parancs
nokságának Komáromban.

«Pest, 1849. julius 7.
«Elmulasztatván a legjobb idő s az ellenségtől elfoglal

tatván a jobbpart Neszmélynél és talán a körülbelőli magas
ságok szinte ellenséges kezekben létezvén ; mint katona, ta 



nácsot, mint fővezér azon parancsot küldöm, hogy minekelőtte 
az egész kiparancsolt sereg magát, keresztül vágva a Dunát 
elérni igyekezne, .inkább Komáromban maradjon és 40,000-nyi 
erejével két annyi ellenséget foglalkoztasson és ba lehet, meg
verje, mintsem kétes körülmények között üldözőbe vétessen. 
Mindenesetre azonban, mivel annyi lovasságot úgy sem lenne 
képes Komárom körül fö n tartan i: 3000 lovast Paks felé, hol 
egy hid készen várja, küldeni el ne mulaszszon.

Útközben nem érhetvén Komáromba, egy futár által 
küldöm. M é s z á r o s ,  s. k.»

«Görgey megjegyezte rá — Írja Klapka. — «Igyekezni 
fogunk a főparancsnokság rendeletéit te ljesíteni; de minthogy 
már az intézkedések megtétettek, elébb döntő csapást kell 
mérni az ellenségre, hogy azok kivihetők legyenek».

«A felső-dunai sereg parancsnokságának Komáromban 
és körül.

«Pest, 1849. julius 8.
«Tegnap Komárom felé irányzott utazásom, ellenséges 

csapatok miatt Nyergesujfalu s tájéka körül, mint szinte az 
esztergomi hid elégetése miatt, újra nem sikerü lt; a mit egy 
éjjeli futár által tudtára adtam a parancsnokságnak; most 
pedig ha Komáromot el nem érné, a következőket találom 
jónak, tudtára kijelölni:

«1. Mivel Klapka tábornok ur e hó 6-ikáról kelt jelen
téséből általánosan lehete csak a sereg Duna felé irányzatá
ról értesülni, mert az idő és irány határozottan kijelölve nem 
v o lt; mivel pedig Arad és Temesvár fedezése és a Bácskában 
Péterváradot ostromló Jellacsics-féle sereg elűzése és megve- 
retése czélja elérése végett Budapest őrség nélkül létez, ide 
várván mindig a felsődunai sereg ré sz é t; és végtére mivel 
Bicske és Nyergesujfalu felől 7-én reggel ellenséges csapatok 
m utatkoztak: a lánczhidat átkelhetlenné kelle ten n i; mi enapi 
délután megtörténend.

2. Mivel a fönt idézett jelentés folytán a kivonulandó 
sereg az alsó Duna felé is irányozhatná útját : tehát Wehle 
kapitány urnák meghagyatott, hogy a Kmety-hadtest átkelése
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után a hidat Paksnál, ha még szét nem szedelte, helyén 
hagyja, ha pedig szétszedette volna, Bajára úsztassa le és 
biztosítsa s további rendeletig m aradjon ott.- Ezt azon őzéi
ből irom, hogy a sereg tudhassa, merre és minő átkelési esz
közöket találhat, mit előre küldendő személyek által előké
szíttetni kellene.

M é s z á r o s  L á z á r .  s. k.»

Az ország kormányzója — Görgey tábornok urnák.
Senki nálamnál annak m úlhatatlan szükségét jobban nem 

érzi, hogy a nemzet seregének pénz kell. Senki nálamnál jobban 
nem tudja, mi rossz hatást gyakorol, ha a nép kiszolgáltatásai 
készpénzzel nem fizettetnek. De tábornok ur junius 29-én 
vagy 30-án azt irta, siessen a kormány távozni Pestről, mert 
az ellenség fel nem tartóztatható, sőt m ár tábornok ur sere
gét túlszárnyalván, a főváros egészen fedezetlenül van. E 
jelentésre a kormánynak kötelessége volt, a pénzgyárt meg
menteni. Néhány napig tehát nincs más mód, mint semmit 
nem fizetni olyat, ami nyugtatványnyal, utalványnyal ideigle
nesen kielégíthető, és a pénzt csak zsoldfizetésre fordítani. 
Tessék az intendaturát ehhez képest utasítani. Adja utalványait 
a pénzügyministeriumra úgy, hogy 14 nap alatt Szegeden 
fizetendők. A budapesti kölcsönt m ár megkisérlettem s kap
tunk is m ár egy fél milliót, ebből láttuk el egy százezer fo
rinttal Komáromot, ebből fizettük a naponkinti hadiköltsége
ket júliusban.

Hanem a tábori főpénztárak, ám bár kellett tudniok a 
körülményeket, azt a hibát követték el, hogy némely zászló
aljnak kiadták az egész havi zsoldot, másnak meg semmit, 
ahelyett hogy mind csak 10 napra elégítették volna ki. Azt 
is megjegyzem, hogy a havi szükségletek kim utatása még igen 
kis részben érkezett be mai napig is. Egyébiránt tenni fogok, 
amit csak ember tehet.

Czegléd, 1849. julius hó 8-án.
K o s s u t h  L a j o s ,  s. k.

kormányzó.
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A fővezérség — Görgey tábornok urnák.
Főhadiszállás Pest 1849. julius 9-én.
Ezennel felhívom, azon haza nevében, melyet ön állítólag 

annyira szeret, hogy nyilatkozzék, akar-e a kormány rende
letéinek hódolni, vagy nem ? jön-e sereggel vagy nem ? hogy 
akkép tudhassuk, mihez tartani magunkat,; mert itt azon 
erőre számítottunk, melynek most, ha el nem jön, máskép kell 
működni. A haza veszélyben van és ezen veszély tábornok 
ur késedelmeskedése által nagyobbodott, ha tehát annak men
téséhez járulni akar, úgy sürgetőleg szükséges, hogy a sere
gek — mivel a budai részen Klapka tábornok ur jelentése 
következtében ham arabb elrontatott a hid, a balparton indul
janak ; indulhatnak és mehetnek pedig, mivel az ellenségi 
őrsök Harsánynál állottak 8-án, — irivel a Tiszán túl ré
szünkről mozdulatok történnek, ott pedig az ellenséges erő 
Debreczennél á l l ; azért Váczot tán még három nap, talán 
még négy nap el lehetne érni és a 18 fontos ágyutelepet, 
mely a muszka erő ellen igen jó  szolgálatot tehet, ez alka
lommal elhozni el ne mulaszsza.

Hidunk készen áll Bajánál, ahol Wehle kapitány 24 óra ■ 
alatt felállitandliatja, és ha nem, olyan készületek tétettek, 
hogy 15,000 emberrel, ágyúval és stb. 24 óra alatt átkelhetni. 
Azért felhívom, valahára kijelenteni, mit teend.

Nagy Sándor tábornok Vácznak, Gödöllőnek rendeltetett, 
jelentését Czeglédre várom. 1

M é s z á r o s  L á z á r ,  s. k. 
altfibornagy.

Mig a magyar feldunai hadsereg az imént jelzett kelle
metlen események következtében a jul. 2-ki csata után tét
lenségbe esett, Haynau br. változtatásokat tett a császári fő
hadsereg állásában, melyek Komárom bezárását a Duna 
jobbpartján s a 111. hadtest nagyrésze Buda felé leendő elvo
nulásának bevezetését czélozták. Ez utóbbi intézkedésre két 
hir bírta rá az osztrák vezért. Az egyik jul. 4-éről jelentette, 
hogy a magyar hadsereg elvonulása a Duna balpartján a 
legközelebbi napokra el van határozva, a másik jul. 6-áról 
úgy hangzott, hogy az oroszok Miskolczról Pest felé indultak.

43G elieh: F üggetlen ség i harcz . I I I .  kö te t.
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A fővárosba leendő bevonulással akarta tehát Haynau őket 
lehetőleg megelőzni. Az általa elrendelt változtatásokra áttérve, 
mindenekelőtt meg kell említenünk, hogy a főhadiszállás jul. 
6-án Nagy-Igmándra tétetett át.

Az I. hadtest m egtartotta Ácsnál és az ácsi erdőnél ko
rábbi állását, mely azonban nehány sáncz és fatorlasz által 
erősittetett meg s a Czonczópatak több helyütt áthidaltatott. 
A IV. hadtest már jul. B-án Puszta-Csémre jött Mocsáról s 
Csémnél és Puszta-Harkálynál elfoglalt állása folytán közelebbi 
összeköttetésbe lépett a I. hadtesttel. Az e falvak közelében 
levő magaslatok is nehány sánczczal láttattak el. A III. had
testből Dossen dandára a  6. draganyos-ezreddel Tatára ren
deltetett, honnan aztán 1 zászlóaljat, 4 lovas-századot 6 
ágyúval Almásig tolt elő a Dunáihoz, hogy a magyarok össze
köttetését s a forgalmat a Dunán megszakítsa. Wolff dandára 
ugyanazon hadtestből és Veigl lovas-dandárának maradéka, 
t. i. a 6. könnyű lovas ezred Nagy-Tgmándról Mocsára nyo
mult, melynek közelébe jött Bechtold lovasosztálya is tábo
rozni. Gerstner dandára Kis-Béren maradt, honnan egész 
Moórig portyázást tartott.

Paniutine orosz hadosztálya Bábolnáról Nagy- és Kis- 
Igmándra tétetett á t s egy lovas-századdal megszállva tartotta 
Kócsot. A fő ágyutartalék a Czonczópatak mögötti táborba 
vonult Puszta-Ujmajor mellett. A hadsereg eme felállitása 
által egy Komáromból jöhető támadás esetére az összes csa
patok kölcsönös támogatása meg volt könnyítve.

Az osztrák főhadiszálláson, hol jul. 7-én Komáromból 
hosszú hadoszlopok elvonulását s 8-án azoknak visszatérését 
az ottani observatoriumból megfigyelték és tudták, hogy a 
magyar hadsereg még Komáromban van, nemcsak el voltak 
készülve a kitörésre, de Haynau br., ki még mindig erősebb 
maradt, meg volt győződve, hogy a III. hadtest nagyobb ré
szének Budára küldése után is sikerrel szembeszállhat vele. 
Már jul. 9-én útnak indíttatott Mocsáról Buda felé egy 3 szá
zad dsidásból és egy lovas-ütegből álló elkülönitmény Wussin 
őrnagy alatt, kit jul. 10-én a hadtestparancsnok Dossen és 
Veigl dandárával követett, Gerstner dandára pedig Moóron és
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Sz.-Fehérváron át vonult Buda felé. mig Wolff dandára-, mely- 
nek hadteste Mocsán maradt s 1 zászlóaljjal Tatát szállotta 
meg, egy kis portyázó csapatot Almásról Esztergomba küldött^ 
hogy a magyarok által jul. 7-én elrombolt hid helyreállitását 
meggátolja.
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Lili.

A komáromi csata julius 11-én.

Kilencz napi pihenés és idővesztegetés után magyar részről, 
végre ismét csatára került a dolog. A féldunai hadsereg ösz- 
szes künn feküdt csapatai Komáromba érkeztek s igy Klapka 
parancsnoksága alatt összpontosittatott a sereg, hogy a csá
száriakat megtámadja s állásaikat áttörje. Az elsánczolt tá 
borból kitörésre használt csapatok ereje mintegy 40.000 em
ber volt 160 ágyúval. A császári hadak ereje, a III. hadtest 
Buda felé irányított három dandárának elvonulása után s a 
rendkívül nagy betegállomány*) következtében, 34.000 em
berre s 176 ágyúra tétetik, ennél azonban kissé mégis erő
sebb lehetett.

Klapka 10-én este adta ki intézkedéseit a csata nap
já ra  a hadtesteknek és a többi közreműködő csapatoknak. 
Ezeknek értelmében mindenekelőtt az összes csapatoknak 
reggeli 7 órakor meg kellett tartaniok az étkezést s indulásra 
készen államok. A hadsereget csak a sebesült szállító szeke
reknek és az orvosi személyzetnek volt szabad követni.

A sereg előnyomulását az ellenséges hadállás felé a 
jobb szárnyról Janik és Rakovszky hadosztályainak Ascher - 
mann parancsnoksága alatt pontban » órakor kellett Ács el
len megkezdem. Aschermannak erőszakolni kellett az ácsi er-

*) A kholera úgy dühöngött julius 10., 11. és 12-én a császári 
táborban, hogy a betegállomány volt:

az osztrákoknál 14,200 ember
a musíka hadosztálynál 1,800 ,,

összesen 16,000 ember.
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döf, a Czonczó patakon átszoritani az ellenséget, ott állást 
foglalni és a további utasításokat bevárni.

Félórával később kellett indulnia a VII. hadtestnek 
Pöltenberg alatt s a jobb szárny előnyomulását az által tá 
mogatni, hogy a Rakovszky hadosztálya s Pigety lovassága 
közötti téren előnyomul s ha Aschermann erős ellenállásra 
találna, a Harkály felé eső erdőszélt egy osztálylyal megtá- 
madtatni. A VII. hadtestnek ez esetben a Czonczó pataknál 
Rakovszkytól balra kellett állást foglalnia.

Pigety, kinek reggeli 7 órakor az elsánczolt táborban 
saját parancsnoksága alatt egy hadosztálylyá kellett a 2., 4.,
9. és 16. huszár ezredeket egyesítenie, a jobb szárnynyal egy
idejűleg volt elvonulandó s mig ez az ácsi erdő felé nyomul, 
Puszta-Harkály ellen fordulni, gyors rohammal az osztrák 
lovasságot hátravetni s aztán az ellenség bal szárnyának 
oldalába és háta mögé venni magát, hogy az által annak 
hátrálását idézze elő s a rohamot az erdőre megkönnyítse. 
Az esetre, ha az ellenség a középhadban is hátravettetnék s 
Nagy-Igmánd felé szorittatnék, Pigety üldözze s este felé té r
jen  vissza ismét a Czonczó patakhoz.

A III. hadtestnek Leiningen alatt 8 órakor kellett elő
nyomulását megkezdeni s összeköttetését jobbra Pigetyvel 
s balra az I. hadtesttel helyreállítani és teljesen fentartani. 
Az ő támadási tárgya, mihelyt a csata a jobb szárnyon kez
detét vette, Puszta-Csém volt. Ha jobbról sikert aratnának, e 
hadtestnek ki kellett szorítani az ellenséget Nagy-Igmándról, 
elérni igyekezni a győr-bicskei országutat s Nagy Igmánd 
előtt állást foglalni. Ennek biztosítására erős elkülönitmények 
voltak küldendők Bábolnára, Csanakra és Csépre s az össze
köttetést az I. hadtesttel a tömördi utón foglalt állás által 
kellett biztosítani.

Az I. hadtestnek mint balszárnynak Nagy Sándor alatt 
a III-kai egyidejűleg kellett az elsánczolt táborból kiindulni, 
ezzel egyenlő magasságban és összeköttetésben előnyomulni, 
az ellenséget Mocsáról kiszorítani s ez által Leiningen elő
nyomulását megkönnyíteni. Nagy Sándornak Mocsáról egy 
csapatot kellett a tatai ut szemmeltartására kiküldeni, zö
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mével Tömördre nyomulni s ott állást foglalni. Kócsot egy 
erős lovas csapattal kell megszállani, ha az ellenség elhagyta 
a helyet, ha nem, úgy Kócsot csak megfigyelni s általában a
III. hadtesttel jó összeköttetést kellett fentartani.

Görgey Ármin hadoszlopának mint tartaléknak kellett a
III. és I. hadtesteket követni, hogy a körülményekhez képest 
alkalmaztassák. Ha harczvonalba vonatnék, csata után azzal 
a hadtesttel kellett táborba szállania, a melylyel harczolt. 
egyébként pedig Mocsánál tábort ütnie.

Esterházy hadosztálya a VIII. hadtesttől — Komárom 
őrségéhez tartozva — reggeli 8 órakor volt Ó-Szőnyről elvo
nulandó, hogy Almás felé tüntessen s este felé ismét előbbi 
állására térjen. Komárom őrségének még az éj folyamában 
meg kellett a különböző erődítményeket szállani s a csata alatt 
folytonos készenlétben maradni.

További zsinórmértékül a parancsnokok számára még a 
következő intézkedések és megjegyzések csatoltattak a fen- 
nebbi rendelkezésekhez:

Minthogy egyik vagy másik hadtest feladatának nem si
kerülése az egész hadsereg visszavonulását vonhatja maga 
után, minden hadtestnek egész erejét meg kell feszíteni és a 
legnagyobb kitartással harczolni. Legtöbb súly fektettetik a 
Czonczó-vonalra. Az ellenség legerősebb Ács előtt, főhadi
szállása Bábolnán van (már Nagy-Igmándon volt). Legnagyobb 
fontossággal bir a nagv-igmándi u t m egnyerése; ha ez sike
rül, közepén lesz az ellenséges sereg áttörve. Mocsán és Ta
tán leggyengébb az ellenség, támogatások odavonása sem igen 
lehetséges. .

Az összes podgy ász, két napra való élelem és a fő- 
tölténytartalék az elsánczolt táborban hagyandók, mig a nap 
győzelme el nem dől s az összes hadtestek kijelölt állásaikat 
el nem foglalják. Az összes sebesültek és foglyok Komáromba 
küldendők. Egy adag kenyeret és szalonnát minden embernek 
vinni kell magával.

Kedvezőtlen kimenetel esetére az összes hadtestek és 
más csapatok az elsánczolt táborba vonuljanak vissza. A sereg
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főparancsnoka a csata alatt a derékhadban, a III. hadtestnél 
fog tartózkodni.

Ha valamennyi állásba bevonulnak és a nap úgy dől 
el, a hogy kívánatos és szükséges, a főparancsnokság főhadi
szállása és a központi iroda Kis-lgmándra jő, hová az összes 
csapatoknak egy tisztet kell esti Š órakor a további intézke
désekért küldeniük.

Mielőtt a csata leírására áttérnénk, meg akarjuk még 
jegyezni, hogy a magyar hadseregnek nem lehetett kedvező 
kilátást jósolni, mert az intézkedések nem feleltek meg az 
alapjokul vett harczászati áttörés eszméjének. E z  a z  e l l e n s é 
g e s  s z á r n y a k n a k  t ü n t e t  é s e l c  á l t a l i  l e k ö t é s é t  
s a z  á t t ö r é s i  h e l y  f e l é  t ú l n y o m ó  e r ő v e l  v a l ó  
g y o r s  e l ő n y o m u l á s t  i g é n y e l .  A kiadott intézkedé• 
sek pedig a császári hadsereg igen kiterjedt hadállására inté
zett általános támadásnak feleltek meg. A hadtestparancsnokok 
kellő időben teendő és erélyes támadása azonban még igy is 
kedvező eredményt mutathatott volna fel Klapka intézkedései
nek keretében.

A sereg előnyomulásának sűrű köd kedvezett, mire eső 
következett; ezért a megállapított időpontot nem lehetett 
megtartani, mert, a tartalék-lőszerkészlet még nem volt kéznél. 
Csak reggeli 9 órakor indultak ki a hadoszlopok és 11 óra 
tájban dördültek el az első ágyulüvések Ó-Szőny és Almás 
közt, melyeket Esterházy hadoszlopa váltott Wolff Mocsán 
levő dandárának Naszálynál álló elkülönitményével. Ez rögtön 
megerősítette elkülönitményét s Mocsától északra foglalt állást. 
Bechtoldnak e helység mögött táborozó lovas-hadosztálya 
hasonlóan kivonult s jobbról Lederer, balról Simbschen dan
dáréval csatlakozva foglalt állást. Az ellenséges mozdulatok 
megfigyelésére azonban maga Bechtold br. Almás felé indult 
három lovas-századdal és egy üteggel s első tett jelentést a 
magyar sereg előnyomulásáról.

Ezt a jelentést d. e. 111/'2 órakor vette Haynau br., 
azonnal megtette a kellő intézkedéseket s a csatatérre sietett. 
Paniutine orosz hadosztályának Puszta-Gsémre és a IV. had
testnek a Harkálytól jobbra eső magaslatokra kellett előnyo
mulnia.
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E közben igen élénk ütközet fejlődött ki az ácsi erdőben. 
Aschermann két hadosztályával az ujszőnyi szőlőkön át és a 
lovadi utón egész az ácsi erdőig nyomult elő, melyet két 
zászlóalj által megerősített Schneider-dandár tartott megszállva. 
Miután Aschermann ütegeivel hatalmasan bevezettette a tá 
madást, rohamoszlopai nagyon gyorsan nyomultak előre s az 
ellenséges rajlánczot többszörösen áttörvén az erdőbe hatoltak, 
melyből Schneider dandára elég ellenállás után teljesen ki- 
szorittatott.

Midőn Schneider ezredes dandárát az erdő mögött össze
gyűjtötte, az I. hadtest Schlick gr. alatt már előnyomulóban 
volt. A Bianchi-dandár megszállotta az Ács előtt fekvő erdő- 
részt, Reischach dandára, hogy a balszárnyat erősítse, átkelt 
a Czonczó patakon s aztán a Duna mellett nyomult elő ; 
Sartori dandára szintén átlépte a Czonczó patakot, hogy a 
Bianchi és Reischach dandároknak tartalékul szolgáljon. Har
kályt Jablonovszky dandára szállotta meg s egy zászlóaljával 
tartotta a Harkály felé eső erdőrészt. Ludwig lovas-dandára 
az ácsi erdő és Puszta-Harkály közötti nyílt téren tolatott, 
előre s egy 12 fontos üteg által erősittetett meg.

E közben Pigety*) lovas-hadosztálya a mar tűzben álló 
VII- hadtesttől balra fejlődött ki, a nélkül azonban, hogy fel
adatának megfelelne. A helyett, hogy rövid, de erős ágyúzás 
után 32 századával feltartóztathatlan íökemmel az erdő és

*) Kis-falusi Pigety Ágost 1807-ben született, 1823-ban mint had
apród a hannoveri királyról nevezett 2. huszár-ezredbe lépett, melyben 
szakadatlanul szolgált s 1848-ban a második rangidősb százados volt az 
ezredben Kiss Ernő alatt. Ez ezredben, mely ama mozgalmas évben köz
tudomás szerint a bánságban feküdt, részt vett Pigetty a szerbek elleni har- 
ezokban s aztán a III. hadtest ütközeteiben és csatáiban s a forradalom alatt 
ezredessé lépett epredében, majd pedig tábornokká neveztetett ki. Pigety 
annak idején mint százados nagyon derék és elegáns tiszt volt. A forra
dalomban vitéz és ügyes ezredparancsnoknak, de nagy kardcsörtelőnek 
is mutalta magát, nagyobb lovas testek vezénylésére azonban kevésbé 
volt alkalmas. A világosi fegyverletétel ulán ő is fogságba jutott s csak 
1849. decz. 5-én Ítéltetett haditörvényszékileg tizenkét évi várfogságra, 
büntetése lejárta előtt azonban kegyelmet kapott. Pigety 1874-ben halt 
meg Mckrán Aradmegyében.
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Puszta-Harkály közé nyomult volna, Pigety az utóbbi hely
ség előtt vonultatta fel ütegeit s hosszas ágyúzást, folytatott, 
melynél a major felgyűlt, különben semmi eredményt nem 
ért el, sőt inkább a nap egy fő teendőjét elmulasztotta.

Pigety tétlensége folytán természetesen elmaradt a tá 
madás is az osztrák I. hadtest háta mögött és jobb oldalában 
s a roham bevezetése az ácsi erdőre. Ennek déli részében 
állhatatosan feltartóztatta a 15. osztrák gyalogezred egy zász
lóalja s Schneider dandárának egynéhány osztálya Pöltenberg 
csapatait előnyomulásukban. Magyar részről bizonyára itt is 
hiányos volt a vezénylet. Jablonovszki dandára, melyhez az a 
zászlóalj tartozott, különben már annyit szenvedett — külö
nösen ütege Harkálynál — hogy Benedek dandára által, mely 
egy egész lovasezred mellé adatott, kellett felváltani. Benedek az 
égő majortól jobbra, Jablonovszki mögötte tartalékban foglalt 
állást. E közben Herzinger gránátos hadosztálya is előre to la
to tt s Harkály és Csém közt állíttatott fel. Haynau azonban 
csakhamar előnyomultatta e hadosztályt, hogy a magyar tüzér
ségi vonalat baloldalban támadja.

Délfelé já r t  az idő, midőn Leiningen elővédje, mely az 
igmándi utón nyomult el re. Herzinger hadosztályának élő- 
csapataira bukkant. A honvéd zászlóaljak a magas vetések 
által fedve lopóztak elő s meglepték Herzinger előcsapa- 
tát, mely gyorsan visszahúzódott. Erre a III. magyar had
test ütegeit kifejlőd tetve, gyorsan előnyomult s lovasságával 
megkerülte Herzinger jobb oldalát, mire az lovas hadosztályát 
korábbi állásába vonta vissza. Leiningen hadoszlopai azonban 
Puszta-Csém felé véve irányukat nagyon gyorsan előnyomul
tak. Mig az előretolt lovasság egy része a helyet, melyet 
Herzinger hadosztályának egyes csapatai már korábban meg
szállottak, jobbról megkerülni igyekezett, a honvédek szurony
szegezve benyomultak Csémbe, mely közeli tanyáival és a 
mögötte fekvő magaslatokkal az osztrák középhad zárpontját 
képezte. Most kellett volna Pigetynek és Nagy Sándornak 
kéznél lenni, amaz azonban sakkban tartatta magát Benedek 
által s ütegeivel még mindig Puszta-Harkály felé tüzelt, mig 
egészen elpufogtatták lőkészletöket, Nagy Sándor szintén nem
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a vett intézkedések értelmében já rt el, nem egyenlő magas
ságban nyomult elő a III. hadtesttel, hanem megállapodott az 
ószőnyi szőlőknél, két zászlóaljjal megszállatta ezeket, gyalog
sága zömét pedig terephullámzatok által elrejtetten állította 
fel, úgy hogy ez nem is vett részt az ütközetben. Lovassága el
lenben nagyobb tevékenységet fejtett ki. Ezzel a szőlőhegyektől 
nyugotra foglaltatott állást nehány üteggel, honnan igen ügye
sen vezetett mozdulatok által Moesa felé működött s Bechtold 
egész lovas-hadosztályát hosszabb időn át lekötötte.

Három óráig elég kedvezően alakultak az ütközeti viszo
nyok magyar részre. A jobbszárny az ácsi erdő legnagyobb 
részét elfoglalva tartotta s Ács ellen is előnyomulni készült, a 
középhad rohammal bevette Csémet és az I. hadtest legalább 
tüntetőleg némi sikerrel működött közre. Ez előnyök kiak
názására azonban hiányoztak magyar részről a tartalékok, 
mikkel a császári hadsereg gazdagon el volt látva s igy a 
csata amazoknak hátrányára vett fordulatot.

Wohlgemuth altábornagy a magyaroknak Csémre történt 
benyomulása után előbb öszeszedte Herzinger meghátrált csa
patait, mint Leiningen többi csapataival utánnyomult s aztán 
egy sáncz ágyúi által támogatva, feltartóztatta azokat további 
előnyomulásukban, mig négy század könnyű lovas a helység
től jobbra elővágtató huszárokat tartotta sakkban. A harcz 
Csémnek és a közeli tanyának bírásáért hosszabb ideig ide s 
tova ingott, mig végre Leiningen csapatai hátrálni kezdettek. 
Ezt a pillanatot arra  használta fel Wohlgemuth, hogy a tü 
zérséggel megerősített Herzinger gránátos hadosztályt szemé
lyesen tám adásra vezesse. Leiningen zászlóaljainak élére állott 
s erős ellentámadást tett, W ohlgemuth azonban ekkor had
testének összes tüzérségét kifejtette s előbbinek csapatait ren
detlenségbe hozta. Erre Klapka, ki mint tudjuk a III. hadtest
nél tartózkodott, tartalékütegeinek nagyobb részét elővonta s 
egy órai heves és pusztító ágyuharcz támadt, melyben 140 
ágyú vett részt. Leiningen ezalatt egy hátrább eső állásban 
összeszedte hadtestét, mely m ár sokat szenvedett, hogy újabb 
roham ra induljon. Ekkor azonban közeledett már Paniutine 
orosz hadosztálya Reischach dandárával s Bechtoldnak Mocsá
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ról Harkályra rendelt lovas hadosztályával a csatatér felé s 
Wohlgemuth utánok nyomult. Noha Leiningent központosított 
támadás fenyegette, ő mégis azt hitte, hogy helyt állhat. Eköz
ben azonban előre tolt jobb szárnynyal oldala felé nyomultak 
elő az oroszok s felvonultatták ütegeiket. Leiningen erre meg
kezdte hátrálását eleinte rendben, de mert elkésett vele, csa
patai csakhamar egy három oldalról jövő gyilkos kereszttűz 
közé s ez által teljes felbomlásba jutottak. Mindazáltal sikerült 
Leiningennek a legközelebbi magaslatok mögött az igmándi 
ut mentében csapatait ismét öszszeszedni s aztán a lovasság 
és tüzérség fedezete alatt megkezdte további visszavonulását 
Komárom felé.

Ugyanazt tette most már az I. hadtest is, mely nem 
jöhetett többé a Ill-iknak segítségére, valamint a számításból 
egészen kimaradt, balra messze előre tolt Eslerházy-hados'e- 
tály is. Nagy Sándor lovassága a nagy és makacs lovassági 
harczban, mely az I. és III. hadtestek visszavonulását fedő 
huszárok és Bechtold utánnyomuló lovas hadosztálya között 
kifejlődött, ismételt merész támadások által tűnt ki.

A magyar jobbszárny ellen Schlick dandárai nyomultak 
előre az általunk már említett módon. Miután Reischach dan- 
dára bevezette tüzérségével a harczot az ácsi és meggyfái 
erdők közt és az előbbi erdőbe nyomult csatárlánczot oldal
ban vette, ez a dandár Bianchiéval és Schneideréval egyesül
ten rohamot kezdett. A magyar zászlóaljak, melyek itt nagy 
vitézséggel harczoltak, háromszor előnyomultak s mindannyi
szor hátrálásra kényszerítve, még egy negyedik rohamot kí
sérlettek meg, melynek sikertelensége után minden további 
támadási kísérlettel felhagytak s erős ágyúzás védelme mellett 
Aschermami alatt szintén megkezdték visszavonulásukat Ko
márom felé. Pöltenberg, kinek előre tolt ütegeit a tarta
lékból elővont három osztrák üteg fogta oldalba, szintén tel
jesen oda hagyta a csatatért. Délutáni 5 óra tájban a hosszú 
harczvonal valamennyi pontján elnémult a tüzelés és a fel
dunai magyar hadsereg ismét együtt volt az elsánczolt tábor
ban. Osztrák irók a magyar csapatok azon napon tanúsított 
vitézségét és hősiességét kiemelik. Ez u t o l s ó  j e l e n t é -
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k é n y  c s a t á b a n  azonban, melyet a  szabadságharcz folya
mában vívott, több mint 1500 embert vesztett holtakban és 
sebesültekben. Klapka 5, Leiningen 3 tisztet vesztett kíséretéből.

Az osztrák csapatok vesztesége v o lt:
Halottakban 7 tiszt és 116 közember
Sebesültekben 24 » » 559 »
Eltűntekben 1 » » 80 »

Összesen 32 tiszt és 755 közember 271 lóval.
Az oroszok vesztesége :

Halottakban 1 ember
Sebesültekben 25 »

Összesen csak 26 ember.
Az összes veszteség volt e szerint 32 tiszt, 781 közem

ber, 271 ló.
Az oroszok csekély veszteségéből kitűnik, hogy ők job

bára csak a tüzérséggel léptek fel.
Miután a magyar feldunai hadsereg nagy áldozatokkal 

fentartotta k a t o n a i  b e c s ü l e t é t  oly időben, midőn egy- 
egy ember élete a még rá  váró harczokkal szemben sokat ért, 
végre eljött az idő, hogy megkezdje visszavonulását a Duna 
bal partján.

Itt félbeszakítjuk a Komárom körüli események leírását, 
hogy legelőbb is Budapest felé forduljunk s más ügyekről 
szóljunk.
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LI V.

Egy álhir. — A hadügyminisztérium személyzete két havi fizetését kikapja. — 
Az alsóház ülése juh 2-án. — Szemere hirdetése a magyar bankjegyekkel 
űzött uzsora tárgyában. — Haynau br. és Zichy Ferencz gr. hirdetései 
a magyar bankjegyek érvényte'enségéről s az Almássy-féle papírpénz ér
vényes-égéről. — Újabb hirdetmény magyar részről a bankjegyekkel űzött 
visszaélésről. — Kossutli két levele Bemhez. — A főváros megszállása a 

III. osztrák hadtest által.

Julius 1-én egy nagyon kövér kacsa jelent meg a hiva
talos lap hasábjain. A «Közlöny» ugyanis legelői, szórt sorok
kal a következő sürgönyt hozta: « E s t i  8 ó r a .  F r a n c z i a -  
o r s z á g  h a d a t  ü z e n t  A u s z t r i á n a k » .  Hogy a kedé
lyek lecsilapitására szánt, eme sensationális közlemény semmi 
komoly fogadtatásra nem talált a közönségnél, nem szükség 
a hallott nyilatkozatok által megerősítenünk.

Ellenben ugyanaz nap fizetéseiknek julius és augusztus 
hónapokra történt kiszolgáltatása által lőnek meglepetve a 
hadügyminisztériumban alkalmazott tisztek és hivatalnokok.

Más körülmények közt mindenesetre kellemes meglepe
tés lett volna ez többekre nézve, az akkori viszonyok kö
zölt azonban arra  a sejtelemre indíttattak az illetők, hogy ez 
intézkedésnél talán annak lehetetlensége lebegett a kormány 
előtt, hogy sehol sem találhat csak félig-meddig is állandó 
székhelyre. Vájjon a többi minisztériumok hivatalnokai is ily 
módon dijaztatlak-e, nem tudjuk, de az, aki erre a gondo
latra jött, mindenesetre bebizonyította, hogy a további vég
eredmények tartam a tekintetében jó  számitómester ; m ert 
aug. lH-án már mindennek vége volt. Még aznap parancsot 
kaptunk, hogy jul. 2-án Szegedre m enjünk; oda utaztunk,
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de Kecskemétre érve ellenrendeletet vettünk s jul. 3-án vissza
tértünk Peslre azzal a meggyőződéssel, hogy ottani tartózko
dásunk m ár csak napok kérdése. Az intézkedések, mint 
m ondották, egy győzelem következtében változtattak meg. 
melyet Görgey Komáromnál aratott. A jul. 2-ki csatát értet
ték alatta, melynek lefolyását és végét ismerik olvasóink.

Jul. 2-án tartotta a képviselőház utolsó ülését Pesten, 
melyen Kossuth, ki czeglédi kirándulásáról visszatért, hosszabb 
beszédben utalván a hármas tám adásra s a hadműveletek mene
tére, a fővárost veszélyeztetettnek jelenté ki s e szerint a tárgya
lások rögtöni elnapolását s valamely más helyen leendő foly
tatását hozta indítványba. Ezt a helyet, mint mondá, könnyen 
megfogható okokból még most nem nevezheti meg, a képviselők 
azonban az elnökség utján értesülni fognak a tett intézkedések
ről. Ez alkalommal megjegyezte Kossuth, hogy nem hagyhatja 
megemlítés nélkül a fővárosi lakosság egy részének hazafiatlan 
m agatartását, mely arra használja ki a szorultságot, melyben a 
haza ez idő szerint van, hogy a magyar pénz hitelét uzsora 
és más piszkos spekulácziók által aláássa. A kellő intézkedések, 
mondá, haladéktalanul meg fognak tétetni.

S még aznap csakugyan a következő hirdetmény jelent m eg:

K o m o l y  f i g y e l m e z t e t é s .
Azon körülményt, hogy a kormány változtatni fogja székhelyét, 

a hadi munkálatoknak szabad tért kívánván nyújtani, a haszonleső alá
valók a pénz-váltássali uzsoráskodásra használják fel.

E szennyet ne tűrje a hazafiul főváros igaz s hü szelleme.
A kormány sem fogja tűrni.
A rendőrség az ilyeneket fogassa be és állíttassa rögtönitéló'szék 

elébe, mert ez hazaárulás.
A fővárosi hatóság alkossa meg tüstént a bíróságot.
A rendőrségnek az itteni nemzetőrség, a 19-ik zászlóalj, az utász

osztály és a mai gőzössel érkezendő hadcsapatból egy zászlóalj rendel
kezésére átadatik.

Kelt Budapesten, julius 2-án 49.
Míuisteri tanácsból 

S z e m e t e  Ber t .  s. k., 
ministerelnök.
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A magyar bankjegyekre vonatkozólag úgy Haynau br. 
táborszernagy, mint Zichy Ferenez gr. kir. biztos a következő 
hirdetményeket adták ki julius 1-én:

H i r d e t m é n y .
Ezennel mindennek tudtára adatik, hogy bármiféle úgynevezett 

„magyar Kossuth bankjegyek“ forgása, mint törvényelleni pénz meg- 
til tátik.

Bár ki is olly törvényelleni pénzzel birna, legyen az akár magá
nyos, vagy köztárok tulajdona, azt a legközelebbi cs. k. városi parancs
noksághoz, melly ezen semmitett bankjegyeket az elöljáró katona vidéki 
parancsnoksághoz beküldendi, ha'adék nélkül átaladni kötelessége lészen.

Azon bankjegyek, mellyek ezen hirdetés után 48 órának lefolytá- 
val át nem adattak, a hol találtatnak, nemcsak elfoglaltatnak, hanem 
azoknak tulajdonossá azonkívül még hadszóki büntetés alá is vétetni fog.

Főhadiszálláson Bana, jul. 1-én 49.
Haynau, t. k. 
táborszernagy.

H i r d e t m é n y .
A pártütők által törvénytelenül kibocsájtott úgy nevezett Kossuth- 

hankjegyek, mint minden alap nélküliek, ezennel érvényteleneknek nyii- 
vánitattnak, és a forgalomból kitétettnek, — beszedésükre és a beadandók 
nyugtatványozására megyei Levél-Tárnok Kis Gábor ur bízatván meg.

Költ Miskolczon jul. 1. 49.
Gróf Zichy Ferenez.

Az u. n. Almásy-féle jegyek érdekében a következő hir
detmény jelent meg :

H i r d e t m é n y .
Azon Bankjegyek, a mellyek Almássy neve alatt folyamatba bo- 

csájtatnak, minthogy valóságos alappal bírnak, névszerinti értékben el
fogatta,:- sanak, az el nem fogadó, úgy fog tekintetni mint hazaáruló, a ki 
pedig azokat ócsárolni, vagy az el nem fogadásra másokat izgatni meré
szelni, az azonnal elfogattassék, és a megyeházához behozattassék.

Kelt Miskolczon jul. 1. 49.
Gróf Zichy Ferenez, 

orsz, fő Biztos.

A fenebbi hirdetmények lehető ellensúlyozására magyar 
részről a következő tétetett közé :

H i r d e t m é n y .
Elleneink minden eszközt, használnak, hogy az egyetértést, a bizal

mat köztünk felzavarják, e gonosz czél elérésében őket némely alacsony
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lelküek haszonlesése, miszerint a magyar pénzjegyeket vagy egész név
szerinti értékben nem, vagy csak kifogásokkal fogadják el, hathatósan 
eló'segiti.

Ezt tűrni nem lehet, és a kormány tűrni nem fogja, és ennélfogva 
a rendelések megtétettek, hogy kik a magyar pénz-jegyeket vagy egész 
értékben el nem fogadják, vagy elfogadásuk ellen kifogást tesznek, rögtön 
és szigorúan büntettessenek.

Költ Budapesten jul. 2-án 49.
Allad. rend. középponti osztályigazgatósága.

A kormány jul. 4-én felhatalmazta a fővárosi ható
ságot, hogy 2, 3 és 6 krajczáros papírpénzt bocsáthasson ki 
saját biztositéka mellett, hogy segítsen a váltópénz teljes 
hiányán az üzleti forgalomban. Az említett pénzjegyek 500.000 
frt erejéig voltak kibocsátandók és nem községi kiadások fede
zésére, hanem kizárólag pontos elszámolás mellett bankjegyek 
beváltására voltak fordítandók s a pénzügyminisztériumnak 
átadandók. A kormány három hónap múlva beváltani Ígérte 
a jegyeket.

Egy más tárgy vonta abban az időben Kossuth és 
kormányának figyelmét magára. A hírlapok egy részének 
magatartása. A « M á r c z i u s  t i z e n ö t ö d i k e » ,  mely Mada
rász László lemondása után hátat fordított a kormánynak és 
német kollegája, a « V i e r z e h n t e  A p r i l »  egyre heveseb
bek lettek támadásaikban. Az uraknak azt a tapasztalatot 
kellett tenniök akkori állásukban, hogy az is terhessé válha
tott, rájok nézve, a mit korábban ők maguk is a legkiterjed
tebb mértékben jigénybe vettek, t. i. a sajtószabadság, s az 
előzetes czenzura egy nemét léptették életbe, még pedig azzal 
a megjegyzéssel, hogy e rendkívüli intézkedés csak a veszély 
napjaira marad érvényben. A lapoknak ugyanis kiadatásuk 
előtt a rendőrség általi revíziónak kellett alávetni magukat. 
Ezt a rendeletet kijátszotta azonban a « M á r c z i u s  t i z e n 
ö t ö d i k e »  s miután az általa gyakorolt sajtószabadság már 
mit sem kímélő sajtószemtelenkedéssé csapott át, az említett 
lap egy jul. 7-diki miniszteri határozattal felfüggesztetett s 
szerkesztője rendőri felügyelet alá helyeztetett. E mellett 
Kossuth a következő teljesen jogosult szigorú rendeletet bo
csátotta ki:
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R e n d e l e t .
A haza ellenségeinek hir'apjaink adják a leghitelesebb ’s leggyor

sabb tudósításokat, azok teszik a leghasznosabb szolgálatot. E’ napokban 
egy lap annyira elfeledkezett a haza iránti kötelességről, hogy részletesen 
leirá egyik fővárunk őrségi erejét Egy más lap egy tábornok magán
levelét közli, melyben a paranc-noksáca alatti hadtest száma van elő
sorolva. Ez több, mint botrány, ez nyilvános hadi kémszolgálat az ellen
ség érdekében. Alig van lap, mely vagy vigyázatlan, vagy roszakaratu 
nem volna, haderőnket, állásainkat, mozdulatainkat közölni az ellen
séggel.

Miután tehát a szerkesztő ismételt megintése, felhívása a haza ne
vében is foganatlannak mutalkozott, ezennel rendelem:

1. A hadi erőnek’s elosztásának vigyázatlan, könnyelmű, időelőtti 
kibeszélése következményeiben keserves lehetvén a hazára nézve, ép úgy 
mint a szándékos hazaárulás; az ez ellen hibázó, sőt bűnhődő szerkesztő 
a f. é. február 13-án kelt törvény 5-dik §-a b) alatti pontja értelmében 
a rögtönitélő vegyes törvényszék elébe állittatik.

2. A hírlap pedig kormányilag mindenesetre el fog tiltatni.
3. Hírlap és bármi nyomtatvány Budapesten csak a középponti 

osztály átolvasása és engedelme után fog kihordathatni; eiyéb helyeken 
megjelenő pedig a helybeli hatóság elnökének engedelme után osztathatik 
ki. A hatósági elnökök pedig felelősökké tétetnek, semmi oly nyomtat
vány kiosztását meg nem engedni, mely a hazának hadviselési tekintet
ben ártalmára lehet.

Budapest junius 27. 1849.
Kossuth Lajos, Szemere Bertalan,

s. k. kormányzó. belügyminiszter.

Julius 8-án fogott hozzá a kormány utolsó intézkedései
nek foganatosításához. E napon beszüntették a Duna két partja 
közt a gőzhajók közlekedését, s Bajára küldték a hajókat. 
Julius 9-én a Buda előtt előőrsön álló 19. honvéd zászlóalj be
vonása után a lánczhid burkát eltávolították. A reggeli órák
ban a főváros utczasarkain a következő kiáltvány volt ol
vasható :

A f ő v á r o s  l a k o s a i h o z .
A kormány, hittel az igazságos istenben és bizodalommal 

a hadsereg vitézségében, eltávozik körötökből.
A hadi munkálatok fordulatai úgy hozták magukkal, 

hogy a fővárost védelmezni a haza veszélyeztetése, a főváros
ban harczolni, annak romlása nélkül nem lehetséges.

G elich : F ü g getlen ség i harcz . I I I .  kö te t. 4 4
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Ha ütközet nem lesz a főváros előtt, annak oltalmára 
azon esetben nem kivánjuk, hogy tömegben fölkeljetek, mert 
ok és szükség nélkül nem kivan a haza áldozatot.

De a ki szereti hazáját és a szabadságot, az mind 
jöjjön és csatlakozzék a megyei népfölkelésekhez és a tábor
hoz, az legyen bajnoka a keresztes háborúnak.

A veszély nagy, de bizonyosan legyőzhető és a küzdés 
mértéke szerint nő a nemzet dicsősége is a világ előtt.

A nemzeti kormány sajnálatát jelenti ki, hogy a keserű 
poharat tőletek el nem fordíthatja.

De egyszersmind hiszi erős hittel, hogy ti az ellenségtől 
környezve is bivei maradtok az áldott szenvedő hazának és 
azon szent szabadságnak, melynek jótékony fényében, hogy 
Budapest Európa bám ulása közben felvirágozzék, a visszalérö 
kormány legsživésb gondjai közé fog tartozni.

Á kormány megy a táborral, főikéi a néppel és isten 
megáldja fegyvereinket.

Minden fegyverfogható ember ragadjon fegyvert, kövesse 
a tábort, győzünk, ha felkelünk az oroszlán bátorságával és a 
férfiú eltökélésével.

A főváros hon ma rad ý lakosaitól pedig megvárja a kor
mány, hogy híven teljesítsék polgári kötelességöket; az igaz 
hazafiuság épen a kisértet közepette próbáltatik meg.

Éljen a haza !
Győzni vagy h a ln i!
Budapest, julius 8. 1849.

A minisztérium.
A fővárosi lakosságra semmi különös hatással nem volt 

ez a kiáltvány. Hogy a kormány el fogja hagyni a fővárost, 
már tudta a junius 30-ki hirdetményből és a lakosság értel
mesebb része rég meg volt győződve az ápril 14-ke által terem
tett helyzet tarthatatlanságáról s a további sikeres küzdelem 
lehetetlenségéről az osztrák és orosz hadak ellenében. A ke
reskedői világ már beleunt az üzleti élet tartós pangásába s 
az a nézet uralkodott, hogy Kossuth és kormánya most már 
örökre elhagyja a fővárost. A gondolat, melylyel mindenki fog
lalkozott, az volt: «Mi történik mostan?»
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Az napon távoztak Kossuth és a miniszterek. Gsányi ki
vételével, ki mint az 1848-ki Debreczenbe költözés alkalmával, 
most is visszamaradt még, s minden gőzmozdonyt eltávolíttatott 
s a vasúti síneket felszedette. Jul. 11-én Szegedre ért a kormány, 
hol Kossuth, kinek Kárász nagybirtokos házát rendelkezésére 
bocsátotta, ünnepélyesen fogadtatott. Szegeden a miniszterek 
és a hivatalnokok úgy ahogy csakhamar elhelyeztettek s ismét 
megkezdték tevékenységüket. A képviselők is nemsokára 
megérkeztek és jul. 21-én folytatták üléseiket, s a minden vidék
ről érkező menekülők odaözönlése által sűrűn benépesedett a 
nagy kiterjedésű város akkori parasztos kinézésével. A közbizton
sági szolgálat legott szerveztetett, az utlevélügy szigoriitatott s 
minthogy ily nagy néptömeg felhalmozódása a lakások és minden 
élelmiszer megdrágulását vonta maga után, Szemere egy hir
detményben az árak hatósági megszabásával fenyegetőzött.

Itt közlünk még két levelet, melyeket Kossuth Pestről 
intézett Bemhez s melyek igy hangzottak:

Az ország kormányzója Bem altábornagy úrhoz !
Pest, julius 4-én 1849.

Görgeynek a közelebbi napokbani cselekvésmódja arra  
mutat, hogy szándoka volt a parancsnoksága alatti fősereggel 
az ország kormányától függetlenül. saját tetszése szerint 
operálni.

A vesztett győri csata után tanácslá, hogy a kormány 
perczig se késsék, tegye székhelyéi viszont a tiszántúli vidékre, 
Pesteni biztonságát 24 óráig sem garantirozhatván.

Ily körülmények közt mint az ország kormányzója, parancs
noki kötelességemnek tartám  főkép az ingó statusvagyonokat, 
jelesen a bankot, töltényt, monturt, fegyvertárt stb. még 
korán biztos helyre v itetn i: de a kormány székhelyét még 
lehet Budapesten hagyni.

Az ellenség Nagy-Várad felé nyomulásának hire úgy 
látszik, nem igen alapos. Mindamellett Visockynak rendelete 
van 7-én a Tiszán átmenni, Perczel pedig 10,000 emberrel 
már holnap átmenend.

2-án Komárom előtt véres csata volt. Reggel 9-től késő
4 4 *
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estig ta r to t t ; az ellenség keményen megverve szaladott s a 
mieink által üldöztetett.

E szerint a kormány még mindig Pesten van és reméli, 
hogy elmennie sem keilend; én különben koronként Czegléden 
tartózkodandom.

A főseregből Komáromban, mint őrség 20,000 ember 
marad, s mig ezek az ellent foglalkozlalják, a többi része az 
oroszok ellen felnyomuland, s a bács-bánáti sereggel össze
köttetésben, a közelebbi hadi operátiók hasisául a Maros- s 
Tiszavonalt választandják.

Tábornok Kmety Székesfehérvárról Paksra nyomul, ott 
az innen lebocsátott hajóhíd segedelmével a Dunán átmenend, 
egyesül a bács-bánáti sereggel, Jellachichot egész erővel megtá
madni s Péterváradot felszabadítani.

Arad már a mienk, s hogy Temesvár is elessék, közös 
gondunk legyen. Visocky és Dessewffynek rósz hírmondói van
nak. Nem tudják, hol áll az ellen. Mint mondják, most ment 
át a Tiszán Polgárnál.

Ha ez valósul, 180,000 emberrel fogjuk oldalvást meg
támadni.

Ez rövid vázlata operatiőnknak. Tudassa ön is altábor
nagy ur, mi történik Erdélyben s mi törlénendik, és szíves
kedjék Deés, N.-Bánya, Mező-Tur, Szolnok s Czegléden át 
naponként bár rövid tudósításokat küldeni.

Az oszág kormányzója 
K o s s u t h  L.

Bem altábornagy úrhoz.
Sietek az itteni hadi körülményeket tudatni altábornagy 

úrral. Komárom 1 8 —20,000 emberrel megszállva maradt, 
hogy az osztrák sereget fel- vagy nagy részét sakkban tartsa.

Vácztól Hatvan felé 20— 24,000 ember útban van. Tá
bornok Perczel a Tisza mellett két seregtest felett parancsnok 
(tulajdona az általa újon alakított 10,000 s Visocky-Dessewffy- 
test 12,000 ember) az első ma Abonyban, a másik Törteién van. 
Körülmények szerint vagy átmennek a Tiszán, vagy mellette 
föl, ha a hatvani sereg közeledik.
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Nagy-Iván, Karczag s Püspöki mellett hatalmas népföl- 
kelési sereg.

Az oroszok 15,000 emberrel a Tiszán átmentek Deb- 
reczenbe, de Miskolcz felé visszavonultak, hol 15,000 fő ere- 
jök áll.

Az osztrákok a Duna jobb partján Buda felé nyomul
nak; előőrseik tegnap Vörösváron voltak. A Budapest Szolnok 
közti vasút szétrontva. A kormány Szegedre vonul.

Bács-Bánátban Vetter s alatta Guyon a parancsnokok. 
Kmety 6000 nyi válogatott csapatát erősítésül kapta azon ren
delettel, hogy .Jellachichot támadja meg. Péterváradot szaba
dítsa fel s Temesvárt vegye be.

Minden seregnek most altábornagy Mészáros a főparancs
noka, mellette mint táborkari főnök Dembinszki.

így állnak a dolgok, altábornagy ur. Bizalommal nézek 
a  jövő elébe azon egyetlen föltétel alatt, hogy erős, erélyes 
katonai parancsnokság álljon a seregek élén.

E z e n n e l  a l t á b o r n a g y  u r a t ,  m i n d e n  m a g y a r  
s e r e g  f ő p a r a n c s n o k s á g á v a l  m e g k í n á l o m  s g y o r s  
f e l e l e t e t  k é r e k ,  hogy sziveskednék-e s minő föltételek 
alatt a főparancsnokságot elfogadni ? És hogy az ön távolléte 
esetére kellőleg van-e Erdély biztosítva?

A feleletet Szegedre kérem küldeni.
Megkülönböztetett tisztelettel

K o s s u t h  L a j o s ,  
kormányzó.

Julius 11-én déluláni 5 órakor Wussin osztrák őrnagy, 
ki mint tudjuk, egy három lovas-századból és egy lovas-üteg
ből álló portyázó parancsnoksággal Mocsáról előre küldetett, 
megszállotta Budát anélkül, hogy bárhol is ellenállásra talált 
volna. A város bejáratánál az elöljáróság egy küldöttsége 
fogadta az őrnagyot, mely, valamint egy Pestről oda rendelt 
küldöttség is biztosította őt, hogy a testvérfővárosból egészen 
kivonultak a magyar csapatok. W ussin erre a várba ment 
s ágyúit a falakon a lánczhidra irányítva állíttatta fel.

Jul. 12-én Bamberg altábornagy jö tt Budára Dossen és 
Veigl dandáraival, miután egy polgári küldöttség Budaörsön
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fogadta öt. Ez azonnal két zászlóaljat s nehány lovas-századot 
egy üteggel szállíttatott hajókon Pestre. Miután 14-én Gerstner 
dandára is elérte Budát, az nap az egész III. hadtest egyesült 
Budapesten. S midőn a lánezhid a csakhamar megtalált alkat
részekkel 15-én helyreállittatott, Ramberg egy zászlóaljat és 
két lovas-századot hagyott őrségül Budán s egész hadtestével 
Pestre vonult át, honnan előőrseit Palota, Csaba és Vecsés 
irányában állította fel.
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LV.

Nyilt rendelet Dembinskinek. — Uj honvédzászlóaljak felállítása. — Szer
vezői tevékenység. — A nemzetőrség állapota. — Szemerének a nemzet
őrségre vonatkozó rendelete. — Aulich hadügyminiszterré nevezése. — 

Kossuth egy levele Bemhez.

Julius 2-án a Közlöny egész első oldalát elfoglaló nyílt 
rendelet tétetett közzé, melyet Mészáros állított ki Dembinski
nek. A betűk nagyságát illetve úgy vette ki magát e rendelet 
a hivatalos lapban, mint valami falragasz. Mit akartak vele 
elérni, nem igen fogható fel, ha csak azt nem hitték, hogy 
valami rendkivüli és kedves dolgot adtak tudtára vele a had
seregnek, a mi pedig éppen nem mondható. A nyílt rendelet 
igy hangzott:

H i v a t a l o s  r e n d e l e t  
az összes hadsereg fővezérétől.

Dembinszky altábornagy u rn á k !
2-dik jul. 1849. Pesten.

Ny ilt rendelet.
Melly által altábornagy ur felhatalmaztatik az összes m a

gyar hadsereg mozdulataira, táborozására, élelmezésére, rövi
den, minden hadi szükségleteire a kellő rendeleteket kiadni, 
intézkedni úgy, a mint a .jelen fontos körülmények és a haza 
java kivánandja.

Az összes hadseregnek pedig, s minden főbb s alsóbb 
rangu hadi egyéneinek ezennel a legszorosabb felelet terhe 
alatt meghagyatik, a felebb idézett altábornagy urnák m inden
ben pontosan engedelmeskedni, és parancsolatjait teljesíteni.

Mészáros Lázár, 
altábornagy.
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E nyílt rendelet tartalmából világosan kitűnik, hogy az 
olyan volt, melyet csak a hadügyminiszternek vagy helyette
sének és nem Mészárosnak lett volna szabad kiállítani, miután 
ő mint a hadsereg főparancsnoka nem birt rendelkezési joggal a 
rendelkezés alatti állapotban levő Dembinski fölött. A forma 
mellőzése Dembinskinek ily hatáskörrel való felruházásánál 
á l l á s á n a k  m e g j e l ö l é s e  n é l k ü l  önként érthetőleg 
megjegyzésekre adott a lkalm at; mert nem tudták, mi is le
gyen tulajdonkép Dembinski harmadik szereplése alkalmával, 
vájjon vezérkari főnök, vagy adlatus, vagy ami valóban volt, 
Mészárosnak hasonmása. Valóban neki kellett volna intellek
tuális, Mészárosnak pedig névleges főparancsnoknak lenni. 
Dembinski tevékenysége azonban e tüzetesen meg nem jelölt 
állásban sem érvényesült.

Bem, a hadsereg praesumtiv főparancsnoka, kikötötte 
magának az önállóságot, Perczel Mór megóvni igyekezett azl 
a  maga számára, Vetter, akinek sejtelme sem volt róla, hogy 
rögtön a déli hadsereg parancsnokává történt kinevezése után, 
állása Bemnek ajánltalott fel az esetre, ha képes lesz erősí
tést hozni Erdélyből e hadseregnek, hadműveleti terén belől 
szintén önállónak képzelte magát és Görgeyröl az. ő tiszafüredi 
ismert aífaireje és magatartása, illetőleg legújabban tett, félre 
nem érthető nyilatkozatai után legkevésbé volt feltehető, hogy 
alárendeli magát Dembinskinek. Az utóbbi számára kiállított és 
közzétett nyílt rendeletnek eszerint tehát csak negatív ered
ménye volt, — ismét csak rossz vért szült.

Kissé később ismét más viszonyban találjuk egymáshoz 
a két öreg urat.

A szervezés terén a beállott szorongattatások által sem 
engedte magát Kossuth fáradhatlan tevékenységében zavartatni, 
mit annál könnyebben tehetett, minthogy további intézkedésig 
a  hadügy miniszteri tárcza vezetését is átvette. Hogy Bayer, 
kinek mellé kellett volna jönnie, Görgeynél maradt, nem volt 
éppen nagy baj, Kossuthnak saját,, valamint egyéb rendeletek 
foganatosítására még mindig volt embere.

Mindenek előtt elrendelte Kossuth, hogy az összes szállító- 
házak és ujonczok a Tisza mögé helyeztessenek. Az ujonczokból
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minden tekintet nélkül kerületeikre ismét uj honvédzászlóaljak 
alakíttattak, és pedig:

A kecskeméti njonczokból a 129. honvéd-zászlóalj ; pa
rancsnok Elek Ferencz őrnagy.

A kecskeméti ujonczokból a 130. honvéd-zászlóalj ; pa
rancsnok Miholcz százados.

A tótkomlósi ujonczokból a 131. honvéd-zászlóalj ; pa
rancsnok Bárány őrnagy.

A holdmező-vásárhelyi ujonczokból Szegeden a 132. hon
véd-zászlóalj ; parancsnok Mihályi őrnagy.

A holdmező-vásárhelyi ujonczokból Szegeden a 133. hon
véd-zászlóalj ; parancsnok Hangos őrnagy.

A tordai ujonczokból Baján a 134. honvéd-zászlóalj ; 
parancsnok Benő őrnagy.

Az Erdélyből Aradra hozott ujonczokból a 135. honvéd
zászlóalj ; parancsnok ?

A hátszegi katonai kerület ujonczaiból Aradon a 136. 
honvéd-zászlóalj; parancsnok ?

A kolozsvári ujonczokból H.-M,-Vásárhelyen a 137. hon
véd-zászlóalj ; parancsnok ?

A Bácskában alakított védsereghől a 138. honvéd-zász
lóalj ; parancsnok Benczúr Miklós őrnagy.

A szabolcsi védsereghől a 139. honvéd-zászlóalj : parancs
nok Gfeller Ferencz őrnagy.

A Besztercze vidékén m ár régóta szolgált úgynevezett 
hétfalusi zászlóaljból a 140. honvéd zászlóalj ; parancsnok ?

Az Altilla-huszárezred egészen lovasitva volt, de felsze
relése még nem volt teljes.

A szállító-házakban átalában a legnagyobb tevékenység 
uralkodott.

Kossuth akkor embereket toborzott, amennyit csak birt 
s azzal a szándékkal is foglalkozott, hogy 30 0 JO főnyi sere
get állít fel, melyet maga akart vezényelni.

Az összes hatóságok intézkedései átalában nyugalmat 
árultak el. így Szegeden még tanfolyam is állíttatott Keményfy 
Lajos őrnagy vezetése alatt tisztek számára.

Rosszul állott a dolog a nemzetőrséggel, mióta annak
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vezetése a hadügyminisztériumról a belügyminisztériumra szál
lott át. Több zászlóalj-parancsnok lemondott állásáról a veszély 
növekedésével s a különben sem igen szigora korábbi katonai 
rend teljes felbomlásnak indult. Legjobban illusztrálja a nem 
zetőrség akkori állapotát Szemerének következő rendelete :

R e n d e l e t .
A nemzetőri szolgálati túlzó hanyagságot tovább nem 

tűrhetvén, kénteleniltetett Budapest n. őr főparancsnokság fel
sőbb helyen bepanaszolni, e jelentésre, következő rendelet bo- 
csájtatott Budapest összes nemzet-őrségnek.

Rendelem e je len tésre :
1. Névsor szerint jelentessék ki a szolgálattevő mind.
2. Ki meg nem jelen a kijelelt órában, vagy engedelem 

nélkül eltávozik, a büntetés maximumával büntettessék, és mint 
fogoly kisértessék az engedetlen fogságba.

Az engedetlen és Jázitó haditörvényszék elébe állittassék.
Nem csak rendelet adassák, de példa is.
Budapest, jul. 3-án 49.

S z e m e r e  s. k.
belügyminister.

Mi is ezennel szoros hozzáalkalmazás vegett közhírré 
tétetik.

Kelt Pesten, jul. hó 4-én 49.
S z á s z  J á n o s

alezredes, budapesti összves n. őr főparancsnoka.

Szemere már korábban felismerte a nemzetőrség gyöke
res újjászervezésének szükségét s Szegeden ki is adta az erre 
vonatkozó határozatokat, foganatosításukra azonban természe
tesen nem került sor.

Aulich aug. 14-én hadügyminiszterré neveztetett ki, s 
ezt a hadsereggel a következő sorokkal tudatta :
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Az összes magyar hadseregnek.
Ezennel hírül adom az összes magyar hadseregnek, hogy 

az ország kormányzója által hadügyministernek kineveztetvén, 
a hadügyek vezényletét mai napon átvettem.

Szeged julius 16-án 1849.
Hadügyminister 

A u l i c h  tábornok.
Aulich hadügyminiszteri tevékenysége nem tarto tt egy 

egész hónapig s az Aradon töltött napok ebből is alig jöhet
nek tekintetbe, miután ott egy csak félig-meddig is szabályos 
ügymenetre gondolni sem lehetett többé. Aulich tehát a leg
jobb akarat mellett sem volt többé abban a helyzetben, hogy 
ismét rendet csináljon a hadügyministériumban, vagy még 
valami figyelemre méltót tegyen. Abban az időben mindamellett 
rendkívül igénybe volt véve. Jogérzetének kitüntetésére felem
lítjük a sereghez intézett egyik parancsát, melyet akkor bo
csátott ki. Ez a hadseregben szolgáló szerb és román nem
zetiségű honvédek irányában itt-ott előfordult nem épen jó  
bánásmódra vonatkozott és igy hangzott:

A magyar hadsereg összes parancsnokainak.
Harczunk, melyet Európa két elbizott hatalmassága el

len küzdünk, nem a nemzetiség, hanem a közszabadság harcza 
az absolutisnrus ellen. Győzelmeink elődiadalai a világszabad
ságnak. így van a nemzet s kormánya lelkesülve, igy van 
különösen meggyőződve, a nemzet hadügyét vezénylő végre
hajtó hatalom.

Ilyetén meggyőződésben lévén a hadügyministerium 
nem csekély megütközéssel s illetődéssel értesült, mikép né
mely seregparancsnokok s katonai elüljárók a hatalmuk s 
rendeleteik alalt álló idegen ajkú egyénekkel, de kiváltképen 
a ráczokkal s az oláhokkal, nem a kivántató emberséggel 
bánnak, s különösen nemzetiségöket szidalmak s káromkodá
sok közt vetek szemökre, mit nemcsak a humanitás elvei til
tanak, hanem az ildomosság is ellenez.

Kik sorainkban küzdenek közczélunk a szabadság m el
lett, akármely nemzetbeliek legyenek, mindnyájan testvérekül
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tekintendők, olyanokul, kik velünk karöltve rokonilag azon 
egy óhajtott czél felé törekszenek.

Aztán rácz s oláh atyánkfiái, kik velünk harezolnak, 
gyermekei, szülöttei ugyanazon hazának, melynek mi, s tehet - 
nek-e róla, hogy testvéreink ellenünk fegyvert fogtak a sza
badság megdöntésére ? Ök vérükkel mossák le magokról test
véreik gyalázatát!

Mindezeknél fogva szigorúan meghagyatik a magyar 
hadsereg összes parancsnokainak, s mindenféle katonai elül- 
járóknak, miszerint parancsaik alatt álló idegen ajkú vitézein
ket, tótokat, ráczokat, oláhokat stb., emberséges bánásmód 
által inkább ügyünknek megnyerni s nemzetiségünkhöz édes
getni iparkodjanak, sem mint nemzetiségüket szidalmazzák s 
e miatt őket üldözvén, azt okozzák, mi ilyetén bánásmódnak 
rendes eredménye, t. i. hogy az ily egyének aztán elkesered
nek és szökevényekké válnak.

Mindazok, kik e rendelettel ellenkezőleg cselekszenek, 
szigorúan fognak megbüntettetni s illetőleg tisztségeiktől meg- 
fosztatni.

Hadügyminiszter
A u l i c h .

Egy terjedelm.es levél közlésével zárjuk be ezt a fejeze
tet, melyet Kossuth Szegedről intézett Bemhez s mely sok 
tekintetben figyelmet érdemel. A levél igy hangzik:

Az ország kormányzója Bem altábornagy ú rh o z!
Szeged, julius 16. 1849.

Becses sürgönyeit julius 8. és 9-ről kaptam s alázatos 
válaszommal sietek önt mindenekelőtt értesíteni, hogy Erdély, 
Nagy-Várad s Debreczen felől az oroszoktól mitsem tarthat.

A felsőmagyarországi hadtestet (IV.) Perczel vezénylete 
alá rendelőm s dispositója alá 12,000 emberen kívül uj sere
geket adék. Így 24,000 emberrel Czeglédröl Szolnokra vonult, 
a  körülmények szerint vagy a Tiszán átmenendő, vagy az 
oroszokat a Tisza jobbpartján fenyegetendő. A mellett Korpo- 
nai ezredessel Szent-Ágotánál. Kardszagtól nem messze, a derék 
kunokból tömeges népfelkelést gyüjtelénk, valamint Nagy-
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Várad fedezetére 2 zászlóalj gyalogsággal, 2 divisió huszár- 
sággal, 8 ágyúval s részint népfelkeléssel (összesen 9600 
ember) a püspökii tábort megerősitők.

E mozdulatok következtében az oroszok Debreczenből 
sietve visszavonultak, a Tiszavonalt megtisztítottuk, úgy hogy 
a tiszántúli országrész az ellenségtől tiszta s a Tisza jobb
partjával hatalmunkban van.

Tábornok Perczel ma a szolnoki s abonyi táborban van 
azon rendelettel, hogy a Tisza jobbpartját s a Duna és a 
Tisza közti földrészt Szegeddel (a kormány mostani szék
helyével) fedezze s a körülmények szerint az oroszok hátában 
s oldala mellett, operáljon s a főerővel Hatvan és onnan Pest 
és Vácz ellen nyomuljon.

11-én Ramberg ellenséges tábornok 6000 emberrel Bu
dára ment, de hir szerint viszont elhagyá. Átalán miután Buda 
falait lerombolok, azt egyik fél sem tekintendi tartható hely
zetnek, s birtokára az ellenséges fél sem adand sokat.

Mindamellett Pesten tarthattuk volna m agunkat; de akkor 
vagy a tiszai, vagy a bácskai seregeket fel kellett volna con- 
centrálnom, de azáltal oly vidékeket hagytam volna oda, me
lyekből még vesztett csaták után is, a földből is teremthetek 
seregeket, mig Pest resource-ot nem adhat.

Elvül tűztem ki, hogy a hadi operátiókat a kormány 
biztosságának nem rendelem alá, hanem a kormány szék
helyének választását, a hadi operátiók kivánataihoz alkalma- 
zandom.

Tudom, hogy jobb ekkép.
Ma Szegeden vagyunk, a jövő héten tán Aradon vagy 

Nagy-Váradon (mit leginkább szeretnék). Én személyesen 
faiuról-falura menni szándékozom önkénteseket gyűjteni; mert 
30,000-nyi reservet akarok felállítani s e reserve-sereget sze
mélyesen vezetni. Hiszem, hogy 30,000 ember egy hó alatt 
megleend.

Vetter tábornok Jellachich elleni tám adását megkezdő. 
A bajnok Guyon Jellachichot megverte, ki Titelre szaladt. 
Guyon ma követé, mig Kmety tábornok hasonlag ma Péter- 
váradot felszabadítja ; ezredes Bánffy pedig az ócskái, lukács
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fa lv i, aradácsi colonne okát magához véve, gyors menettel 
Perlaszra siet, s mig Jellachich Tittelre érne, azt bevenni 
szándékozik; de ez aligha sikerülend neki s Tittel ránk nézve 
kemény harapás lesz. — Vederem o! Seregek és vezérek 
derekak.

A felső sereg (ah erről sok mondandóm lesz) még min
dig Komáromnál áll. 11-én nagy csatája volt, következmény 
nélkül, a besánczolt positiót megtartá ; mindkét részről sok 
veszteség, főként az ellenség részéről lovasságban.

Önre, rám s az egész országra nézve egyetlen körülmény 
igen nyomasztó s alkalmatlan.

Görgei tábornok Komáromból jun. 23-ról ezt i r t a : «a 
győri ütközet elveszett, az ellenség Bicske felé túlszárnyalt, 
m ert támpontomból 60,000 ember ellenében annyira nem 
terjeszkedhetém ki Az ellenség 43 óra alatt Budán lesz. 
Gondoskodjék a kormány a takarmányokról, bankról» stb.

Pesten nem volt őrségem, a bankgyárt tehát ellenséges 
támadás- és elvételnek nem tehetem ki, azt, tehát (legalább 
6000 mázsa sajtó- s gyárszerekkel) meg kelle szüntetnem s 
Szegedre áttétetnem épen akkor, midőn az ellenség közeledte 
miatt a debreezeni bankgyárt is megszüntetnem kelle.

A felállításra legalább 14 nap szükséges, 14 napig tehát 
egyetlen forintot sem csinálhatunk. Azért nem kapott ön pénzt, 
a  125,000 frt kivéve, melyet 9-én Szolnokról küldék.

Megteszem, mit ember te h e t; isten nem vagyok : semmi
ből nem teremthetek.

Egy év óla semmi bevétel, üresen átvett pénztárak 
és had !

Még e perczben is következő seregeket kell eltartanom :
E r d é l y ............................  40.0UÜ ember.
Felső sereg s K o m á r o m ......................  45,000 »
Vetter (déli sereg) .    36,000
Tiszai s e r e g ............................................... 26,000 »
Pétervárad ....................................................  8,000
Nagy Várad, Arad, Szeged, Baja, za- 

rándi határvonal s kis detachemants-ok . . 10,000
Összesen . . 165.000 ember..
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Ezenkívül a 18 huszárezred reserve escadrona, 7 fel
állítandó zászlóalj, 20,000 beteg, 60,000 népfölkelés, lőpor
malmok, öntészetek, fegyver- s kardgyár és szuronygyár, '24,000 
fogoly, az egész civil administratio stb. stb.

Ez nem kicsinység, tábornok 1 s a bankgyár 14 nap óta 
nem dolgozik.

Türelmet kérek. Isten nem vagyok. ' Örömmel halhatok 
meg hazámért, de creationt nem tehetek.

A bank bárom nap alatt rendben lesz s igy ön pénz
tárnokának hetenként 200,000 írtol küldendek.

Ön 8u0,000 frtot kér 30 és 15 krosokban. Kérem föl
számolni, hogy erre 9.600,000 nyomás szükségeltetik, mi 
mellett emberi kezek által (gőz nem használható) csak 20 
sajtó dolgozván s egy perez alatt 10 nyomás történhetvén, 
éjjel-nappal dolgozva, 35 nap kívántatik csak ez összegre !

De ez összeg havi kiadásainknak csak tizedrésze 1
Ennyit a nehézségek felfejtésére. Mi embernek lehető, 

megteszem. Többet nem tehetek.
Most igen fontos dologra, altábornagy u r !
Bolexes és Bolliák, oláhországi emigráns urak ajánlatot 

tettek oláh légiót alakítani.
Elfogadtam az elvet, detaille-ok végett altábornagy úrhoz 

utalám őket.
Ajánlom őket. A dolog igen fontos. Ha ön Oláhországba 

nyomulna (mit igen szeretnék), e zászlóalj az avantgarde-ot 
képezhetné. A következmény fölszámithatlan volna.

Ha a dolog oláhhonbai bemenetelre kerül, kérem ez 
urakat pár nappal azelőtt tanácskozásra hívni föl, hogy előre 
intézkedhessenek; mert óhajtandó, hogy ottan barátoknak te 
kintsenek. Igen szükségesnek vélem megmondani a proclama- 
tióban : mint a törökök s oláhok barátai jövünk, felszabadítani 
őket az orosz nyomás alól. A törökök kétes politikát követ
nek ; il faut les compromettre.

Olvasúm a lapokból az ön rendeletét, melynél fogva 
minden civil t. hatóságot felfüggeszte; e lépésnek felszámit - 
hatlanok következményei s megegyezésem nélkül úgy eshetik 
meg, ha megismerem a nemzetgyűlés előtt, hogy nem vagyok
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kormányzó. Miatta a  fél ország lángban van. Miért compro- 
mittált ön drága altábornagy ur ? Higyje el, van elég gondom. 
Ne neveljék barátaim. Ez annyit tesz, mint felfüggeszteni az 
alkotm ányt; még a ministeriumnak is a nemzeti gyűlés meg
egyezése kívántatik, különben vádállapotba helyeztethetik. 
Borzasztó crisis tám adhat belőle. Nyújtson kezet, elháritni a 
zavar vészeit.

Kérem rá  a nagyváradi beszélgetésre hivatkozva.
Különben remélem, legyőzzük elleneinket, ha egyezők 

leszünk.
Fájdalom, beteges vagyok !
Fogadja el megkülönböztetett tiszteletemet.

K o s s u t h  L. s. k., 
kormányzó
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L VI.

A magyar és az osztrák déli hadsereg ereje, hadállása és intézkedései. — 
A hegyesi csata. — Az osztrák déli hadsereg visszahúzódása a Duna jobb 
partjára. — Ütközet Mossorin mellett. — Temesvár ostromlásának foly

tatása.

Most ismét délkelet felé fordulunk, hogy az ottani to
vábbi eseményeket, valamint az erdélyieket közeli befejezésökig 
vázoljuk, hogy úgy tüntessük fel a helyzetet ama harczszin- 
tereken, a mint akkor alakultak, midőn a szövetséges császári 
seregek döntő hadműveletei a Tisza felé folyamatban voltak. 
Amidőn ugyanis megszakitjuk az eddig megtartott chronologi- 
kus rendet, ezt ama hadműveletek zavartalan ecsetelésének 
érdekében teszszük.

Akkor hagytuk el a déli harcztért, midőn a horvát bán 
a Bácska birtokába jutott, az elszigetelt Szeged fenyegetve volt s 
a bán serege ismét a Ferencz-csatornánál foglalt állást. A sikerek, 
melyeket a bán kivívott, a császári déli hadsereg további elő
nyomulásának fenyegető veszélye és végül a hadműveleti alapnak 
a nemrég megállapított átalános hadműveleti terv szerinti foga
natosítására szükségessé vált megnyerése, magyar részről azt 
hozta magával, hogy az ott rendelkezésre álló összes haderőiket 
déli hadseregük erősítésére fordítsák, hogy a Bácskát ismét 
visszafoglalják és Péterváradot felmentsék az ostrom alól. A 
megerősített déli hadsereg élére, mint tudjuk, Vetter állíttatott.*)

*) Itt helyén lesz felemlítenünk egy hivatalos nyilatkozatot, melyet 
Kossuth és Görgey Vetternek a déli hadsereg parancsnokává történt kine
vezése alkalmából a <Közlönyében közétettek s mely így hangzott:

H i v a t a l o s  n y i l a t k o z a t .
Vetter altábornagy ur még mártius hó második felében némely 

hadosztályokat kivéve az Összes magyar hadsereg fó'vezérévé kineveztet-
45Grelich : F üggetlenség i h a rcz . I I I .  k ö te t.
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A magyar déli hadsereg, mint a harczrendben már ki
mutattuk, állott:

a IV. hadtestből Guyon alatt, 
az V. » Vécsey >
Pereczy erdélyi hadosztályából; és ezekhez jött még 

Kmetynek a feldunai hadseregtől az ihászii ütközet után el
vágott hadosztálya, mely Sz.-Fehérváron át hátrálva, jul: 5-én 
Paksra ért s miután a hajóhíd még nem volt készen, csak 
jul. 7-én szállíttatott át gőzhajókon a Duna balpartjára.

A magyar déli hadsereg összes ereje 36,800 ember, 7356 
ló és 88 tábori ágyúból állott. A Temesvárt ostromló hadtest, 
Pétervárad őrsége és a többi helyőrségi csapatok levonása 
után azonban körülbelül 12— 15,000 ember 62 ágyúval ma
radt a sereg működő részére.

Az osztrák déli hadsereg, mely a támadás megkezdése

vén, minthogy a nemzet vitéz hadainak mártius végével a Tiszán lett át
kelése, s ezen átkelésre következett folytonos győzelmek alatt a fővezér- 
séget nem viselte : az ország kormánya kötelességének ismeri nyilvánosan 
kijelenteni, hogy ez teljességgel nem azért történt, mintha vagy altábor
nagy ur a reá ruházott fényes hivatás betöltésétől vonakodott, vagy pedig 
a kormánynak irántai bizodalma legkevésbbé is csökkeni volna, hanem 
egyedül azon sajnos okból, mivel altábornagy ur éppen azon perczben, 
midőn e dispositio következtében T.-Füreden összpontosított több hadosz
tályok a Tiszán átvonultak, vezéri kötelességeinek teljesítése közben ka
pott meghűlés következtében oly súlyos betegségbe esett, hogy hosszabb 
dőn át becses élete is veszedelemben forogna; mely szerencsétlen ese
mény közben a megindított hadi munkálatokat megállítani a haza érdeke 
természetesen nem engedte.

Mit ezennel nyilvánosan kijelenteni a kormány azon hozzátétellel 
ismerte kötelességének, hogy valamint Vetter altábornagy urat hazánk 
szent ügye iránt, a legveszélyesebb időben is mindenkoron tantorithatlanul 
hűnek hálával tapasztalá. úgy irántai folylonos bizodalmát e napokban is 
egy igen fontos főparancsnoksági megbízatásnak reá rubázásával, melytől 
az ország alsó vidékeinek biztosítása függ, szint oly ö'ömmel tanusitá, 
mint a minő hálával ismeré el nevezett altábornagy urnák azon készsé
gét, miszerint térben és rendeltetésben nem választva, szolgálatát a haza 
szabadságának teljes elszántsággal mindenkor felajánlá.

Kelt Pesten, junius 14. 1849.
K o s s u t h  L a j o s ,

kormányzó.
G ö r g e i  A r t h u r  

hadügyminister.
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kor 44,000 emberből, 7165 lóból, 168 tábori ágyúval és 20 
ostromágyuval állott, a Pétervárad előtti ostromló hadtest, a 
tileli fensik őrsége, a további helyőrségek, a nagy beteglét
szám és a különböző ütközetekben szenvedett veszteségek le
vonása után, a hadműveletekre mintegy 18,000 emberrel és 
137 ágyúval rendelkezett.

Vetter kezdetben Szegeden ütötte fel főhadiszállását, jul. 
8-án azonban Szabadkára helyezte azt át, hol csapatainak 
egy része összegyűlt, 13-án pedig Topolyára, hol tartaléka volt 
felállítva. Vetter bevárla Kmety hadosztályának megérkezé
sét, hogy aztán tám adásba menjen át. Kmety a Duna bal
partján átkelve Kalocsán, Hajóson, Szt.-Ivánon és Katymáron 
át jul. 12-én Nemes-Mileticsre érkezett, honnan egy 11 gya
log, 3 lovas századból és 9 ágyúból álló elkülönitményt Me- 
széna br. alatt Zomborba küldött. Jul. 13-án Kernyajára és 
Szivaczra ért Kmety hadosztályával a Ferencz-csatornához, 
honnan összeköttetésbe lépett Guyonnal, ki Hegyesnél állott 
7000 emberrel és 42 ágyúval.

Vetter jól volt értesülve az osztrák déli hadsereg állá
sáról s ismételve nyugfalanittatta előőrseit Földvárnál, a jó- 
zseffalvi tiszai átkelésnél és Periasz előtt. Ez és ama körül
mény, hogy a bán egybehangzó hireket kapott nagyobb ma
gyar haderőknek Szabadkánál történt összegyűléséről és He
gyes m egszállásáról: már előbb arra bírták őt, hogy a Fe- 
jérváry nehéz lovas dandárt Ottinger altábornagy alatt Hegyes 
felé és Horváth br. tábornokot egy lovas elkülönitménynyel 
Zomborba küldje, hogy bizonyosságot szerezzen magának ama 
hírek felől.

Ottinger erősebb kémszemle-őrjáratokra bukkant elő
nyomulása közben, melyek arról győzték meg őt, hogy He
gyest Guyon csapatai megszállva tartják s visszahúzódott 
Verbászra, Horváth br. megszállotta Zombort, de elvonult on
nan, midőn Kmety csapatai Bezdán és Gakova felé közeled
tek s Kulára ment vissza. Kmety ez által a Ferencz-csatorna 
nyugoti részének birtokába jutott, mig a bán egy szemben 
és hátban történhető támadásnak volt kitéve. Hogy minden 
eshetőségre készen legyen, összevonta gyalogsági tartalékát és

4 5 *
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Ottinger nehéz lovas hadosztályát Kis-Kéren, mi által abba a 
helyzetbe jött, hogy a verbászi és szt.-tamási fontos pontokat 
gyorsan támogathatta. Állásának biztosítására lovas hiradó 
őrcsapatokkal szállatta meg a bán Cservenka, Kula, Kuczura, 
Soové és Ó-Kér községeket.

A Vetter által a csatorna-vonalra teendő tám adást ille
tőleg tett intézkedések szerint Guyonnak jul. 14-én áltáma
dást kellett intézni a bán állására, nevezetesen Földvár, Sz.- 
Tamás és Verbászra, Kmetynek pedig ugyanaznap hadosz
tályával a Ferencz-csatornán átkelni s aztán Veprovácz felé 
nyomulni, hogy 15-én baloldalában támadhassa meg Kulánál 
a bán állását. Akkor aztán Guyonnak is támadni kellett volna 
a bánt. Kmety a Ferencz-csatornán leendő átkelésének tám o
gatására Zomborban álló elkülönitményét Meszéna br. alatt 
útnak indította, hogy jul. 14-én hajnali 3 órakor átkeljen 
Sztapárnál a csatornán és aztán Szivacz felé portyászszon. 
Három órával később minden ellenállás nélkül Kmety is á l
kelt hadosztályának zömével a csatornán. A bán csakhamar 
tisztában volt vele, mit tegyen a fenforgó körülmények kö
zött. Belátta a csatorna melletti kiterjedt és könnyen áttör
hető állás tarthatatlanságát, az élelmezési nehézségeket a ti
teli fensikra való visszavonulásnál, mi az egész seregnek a 
Duna jobb partjára kelését tette szükségessé, továbbá hogy 
semmi kilátása sem lehet arra, hogy nagyon messze eső fő
seregétől és az oroszoktól tám ogatást nyerjen : elhatározta 
tehát, hogy megtámadja a magyarok állását, midőn is siker 
esetében ama lehetőség kecsegtette, hogy még 2— 3 hétig 
tarthatja  magát a Ferencz-csatornánál. Ha nem sikerül a tá
madás, az esetben mindenesetre nagyon nehéz hátrálásra 
kellett a bánnak készen lennie s az előnyösen védelmezhető 
titeli fensikon ótalmat keresnie.

Jellacsics br. táborszernagy a következő intézkedéseket 
tette : Hogy Pétervárad felé leendő visszavonulása esetén jobban 
fedve legyen, Futaknál átkelést rendezett be, hogy a Duna 
jobb partján levő Draskovics-dandárt a balparton álló körül
záró csapatok erősítésére átszállittassa. Hogy minden eshető
ségre készen álljon, kellően megszállatta a Ferencz-csatornán
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lévő következő átkelési pon tokat: Földvárt, Szt.-Tamást és 
Verbászt egyenkint két zászlóaljjal s az utóbbi községet, va
lamint Kulát is két-két lovas századdal. A hegyesi állásra 
teendő tám adásra m aradt a bánnak 15 zászlóalj, 22 lovas 
század és 79 ágyú, összesen 12,000 ember.

A hegyesi csata
jul. 11-én.

Az állás, melyet Guyon elfoglalt,, kiterjedt Hegyes, Szeg- 
hegy és Feketehegy községekre s a mocsáros, meredek par
tok által szegélyzett Barra pal ak által volt fedve, mely mély 
völgylapályon kígyózik végig s a Ferencz-csatornába ömlik. A 
Barra északon átszeli a Péterváradról Pest felé vivő, a csa
tornán átkelő országutat s csak hídon lehet rajta átmenni. 
Az országút átmetszési pontjánál, a patak jobb partján, a la- 
pályos völgyben csaknem egészen elrejtve fekszik Hegyes, egy 
órányira oldalvást Szeghegy s félórányira távolabb Fekete
hegy. E három község rézsűt, fekszik a Ferencz-csatornához 
s ehez képest Guyon jobb szárnya Hegyesnél hátrább esett, a 
hal pedig Feketehegynél előre volt tclva. Ez állásában Guyon, 
ha korábban megtámadtatnék, mint az intézkedés értelmében 
neki támadnia kellett, jobb szárnyával homlokban leköthette 
a bánt, bal szárnyával pedig jobb oldalban támadhatta. 
Guyon erősen is megszállotta Hegyest, Szeghegyet és Fekete
hegyet gyengébben; az elől említett községnél állott lovassága, 
az utolsónál inkább tüzérség és Topolyánál tartaléka.

A bán támadási intézkedései meglepetésre voltak szá
mítva. Éjjeli menet által fedetten akart. Guyon állása ellen 
nyomulni s azt megtámadni, mielőtt tartalékát magához 
vonhatta.

A Hegyes elleni előnyomulásra jul. 13-án esti 9 órakor 
gyűjtötte össze a bán Verbász előtt csapatait, mire átkeltek a 
Ferenczcsatornán s 11 órakor a következő rendben indul
tak : Az élen haladt Gastiglione nehéz lovas dandára, e mö
gött az összes tüzérség és vele egyenlő magasságban jobbra 
Pultér dandára, balra Budisavlievics dandára. A gyalogsági 
tartalék hátul Rastich alatt következett szintén az országút men-
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lében, egy osztály lovasság képezte a hátvédet. A bal oldalt 
Horváth bárónak kellett egy lovas osztálylyal és egy fél üteg
gel fedni, a jobb oldalt pedig az 1. dragonyos-ezrednek.

Előnyomulás közben azt a jelentést vette Jellacsics báró 
Kuláról, hogy ellenséges oszlopok vannak útban Kutzura-felé. 
Mészéna báró volt Kmety hadosztályának jobb szárnyával, 
mely most a bán háta mögött haladt. Ez egy őrnagyot három 
zászlóaljjal legott Kutzurára küldött, anélkül, hogy a többi 
csapatokat előnyomulásukban feltartóztatta volna.

Guyon főhadiszállásán Kmety ama jelentésére, hogy a 
Ferencz-csatornán átkelt s most tovább nyomul, a legjobb 
hangulatban voltak s derekasan hozzá láttak a pezsgőzéshez, 
azt is tudták, hogy a bán előnyomul s csalódásba ejtő gond
talanságot tettettek, a midőn még a szokásos őrjáratokat 
sem küldötték ki. Hegyesen ellenben kellően elkészültek a 
bán fogadására. Hajnali 3 óráig egész csendben Hegyes 
közelébe nyomult az osztrák déli sereg zöme, hol Horváth 
oldalelkülönitinénye a bal szárny-dandárral lépett össze
köttetésbe. Hegyesen, Szeghegyen és Feketehegyen egyszerre 
tüzjelek szállottak fel, melyeket az egész másfél óra hosszú 
magyar vonalon intenzív puskatüz követett. Ez a tüzelés ha
tástalan volt ugyan, mert a bán csapatai még lőtávolon kívül 
állottak, de azt m utatta, hogy Guyon várta a támadást.

A meglepetést készítő bán ugyancsak meg volt most 
lepetve s árulásra gondolt. Utóvégre is azonban még semmit 
sem vesztett s még a félhomályban csatarendbe állította 
csapatait.

A bal szárnyat képezte Ottinger alatt Castiglione vértes 
dandára, a középhadat Dietrich hadosztálya, liudisavlievics és 
Puffer dandárai — utóbbi kissé bátratok jobb szárnynyal. 
Szintén hátra felé irányuló állásba jött Horváth báró alatt 
két vértes-század és az 1. dragonyos-ezred a jobb szárnyhoz. 
Az ütegek a zászlóaljak közötti hézagokban voltak felállítva. 
A gyalog tartalék Raslich alatt a második harczvonalat képezte, 
e mögött állott a tüzérség többi része és a lőszer tartalék.

Erre parancsot adott Jellacsics báró Dietrich altábor- 
nagynak, hogy hadosztályával rohamra induljon arczban
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Hegyes ellen. Miután Dietrich ütegei állást foglaltak, két dan- 
dára csatárrajokkal nyomult előre rohamoszlopokban.

Ezt a rohamot Guyon tüzérségének rendkívül heves 
tüzelése visszavetette. A magyar gyalogság legnagyobb része a 
bal szárnyra Szeghegy és Feketehegy felé irányittatott, hogy 
támadólag lépjen fel a bán jobb oldala ellen. Ez meg is tö r
tént akkora erélylyel és erővel, hogy Puffer dandára már 
szorongattatásba jutott, négy század huszár pedig, kik Fekete
hegyről törlek elő, meg a tüzérséget és a lőszertartalékot any- 
nyira fenyegette, hogy ezek önhatalmúlag s gyorsan Verbász 
felé vonultak vissza.

Hogy a Puffer-dandárt kimentse, megújította Dietrich a 
rohamot Hegyes ellen Budisavlievics dandárával, ismételt kí
sérlete azonban, hogy a községbe hatoljon, újból hajótörést 
szenvedett a magyar tüzérség gyilkos tüze miatt. És amint 
Dietrich hadosztálya hátrálni kezdett, Guyon előnyomult a jobb 
szárnynyal s huszárai sikeresen vetették magukat Ottinger 
lovasságára s Budisavlievics zászlóaljaira, mig az ágyutüz által 
már erősen megtizedelt Puffer-dandár egy Szeghegyről elő
törő gyalog hadoszlop támadása által teljesen hátravettetett. 
E dandár hátrálása csakhamar futássá vált, miután más hon
véd zászlóaljak Feketehegy felől elvágással fenyegették vissza - 
vonulási útját. Hogy ezt meggátolja, a bán egy vezér
kari őrnagy alatt két 12 fontos üteget küldött nekik, melyek
hez azután még 4 ágyú jött, melyek a tartalék két zászlóalja 
es Horváth báró alatt 6 lovas-század által fedeztettek.

A bán amennyire lehetett ismét összeszedni igyekezett 
Puffer dandárét és balszárnyának Ottinger és Budiszavlievics 
alatt annál inkább siettetnie kellett Verbászra visszavonulását, 
minthogy Kula vagy Cservenka felől, a sereg háta mögött, 
ágyudörgés volt hallható. Az a nehány lövés volt ez, melye
ket a Kulán álló osztrák elkülönitmény váltott Kmety egyik 
csapatával.

Castiglione nehéz lovas dandára által fedezve, nem épen 
a legjobb rendben történt a visszavonulás a másfél mértföld 
hosszú utón Guyon utánnyomuló csapatai által Verbászig kö
vetve, hol az ott felállított két zászlóalj és a gyalogsági tar
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talék Rastich alatt bárom üteggel mint hátvéd fedezte a csa
patoknak a csatorna .jobb partjára vak* átkelését a meglevő 
három hídon. Ennek megtörténtével folytatták a hátrálást 
Kis-Kérre, hol a zaklatott csapatok két órai pihenőt tartottak. 
Ide érkezettRezniczek elkülönitménye is Kutzuráról és Ledereré 
Kuláról. Guyon utánnyomuló tüzérsége legott igen jó állásokat 
foglalt a csatorna uraló partjain s annyira elárasztotta lö
vedékekkel a verbászi sánczokat, íiogy az őrségnek jelenté
keny veszteségek után emberben és lóban a jobb partra kel
lett visszahúzódnia, mi a kartácszápor közepette nagy rendet
lenségben s nagy jajveszéklés közt ment végbe.

Ha Kmety, ki az nap már délelőtti 10 órakor Kulával 
egy magasságban állott, nem a vele közölt intézkedés szó 
szerinti értelmében, hanem mint egy tábornoknak tennie kell, 
a helyzethez képest saját belátása szerint cselekszik, bal olda
lon és hátban kellett volna a bánt támadnia, kinek veresége 
igy egyenesen megsemmisitő lett volna.

Abban a feltevésben, hogy a magyarok most már gyorsan 
átkelnek a. csatornán s újra megkezdik az üldözést a jobb par
ton, a bán serege megrendült állapota mellett elhatározta, 
hogy minden további ütközet elől kitér s nagyon kifáradt 
csapataival a római sánczok felé indul. Kis-Kérről elrendelte 
a bán az előbb a Duna jobb partjára vont körülzáró Dras
kovics dandár visszavonulását Újvidékről a jobb partra, mit 
az az éj beálltával végre is hajtott. A Sz.-Tamásnál felállított 
két zászlóalj fogta fel menetközben a sereg zömét. A Láng
dandárnak este kíossorinba kellett visszamenni s ezl, vala
mint Vilovat erősebben megszállani. A délután folyamában 
azonban hevesen megtámadtatott Földvárnál s kemény harczol 
kellett kiállanía, mielőtt elvonult. A két oszlopban hátráló 
déli hadsereg éjjeli 2 órakor ért Kaásra, hol táborba szállt.

Az osztrákok vesztesége jul. 14-én jelentékeny volt s 
halottakban 4 tiszt és 180 közemberből, 
sebesültekben 16 » > 484 »
összesen . . 20 tiszt és 664 közemberből állott.
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A magyarok vesztettek
halottakban 2 tisztet és 79 közembert, 
sebesültekben 15 » » 130 »
összesen . . Í7 tisztet és 209 közembert,

Kmety hadosztálya nélkül , mely nem vett komolyan 
részt az ütközetben.

Felemlítendő még, hogy Bánffy ezredes, midőn 14-én 
Veibász felől az ágyudörgést hallotta, az ócskái és aradácsi 
helyőrségi csapatokkal támadást, kísérlett meg Perlaszról 
Titelre, hogy azt a bánt megelőzve megszállja, kísérlete azon
ban nem sikerült.

Julius 15-én egy napiparancsban megdicsérte Vetter a 
csapatok kitűnő magatartását, Guyonnak tulajdonította a nap 
sikerét, megnevezte azokat, kik különösen kitüntették magukat 
s őrmestertől lefelé öt napi zsoldot fizettetett ki a legénységnek.

A hegyesi győzelem az utolsó volt, melyet a magyar 
fegyverek kivívtak. Eredménye lett, Temesvár kivételével, az 
uj hadműveleti alap nyerése az alsó Tiszánál és Marosnál. 
Most aztán teljessé kellett tenni a győzelmet, Péterváradot a 
Duna jobbpartján is felmenteni és a titeli fensikot elfoglalni.

A bán egy csapással meg volt fosztva a junius elején 
szerencsés tám adása által kivívott eredményektől s azt kellett 
tennie, a mit a magyaroknak Hegyesnél elfoglalt, állására tett 
támadása által a kedvező siker reményében elkerülhetni vélt, 
t. i. a Duna. jobbpartjára húzódni hadseregével. Ez már julius
15-én meg is történt. Puffer dandára, mely legtöbbet szen
vedett Hegyesnél, kora hajnalban Kovilra vonult a kaácsi 
táborból, honnan aztán Karlóczára kelt á t hajón. Ezt a dan
dárt követték aztán később a többiek a tüzérségi és lőszer
tartalékkal, melyek Titelre mentek. Utoljára indult Ottinger 
lovas-hadosztálya Vilo vára, honnan a vidéket egész a római 
sánczokig beportyászni és később, ha alkalom nyílnék, Guyon 
összeköttetését a Bácskával fenyegetnie kellett. Lang dandára, 
mely tudvalevőleg Vilovát megszállotta, egy 12 fontos üteget 
kapott erősítésül s Mossorin is, melynek védelme Knicsanin 
szerb tábornokra bízatott, csapaterősitéseket kapott. Már éjjel 
volt, midőn a bán csapatai többi részével Titelre ért.
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Miután a bán lehetőnek tartotta, hogy a magyarok á t
törhetik a körülzárolási vonalat, mi által egyetlen átkelési 
helye Szalánkemennél és Zimonynál elveszne, serege egészen 
elvágatnék s annak a veszélynek tétetnék ki, hogy élelemhiány 
miatt éhen vész, arra  törekedett, hogy a körülzáró vonalat 
a Duna jobb partján az áthatolhatlanságig megerősítse. Erre 
hat gyalogdandárt alkalmazott, melyek julius 18-án Karlócza 
és Kamenicza közt gyülekeztek s következőleg osztattak be :

A b a l s z á r n y  Hartlieb hadosztálya a törzskarral Kame- 
niczán, ebből Mamula dandára Kamenicza körül, Budisav- 
lievicsé a Karakacs hegynél állott.

A j o b b  s z á r n y  Kriegern hadosztálya a törzskarral 
Karlóczán. Ebből Draskovics dandára Bukovecz, Puffere Kar
lócza előtt állott.

Rasties 6 zászlóaljból és 2 ütegből álló tartalékával a 
körülzárási vonal középpontján Bukoveczben feküdt. E vonal 
keleti része uj zárt védmüvek emelése által, melyek megfele
lően felszereltettek, nagyon megerősiltetett. Castiglione lovas- 
dandára nem sokára szintén a Duna jobbpartjára vonatott s 
julius 22-én a tüzérségi és lőszer-tartalékkal Ireghre ért.

A titeli fensik védelmére, hol Dietrich altábornagy vitte 
a parancsnokságot, Lang és Knicsanin dandárain kivül Vilo- 
ván és Mossorinon Marsano gyalogdandára és Horváth lovas- 
dandára állott Titelen rendelkezésre ; az előbbi a kiterjedt híd
főt a Tisza balpartján, a másikat pedig élelmezési tekintetek
ből a 3. vértes ezredet julius 22-én a Duna jobbpartjára 
kellett áthelyezni.

A bán julius 19-én Dumában ütötte fel főhadiszállását.
Guyon a hegyesi csata után nem tudta a bán csapatait 

további hátrálásukban erélyesen üldözni, m ert lovasságban és 
tüzérségben sokkal gyengébb volt. Ettől eltekintve, elkésése 
miatt Kmety sem vehetett ré sz t. az üldözésben. Mint Vetter 
annak idején közölte velünk, Kmety, kinek csapatai 14-én 
mindenesetre erőltetett menetet teltek, az alatt lefőzetett, mi 
két óránál több időt vett igénybe. Az előnyomulásnál julius
15-én Vetter Kis-Szácson át Újvidék felé irányitolta Kmetyt, 
ki másnap érkezeti oda s felmentette Péterváradot. Guyon a
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IV. hadtesttel Temerin felé vonult, hol aznap tartalékát hagyta s a 
(’sajkás kerület körülzárásához fogott. Vetter julius 16-án szintén 
megérkezett Péterváradra, hol a várfalakon haditanács tartatott.

Veti er a körülzáró vonal áttörése mellett nyilatkozott a 
Duna jobbpartján s a hadműveletek ottan leendő folytatása 
mellett az osztrák déli hadsereg ellen. A haditanács túl
nyomó többsége ellenben Vetter szándéka ellen döntött azzal 
az indokolással, hogy az áttörés az erősen felszerelt védmü- 
vekkel szemben sok áldozatba kerülne, még ha siker esetében 
meg is kezdhetné a bán visszavonulását Eszéken át. A bán 
üldözésére s a Száva melletti terület visszahóditására más 
seregrészek közreműködése nélkül gondolni sem lehetne.

Erre oda módositotia Vetter tervét, hogy a titeli fensik 
elfoglalását jelölte ki legközelebbi hadműveleti tárgyul. Ezzel 
összhangzásban állott egyébiránt az utasítás is, mely julius
2 l-én  érkezett a hadügyminisztériumtól Vetterhez és általában 
úgy hangzott, hogy tekinteti el az átalános hadihelyzetre, tervbe 
vett vállalkozása maradjon el, ellenben a tileli fensik elfogla
lása egész erélylyel és erővel eszközlendő, hogy a Bácska tel
jes birtokába jussunk s a Szegednél összpontosítandó seregek 
baloldala bizlosittassék. E czélból a kormány Szegedről egy 
négy ágyúval felszerelt gőzhajót küldött le. Az esetre azonban, 
ha Titel bevétele nem sikerülne, csapatainak csak egy részét 
hagyja Vetter a fensik előtt, zömével pedig Szegedre induljon s a 
Szentesnél ésVásárhelynél álló tartalékcsapatokat vonja magához.

A m o s s o r i n i  ü t k ö z e t .  A Titelre teendő támadást 
julius 19-én Guyonnak egy kémszemléje előzte meg 4 zászló
aljjal, 4 lovasszázaddal, egy 12 fontos és egy lovasüteggel 
Vilová irányában. Pl helység előtt, miután Lang dandárának 
előcsapatai visszahúzódtak, reggeli 6 órakor jelent meg Guyon 
s hosszabb ágyúzás fejlődött ki, mely után Guyon hadosz
lopával Szt.-Ivánra húzódott vissza. Vetter, ki Guyon táborába 
ment, hogy a kellő intézkedéseket megtegye, julius 23-ára 
tűzte ki a támadást. 21-én 2 zászlóaljjal és 2 lovasszázaddal 
Pongrácz László alezredes alatt Kmety hadosztályából erő- 
sittelett meg Guyon. Kmelynek a jobbparton teendő tüntetés 
által kellett Guyon támadását megkönnyíteni. Éhez képest
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Julius 22-én hadosztályának zömével a glacisra vonult Péter- 
váradról, hol táborba szállott, hogy 23-án három oszlopban 
Kamenicza, a Veziraczhegy és Karlócza ellen nyomuljon tün
tetőleg s nyugtalanítsa a körül záró csapatokat.

Julius 23-án hajnali 3 órakor Guyon két ponton kezdette 
meg a támadást, t. i. Vilovára 3 zászlóaljjal, 4 lovas század
dal és 12 ágyúval és Mossorinra 8 zászlóaljjal, 3 lovas szá
zaddal és 4 üteggel. A támadás az ellenség meglépésére volt 
számítva, ezt a hatását azonban a korai ágyúzás miatt nem 
gyakorolhatta, s minthogy a gyalogság egyidejűleg elő nem 
vezettetett, a harcz Vilovánál ágyúzásra szorítkozott, mely 
után a magyar támadó oszlop Sz.-Ivánra húzódott vissza. De 
nem ily simán ütött ki a Mossorin elleni támadás, hol Guyon 
maga vezette a. harezot. Miután ütegei azt bevezették, gyorsan 
előnyomult Guyon gyalog oszlopaival, melyek azonban csak 
pár száz lépésnyire az ellenséges hadállás ellőtt vették észre, 
hogy nem oszlopokban, hanem csak egy oszlopban nyomul
hatnak elő a két oldalon mocsárok által szegélyzett utón. Erre 
egygyé tömörültek az oszlopok, mely aztán előnyomultában 
Knicsanin ütegei állal oly öldöklő tűzbe julott, hogy a rögtön 
beállott visszavonulás csaknem futássá fajult. A veszteség, 
melyet. Guyon zászlóaljai Mossorinnál szenvedtek, hol csak 
Knicsanin tüzérsége lépett fel, érzékeny volt. 6 óra után összes 
csapatait táborhelyükre vonta vissza Guyon, de csak, hogy 
délután megújítsa a támadást.

Délután l ‘/2 órakor 15 zászlóaljjal, 5 lovas századdal 
és 6 üteggel, tehát, csaknem egész hadtestével Mossorin ellen 
nyomult. Ütegeit a töltés két oldalán vonultatta fel s mögöttük 
fedezetükre 4 zászlóaljat és 2 lovas századot állított fel. A 
délelőtti tapasztalatok által intve, sajátságos, de a terephez 
alkalmazott támadási módhoz nyúlt itt Guyon ; (i zászlóaljat, 
melyeknek tartaléka messze hátrább állott, a mossorini töltés 
és a Tisza között szétszórt harezrendben tolt előre. A támadás 
emez alakját különben az a körülmény magyarázza meg, hogy 
a mocsárok nyáron át jobbára ki vannak száradva s igy szét
szórt rendben át lehet rajtok haladni, hogy aztán alkalmas 
pontokon összegyűljenek. A tám adás ez alakja egyébiránt arra
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bírta Knicsanint, hogy csapatainak erejével semmi arányban 
nem álló kiterjedt állást, foglaljon el.

Az élénk puskaropogás ágyuharcz által kisérve, Guyon 
gyalogságának báior és elszánt előnyomulása közben a fent 
leirt módon nyomult előre. Knicsanin már két támadást visz- 
szavert, végre a harmadik tám adásnál sikerült egy honvéd- 
csapatnak szilárdul megvetni a fensikon lábát. E pillanat 
nagyon válságos volt a bán seregére nézve, mert magyar kézre 
juthatott a titeli fensik. A tám adást azonban nem támogatták 
Guyon tartalékai kellően, ezenkívül pedig Lang ezredes Vilo- 
váról 2 század dragonyossal és 3 ágyúval Mossorinba küldetett 
s épen jókor érkezett. Mig ágyúi kartácszáporral árasztották 
el a honvéd rajokat, a dragonyosok tám adásba mentek át, 
mely csakhamar átalánossá lett, minthogy Knicsanin a fel
fegyverzett mossorini lakosság által erősödött csapataival szin
tén előnyomult. De nem erélyesen, mert Guyonnak ideje volt 
a támadás elől kitérni s esti 8 óráig ágyúzást folytatott, mire 
Gyurgyevonál elfoglalt, állására tért vissza.

A kísérletet, hogy a Szegedről leküldött, ágyukkal felszerelt 
gőzhajón csapatokat szállítsanak a Tiszán át, egy osztrák fél
üteg meghiusitotla. Ellenben Bánffy csapatai a Tisza balpart
járól és Perlaszról nyugtalanították a Titelnél folyt ütközet 
alatt az átellenben felállított osztrák őrszemeket.

A veszteség Titelnél az osztrákok részéről, kik ütegeikkel 
a kedvező talaj alakul ások által teljesen fedetten voltak felál
lítva, mintegy 45 ember volt holtakban és sebesültekben, a 
magyaroké, kiknek nyílt terepen és mocsárokon át kellett elő- 
nyomulniok, 25 halottra és 72 sebesültre van téve, de m in
denesetre nagyobb lehetett.

Temesvár ostromának folytatása.

A temesvári ostrom leírását ott hagytuk félbe, midőn 
Rukavina br. gazdálkodni kezdett védelmi készleteivel, hogy 
az eddigi bámulatos szívóssággal folytathassa a vár ellenállását 
a remélt felmentésig. A junius 5-én kezdődött s 6-án délutáni 
3 óráig tartott ellenséges ágyúzást csak ez utóbbi nap reggeli
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9 órától kezdve viszonoztatta. A vár e két napi lövetése a 
magyarok két sikertelen támadásával volt összekötve az el- 
sánczolt tábor mindkét szárnyán.

Azután ismét rövid szünet állott be, mely alatt egy má
sodik parlam entár küldetett, Vecsey levelével a várba alkudo
zások kezdése végett. Ez is Vecsey felbontatlan levelével s 
Rukavina ama nyilatkozatával tért vissza, hogy ő csak szó
belileg érintkezik az ellenséggel. E válaszra délutáni 5 órakor 
el kezdték a magyarok összes ütegeikből nagy hévvel lövetni 
a  várat. Ezt rögtön viszonozták az ostromoltak s a bombázás 
egész éjjel tartott mindkét részről, inig reggel már csak a 
magyarok folytatták. E folytonos lövetések alatt gyorsan ha
ladtak előre az ostromlók megközelítési munkálatai. Bombá
zásuk julius 10-én reggeli 8 óráig tartott. Az ekkor beállott 
csend azonban csak rövid tartam ú volt ; mert déltájban ismét 
bombák vettettek a várba, este felé pedig már az összes m a
gyar ütegek újból tevékenységben voltak s pusztítottak kilencz 
nap és kilencz éjjel szakadatlanul; összesen tehát már 15 
napig. Ez az őrség erőinek rendkívüli igénybevételével egybe
kapcsolt bombázás sem volt képes annak ritka kitartását 
megingatni, noha sorai holtak, sebesültek és betegek által 
nagyon megritkultak s tekintettel az élelemnek szükségessé 
vált takarékosabb alkalmazására, az őrség hetenkint már 
csak két nap kapott m arha-, egyébkor pedig csak lóhust. Az 
őrszolgálat a legénység egy harmadát vette igénybe, mig a 
más kétharmad részint készenlétben állott, részint a törmelék 
eltávolítása által a közlekedés helyreállítása, az összelődözött 
ütegek kijavítása körül stb. alkalmaztatott. E mellett 30 fokú 
hőség kínozta az őrséget. Mig ily körülmények között a vitéz 
őrség ellenállási ereje csökkent, az ostromlók erélye és tevé
kenysége növekedett. Ezek jul. 15-én éjjel megnyitották a 
második párhuzamot s másnap rá  egy újabb üteget demasz- 
kiroztak le.

Julius 19-én Kossuth meglátogatta a körülzáró hadtestet 
s gyújtó ékesszólással kifejtette a csapatok előtt Temesvár 
minden ároni bevételének égető szükségét. E napon éjjeli 11 
órakor beszüntették magyar részről a tüzet, de 20-án újra



folytatták s 21-én ismét egy uj üteget demaszkiroztak s 7-től 
11 óráig mérsékelt tüzelést folytattak. A rá  következő éjjel 
újabban megindult a bombázás s 22-én délutánig tarto tt, 
midőn a vár ágyúi is három órán át viszonozták azt. Julius
22-én éjjel nyugodtan maradtak a magyarok, de hajnal hasad
tával még egy uj, t. i. a huszonharmadik üteget demaszkiroz
tak s egész éjfélig egyre növekvő hévvel lőtték a várat. Julius 
24-étőI 31-éig csak mérsékelt szünetekkel folyt a vár bombá
zása, ekkor azonban délben ismét két uj üteget demaszkiroz
tak az ostromlók s összes ágyúikat, a legnagyobb hévvel te
vékenységbe hozták. Egy bomba légbe röpitette a fő lőpor- 
raktárt. Este felé szűnni kezdett, a tüzelés, éjfél tájban azonban 
még erősebben folytattatott. Ez volt a legborzasztóbb éj 
Temesvárra nézve; 26 ütegből szórtak halált és romlást az 
ágyuk.

Ez iszonyú bombáztatás után azt hitte Vecsey, hogy 
megpuhitotta Temesvár vitéz védőit s elhatározta, hogy aug. 
4-én éjjel rohammal veszi be a várat. Ez éjjel, mely nagyon 
viharos és sötét volt, három zászlóalj-oszlop nyomult elő a 
Józsefvárosból, visszavetett egy a Bégánál felállított elkülönit- 
ményt, s rohamot intézett az elczölöpözött kiszögellő fegyvertér 
ellen a péterváradi kapu előtt. Az itt felállított, osztag húsz 
lépésre engedte magához közeledni az ostromlókat s a leg
hevesebben tüzelt az oszlopok élére. Ez és a legközelebbi 
ágyuk kartácszápora hátrálásra kényszeritette a magyarokat, 
kik mindamellett még kétszer előrohantak s a legbátrabbak 
közülök már meg is mászták a czölöpzetet, de hasztalan ; az 
ismételt roham meghiúsult. Ez oszlopokkal egyidejűleg más 
három oszlop az erdélyi kapu- ellen rohant. A jobboldali oszlop
nak sikerült a glacis-n előretolt lövészosztagot a várba való 
visszavonulástól elvágni s «R ajta! előre!» kiáltással a vár 
ellen nyomulni. De e még kétszer ismételt roham is meg
hiúsult.

V e c s e y másnap mindamellett a várba küldte Szabót 
egy lovas százados kíséretében, kiket ott Stankovics ezredes 
fogadott egy százados jelenlétében. Szabó kijelentette, hogy ő 
az V. magyar hadtest parancsnokának megbízásából jött, ki
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a z  ő r s é g n e k ,  a r e n d k í v ü l  l o v a g i a s  v é d e l e m r e  
v a l ó  t e k i n t e t t e l  i g e n  t i s z t e l e t t e l j e s  k a  p i t  u-  
l á c z i ó t  a j á n l .  S t a n k o v i c s  a z t  v á l a s z o l t a ,  
h o g y  a h e l y ő r s é g  s z á z  n a p i  m a g a t a r t á s a  m e g 
g y ő z h e t t e  v o l n a  r ó l a  V e c s e y  u r a t ,  h o g y  a z  
u t o l s ó  t ö l t é n y i g  v é d e n i  f o g j a  m a g á t .

A feladási felhívás elutasítását következő napiparancs
ban tudatta Rukavina br. altábornagy a helyőrséggel: «Katonák ! 
Az ellenség a vár feladására hivott fel bennünket. A pillanat
ban, midőn főhadseregünk bizonyára egyre közelebb nyomul 
felénk, feltesz rólunk ily gyalázatot! Száz napi magatartástok 
valóban nem ad neki jogot erre és mert én ismerlek titeket, 
azzal a  kijelentéssel utasítottam el, hogy az utolsó töltényig 
védjük magunkat,.»

A várban újabb erős bombázásra vártak, az ostromlók 
azonban nyugodtan maradtak az nap, valamint augusztus 
6-án éjjel is s a harmadik párhuzam befejezésén dolgoztak 
ernyedetlenül, melyet két újabb üteg egyidejű demaszkirozása 
mellett hajnalhasadtával 7-én megnyitottak. Ekkor parancsot 
kapott Vecsey, hogy az ostrommal hagyjon fel, ostromágyuit 
Aradra szállíttassa s hadtestével Dembinszkihez csatlakozzék. 
A nagy mozgalom, melyet a körülzáró csapatok összpontosítása 
okozott, melyek csak gyöngén megszállva hagyták oda a 
külvárosokat, a futó árkokat és az ütegeket, a nehéz ágyuk 
hallható szállítása éjnek idején, a félig elpusztított bukásához 
már közel álló vár őrségére nézve közeli szabadulásának jele 
volt. És valóban, nagyon is ideje volt m ár reá nézve ; mert 
a tizhónapi ostrom alatt, mely 107 napi szoros körülzárást 
foglalt magában, 9000 em berről’4000-re olvadt le, szükséget 
szenvedett mindenben és julius 28-ától kezdve csak kétszer 
hetenkint kapott lóhust. Utolsó fellépése a temesvári döntő 
csatával esik össze s azzal együtt fogunk róla szólani.
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« LVII.

Bem egy napiparancsa. — Bem levele Kossutlilioz. — A beszterczei ütkö
zet jul. 10-én. — Ütközet Szeredfalvánál jul. 16-árt. — Ütközet Bogaras
nál jul. 13-án. — Az osztrák hadtest Brassóba érkezése és annak állása.
— A vöröstoronyi ütközet jul. 21-én. — Ütközet Szászrégennél jul. 23-án.
— Ütközet Sepsi-Sz.-Györgynél jul. 23-án. — Bem betörése Moldvába 
jul. 22-én. — A segesvári csata jul. 31-én. — A kászonyfalvi és bük- 
szádi ütközetek aug. 1-én. - A szerdahelyi és szászsebesi ütközetek. — 
Gyulafehérvár vára. — Nagy-Szeben bevétele Bem által. — A nagy-csüri

csata aug. 6-án.

Az erdélyi harczszintérre visszatérve, legelőbb is Bemnek 
egy napiparancsát közöljük, melyet az ifjú székelyeknek az 
olaszfalui csatában junius 27-én és 28-án tanúsított bátor
talansága következtében bocsátott ki. A parancs szigorú han
gon van tartva, egyes helyei azonban eredetiek. Szövege a 
következő :

Napiparancs.
A haditörvényszéknek, mely a végett neveztetett vala 

ki, hogy azokra, kik a junius 27. és 28-iki csatákban zász- 
lójok, fővezérük, parancsnokaik s bajtársaikat gyalázatos 
megszaladással cserben hagyták volt, törvényt, mondjon, ítélete 
nyomán nagy tömeg székelyeket agyonlövetnem vagy őket 
százanként kell vala megbotoltatnom. Az elsőt nem akarom 
tenni, mert hiszem, hogy azok a vak félelem által ragadtattak 
el s még hasznos szolgálatot tehetnek a szabadságnak, miután 
m ár az asszonyi gyáva remegést szivökből kiirtották ; a m á
sikat sem, mert nem úgy akarok velők bánni, mint barmok
kal. Mibezképest elhatároztam, hogy most az egyszer a szoros 
igazság helyett kegyelmet éreztetek, s a junius 27. és 28-iki 
napokban megfutamlott honvédek bűnét megbocsátom. Nem 
tehetem, hogy ez alkalommal ne figyelmeztessem azon széke-

4GG elich : F üggetlenség i harez , I I I .  kö te t.
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lyekef, kik velem néhány csatatüzben dicsőségesen kiállót,ták 
a  sarat, miszerint ők mindenütt, hol a muszkákkal szemben 
állnak, rokonaik és saját szabadságukért verekednek. Ha itt 
bebocsátjuk a muszkát az országba, útját Maros, Gyergyó, 
Csik és Háromszék felé veendi, szintúgy megfordítva ez tör
ténnék, ha Háromszékre bebocsátnók; tehát itt is, ott is 
ugyanazon ellenség ellen harczolunk. Itt kell a muszkát le
győznünk, ha akarjuk, hogy kedveseink Háromszéken meg
mentve legyenek s ha mi szabad emberekből nem akarunk 
jobbágyságba sülyedni. Itt kell mindenekelőtt a muszkát meg
szorítanunk, m ert Háromszék felé már más csapataink vannak 
útban, hogy azt ott is összezúzzák. Figyelmeztetlek továbbá 
arra  is, mikép az ellenséges lovasság ép azáltal győzhet le 
titeket és vagdalhat össze, ha elszéledeztek. Mig az egyenként 
szállingózó bizonyos veszélynek van kitéve, a tömeg legyőz- 
hetlenül áll, kivált, midőn tudjátok, hogy ágyúimmal nem 
mozdulok oldalatok mellől. Maradjatok hát együtt, maradjatok 
mellettem, mig én talpon állok s akkor nincs a világnak oly 
hatalma, mely minket legyőzzön. Majd megláthatjátok apáitok, 
nőitek, rokonaitokat is ; de mint győzelmesek, mint szabad 
emberek fogjátok viszontlátni; őrizkedjetek hát, hogy a gyá
vaság szemrehányását senki közőletek meg ne érdemelje, s 
hogy a gyalázat öröksége, mint a régi magyaroknál volt szo
kásban, unokáitok unokáira ne szálljon. Legyetek és maradjatok 
a végső leheletig szabad és vitéz székelyek, mert itt nemcsak 
az forog kérdésben, miként mentődjetek meg vitézségtek által 
a muszka korbácsuralomtól, hanem a nemzet becsületének 
megóvása is, melyet elődeitek 1400 évek alatt Európában meg
őriztek volt. Legyetek Attila nagy királyotokhoz méltók s a 
hős hunnoknak becsületére váló ivadékai.

Beszterczei főhadiszállás, julius 5-én, 1849.
B e m  J., altábornagy.

Hogy ne legyünk kénytelenek az összefüggést a had
műveletek további ecselelésében zavarni, meg akarjuk még 
említeni, hogy Bem, mihelyt sikert vivandott ki Lüderssel 
szemben, a Kossuthtal történt megállapodás szerint csapatainak
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egy részével Oláhországba vagy Moldvába volt bevonulandó, 
hogy felkelésre bírja az ottani lakosságot az oroszok ellen. 
Ezzel annak a reménynek adták át magukat, hogy esetleg 
Törökország segítségére számíthatnak. Bem e végből jul. 3-án 
levelet irt Omer pasához, az oláhországi török csapatok pa
rancsnokához, amelyben találkozásra kérte őt fel hogy tervét 
együtt megbeszéljék. Törökország akkor a dunai fejedelemsé
gek kérdésének rendezése s ama vonakodása miatt, hogy egy 
orosz hajórajt csapatokkal átbocsásson a Dardanellákon, 
mindenesetre elég feszült lábon állott Oroszországgal s hadse
regét nagyobb részben mozgósította, hogy azonban a magyar 
forradalmat támogassa, némi meggondolással arra utóvégre 
gondolni sem lehetett. S Omer pasa válasz nélkül is hagyta 
Bem levelét.

Bem, mint látni fogjuk, ennek daczára is megtette e 
diverziót. Nagyon érdekes ez és más tekintetben is Bemnek 
jul. 17-ről franczia nyelven Kossuthhoz intézett levele, melynek 
figyelemre méltó tételei a következőKet mondják :

«Ön, kormányzó ur, azzal a kérdéssel tisztelt engemet 
meg, vájjon és mily feltételek alatt volnék hajlandó a főpa
rancsnokságot — le commendement général — elvállalni ? 
.Mi már Nagyváradon megvitattuk ezt a kérdést és nekem 
nincs mit változtatnom rajta. Még mindig abban a meggyőző
désben vagyok, hogy a segélyforrásokkal, a melyekkel bírunk, 
egész Magyarország felszabadítható hat hét vagy legfeljebb két 
hónap alatt az ellenséges csapatoktól (minő illúzió!). De szük
séges, hogy az összes parancsnokok, bárkik legyenek is. m in
den rendelkezést pontosan foganatosítsanak, amelyekkel meg- 
bizatnak. A főparancsnoknak fel kell tehát jogosítva lenni, 
csak oly parancsnokokat alkalmazni, a kikre számíthat, mert 
különben a legjobb terv is meghiúsulhat. Én már szomorú 
tapasztalatokat tettem. Ha tehát kormányzó ur azt akarja, 
hogy magamra vállaljam a nagyon nehéz és nagyon kellemet
len feladatot, hogy mindenkit a maga helyére állítsak és a 
csapatokat úgy meneteltessem, amint k e ll: szükséges volna, 
hogy két hónapra korlátlan hatalommal főparancsnokká ne
vezzen ki a képviselőház.»

4 6*
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Miután kijelentette Bem, hogy neki előbb előnyös for
dulatot kell a hadműveleteknek Erdélyben adni, a fennebb 
említett diverzióra vonatkozólag m egjegyezte: «Én öntől nyert 
megbízatásom alapján nehány nap múlva vagy Moldvába vagy 
Oláhországba nyomulok s felhívom ez országok népét, rázza 
le magáról az orosz igát és álljon Törökország védnöksége 
alá. Magam körül egyesítem mindama fiatal oláhokat, kik 
Magyarországon kerestek menedéket. Omer pasa eddig még 
nem válaszolt levelemre, melyben közöltem vele betörési ter
vem et; azt hiszik, hogy az oroszok megvesztegették őt. Nos, 
kormányzó ur, most a magunk részéről is meg kell ezt ten
nünk. Ha Oláhországba léptemkor hivatalosan akar engemet 
támogatni, könnyen megsemmisithetnők az orosz csapatokat, 
melyek e pillanatban itt nyugtalanitnak bennünket s akkor 
összes csapataimmal önökhöz csatlakozhatnám. Ehhez képest 
kérem kormányzó urat, küldjön Omer pasának Orsován át köz
vetlen utón valamely tekintélyes ajándékot, mert ettől fog 
Magyarország jövője nagy részben függeni.» Törökország segít
ségével mindenesetre elveszthették volna az oroszok Erdély
ben hadműveleti aiapjokat, e remélt segítség azonban köny- 
nyen érthető okokból elmaradt.

Az erdélyi hadműveletek leírását abban az időben sza
kítottuk félbe, midőn Bem az olaszfalui ütközet után amaz 
elhatározásra jutott, hogy csapatai egy részének hátrahagyá
sával Beszterczén csatlakozik Gál Sándorhoz, hogy aztán Lu
ders ellen forduljon.

Miután Grottenhjelm jul. 9-én parancsot kapott, hogy a 
körülményekhez képest a maga részéről is folytassa a tám a
dást, 10-én négy oszlopban tám adásra nyomult elő Besztercze 
ellen. Az első Pawlow tábornok alatt állott 4 orosz vadász
zászlóaljból, 2 század dsidásból és 1 ütegből. Pawlow Vinda 
felé nyomult s baloldalának biztosítására két lovas-századdal 
megszállatta Szász-Újfalut. A második oszlop Springensfeld al
ezredes alatt állott az osztrák 51. gyalog-ezred 1 zászlóaljából, 
a bukovinai határőri zászlóalj két századából, egy könnyű 
lovasosztagból és egy fél ütegből. Ez Szász-Újfalun át Zsolnára 
ment. Ügy Pawlow, mint Springensfeld oszlopának feladata volt
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a magyar jobb szárnyat megkerülni. Wladissawliewics tábor
noknak pedig a harmadik vagyis főoszloppal, 3 orosz vadász- 
zászlóaljjal, 4 dsidás-századdal és 2 üteggel Olaszfalun át 
egyenesen Besztercze felé kellett előnyomulni, hogy a magya
rok állását arczélben megtámadja, mig a negyedik oszlopnak 
az osztrák 51. gyalog-ezred egy zászlóaljából, 2 határőri szá
zadból, i y a század dragonyosból és 4 ágyúból, egy százados 
vezetése alatt Pénteken át Somberekre, a deési utón kellett 
nyomulnia, hogy a magyarok hátrálási vonalát elvágja.

A b e s z t e r c z e i  ü t k ö z e t  j u l i u s  10- é n. Sprin- 
gensfeld hadoszlopa m ár reggeli 5 órakor elérte Zsolnát, hol 
miután egy oda előretolt honvéd gyalog-század elvonult, a 
község előtti magaslaton állást foglalt, hogy Pawlow hadosz
lopának megérkeztét bevárja. Miután Bem előcsapatai Olasz
falutól is elvonultak, e községen át a főhadoszlop is Beszter
cze közelébe jött, hol Bem előnyös állásban 12 ágyúból 
tüzeltetve fogadta s előnyomulásukban feltartóztatta őket. Bem 
a szövetségesek ütegeinek összpontosított tüzelése daczára 
teljes két órán át fenn tudta tartani az ágyuharczot. E közben 
azonban tovább benyomult Besztercze felé Springensíeld 
hadoszlopa s ott összeköttetésbe lépett Pawlowéval, erre 
mindketten tám adásba mentek át s rövid, de élénk ütközet 
fejlődött ki, mely Beszterczének a honvédek által megszállott 
kertjeire és végső házaira is kilerjedt.

Bem, ki jobboldalát és hátrálási vonalát fenyegetve látta, 
Bessenyőn át Szeretfalva felé megkezdte visszavonulását, 
miközben Pawlow és Wadisawliewitsch a Besztercze jobb és 
Springensfeld bal partján, de nem azon túl, üldözték őt. Bem 
a kedvező terep felhasználásával ismételve feltartóztatni igye
kezett az előnyomuló oszlopokat s végül, mint junius 28-án 
Soőfalvánál, tüzérségének egy részével fejtett ki még ellen
állást, hogy csapatainak zavartalan visszavonulását Szeret- 
falvára lehetővé tegye, hol annak védelmére ismét állást 
foglaltatott tüzérségével. Délután 3 órakor ért véget a harcz, 
mely jobbára tüzérséggel vivatott. Grottenhjelm ismét Beszter
céénél és Olaszfalunál szállatta táborba csapatait. Másnap 
Bessenyő mellett állíttatott fel az Osztrák csapatokból álló
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elővéd s egy megfigyelő «sapat Szász-Budákot is megszállotta. 
Miután 200 főből állő 2 székely gyalogszázad Nagy-Sajót ismét 
megszállotta, elhatározták, hogy ezeket julius 12-én éjjel két 
gyalog- és egy lovas-századdal megtámadják, mit sikeresen 
végre is hajtottak. Itt 31 székely vesztette életét, 4 elfogatott 
s a többi futásban keresett menekülést.

A veszteség a beszterczei ütközetben osztrák részről 
néhány halottra és 23 sebesültre ment. Az oroszok közül 
kilenczen elestek s huszonhatan megsebesültek ; ez utóbbiak 
közt két százados is volt. — Bem 3000 embert hagyott 14 
ágyúval Damaszkin György alezredes alatt a szeretfalvai 
állásban, honnan ő jul. 10-én éjjel Csikszékbe indult. Másnap 
Maros-Vásárhelyen volt s jul. 17-én Csikszeredán.

Ü t k ö z e t  S z e r e t f a l v á n á l  j u l .  1 6 -á n . Miután 
Grottenhjelm altábornagy értesült róla, hogy Bem csapatainak 
nagyobb részével elvonult, a beszterczei ütközet után csak öt nap 
múlva, jul. 16-án folytatta támadását, hogy Damaszkin állását 
Szeretfalvánál megtámadja. E czélból két oszlopban történt az 
előnyomulás, melyeknek egyikét Pawlow dandára képezte, 
mig a másik, a főoszlop Grottenhjelm parancsnoksága alatt 
az osztrák csapatokból, 3 orosz vadász zászlóaljból és 5 
század dsidásból 17 ágyúval állott. Pawlownak Damaszkin 
állása ellen arczban tüntetve előbb kellett előnyomulnia, 
Grottenhjelmnek pedig Szász-Brodákon és Bilákon át Harina 
felé jobbszárnyát megtámadnia, mire Pawlow is valóságos 
támadásba volt átmenendő.

Bilaknál egy 4 századból álló gyönge honvéd zászlóaljra 
bukkantak az osztrák csapatok, mely gyorsan visszavonult 
Szerei falva felé, üldözhetve a fenemlitett s időközben egy orosz 
vadász zászlóaljjal erősödött csapatok által. Grottenhjelm erre 
zavartalanul tovább folytatta előnyomulását inkább déli irány
ban, mig megtudta, hogy a magyarok Galacz mögött egy jó 
állásba vonultak. Damaszkin a háromszoros túlerővel szemben 
odahagyta Szeretfalvát s Teke felé visszahúzódva az előbb 
említett állást foglalta el. Ez ellen nyomult most Grottenhjelm 
s 12 ágyúval nyitotta m eg-a tüzelést, miután négy század 
dsidást néhány ágyúval Dipsébe küldött, hogy elvágják a 
magyarok bátrálási vonalát Teke felé.
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Dipse mögött azonban 2 honvéd zászlóalj állott és egy 
huszár század , mely legott a faluból előbukkanó dsidás 
századokra vetette magát, de visszaveretett. Egy honvéd 
zászlóalj rendetlenségbe jö tt a dsidások tám adása folytán, a 
másik mindjárt a meredek és erdős magaslatokra vonult 
vissza.

Az osztrák csapatok Springensfeld alatt nehéz menetelés 
után hegyi utakon déltájban Harinára értek, honnan hallották 
az ágyudörgést Galacz felöl. Midőn Springensfeld folytatta 
előnyomulását, 2 honvéd zászlóalj három ágyúval nagy el
szántsággal állotta útját, négy osztrák gyalogszázad váratlan 
oldaltámadása azonban visszavonulásra bírta őket a szemben 
fekvő magaslatokra. Ez alkalommal az orosz vadász zászlóalj, 
mely Harinán át Tács felé üldözte a hátrálókat, 2 ágyút elvett 
tőlük. Ezenkívül 4 lőszerkocsit hagytak még hátra.

A két honvéd zászlóalj, melyek Tács és Lekeneze felé 
húzódtak vissza, elvágatott zömétől. A galaczi ütközet is azzal 
ért véget, bogy a magyarok tekei bátrálási vonaluktól elvá
gatva, Szt.-Györgyre voltak kénytelenek húzódni. E közben 
Szeretfalván át Pawlow is Harinára ért dand árával. Tácsot és 
Lekenczét osztrák csapatok szállották meg.

A veszteség ez ütközetben az osztrákoknál 5 halott és 
11 sebesült vo lt; az oroszoknál 2 halott és 16 sebesült, köz
lök két tiszt. A magyarok 50 halottat és sebesültet vesztettek, 
19 emberük pedig elfogatott.

Azt kellett volna hinni, hogy Grottenhjelm ki fogja 
zsákmányolni a könnyű szerrel nyert győzelmet s folytatja 
támadó mozdulatait, hogy Lüderssel egyesüljön. De mit csele
kedett ? Visszament egész hadtestével korábbi beszterczei 
állására, noha északon mitsem kellett többé fedeznie. Csak 
ily módon vált lehetővé, hogy a hátrálási vonaluktól Szász- 
Kégen felé már elvágott magyar csapatok zavartalanul vonul
hattak el és a zömmel Szt.-Györgyről Nagy- és Kis-Cségen 
s Mező-ürkényesen át Szászrégenbe juthattak, hogy Gál Sán
dorral egyesüljenek. Hasonlóan Inczédy is, ki 2000 emberrel 
s néhány ágyúval 16-án éjjel Szászrégenről Nagy-Sajóra 
tolatott, elő, délután szintén zavartalanul térhetett vissza.
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Mivel Grottenhjelm a szeretfalvai ütközet után julins 
21-éig nyúló tétlenségbe esett, mely az á lta l látszik magvaráz- 
hatónak, hogy be akarta várni Lüders előnyomulását délről, 
mindenekelőtt ki akarjuk mutatni, mit tett Erdély főparancs
noka időközben. Lüdérs, mint m ár tudjuk, elhalasztotta elő
nyomulását Nagy-Szeben felé, m igaz osztrák hadtest meg nem 
érkezik Oláhországból s hadtestével egy Brassót fedező állásba 
vonult. Mivel azonban nem akart olyan sokáig tétlenül maradni, 
elővéd-dandárát ismét Szeben felé tolta elő. Engelhardt tábor
nok, ama dandár parancsnoka, tehát ismét Sárkányra nyo
mult Vledényről, honnan jul. 12-én délután Bogaras felé 
indult.

Ü t k ö z e t  B o g a r a s n á l  j u l .  1 3-á n. Bogarast Móricz 
honvéd alezredes tartotta megszállva 500 emberrel és 4 ágyú
val, előőrsei Mondránál állottak. Ő ellene nyomult most az 
orosz dandár. Engelhardt két század dsidást átküldött a hal- 
mágyi gázlón az Olt jobbpartjára, mig 300 kozákot Bogaras 
megkerülésével Szombatfalva felé irányított, hol elvágják a 
honvédek hátrálási vonalát. Erre kora reggel megtámadta 
Engelhardt előőrseiket Mondránál s azok Bogaras felé húzódtak 
vissza. Útközben még megkísértették az ellenállást s azután 
Segesvár felé igyekeztek hátrálni. Ekkor azonban utjokat állotta a 
két dsidás század, a midőn ezután Nagy-Szeben felé akartak 
fordulni, Bethlennél ismét a 300 kozákra bukkantak, mig Engel
hardt elővédének egy csapata nyomban üldözte őket a szebeni 
utón. E nehéz helyzetben megkísértették a folyón átkelni, mi azon
ban nem sikerült s rövid ütközet fejlődött ki, mely alatt száznál 
többet lekaszabolt közülök az orosz lovasság. Móricz erre a 
fogarasi őrség megmaradt részével megadta magát Engelhardt- 
nak. Az oroszoknak csak 5 halottjuk és 12 sebesültjök volt.

Jul. 16-án Brassóba és környékére érkezett a Clam- 
Gallas gr. altábornagy alatt állott osztrák hadtest s Lüders 
gr. gyalogsági tábornok 17-én követte hadtestének zömével 
elővéd-dandárát, miután az osztrák hadtestet 1 dsidás ezred
del, 2 zászlóaljjal s 1 üteggel Bennenkampf tábornok alatt, meg
erősítette. Clam gr. most Lüders parancsnoksága alá került.

Az osztrák hadtest ugyanaz nap megszállotta az orosz
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csapatok által elhagyott állásokat. Van der Null dandára 
Sepsi-Szt.-Györgyre jött, Rennenkampf a dsidás - ezreddel, a 
két zászlóaljjal és az üteggel Kökös előtt az ottani hídnál 
foglalt állást. Eisler dandára Földvárt szállotta meg Stutter- 
heim dandára és Schönberger lovas dandára mint tartalék 
Hermánynál, egy órányira Brassó előtt és Botfalunál állítta
tott fel

Gál Sándor csapatai Kézdivásárhelynél, Bikszádnál és 
Rákosnál az Udvarhelyről Brassóba vivő ut mellett állottak 
táborban s folytonosan őrjáratokat bocsátgattak ki egész az 
osztrák csapatok által megszállott helységek közelébe. Mind
addig, mig el nem éri Lüders Nagyszebeni és Gyulafehérvárt, 
nem volt szabad Clamnak támadásba átmennie.

Engelhardt bevárván Lüders utánnyomulását, jul. 18-án 
folytatta útját Nagyszeben felé s 19-én Porumbákra érve. ér
tesült, hogy az Olt hidját Fenyőfálvánál egy magyar elkülönit- 
mény tartja 4 ágyúval megszállva. Engelhardt Porumbákról 
Szakadat, felé indította elővédét, hol hidat veretett az Oltón s 
egy erős csapatot küldött a túlpartra, mely aztán Korniczelen 
át Hermányig nyomult. Az előbbi községnél egy 1 tisztből es 
30 huszárból álló megfigyelő osztag foglyul esett.

Midőn Lüders csapatainak zöme jul. 18-án Szkoréhez ért, 
Engelhardt egész dandáréval az Olt job Iparijára kelt át s 
aztán Korniczelen át Vesztenyre nyomult. Ugyanoda érkezett 
jul. 20-án az orosz hadtest zöme is, melyből Lüders Dyck 
dandárét Fogarason hagyta. Vesztenyen értesült Lüders, hogy 
Nagyszeben helyőrsége előtte való napon elvonult. Ez 1 
zászlóaljból, 2 század lovasságból és 6 ágyúból állott Papp alatt, 
ki Medgyesen át gyorsan Udvarhelyre húzódott vissza, hogy 
Bemhez csatlakozzék.

A v ö r ö s t o r  o n yi ü t k ö z e t j u 1. 21-én . Engelhardt 
e napon Vesztenynél maradt dandáréval, hogy a nagyszebeni utat 
szemmel tartsa, ellenben Jessaulow dandára, 1 lövészzászló
aljjal, 1 osztály kozákkal és I nehez üteggel megerősítve, a 
talmácsi állás megtámadására rendeltetett. Itt a Vöröstorony- 
szoros védelmével megbizott Ihász honvéd alezredes állott 2 
zászlóaljjal és 6 ágyúval. Ihász némi ellenállás után a boiczai
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erős állásba húzódott vissza a túlerő elől a talmáesi magas
latokról. Minthogy ez az állás homlokban csaknem megtámad- 
hatlan volt, Lüders, ki maga is ott volt, Ihász baloldala ellen 
irányított egy vadászzászlóaljat. Ennek a Vöröstorony szoros 
fölött uralkodó magaslatokat kellett megszállani, Ihászt állásá
ból kiszorítani s aztán a hegyeken keresztül a Lotriora völgybe 
lenyomulni, hogy őt megkerülje. Ihász a legjobb rendben vo
nult vissza a hegykatlanban fekvő fő vesztegintézetig, meg
szállotta tartalékával a magaslatokat s az egyetlen bejáratot 
pásztázó zárt redouteot főerejével.

Lüders tizenkét fontos ágyukkal lövette ezt a redouteot 
s lövészek által mászatta meg az Olt folyó mindkét partján a 
magaslatokat, hogy feltartóztassa előnyomulásokban a magyar 
lövészeket. Körülbelül egy óráig tartott a harcz, midőn a meg
kerülésre kiküldött vadászzászlóalj fárasztó menet után meg
jelent a Lotriora völgyben. Lüders erre rohamoszlopot indított 
a redoute ellen s ez eldöntötte az egyenetlen harczot. Ihász 
hátban fenyegetve Kinenbe oláh területre vonult csapalaival, 
hol egy török csapat parancsnoka lerakatta velők a fegyvert. 
Ez 1000 lőfegyverből, 6 ágyúból, a szükséges fogattal és 3 
lőszerkocsival állott, melyeket a törökök rögtön kiszolgáltattak 
az oroszoknak. Ihászt és katonáit azonban, kijelentették a 
törökök, hogy további utasításig maguknál tartják fogva. 
Később sem szolgáltattak ki közülük senkit.

Az oroszok vesztesége 9 halott s 46 sebesült volt, köz
tök egy tiszt, a magyaroké állítólag több mint száz halott, és 
sebesült, mi azonban tekintettel a szilárd állásokra, melyeket 
elfoglaltak, valószinütlenül hangzik. Jessaulow dandára aznap 
visszatért Vesztenyre, Lüders bevonult Nagyszebenbe, hová 
Engelhardt dandára is érkezett.

Ü t k ö z e t  S z á s  z-R é g e n n é 1 j u h  23-án Midőn Da- 
maszkin a szeretfalvai szerencsétlen ütközet után Szászrégenbe 
visszavonult, ott Inczédyvel egyesült, azonkívül Stein br. is 3 
zászlóaljat küldött neki Kolozsvárról. Ez erősítéssel mintegy 
5000 emberrel rendelkezett Damaszkin, kikkel újból Besztercze 
felé indult. Ezáltal indíttatva érezte magát Grottenhjelm vá
rakozó magatartásából kilépni, hogy Damaszkin! ismét vissza
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szorítsa s e mellett lehetőleg közeledjék Lüdershez, kiről még 
mindig nem tudott semmi bizonyosat.

Miután az 51. osztrák gyalog-ezred egy zászlóalját s 
a 24-nek két századát 4 ágyúval őrségül hagyta Beszterczén, 
jul. 21-én két oszlopban indult el állásáról.

A bal szárnyoszlop Wladislawliewitsch a la t t : 2 zászló
alj, 27a lovas-század és 6 ágyú Szász-Budakon és . Nagy- 
Sajón át Bátosra nyomult, a jobb szárnyoszlop Grottenhjelm 
a la tt: 7 zászlóalj, 10 lovas-század és 23 ágyú pedig Szeret- 
falva és Szászrégen felé. Mindkét oszlop elővédéi és pedig a 
balé Springensfeld és a jobbé Beer orosz ezredes alatt Nagy- 
Sajó és Nagy-lda mellett bukkantak a magyar előcsapatokra, 
melyek rögtön visszahúzódtak. Nagy-Sajőt Wladislawliewitsch 
szállotta meg.

Jul. 22-én Oláhfalu felé nyomult elő Springensfeld az 
elővéddel, honnan a magyaroknak egy gyönge hátvéde össze
csapás nélkül Szászrégen felé húzódott vissza. Erre folytatta 
Springensfeld Oláhfalun át előnyomulását, mely helység mö
gött táborba szállt a jobb oszlop, mig a bal elérte Bátost.

Éjjel azt a túlzott hirt vette Grottenhjelm, hogy Damasz- 
kin Szászrégennél 14000 embert összpontosított 20 ágyúval. 
Mindamellett tám adásra határozta el magát. Jul. 23-án reg
gel Dedrádnál egyesült a két oszlop, miután a magyar elő
csapatok onnan elhúzódtak s csakham ar megtörtént a tám a
dás Damaszkin szászrégeni állására és pedig különös nyoma
tékka 1 hal szárnya ellen, mely erdős magaslatokon igen jól 
volt elhelyezve. Miután ez a szárny visszavettetett, Damaszkin 
a derék haddal és a jobb szárnynyal is megkezdte vissza
vonulását.

Radnótfájánál lebontatta Damaszkin a Maros hidját s 
gyalogsága és lovassága egy részével, két ágyúval együtt hát
védállást foglaltatott, hogy az átkelést a Maroson védje. Úgy 
látszik azonban, hogy a hid nem tétetett teljesen járhatlanná, 
miután egy osztrák csapat a puskatüz közepette átkelt rajta, 
a lovasság egy része már előbb átusztatván a folyót, hogy az 
ágyukra vesse magát. Damaszkin erre Maros-Vásárhely felé 
hátrált. Grottenhjelm elővédé által Körtvélyesig üldöztetvs.



De M.-Vásárhelyen sem állapodott meg, hanem a nélkül, hogy 
kénytelen lett volna vele , Csik-Szt.-Györgyre ment vissza. 
Csapatai már nem igen állották meg helyöket.

Grottenhjelm csak 29 embert vesztett, köztök 5 halot
tat. Damaszkin vesztesége 50— 60 halottra és sebesültre s 95 
fogolyra ment, köztük 61 volt osztrák katona. Hogy a Szász
régen környékbeli népet lefegyverezze, Grottenhjelm. még ott 
m aradt s Körtvélyesfalvánál állott elővédét is Radnótfájára 
vonta vissza.

Julius 25-én azt a hirt vette Grottenhjelm, hogy Ma
gyarország északi részéből egy 5000 főnyi hadtest van Kap- 
nikbányán át Deésre és Rettegre előnyomulóban s Beszterczét 
fenyegeti. E hirre 2 zászlóaljat, 1 lovas századot és 4 ágyút 
küldött a beszterczei helyőrség rendelkezésére, mely Pawlow 
tábornok parancsnoksága alá adatott.

Ü t k ö z e t  S e p s i - S z t . - G y ö r g y n é l  j u l .  26-án. 
Bem, miután főhadiszállását jul. 17-én Csíkszeredán ütötte fel.
12.000 embert gyűjtött össze 50 ágyúval, melylyel Brassót 
visszafoglalni és ezután Moldvába betörni szándékozott. Had
erőinek további szaporítását sem tévesztette szem elől, mire 
ugyan emberekben nem látott hiányt, de annál inkább a fő 
dologban: fegyverekben.

Jul. 19-én kémszemlét tett Bem az ojtozi szoros felé. 
melyen át Moldvába akart benyomulni s 20-án Gál Sándor 
8000 főnyi hadtestével Clam állása ellen indult, melynek jobb 
szárnyára intézte főleg támadását. Rennenkampf tábornok rövid 
előőrsi ütközet után Kökös mögé vonta vissza a dsidás-ezredet, 
Van der Nüll pedig Sepsi Szt.-Gyürgyről Illyefalvára a maga 
dandárát. Jul. 21-én ismételte Bem a támadást, de nyomaték 
nélkül és egyidejűleg nagyszámú felkelőt állíttatott fel a hegy
ségben, mely a brassói síkot keletről bezárja. Clam gr. eleinte 
a  hermányi magaslatok mögött állította fel hadtestét, hogy 
Brassót fedezze s az öszszeköltetést Nagyszebennel fentartsa. 
Mivel azonban Bem jul. 22-én beérte azzal, hogy előőrseit 
lllyefalváig előre tolja. Clam feltételezte — ami helyes is volt 
— hogy Bem már azon a ponton áll. hogy diverzióját Mold
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vába megtegye, mire az ojtozi szorosnál tett kémszemléje tette 
volt. őt figyelmessé.

Clam erre minden eshetőséggel szemben feltette magé- 
ban, hogy egy támadás által hiúsítja meg Bem terveit. Ennek 
Földvárról kellett kiindulni, hol juh 22-én hadtestét Rennen
kampf oszlopának kivételével összevonta. Még aznap erőltetett 
kémszemlét tartatott Eisler dandárénak egy része által Élő
patakon át Sepsi-Szt.-György felé, hogy haderejök kifejtésére 
kényszerítse a magyarokat. 23-án hajnali 3 órakor indult el 
a hadtest Földvárról, átkelt az Olt jobb partjára s Hidvégen 
és Arapatakon át Illyefalva felé folytatta útját. Itt kellett Ren- 
nenkampfnak a Fekete-Ügy balpartján, a hadtest jöttét bevárni és 
aztán a kökösi síkon azzal egyenlő magasságban előnyo
mulni.

A Földvártól Illyefalváig csak 2 1/o mértföldet tevő u tat 
az eső által fokozott terepnehézségek legyőzése után 11 óra 
alatt tette meg a hadtest; eleje csak délutáni 2 órakor érte 
el Illyefalvát, honnan a magyar előcsapatok m ár vissza - 
húzódtak. 4 óra tájban Sepsi-Szt.-György felé nyomult a had
test,. Van der Null dandára mint balszárny az erdős hegység
ben mozgott, Stutterheirn dandára mint középhad az ország
úton haladt és Schönberger dandárénak 6 lovas százada mint 
jobb szárny a völgyben nyomult elő, mig Eisler dandára hat 
lovas századdal mint. tartalék az országút mindkét oldalán 
következett.

Bem megkezdte diverzióját Moldvába és Gál Sándort 
7000 emberrel s 24 ágyúval Sepsi-Szt.-Györgynél hagyta ama 
hitben, hogy háborítatlanul maradhat ottan. De miután az 
ellenkező történt, Gál igen előnyös állásban várta a támadást 
Szemena mellett. Innen félórányira bukkant Stutterheirn dan
dára a magyar ^elöcsapatokra. Rövid ágyuharcz fejlődött ki, 
melynél egy osztrák 12 fontos üteg közbelépése Gál é lc sa p a 
tainak Szemeriára visszahúzódását vonta maga után. A tám adás 
a magyar állásra, szemben, annak bekerítésével egyidejűleg 
volt keresztül viendő, a jobb oldalon a hegységben csak nehe
zen mozogható Van der Nüll dandár által, a baloldalon pedig 
Rennenkampf oszlopának előnyomulása által.



A megkerülési mozdulatok megtörténtével Stutterheim 
gyalogsága arczban támadni kezdett. Mig a székelyek jól táp
lált tüzelés által feltartóztatták itt az osztrákokat az előnyo
mulásban, Gál Sándor hevesen megtámadtatta bal szárnyukat, 
a  Van der Nüll dandárt, mely vitéz ellenállás után hátrálni 
kényszerült, midőn is egy üteg majdnem magyal* kézbe került. 
Ekkor azonban erős fordulat állott be. Egy zászlóalj, mely 
Van der Nüll erősítésére vonatott elő, szuronyszegezve rohant 
a  szemeriai hadállás legerősebb pontjára s ugyanazt tette a 
középhadban két zászlóalj, és miután gránátok felgyújtották a 
falut, Gál csapatai egy darabra Sepsi-Szt.-György felé vonultak 
vissza. Ezzel azonban még netn szakadt vége az ütközetnek, 
mint osztrák részről feltételezték.

Gál éjjeli 11 órakor maga lépett fel támadólag és pedig 
az  osztrák jobb- szárny ellen, mi által Schönberger lovassága 
s Stutterheim dandárénak egy része nagy zavarba jutott. 
Eisler tartalékdandárénak nagy erőfeszítések után sikerült 
végre Gál ellentámadását visszaverni, mire ez Sepsi-Szt.- 
Györgyre vonult vissza csapataival.

Az osztrákok vesztesége 26 halott és 84 sebesült volt, 
a  magyaroké mindenesetre túlzottan majdnem 600 emberre 
tétetik.

Glam .gr elállóit az üldözéstől s julius 25-én visszatért 
ism ét korábbi állásába Hermányba, az Olt folyó mögé.

B e m  b e t ö r é s e  M o l d v á b a .  Julius 22-én 2000 
főnyi gyalogsággal, 1000 lovassal és 4 ágyúval az ojtozi szo
roson át moldvai területre nyomult be Bem, hol a viszonyok 
sajátságos felfogására valló következő kiáltványt intézte Moldva 
lakosaihoz:

Moldva lakosai!
Az oroszok viszont megelőzött hadizenet nélkül Magyarhon és 

Erdélybe beütöttek. Ily népjogsértés láttára is hallgat Európa, de a ma
gyarok elég erősek elleneiket szétzúzni. Az oroszostól az élethalál har- 
czot elfogadván, annak hasznait azon szomszéd népekkel is meg akarják 
osztani, kik orosz járom alatt nyögnek.

E szándékból lépte át seregem egy része Moldva határait.
Moldva népe! Ha szabad s a magas porta pártoló uralma alatt 

•constitutionális kormány részese akarsz lenni, kelj fel megsemmisíteni



ama barbár csordákat, melyek hazádat befekélyezék. Támadja meg min
den’fegyverfogható a közös ellent, szétrombolni minden összeköttetést ; 
s a magyar seregeknek és harczos oláhországi népnek, mely egyszerre 
fölkelend, segedelmével az összes seregek megsemmisítése könnyű leend.

A magas porta segedelme nem késend, mert ez megismerendi, 
hogy Moldva és Oláhországnak, melyek mint egykor kizárólagos uralma 
alatt akarnak maradni, felszabadítása a czárok által megtámadott poli
tikai existentiáját egyedül biztosíthatja.

Erdély, az ojtozi szoros, julius 19-én 1849.
Az erdélyi magyar seregek főparancsnoka' 

Bem J ó z s e f .
További előnyomulása közben Hirsánál egy orosz zászló

aljra bukkant Bem julius 23-án, melyet visszavetett, a hatá
rok szemmeltartásával megbízott Ustrogoff tábornok által elő
vezetett támogatással egyetemben, mely egy zászlóaljból 4 
ágyuval állott. Ustrogoff Onestibe s a Tortusa folyó mögé 
húzódott vissza, hol még egy zászlóaljat vett Oknából magá
hoz és aztán haladék nélkül Baku felé hátrált. A merész len
gyel tábornok betörése által nem kevéssé meglepett Moher 
tábornok, ki a Moldvában álló orosz csapatok parancsnoka 
volt, sebtében 8 zászlóaljat s 8 lovas századot 16 ágyúval 
vont össze Bakunál s Oknára indult, hová julius 25-én ért.

Bem azonban, kinek kiáltványa a legcsekélyebb benyo
mást sem tette a moldvai lakosságra s miután a várt önkén
tesek is elmaradtak, e napon ismét Erdélynek vette útját, hol 
mindenesetre sokkal nagyobb szükség volt jelenlétére.

A segesvári csata julius 31-én.
Alig tért vissza Bem moldvai diverziójából Erdélybe, 

azonnal Udvarhelyre ment s onnan Maros-Vásárhelyre, hová 
julius 28-án ért. Ott ismét 6000 embert szedett össze, kik közt 
a magával hozott csapatokon kívül ott volt a Damaszkiné, vala
mint Nagyszeben korábbi őrsége. Több vereség után, melyeket 
csapatai a szövetségesek túlerejével szemben szenvedtek, arra  
a merész elhatározásra szánta Bem magát, hogy újból össze
gyűjtött csekély haderejével Nagyszeben felé nyomul, hogy 
elfoglalja ezt a várost és a vöröstoronyi szorost is. Hogy 
szükség esetén tartalék fölött is rendelkezzék, Gál Sándort
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julius 26-án Sepsi-Szt.-Györgyről Köröspatakon át Bölönbe 
rendelte.

Midőn Bem Nagyszebeni megtámadni készült, Lüders 
Clam ama jelentésére, hogy a Székelyfölrtön ismét csapalok 
gyülekeznek össze s Bem moldvai diverziójának hírére, szin
tén arra határozta el magát, hogy ( lyulafehérvár felé meg
kezdett előnyomulását félbe hagyja s összes rendelkezésre álló 
csapataival megsemmisítő csapást m ér Bemre a Székelyföldön. 
Az odanyomulásnak összpontosítva három oszlopban kellett 
történni. A bal szárnynak Lüders alatt Segesvárra, a közép
hadnak Dyck tábornok alatt a fogarasi őrséggel Kőhalmon át 
Udvarhelyre és a jobb szárnynak, a  Clam alatti csapatoknak 
Csíkszeredára vagy Kezdi vásárhelyre kellett nyomulni.

Lüders Nagyszebenben s a vöröstoronyi szoros meg
szállására 5 zászlóaljat, 300 kozákot 16 ágyúval hagyott hátra 
Hassford tábornok alatt s julius 26-án 1.0 zásszlóaljjal, 14- 
lovas századdal és 32 ágyúval elhagyta Nagyszebent s 29-én 
Medgyesen át Segesvárra ért, hol augusztus 1-éig akart m a
radni, mig tudniillik Dyck a középhaddal, 6 zászlóaljjal, 3 
lovas-századdal és 12 ágyúval annyira előnyomult Bogarasról, 
hogy összeköttetésbe léphetett vele. Dyck julius 29-én Da
rádra ért.

Bem julius 30 án indult el Marosvásárhelyről 550C főnyi 
gyalogsággal, 500 huszárral és 12 ágyúval s julius 31-én dél
előtt 10 órakor Ördögfalva és Szász-Fehéregyházánál Lüders 
előesapataira bukkant, melyeket legott visszaszorított Segesvár 
felé, hol Lüders ama meglepő hírre, hogy Bem megelőzi őt a 
támadásban, következőleg állította fel csap a ta it:

Balszárnya, 5 zászlóalj, 7 lovas-század 20 ágyúval a 
Marosvásárhely, jobb szárnya, 5 zászlóalj, 7 lovas-század és 
8 ágyú pedig az Udvarhely felé vivő országút mindkét oldalán 
állott. A két szárnyat hegyes, nem igen járható terep válasz
totta el egymástól, összeköttetése tehát a rövid vonalon meg 
volt nehezítve és kerülő utón, Segesvár szűk girbe-gurba 
utczáin át, kedvezőtlen is volt. Lüders rögtön felismerte Bem 
számbeli gyöngeségét, de azt hitte, hogy a támadás jobb szár
nyára nem lehet komoly s hogy ezt Bem más csapatokkal Maros-
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Vásárhely felől, eszerint balszárnya ellen fogja intézni. Oda 
ment tehát s Join altábornagynak engedte át a jobb szárny 
fölötti parancsnokságot.

Bem az orosz előcsapatok visszaszorítása után nagyon 
jó állást, választott. Jobb szárnya Fehéregyházára, a bal egy 
meredek hegyre támaszkodott, a középhad pedig a hegy sze
líden lejtő tövében állott. Ágyúit hadállásának közepén és 
jobbszárnyán igen jól helyezte el. Alig történt ez meg, midőn 
haladéktalanul meg is nyitotta az ütközetet ágyúzással, mely 
csakhamar mindkét részről nagyon élénkké vált. Skarjatin 
tábornok, Lüders vezérkari főnöke mindjárt az első magyar 
golyók egyike által találva elesett.

Bem az ágyuharcz alatt megkisérlette az oroszok jobb 
oldalán eső magaslatokat megszállni, miáltal visszavonulási 
vonaluk fenyegetve lett volna, és egy ízben sikerült is egy 
honvéd zászlóaljnak egy oroszt onnan leszorítani, de csak 
pillanatra, mert ismét visszaveltetett. Átalában délutáni 2 
óráig ide és oda hullámzott a harcz, mig végre egy Lüders 
által kiküldött őrjárat azzal a jelentéssel tért vissza, hogy 
Marosvásárhely felől semmi ellenség nem látható. Erre Engel
hardt tábornoknak adta át Lüders a balszárny vezényletét s 
megint a jobb szárnyra ment, hová 2 zászlóaljat és egy üteget 
is vitt magával a balszárnyról.

Erre csakhamar beállott a döntő fordulat. Lüders, hogy 
Bemnek bal oldala felőli kitörését meghiúsítsa, vadászait egy 
sürü erdőn keresztül ellene küldötte s támadását különös 
nyomatékkai a magyar jobb szárny ellen intézte Szász- 
Fehéregyháza mellett. Ezt szemben könnyű ütegei, oldalban 
pedig 12 fontos ágyúival hevesen lövette s két zászlóalj által 
erősítette meg ottan a támadást. A mint. Bem tüzérsége elhall
gattatott s hátrálásra kényszerittetett, 4 dsidás századot kül
dött Lüders 2 ágyúval előre, melyek Fehéregyháza előtt egy 
honvéd zászlóaljra bukkantak, mely legott négyszöget alakított. 
A két ágyú előbb gránáttal árasztotta el a négyszöget s az
után bele hatoltak a dsidások s részint a helyszínén, ré
szint futás közben csaknem az egész zászlóaljt felkonczolták. 
A dsidások erre nehány száz kozák által megerősítve tovább

47G elich : F üggetlenség i harcz . I I I .  kö te t.
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folytatták az üldözést s visszavetették az Ördögfalváról későn 
utjokba álló huszárokat is.

Bem jobb szárnya csakhamar szét lön verve és ő nem 
volt többé abban a helyzetben, hogy csapatainak általános 
futását feltartóztassa, kiket a dsidások és a kozákok teljes 
feloszlásukban egész Ördögfalváig üldöztek. Bem megsebesült s 
közel já rt hozzá, hogy fogságba jusson, minthogy egy mocsá- 
ros helyen ragadt lovával s ott találták meg öt az utána ku
tató huszárok. Bem ezekkel Marosvásárhely felé tartott, hová 
aug. 2-án érkezett. Ott ismét összeszedte vert csapatainak 
maradványait és Kemény Farkasnak meghagyta, hogy Kolozs
várról 4000 emberével Gálfalváig vonuljon.

Az oroszok vesztesége e csatában 44 halott, köztük 1 
tábornok és 2 tiszt s 106 sebesült, köztük 6 tiszt volt. 
A magyarok vesztesége 1300 halottra és sebesültre téte
tik, e mellett 8 ágyú és 2 zászló esett az oroszok kezébe 
nagy mennyiségű lőszerrel, az összes társzekerekkel, köztük 
Bem utikocsijával, melyben sok fontos iromány volt és a 
diszkarddal, melylyel a kolozsvári polgárság ajándékozta meg, 
végül 500 fogolylyal.

Dyck tábornok még jul. 29-én megtámadott egy Kőha
lomnál álló magyar csapatot s egész Mirkvásárig üldözte azt, 
miközben 14 embert vesztett. Kőhalomra visszatérve jul. 31-én 
értesült a segesvári csatáról. Oda sietett s aug. 1-én egyesült 
ottan Lüderssel.

Miután Bem előtalált irataiból ki volt vehető, hogy szi
lárdul el van határozva a Székelyföldet megvédeni, feltételezte 
Lüders, hogy a segesvári csata után Sz.-Udvarhelyre vonult 
vissza. Hogy tehát minden kijutást elzárjon Bem elől a Szé
kelyföldről, felhivta a M.-Vásárhelytől már csak három mért- 
földnyi távolságra álló Grottenhjelmet, foglalja el és tartsa 
megszállva ezt a várost, mig ő hadtestével aug. 2-án Sz.-Ud- 
varhely felé indult és még az nap Sz.-Kereszturra ért.

Az osztrák hadtest Lüderstől nyert utasítása értelmében 
megkezdte jul. 30-án előnyomulását, miután jul. 25-étől 28-áig 
Hermány melletti állásában maradt. Jul. 29-én megszállatta 
Clam-Gallas gr. altábornagy a Csikba vezető országút mentén
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fekvő Zoltán, Gidófalva és Árkos községeket az Eisler-dandár 
által, melyet aztán egy ujan szervezett szász vadász-zászló
alj, 1 század könnyű lovas és 3 háromfontos ágyúval erősí
tett meg s Coppet tábornok parancsnoksága alá helyezett. E 
dandártól jobbra Kézdi-Vásárhely felé nyomult Glam hadtes
tének zöme, hová jul. 30-án ellenállás nélkül megérkezett s 
másnap Kászon-Ujfalura nyomult. Az elővéd e közben csa
tározásba keveredett négy honvéd századdal és 3 ágyúval, 
melyek az ojtozi szorostól vonultak vissza. Coppet dandára, 
mely jul. 31-én Mikő-Ujfaluig hatolt elő, egy magyar elkülö- 
nitményre bukkant ottan, mely állást foglalt, de csakhamar 
hátravettetett.

Ü t k ö z e t e k  K á s zo n u j f a 1u n á l  é s  B u k s z á d 
n á l  a ug .  1-én. Gál Sándor egyik 2 zászlóaljból 8 ágyúval 
álló elkülönitménye által, mely igen jó állást foglalt a Nyer
ges szorosban, aug. 1-én megtámadtatta Clara előcsapatait s 
így ütközetre került a dolog az említett szorosban. Három 
zászlóalj és 2 határvidéki század a szomszédos magaslato
kon átkelvén mindkét oldalon megtámadta a magyarokat, mi 
által konok ellenállásuk a szoros bejáratánál véget ért. Az 
erre szükségessé vált gyors visszavonulásnál egy ágyú a hely
színén maradt s midőn végül a tusnádi síkon Schönberger 
lovas dandára is támadott, a honvédek a legnagyobb rendet
lenségben Csíkszereda felé futottak, miközben az üldöző lovas
ság sokakat lekaszabolt avagy elfogott közülök. Az ütközet 
különben kora reggeltől délutáni 2 óráig tartott.

Ugyanakkor maga Gál Sándor is ütközetet vívott Coppet 
dandáréval Bukszád alatt, mely még szomorúbban végződött. 
Az állás, melyet Gál 3 zászlóaljjal, 2 lovas századdal és 7 
ágyúval a Bükszád előtti szorosban elfoglalt, rendkívül erős 
volt, minthogy mindkét oldalról meredek lejtőkre és szikla
falakra támaszkodott. Gálnak azonban nagyon kevés csapata 
volt a lejtők megszállására s igy állása a völgyaljra szo
rítkozott. A támadás itt is Gál túlszárnyalására, irányult. 
Miután Coppet 2 zászlóaljat, 3 lovas századot és 1 üteget 
ágyulőtávolra állított fel a szoros előtt s nehány lövést váltott 
Gál ágyúival, 2 zászlóalj és 2 határőr-század a magyaroktól

4 7 *
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jobbról balról megmászta a meredek lejtőt, .mig a dandár 
többi része tartalékban maradt. Gál Sándor még idején a 
Bukszád melletti patak mögé vonult, melynek hidját lerom
boltatta. Coppet helyreállittatta a hidat s amint, a túlpartra 
átkelt, Gál megtámadta őt. Arra a hírre azonban, hogy el- 
különitménye Kászonynál megveretett, rögtön félbe szakította 
az ütközetet és megkezdte hátrálását, mely csakham ar futássá 
fajult, mely alatt összes ágyúi, lőszere és podgyásza veszen
dőbe ment.

Clam-Gallas aug. 3-án bevonult Csíkszeredára anélkül, 
hogy ellenállásra talált volna s megkezdte a Székelyföld le
fegyverzését.

A s z e r d a h e l y i  é s  s z á s z s e b e  s i  ü t k ö z e t e k .  
Bem mindjárt Nagyszebennek orosz részről történt elfoglalása 
után azt az utasítást adta Stein bárónak, a Gyulafehérvárt 
körülzáró hadtest parancsnokának, támadja meg s foglalja 
vissza Szebent, ha pedig ez nem sikerülne, tartsa legalább 
lekötve az ottani orosz őrséget. Stein már korábban 1 zászló
aljból, egy 1/2 lovas századból és 4 ágyúból álló elkülönit- 
ményt küldött Szászsebesre az oroszok szemmeltartására, egy 
lovas megfigyelő osztagot pedig Szerdahelyig tolt előre. Hassford 
tábornok jul. 25-én egy elkülönitményt küldött bal oldalának 
biztosításául Szerdahelyre, mely könnyedén hátra vetette onnan 
a magyar osztagot. Erre és mert nagykiterjedésü körülzárási 
állása m ár egyátalában veszélyeztetettnek tűnt fel előtte, meg
szüntette Stein jul. 25-én Gyulafehérvár eredménytelenül ma
rad t bezárását s a váradjai magaslatokon vonta össze 4000 
főnyi hadtestét, hol Forró ezredes oszlopát is magához vonta, 
a maros-portusi hidat leromboltatta és másnap Somkerék felé 
indult. Elővédét jul. 26-án Szászsebesen át Konczáig tolta, 
mig zöme Kelnek és Kutfalva között á llo tt; egész Szerdahe
lyig portyáztatott s az egész környékre érzékeny sarczot 
vetett. Ebben az állásban szándékozott Stein a megígért erő
sítéseket a Bánságból bevárni, hogy aztán támadólag Nagy
szeben ellen forduljon.

Hassford azonban megelőzte ő t ; jul. 31-én 4 zászlóalj
jal, 200 kozákkal és 12 ágyúval Szerdahely felé indult Nagy-
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Szebenből s aug. 1-én megtámadta onnan Stein állását. Rö
vid ágyazás után tám adásba ment át az orosz gyalogság a 
magyarok arczvonalára, mig a kozákok kerülő, utakon olda
laik ellen nyomultak. Stein csapatai makacs ellenállást fej
tettek ki, midőn azonban Gyulafehérvárról kitört csapatok 
mutatkoztak Szászsebes felől hátuk mögött s hátrálni kény
szerültek , ez csakhamar futássá vált. Stein 12 ágyújából 
csak kettőt vesztett, ellenben öt lőszerkocsit, 15 társzekeret 
és 300 db vágóm arhát; továbbá halottakban 200, foglyokban 
1200 embert. Amint Stein Kossuthnak jelentette, csapatai 
teljesen szétverettek ; 24 honvédzászlóalj közül csak l J/2 szá
zad maradt együtt.

Miután Hassford egy órányira Szászsebes előtt beszün
tette a harezot s a kitört csapatok is visszatértek Gyulafehér
várra, ismét összeszedhette Stein hadtestének romjait, melylyel 
harczolva akart, elvonulni.

Hassford aug. 2-án visszatért Nagyszebenbe.
G y u l a f e h é r v á r  v á r a  most m ár fel volt mentve s 

a magyar csapatok részéről megújuló körülzárására gondolni 
sem lehetett többé. A vár őrsége nagyon állhatatosan tartotta 
magát. Ez állott különösen amaz időponttól kezdve, midőn az 
ostromlók bár szerény, de még mindig elegendő eszközökkel 
rendelkeztek, hogy erősebben lövethessék a várat. Junius 
elején, néhány időleges bombáztatáson kivül semmi nevezete
sebb mozzanat sem történt Stein részéről, annál mozgéko
nyabb volt August, ezredes, a vár parancsnoka, ki több ki
törést tett, hogy élelmiszert vigyen be és az oláh népfelke
léssel Janku alatt összeköttetésbe lépjen, ki ismételve nyug
talanította hátban a körülzáró hadtestet. Jun. 2-án Saárd és 
Kisfalud mellett tám adta meg Janku Stein állását, mig nehány 
gyalog-század a várból Tövisnél álló előőrseit ugrasztottá 
szét. Csak jun. 20— 22-én fejtett ki Stein nagyobb erélyt, 
megerősítette előőrsét M aros-Portusnál s jun. 24-én meg
kezdette az Akasztóhegyen felállított ütegeivel a bombázást, 
mely hét óra hosszat tartott s mely közben a püspöki palota, 
a székesegyház s az erős szél következtében a város nagy 
része elhamvadt. Egyidejűleg roham intéztetett a Károly-ka-
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pura, de nem a kellő nyomatékkal. A becsülettel való kapi- 
tuláczióra vonatkozó felhívást határozottan visszautasította 
August ezredes. Stein erre 25-én egész napon át s 26-án és
27-én több óráig bom báztatta a várat, mig bombái el nem 
fogytak. Jul. 9-én 5 gyalog-század a vár ágyúi által támo
gatva kitörést tett, mely alkalommal a magyarok több órai 
harcz után veszteséggel kiszorittattak a Város nevű város
részből. Stein még nehány gyönge kísérletet tett, hogy a ren
delkezésére álló szűk lőszerkészlettel bombázfassa a várat s 
tám adásokat intézzen ellene, akkor azután végképen megbénult 
tevékenysége s mint említettük jul. 25-én felhagyott Gyula- 
Fehérvár körülzárásával, mely csapatok hiánya miatt sohasem 
volt tökéletes.

Lüders hadműveleteire visszatérve, mindenekelőtt fel kell 
em lítenünk, hogy ő Bem vélt üldözése közben Székelv- 
Kereszturra érkezett, arra  a határozott hírre azonban, hogy 
Clam-Gallas gr. Csíkszereda felé nyomult, Bem pedig vert 
csapatainak maradványaival Maros-Vásárhelyre vonult vissza, 
megváltoztatta szándékát. Elhatározta, hogy ő is oda megy 
és Bemet, ha még ottan volna, megtámadja, összeköttetésbe lép 
Grottenhjelmmel s ezzel egyesülten Kolozsvár és Gyulafehérvár 
felé nyomul. E végből aug. 3-án Erdő-Szt.-Györgyre ment, 
hol Grottenhjelmtől, ki M.-Vásárhelyt aznap ellenállás nélkül 
megszállotta, ama meglepő értesítést vette, hogy Bem aug. 
2-án éjjel mintegy 7— 8000 emberrel és 17 ágyúval Medgyes 
felé indult. S e g e s v á r i  v e r e s é g e  u t á n  t e h á t  L ü 
d e r s  h á t a  m ö g ö t t  j e l e n t  m e g  B e m,  h o g y  a t ő l e  
m o s t  m á r  e l v á l t  H a s s f o r d o t  S z e b e n b e n  m e g 
t á m a d j a .

Bem már sokkal előrébb haladt, semhogy Lüders utolér
hette volna. Ezért még aug. 4-én éjjel egy kozákezredet kül
dött Michailoíf százados alatt előre, mely elérte Medgyest, 
honnan éppen a magyar hátvéd egy osztaga vonult el. Lüders 
Medgyesen át Nagy-Selykig nyomult aug. 5-én zömével, a kozák
ezred pedig még 5-én éjjel Szelindek közelébe, hol az 1. 
dsidásezred Demidoff tábornok alatt követte.

N a g y s z e b e n  b e v é t e l e  B e m  á l t a l  a u g .  5 -én .
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E napon déltájban jelent meg Bem Nagyszeben előtt. Miután 
Gálf'alván Kemény Farkasnak Kolosvárról oda rendelt csapa
tait és Szászsebesről Stein hadtestének egyes m aradványait 
magához vonta, összesen 14 zászlóalj', 8 lovasszázad és 20 
ágyú fölött rendelkezett. Hassford tábornok egy magyar had
test közeledtéről már értesülve, megtette védelmi intézkedéseit 
s foglyait, betegeit és podgyászait a Vöröstorony-szorosba 
küldte. Csapataival, 6 zászlóaljjal, 2 lovasszázaddal és 10 
ágyúval Nagyszebentől északra foglalt állást.

Bem erős ágyúzással nyitotta meg az ütközetet s mind
két oldalon közrefogni igyekezett Hassfordot, mi ezt mint gyön
gébbet, vitéz ellenállás után, a város előtt arra indította, hogy 
abba visszavonuljon, hol aztán gyilkos utczai harcz támadt, 
mely azzal végződött, hogy az oroszok kénytelenek voltak 
a Vöröstorony-szoros felé Talmácsra visszavonulni.

Az ötórai megátalkodott harczban az oroszok 364 embert 
vesztettek holtakban, sebesültekben és eltűntekben, kik közt 8 
tiszt volt. A magyarok vesztesége 200 halott és sebesült volt.

Bem igy most már másodszor elfoglalta Nagy-Szebent, 
most azonban csak egy napra. Forró által üldöztette Hass
fordot, kit az Talmácsnál ismételve megtámadott, anélkül 
azonban, hogy ki birta volna szorítani a Vöröstorony-szoroson.

Bem várta Steint ismét összegyűjtött csapataival s akkor 
elég erősnek hitte magát, hogy Lüderssel is szembeszállhasson, 
Stein azonban nem jött.

A nagy-csüri csata
aug. 6-;ín.

Lüders rendkívül erőltetett menet után hadtestének zö
mével aug. 6-án reggeli 8 órakor Nagy-Csűrre érkezett s elő
védét — Engelhardt dandárát — négy dsidás-századdal és az 
előre sietett kozákokkal annak magaslatain állította fel. Már 
ezeknek Oláhfalunál történt korábbi megjelenése figyelmeztette 
Bemet a küszöbön álló tám adásra s 6—8 zászlóaljjal, 8 lovas
századdal és 18 ágyúval igen előnyös állást foglalt el az in
nensőoldali magaslatokon, mig csapatainak m aradékát részint 
tartalékul Nagyszebenben hagyta, részint pedig Forró alatt
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Talmácsnál Hassforddal szembe állittotta, 8J/3 órakor követ
kezőleg fejlődtette ki Lüders tám adásra had testé t: a közép
hadban 4 zászlóalj, 2 osztály dsidás, 2 lovas- és egy fél 6 
fontos üteg állott, a balszárnyon 2 zászlóalj, 200 kozák és 
egy fél 6 fontos üteg s a jobbszárnyon 2 osztály dsidás, 
300 kozák és 2 lovas ágyú. A hadtest többi része, 6 zászló
alj és 18 ágyú, Dyck alatt két harczvonalban az országút 
mentén foglalt állást.

Bem előbb egy lovasrajlánczot küldött előre, mely csa
tározásba bocsátkozott az orosz lovasokkal, s nem sokára tü
zérségét szólaltatta meg. Még mielőtt kifejlődhettek volna Lüders 
csapatai, Bem az oroszoknak előbb az egyik, majd a másik 
szárnyát igyekezett m egkerülni, de sikertelenül. Lüders a 
középhad négy dsidás-századát fedetten Bem jobbszárnya ellen 
küldte s azután balszárnya gyalogsága által megtámadtatta 
azt. Az előbbi hátravettetett s az oroszok megszállottak egy ma
gaslatot, melynek elvesztése a magyarok jobbszárnyát fenyegette.

Bem legott két zászlóaljat nyomultatott előre ágyukkal 
ellentámadásra, ekkor azonban hirtelen előtörtek a dsidások 
rejtekökből, hátravetették az elébők siető huszárokat s fel- 
tartóztathatlanul nyomultak Bem szárnya felé, mely futásnak 
eredt. Ez által középhada is ingadozásba jött. S minthogy 
erre az oroszok egész első harczvonala a magaslatokon fel
állított magyar ágyuk leghevesebb tüzelése daezára támadásba 
ment át, csakhamar teljesen meg lön törve a magyarok ellen
állása. Az orosz lovasság által egész a városba üldözve, mi
közben egy honvéd négyszög szétugrasztatot.t, Bem gyorsan 
nyugoti irányban Kis-Toronyon és Keresztény-Szigeten át, 
került ki felbomlott csapataival.

Midőn Hass ford az ágyudörgést Nagy-Szeben előtt hallotta, 
ő is megtámadta Forrót, hogy két tűz közé szorítsa. De 
Forró védte magát, mig Bem meg birt állani, azután pedig ő 
is igen ügyesen kikerülte Nagy-Szebent, a midőn nyugatnak 
Orlát felé fordult, hogy Bem embereivel a szászsebesi utón 
egyesüljön.

Az oroszok vesztesége csak 24 halott és 50 sebesült 
volt, a magyarokét 300 halottra, 500 sebesültre és 1200
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fogolyra teszik. Továbbá elvesztettek 14 ágyút, több lőszer
kocsit és társzekeret, ez utóbbiak közt ismét Bem ulikocsiját 
is. Bem, ki hátrálásnál mindig az utolsó volt, itt is közeljárt 
az elfogatáshoz. Szászsebesre ment, hol Steinnak adta át az 
egykori magyar erdélyi hadsereg romjai fölötti parancsnok
ságot, maga pedig Temesvárra ment, hogy átvegye ottan a 
főparancsnokságot az összes magyar haderők fölött. Az erre 
vonatkozó kinevezést,, mely Kossuth és Aulich által volt ki
állítva, az utóbbi azzal a megjegyzéssel adta át Aradon futár 
által leendő elküldés végett Tóth Bódog lovas százados elnöki 
titkárnak, hogy a dologról mélyen hallgasson.

És most forduljunk ismét nyugotra és pedig a főhadse
regek hadműveleteihez.
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LV.

Az orosz fó'hadsereg előnyomulása .Miskolcztól Váczig. — A magyar fel
dunai hadsereg elvonulása Komáromból a Duna bal partján. — Ütkö
zetek Vácznál jul. 15. és 17-én. — Görgey folytatja hátrálását Vacztól 

Losonczig. — A túrái ütközet jul. 20-án.

Ott hagytuk el az orosz főhadsereget, midőn Paskie- 
witscli herezeg egészségi és élelmezési tekintetekből nyolcz 
napra beszüntette előnyomulását. Miután mindkét irányban 
gondoskodott, ismét megindította hadseregét. Jul. 6. és 7-én 
indult el a III. hadtest (Rüdiger) Miskolczról s Mezőkövesdre 
ért, honnan három lovas-század Chrulow ezredes alatt kém
szemlére küldetett ki Poroszló és Besnyő irányában. Jul. 8-án 
Szihalomig hatolt ez a hadtest, 9-én Kápolnáig, 10-én Gyön
gyösig, hol 12-éig maradt. Innen egy lovas-század Árokszál
lásra, egy másik Fényszarura küldetett Visocky megfigyelé
sére. Az egész Hatvanig előre tolt elővédből m ár jul. 11-én 
Pest felé irányittatott Adlerberg gr. százados két század ko
zákkal, hogy helyreállítsa az összeköttetést az osztrák főhad
sereggel.

A II. hadtest (Kuprianoff) jul. 9-én a főhadiszállással 
Miskolczról Ábrányra, 10-én Mezőkövesdre, 11-én Kápolnára 
és 12-én Gyöngyösre vonult, hol értesült Paskiewitsch, hogy 
Adlerberg százados a W ussin őrnagy alatti osztrák elkülö- 
nitménynyel, Budapesten összetalálkozott.

A IV. hadtest (Tscheodajeff) jul. 12-én Ábránynál ál
lott, onnan azonban az állítólag veszélyeztetett összeköttetési 
vonalak biztosítására a hátul fekvő élelmezési raktárakhoz 
ismét Miskolczra rendeltetett. Miután a III. hadtest elővédétől 
a muzulmán lovas-ezred s a kaukázusi hegyi lakók két szá-
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zada .Bebutoff' hg tábornok alatt m ár jul. 12-én kémszemlére 
küldetett Vácz felé, zöme a főhadiszállással jul. 13-án Hat
vanba nyomult, hol 14-én maradt. A II. hadtest Hortra jött.

Jul. 15-én Haynau br. táborszernagytól Nagyigmándról, 
Ramberg altábornagytól Pestről és Bebutoff hgtől Váczról 
azt az egybehangzó hirt vette Paskiewitseh hg, hogy Görgey 
a Duna bal partján elvonult seregével Komáromból. A tá 
bornagy még az éj folyamában megtette intézkedéseit. A III. 
hadtest elővédé, 8 zászlóalj, 1 árkász század, 10 század dsi- 
dás, 10 század huszár és 12 század kozák (32) ágyúval Sass 
tábornok alatt Gödöllő megszállására rendeltetett, hogy a had
test megérkezéséig Görgeynek Visockyval egyesülését meg
akadályozza.

Akkor azonban nem Visockyval, hanem Perczel Mórral 
volt az oroszoknak dolguk, ki miután Törteinél hagytuk, a 
középtiszai hadsereget vezényelte, mely a IX. és X. hadtes
tekből állott, 29 zászlóaljjal, 28 lovas századdal s 53 ágyú
val, összesen mintegy 24.000 emberrel. Ez a sereg, melyhez 
Kazinczy hadosztálya s a felső és közép Tisza mentén felál
lított összes csapatok is tartoztak, jul. 11-én Szolnokon volt 
összpontosítva, honnan, midőn tudom ására ju to tt, hogy Gör
gey a Duna balpartján Vácznál keresztül akarja magát vágni, 
azt a meghagyást kapta, hogy a Hatvanig előnyomult oro
szokat Nagykátán és Jászberényen át baloldalban támadja, 
mihelyt Váczig nyomult le Görgey.

A Görgey elleni tám adásra a II. és III. hadtestet jelölte 
ki Paskiewitseh hg, melyeknek Aszódnál kellett egyesülniök. 
A IV. hadtest Miskolczon hagyatott, hogy Görgeynek a felső 
Tiszán leendő esetleges átkelését megakadályozza. A sereg- 
szekérvonat 5 zászlóaljból, 1 lovas századból, egy csapat ko
zákból és 12 ágyúból álló fedezet alatt Hatvanban egyesit- 
tetett.

Miután a magyar feldunai hadseregnek a Duna jobb 
partján tett áttörési kísérlete meghiúsult s ez által veszendőbe 
ment az idő, hogy akadálytalanul elvonulhasson a balparton, 
most ezen a parton Váczon át kellett az áttörést megkísér
lem. Ez értelemben döntött a  jul. 11-k i csata után m egtar
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tott haditanács is, és Görgey noha még szenvedett sebében, 
gyorsan intézkedéseket tett, hogy a mennyire lehet, megelőzze 
seregével az oroszokat. A II. és VIII, hadtestet, 22 zászlóal
jat, 12 lovas-századot és 18 tábori ágyút Klapka alatt őrsé
gül Komáromban hagyván, az I., III. és VII. hadtesttel és 
Görgey Ármin oszlopával, 35 zászlóaljjal, 45 lovas századdal 
és 140 ágyúval, összesen 27.000 emberrel a következő rend
ben vonult el Görgey Kom árom ból:

Görgey Ármin oszlopa mint elővéd jul. 12-én esti 7 óra
kor indult ki az elsánczolt táborból, hogy Bátorkeszire nyo
muljon. Oda követte őt egy óra múlva az I. hadtest (Nagy 
Sándor). Ugyanazon irányban vonult el esti 9 órakor a III. 
hadtest (Leiningen) és ezt követte éjfél után 2 órakor a VII. 
hadtest (Pöltenberg). Jul. 13-án esti 6 órakor vonult ki Gör
gey Ármin a bátorkeszii táborból, őt követte az I. hadtest. 
Ezek Bélán, Nánán, Kóvesden át vették utjokat, hol átkeltek 
a Garamon és Helembánál az Ipolyon egész Szobig. Ugyan
azon vonalon haladt a III. hadtest, mely éjjeli 12 órakor, és 
a VII. hadtest, mely jul. 14-én reggeli 5 órakor kelt útra. 
Azután Damásdnál táboroztak. Jul. 14-én esti 9 órakor Gör
gey Ármin oszlopa és az I. hadtest tovább folytatta hátrá
lását és pedig elővigyázatból a hegyi utón, mely Szobbról 
Kis-Marosra visz. Két órai pihenés után, mely alatt a legény
ség bort és pálinkát kapott, jul. 15-én hajnali 4 órakor Ve- 
rőczén át Váczra nyomultak a csapatok. A III. hadtest jul.
15-én éjfélutáni 2 órakor, a VIII. hadtest reggeli 4 órakor in
dult el Damásdról.

Ü t k ö z e t e k  V á c z n á l  j u l .  15. é s  1 7 - é n .  Julius 
15-én kora reggel ért Görgey Ármin oszlopával Váczra, hol 
előcsapatai rövid csatározás után visszavetették Bebutoff elő
védét, mire ez muzulmán lovasságával elhagyta a várost s 
egy darabon üldöztetve Kis-Uj faluba húzódott vissza. Görgey 
Ármin Hétkápolna közelében a Gombáspataknál foglalt állást 
s Bebutoff üldözéséről visszatért előcsapataival pedig a dukai 
hegyet szállotta meg.

Rüdiger Bebutoff jelentésére rögtön elrendelte, hogy 
Sass tábornok lovasságával és lovas ütegeivel Vácz felé nyo-
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múljon. Sass talán tévesen fogván fel a parancsot vagy esetleg 
saját szakállára akarván babért aratni, Rüdigernek alatta álló 
egész elővédével nyomult elő, hogy támadjon. Déltájban Sződre 
ért. Közeledtét észrevették a dukai hegyen levő előőrsógek. 
Görgey Ármin gyorsan elhagyta zömével elfoglalt állását, hogy 
az előbb említett hegyet és a sződi szőlőket az oroszok előtt 
megszállja, amitől azonban már elkésett; mert kozák rajok 
leszorították előcsapatait a dukai hegyről s erősebb csapatok 
nyomultak be a sződi szőlőkbe.

Görgey Ármin helyzete ily túlerővel szemben nagyon 
válságos v o lt; ekkor azonban megjelent Nagy Sándor had
testével s igen előnyös állást foglalt. Délutáni 3 órakor Lei- 
ningen is, ki siettette menetét, Vácz elé ért hadtestével s a 
várost megkerülvén a Gombás patak jobb partján a harcz- 
vonal bal szárnya felé sietett, hogy annak nyúlványában 
oldalállást foglaljon az orosz jobb szárnynyal szemben. Két 
üteg által, melyeket rögtön felvonultatott, véget vetett a Görgey 
Armin elleni további támadásoknak. Sass erre Nagy Sándor 
ellen fordult lovasságával, hogy merész támadás által áttörje 
a magyar hadállás jobb szárnyát.

Nagy Sándor a császár huszár - ezredet küldte az orosz 
lovas tömegek elé, mely természetesen nem birta magát ta r
tani és visszaveretett. A lovas támadás több magyar üteg 
erélyes és hatásos közbevegyülése folytán, melyek jól táplált 
kereszttüzet adtak, mind amellett nem csak nem maradt ered
ménytelen, hanem érzékeny veszteségeket is szenvedett az 
orosz lovasság és tüzérség. A további harcz egy mindkét rész
ről késő éjjelig folytatott ágyúzásból állott. Görgey csapatai 
az erőtetett éjjeli menetek után sokkal inkább ki voltak 
fáradva, semhogy az nap igénybe lettek volna vehetők, és 
Sass, ki különben. rutul megjárta volna, este felé tanácsosnak 
tartotta csapatait lassankint visszavonni. Csak a dukai hegyet 
és a sződi szőlőket, hagyta előcsapatai által tovább is megszállva.

Az oroszok vesztesége jul. 15-én 80 halott és 120 sebe
sült volt. Az orosz hivatalos jelentés szerint több ütegnél 
a z  á g y u k  f e l e  l e  v o l t  s z e r e l v e .  A magyarok vesz
tesége ismeretlen.
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Paskievitsch herczeg két okból erősen boszankodott Sass 
tábornok önkényes eljárása miatt. A történt támadás által 
ugyanis meghiúsítva látta ama szándékát, hogy Görgeyt magá
hoz csalja és őt aztán az őt üldöző osztrák hadsereg közre
működésével két tűz közé hozza és megsemmisítse. Szándéka 
.megvalósításához azonban szükséges lett volna Görgeynek haj
landósága, hogy neki felüljön és egy osztrák hadsereg, mely 
őt a Dana bal partján üldözze. Mivel pedig egyik sem volt 
meg, Sass nem is hiúsíthatott meg semmit. Alapos azonban a 
második ok, mely a herczeg boszankodását idézte fel, hogy 
t. i. a III. hadtest zömének távolsága s a II-dikénak még 
nagyobb messzeesése m iatt Görgey abba a helyzetbe jöhetett, 
hogy egvenkint megverje az orosz csapatokat.

Paskiewitsch első gondja volt most a két hadtestet minél 
gyorsabban Vácz körül összevonni. Még jul. ltí-án  éjjel, m e
lyet lóháton töltött, megtette intézkedéseit. Összpontosulási 
helyül Vácz-Hartyánt jelölte ki, s személyesen ellenőrizte a 
csapatok elvonulását. A gyalogság elindulása lassan történt. 
A 7. gyalog-hadosztály 3 órakor ért Hartyánra s a 8. hadosz
tály 1. dandára reggel 8 órakor. A tábornagy napkeltekor jött 
H artyánra s délután 4 órakor szándékozott Görgeyt meg
támadni, minthogy azonban a II. hadtest 4. gyalog hadosztálya 
és a 2. könnyű lovas-hadosztály 2. dandára csak d. e. 11 óra
kor, az 5. gyalog-hadosztály pedig csak délutáni S1/.̂  órakor 
jött oda, csapatainak kimerültsége következtében elhatározta 
Paskiewitsch, hogy 17-ére halasztja a támadást. Az elővéd 
parancsnoka Kaufmann altábornagy lett.

Julius 15-én éjjel Pöltenberg is Váczra érkezett had
testével és a hadsereg szekervonatával s a város mögött lett 
tartalékul felállítva. Görgeynek tehát 16-án ismét együtt volt 
egész hadserege. E napon erősebb tám adást is várt, mint az 
előtte való napi volt s a fölött tűnődött épen, ne előzze-e meg 
Gödöllő felé leendő előnyomulásával, vagy bevárja-e azt, hogy 
aztán az ütközet kimenetele szerint intézze további magatar
tását. Mivel azonban Paskiewitsch részéről az első délutáni órá
kig semmi támadás nem történt; délután 4 órakor erőltetett 
kémszemlét akart tétetni Ármin testvérének hadoszlopa által
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Hártyán felé, hogy ebből azt a meggyőződést merítse, sikere
sen vállalkozhat-e az áttörési kísérletre. Görgey azonban le
mondott a kémszemléről is, m ert 4 óra előtt biztos forrásból 
azt a hirt vette, hogy Hartyánnál az oroszok zöme áll s más 
oldalról azt jelentették neki, hogy egy osztrák hadtest a Duna 
bal partján Vácz felé tart. Ezzel bizonyosan Ramberget értet
ték, ki mint tudjuk, Pestre érkezett hadtestével.

Ily körülmények közt lemondott Görgey az eszméről, 
hogy Gödöllőn át keresztül törje magát és elhatározta, hogy 
seregét az oroszok megkerülésével Losonezon, B.-Gyarmaton 
és Rimaszombaton át a felső Tiszához - vezeti, hogy az ottani 
átkeléseket az oroszok előtt elérje és aztán Debreczenen és 
Nagyváradon át a délen álló hadcsapatokkal összeköttetésbe 
lépjen. Ez merész eszme volt és Görgey, miután 16-án esti 7 
órakor közölte azt hadtestparancsnokaival, Ármin testvérével 
és vezérkari főnökével, hozzá is fogott annak foganatosításá
hoz. Sorshúzás utján Leiningenre hárult a feladat, hogy a 
többi hadtestek elvonulását fedezze s a közelebbi 24 óra alatt 
a hátvédet képezze. Görgey seregének az esti szürkülettel 
megkezdődő elvonulását következőleg rendelte el. Először a 
VII. hadtestnek a sereg-szekérvonattal, azután egymásután az 
I. hadtestnek s ez után Görgey Ármin hadoszlopának kellett 
indulni. A III. hadtest, mint hátvéd, csak éjfélután, de min
denesetre még virradat előtt, juh 17-én volt indulandó. Hogy 
végül a sereg elvonulását ellenséges őrjáratok észre ne vegyék, 
az I. és 111. hadtestnek, valamint Görgey Ármin oszlopának 
nem volt szabad lovasságból álló előőrseiket bevonni, ezeket 
oda kellett utasítani, hogy csak virradat után vágtassanak a 
hadsereg után.

Ha akijelölt rendben zavartalanul végbemehet a hadtestek 
elvonulása, a sereg zöme kellő előnyt nyer a hátvéd előtt, 
az elvonulás azonban nem folyhatott le ily simán. Oly aka
dály állott ugyanis be, mely Komárom elhagyása óta az egyre 
növekvő, pár ezer kocsiból álló magánvonatból fejlődött ki, 
melyeknek tulajdonosai — jobbára csak félénk emberek — 
kompromi ttáltaknak tartották magukat s abban keresték biz
tosságukat, hogy egy, a legsúlyosabb körülmények közt mü-
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ködő sereg után adták magukat. — Miután G ö r g e y  e z t  
m e g e n g e d t e ,  gondoskodnia kellett arról is, hogy seregének 
mozdulatait a tolakodó utasok semmi tekintetben ne gátolják. 
Ezt meg is tette m ár jul. 15-én, a midőn elrendelte, hogy a 
magánfogatok kényszer utján egy szekérvárrá állíttassanak 
össze a sereg nagy vonatával és a markotányos szekerekkel, 
s ez a szükséges fedezettel láttassák el egy vezérkari törzstiszt 
parancsnoksága alatt, kinek a táborról és a menetrendről 
gondoskodnia kellett.

A szekérvárnak 15-én Toronyán, Yácztól két mértföldre, 
kellett maradnia és 16-án este onnan Nógrádon át a sereg 
előtt Vadkertre kisértetni. Napközben azonban két hir ért 
Toronyára, melyek szerint az oroszok Vácznál teljesen meg
verettek, ellenben Esztergomnál osztrák csapatok keltek át a 
Duna balpartjára. Erre a szekérvár, parancsnokával együtt 
önhatalmúlag megindult Váczra, melynek utczáít, aztán ezer 
meg ezer járm ű lepte el. Ez több órával késleltette a sereg 
elvonulását. A legnagyobb baj azonban még csak azután 
következett.

A seregnek hátrálásközben ama patakon kellett átkelnie, 
mely a közeli hegyekről szakad alá és Vácz északi végétől 
mintegy ezer lépésnyire magas és meredek partok közt folyik 
s aztán a Dunába ömlik. A patak csak ama ponton volt áthidalva, 
hol az északi megyékbe vivő váczi országút áthalad rajta. Ez 
volt az egyetlen közlekedés a seregre nézve; más hid veré
sére nem volt sem anyag sem idő.

Alig kezdte meg 16-án esti !) órakor a VII. hadtest a 
hídnál az átvonulást, m ár is fogatok siettek oda, hogy a 
csapatokat megelőzzék. Betolakodtak a csapatok közé, ismé
telve áttörtek egy a zavar meggátlására felállított huszár sor
falon s megfeneklettek az országúton. Váczon végre teljesen 
gátolva voltak a ' kocsiösszetolulás által mozdulataikban a csa
patok. így történt, hogy mig a VII. és az I. hadtestnek, vala
mint Görgey Ármin oszlopának m ár éjfél után hátuk mögött 
kellett volna hagyni a váczi hegyeket, julius 17-én virradatkor 
csak a VII. hadtest, az I.-nek és a szekérvonatnak egy része 
fejezte be a hátrálást, a szekérvonat másik része pedig magán
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fogatok közé volt szorulva s az I. hadtest többi része, vala
mint Görgey Ármin csapatai alig tudtak Váez utczáin keresztül 
vergődni. A III. hadtest egyik felével a várostól keletre, a 
vasúti töltés mellett állott, másik része pedig a Gombás patak 
mentében vonult tova.

A csapatok mozdulataiban fenforgó nehézségekhez járult 
az I. hadtest előőrségeinek a kiadott utasítás ellenére történt 
bevonása, mi által rés tám adt az előőrsi vonalban, mely 
csakhamar érezhetővé vált. Paskiewitsch herczeg, ki e napon 
támadni akart, virradatkor 400 kozákot, kiket nem sokára két 
lovasezred követett, kémszemlére küldött a magyar jobbszárny 
(Nagy Sándor) felé. Miután arra  előőrsök nem állottak, a 
kozákok észrevétlenül Görgey Ármin előőrsei mögé jutottak, 
kik erre nyakra-főre Vácz felé iramodtak s ott nagy zűrzavart 
támasztanak, ha Görgey Ármin, ki gyorsan értesült a dolog
ról, ki nem vonja oszlopát a városból és ellentámadásba nem 
megy át. A szabad mozgás a városban e k iá ltásra : «Itt 
vannak a kozákok!» a Görgey Ármin részéről történt első 
ágyulövésekkel kapcsolatban, m ár könnyebbé lön. A fogatok 
kereket oldottak.

Hétkápolnánál ismét elfoglalt állásából feltartóztatta 
Görgey Ármin ágyúival az orosz lovasságot s várta Leiningen 
fellépését. Ez az első ágyulövések után m ár mozgásba hozta 
csapatait, de a Görgey baloldalán haladó csapatok azokat a 
szélső balszárnyon mozgó orosz megkerülő oszlopnak tartották, 
minek az lön következése, hogy emez futásnak eredt s csak
hamar magával ragadta Görgey Ármin összes csapatait, melyek 
a dunapart felé futottak.

Egy orosz dsidás hadosztály felhasználta e pillanatot s 
merészen egészen a városba nyomult, hol első csapásra egy 
lovasüteg négy ágyúját elfoglalta, melynek parancsnoka, Voigt 
Vilmos százados az ágyuk védése közben elesett. Görgey Ármin
nak sikerült azonban csapatainak egy részét gyorsan össze
szedni, melylyel a városba nyomult, hol Leiningen egy zászló- 
alja is tüstént, kéznél volt. Az orosz dsidások 60 főnyi vesz
teséggel visszavettettek s az elfoglalt négy ágyú közül három 
visszavétetett tőlök. Leiningen, ki csapatainak az oroszok tá-
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madása folytán szükségessé vált eltolása által azoknak egy 
részével a Gombás patak és a Duna közé jutott, innen egész 
a sződi szőlőkig szorította az oroszokat, mig a másik rész a 
Gombás patak túlpartján állva, az oroszokat haderőik kifejté
sére kényszeritette.

Paskiewitsch hg. ugyanis azt a meggyőződést merítette 
a megtartott kémszemléből, hogy Görgey csapatainak már az 
éjjel meg kellett kezdeni a hátrálást s Rüdigert bízta meg 
azok üldözésével. A mint ennek csapatai előnyomultak, 
Leiningen egész hadtestével lassan visszahúzódott harczolva 
egész Váczczal egyenlő magasságba. E közben ideje volt 
Görgey Arthurnak, hogy a szekérvonat többi részének és az 
összes magánfogatoknak átkelését lehetővé tegye. Azután ezekre 
tüstént az I. hadtest hátralevő része következett, Görgey 
Ármin pedig a váczi hegynek szőlővel beültetett délkeleti lej
tőjén foglalt állást, hogy a III. hadtest elvonulását támogassa. 
Görgey Ármin ágyúinak tüzelése alatt Leiningen is átkelt a 
h ídon; hadtestének egyik fele az elsőtől jobbra foglalt hátvéd- 
állást., másik fele, miután a hidat maga mögött felégette, egész 
Rétság alá nyomult, a hol újból állást foglalt. Leiningen ez
alatt tartotta a hátvédállást a váczi hegy délkeleti lejtőjén az 
utánnyomuló oroszokkal szemben, kik helyreállították a hidat. 
Hátrálás közben aztán Görgey Ármint és Leiningent az utóbbi 
hadtestének másik fele fogta fel. Egyesülten egész Rétság 
mögé húzódtak igy vissza, hol Föltenberg a VII. hadtesttel 
egy újabb felfogó állást szállott meg, s hol Rüdiger ellenében 
egész késő éjjelig védte magát. E közben Rétság kigyuladt. 
Az ütközet után Pöltenberg Vadkerttől fél útig, Görgey zöme 
pedig Vadkertig vonult vissza.

Az oroszok 17-én holtakban 4 tisztet s 142 közembert, 
sebesültekben 26 tisztet és 227 közembert, összesen 449 har- 
czost vesztettek. A magyarok vesztesége nincsen kitüntetve; 
orosz adatok szerint sok halottat és sebesültet, valamint fog
lyot vesztettek. Diadaljelül szerepeltetik az oroszok a 4- ágyút 
is, noha, mint tudjuk, három ismét visszavétetett tőlök, vala
mint egy zászlót is, melyet senkrsem vesztett el.

Az utóbbi napok fáradalmai, melyek alatt Görgey m in
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denütt- lankadatlanul működött, annyira megtámadták fejsebét, 
hogy néhány napig nyugalomra kellett magát kárhoztatni. Jul. 
18-án Losonczra, 19-én Rimaszombatba ment, hol 21-én reg
gelig maradt.

Hogy hadtestének egyenlőtlen erőviszonyait kiegyenlítse, 
Görgey feloszlatta testvérének, Árminnak oszlopát s a három 
hadtest közt osztotta fel annak csapatait.

Julius 18-án virradatkor B. Gyarmatra indult a hadsereg 
zöme, Pöltenberg hadtestével mint hátvéd a Lókos patakig 
ment utána, a hol állást foglalt. Ez ellen Rüdiger gr. még az 
nap támadóan nyomult elő, Pöltenberg felvette a harczot, 
hogy nagyobb előnyt nyerhessen a sereg zöme, és aztán a 2 
sor- és 2 kozákezredből és 1 ütegből álló elővéd által Anrep 
tábornok alatt Drahiig követve, harczolva húzódott vissza B.- 
Gyarmatra.

Balassa-Gyarmattől fogva Nagy Sándor képezte az I. 
hadtesttel a hátvédet. A zöm még 18-án Ladányra ment, hol 
táborba kellett volna szállania, mivel azonban Nagy Sándor 
állását a sereg fedezésére tarthatatlannak jelentette ki, Bayer 
ezredes — Görgey szolgálatképtelen volt — még Rárosig az 
Ipolyon át vonultatta a sereget, hová éjjel ért. Két nap alatt 
10 mértföldet tett meg. De itt sem leltek nyugodalmat a túl
ságosan kifáradt csapatok. Nagy Sándor legszélső őrségei, mi
után jó állást foglalt az Ipoly hidjánál, Szakáiig előre tolatva, 
a kozákok megjelenése által annyira neki riadtak, hogy fő 
őrállásukra futottak vissza s csakhamar oly zavar támadt, 
mely a Ráros mögött pihenő sereget is hatalmába kerítette. 
A magánfogatok, melyeket Görgey még mindig magával czipelt, 
természetesen szintén megtették a magukét.

Jul. 19-én Losonczra ért a sereg és most már könnyebben 
fellélegzhetett, minthogy az oroszok üldözése Perczel Mórnak 
bal oldalukon történt megjelenése következtében egyszerre 
lanyhább lett.

Paskiewitsch hg. még julius 17-én este Yáczra vonta a 
II. hadtestet s ugyanott ütötte fel főhadiszállását. 18-án 
Váczott kellett volna e hadtestnek maradnia. A tábornagy 
azt hitte, hogy Görgey ismét Komárom felé fordult s ez irány-
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ban akarta őt megfigyeltetni. E közben azonban jelentést vett 
Perczel Gzegléd felőli közeledéséről. Paskiewitscb, ki tüze
tesen megfigyeltette a tiszamelléki magyar csapatok minden 
mozdulatát, előre gondoskodott ez eshetőségről, a mennyiben 
már julius 15-én a szekérvonatot a pesti utón biztosságba 
helyezte. De a sok menet és ellenmenet után, melyeket Visocky 
és Perczel a szegedi urak váltakozó terve miatt tenni kénytele
nek voltak, nem voltak tisztában orosz részről Perczel előnyo- 
mulási irányával. Most tehát megtette az orosz hadvezér elő- 
intézkedéseit. Ezek, mint mindig, a magyar haderők jelentékeny 
túlbecsülésén alapultak. így most is azt hitte Paskiewitsch, hogy 
a közeledő Perczellel szembe seregének jelentékeny részét 
kell állítania s Hatvannál és Gyöngyösnél egyesítenie. E végből 
beszüntette Görgey üldöztetését a III. hadtest által, n o h a  
u t ó v é g r e  f o l y t a t n i  l e h e t e t t  v o l n a  a z t ,  mert a 
II. hadtest elég leendett Perczellel szembeállítani. Görgey csak 
három  lovas század által volt üldözendő és megfigyelendő 
Chrulow ezredes alatt, mig Grabbe tábornok utána fog nyo
mulni. Ez parancsot kapott, hogy Zólyomról Losonczra nyo
muljon, hová azonban jul. 19-én, tehát későn indult. Grabbe 
távolságára való tekintetből csakhamar 22 lovas századot 8 
ágyúval küldött Sass tábornok alatt a III. hadtesttől Chrulow- 
hoz, Romhányon, Csecsén és Patán át Gyöngyösre.

A IV. hadtest, mely e közben Kápolnára rendeltetett, 
ismét Mezőkövesdre irányittatott, hogy Görgey mozdulatait 
szemmel kisérje. kire nézve attól tartottak, hogy az oroszoknak 
Gácsországban fennálló összeköttetési vonalára veti magát, mi 
által raktáraik fenyegetve lettek volna. Gseodajeff azt a meg
bízatást nyerte, hogy lovasságból álló elővédet toljon Miskolcz 
felé elő, és ha Görgey átkelne a kassa-miskolczi utón, őt 
azonnal támadja meg. Selvan tábornoknak, ki, mint tudjuk, a 
bártfai, eperjesi és kassai raktárak őrzésével volt megbízva, 
oszlopával biztositnia kellett ezeket, szükség esetén pedig Gács- 
országba húzódni vissza, hol Sacken állott.

Jul. 19-én Paskiewitsch hg. a II. hadtest legnagyobb ré - 
szével Váczról Kis-Ujfalura ment, a III. hadtest Romhányra, 
hol 20-áig maradt. E napon kellett a szekérvonatnak a meg-
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erősített fedezettel Tolstoj tábornok alatt Aszódról a pesti fő
úton elindulni, a fedezeti lovasságnak pedig, 18 huszár és 2 
kozák-századnak 1.4 ágyúval a menet biztosítására Zsámbok 
felé tartani.

Perczel Mór már juh 18-án Uj-Szászra vonult Szolnok
ról, hogy aztán Nagykátán és Jászberényen át a Pest felé 
nyomuló oroszokat oldalban támadja. De ismét visszatért 
Abonyba s Szolnokra, hogy aztán jul. 16 án és 17-én ismét 
azzal a szándékkal és abban az irányban eló'nyomuljon. Ez
zel mindenesetre elkésett Perczel a Görgeyvel leendő közre
működéssel, de nem volt ez utóbbinak mozdulatairól tüze
tesen értesülve. Hogy az oroszokat két tűz közé hozza, arra 
pedig összhang lett volna szükséges a mozdulatokban, a minő 
egymástól elkülönített, két seregnél nehezen vihető keresztül.

Előnyomulása közben 18-án lovassága által kémszemlét 
tartatott Perczel Nagykáta felé s Lenkey hadosztályát Szol
nokról Ujszászra vonultatta. Jul. 19-én Thorznicki lovas dan- 
dárával Nagykátára ért, zöme pedig Visocky alatt Tápió- 
Szelére. Attól való aggodalmában, hogy az oroszok Tisza- 
Fürednél átkelnek a Tiszán, Perczel Lenkey. hadosztályát Uj- 
Szászról Szolnokon át oda küldötte, hogy ott Korponayval 
összeköttetésbe lépjen, ki 2000 emberrel az átkelést meg
szállva tartotta.

A t ú r á i  ü t k ö z e t j ü k  20-án. E napon kora reggel 
a 17 lovas-századból 12 ágyúval álló század Dessewtfy (a X. 
hadtest parancsnoka) saját vezetése alatt Fényszaru felé vo
nult, Perczel csak egy gyalog-dandárral követte. Fényszarunál 
az elővéd a megfigyelés végett ottan felállított két. orosz dsi- 
dás századra bukkant, melyet azonnal visszavetett és üldözött 
s mely így Zsámbokra és onnan Túrára vonult vissza. Tol
stoj tábornok jul. 20-án reggel 5 órakor még nem fejezte be 
elvonulását Aszódról, midőn a hátráló század részéről a je 
lentést vette, hogy az ellenség közeledik. Tolstoj erre rögtön 
Tura felé vezette oszlopát, hol a két felvett dsidás-század által 
megerősített lovasságát kifejlesztette.

Dessewffy bevárta zömét, hogy azt hasonlóan felvonul
tassa. Hosszabb időn át mindkét fél várakozó állásban m a
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radt csekély távolságra egymástól. A mi Tolsto.jt illeti, ez 
tudatta Labintzoff altábornagygval, ki 7 zászlóaljjal útban volt 
Kis-Ujfaluról Aszód felé, hogy ö Túránál szemben áll a ma
gyarokkal. Ezek azonban csak délutáni 1 órakor nyitották 
meg ágyúikkal a harczot. Hogy erősebbnek tűnjék fel, Tolstoj 
egy harczvonalban állította fel 13 század huszárságát, az Olga 
és Hannover ezredeket 14 ágyújával és csak két század ko
zákot és dsidást hagyott tartalékul.

Hosszabb ágyúzás után végre támadóan léptek fel a hu
szárok az oroszok mindkét szárnya ellen s a lovassági harcz 
különösen az oroszok jobb szárnyán nagy hévvel folyt, a 
magyar huszárok két ízben hátravetették az Olga huszárokat, 
kik aztán a két kozák és dsidás század által támogatva is
mét előnyomultak. Ekkor megjelent Labintzoff zászlóaljaival 
és ütegeivel, melyekkel azonnal bevegyült az ütközetbe. Ez 
ütegek tüzelése csakhamar ingadozásba hozta s rendetlen 
visszavonulásra kényszeritette a huszárokat. Ekkor megjelent 
Perczel is gyalog dandárával s feltartóztatta az oroszok ül
dözését. Dessewffy ezalatt nehány lovas századot szedeti, össze 
a hátrálás fedezésére, mely Tó-Almáson át egyelőre Nagy- 
Kátára irányult. Az oroszok üldözése addig lanyha volt, ottan 
pedig egészen elállottak tőle. Midőn vége volt az ütközetnek, 
T úrára ért még a 4. gy. hadosztály és a 2. lovas hadosztály 
is, melyeket Paskiewitsch küldött oda.

Az oroszok e lovassági ütközetben 8 halottat, 60 sebe
sültet, köztük 10 tisztet vesztettek, a magyarok pedig halot
takban és sebesültekben mintegy 100 embert. Különösen so
kat szenvedett a Károlyi huszárosztály, melynél csaknem az 
összes tisztek, köztük Degré Alajos százados is megsebesült.

Hogy az oroszok nem üldözték erélyesen tovább Per- 
czelt, az bizonyára csak az ő nagy óvatosságuknak tudható 
be, a melylyel általában hadműveleteiknél eljártak. A mi Per- 
czelt illeti, ő tíörgeynek mindenesetre szabadabb mozgást szerzett 
Miskolczig az által, hogy az oroszok oldalában megjelent, miért 
nem nyomult azonban támadóan elő egész haderejével, mi 
által egész vállalkozása egyszerű tüntetéssé vált, csak az ál
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tál magyarázható meg, hogy talán attól tartott, miszerint 
esetleg két tűz közé kerül, miután az osztrák főhadsereg, 
melynek Pest felé nyomulását azonnal le fogjuk Írni, a III. 
hadtesttel már megszállotta a fővárost.
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L VI.

Haynau báró intézkedései Komárom elhagyása előtt. — Az osztrák 
fősereg zömének Pestre vonulása. — Ellentétek Haynau báró és Pas- 
kiewitsch herczeg közt a legközelebbi hadműveletek fölött. — Személy
változások az osztrák tábornoki karban. •— Az osztrák fó'sereg ereje. — 
Haynau báró hadműveleti tervei. — Az I. hadtestnek a fősereghez vo
nása. — Az osztrák fó'sereg előnyomulása Pestről Félegyházáig.— Haynau 
báró kiáltványa a főváros lakosságához. — A fővárosi zsidó hitközség

megsarczolása.

Görgeynek Komáromból történt elvonulása után az ország 
déli részén feküdt a magyar haderők súlypontja s igy az 
osztrák fősereg hadműveletei is oda lettek mostan irányítva. 
A kedvezőtlen helyzet következtében, melybe az osztrák déli 
hadsereg ju to tt és a melyben Temesvár akkor volt, elhatározta 
Haynau báró, hogy ismét megkezdi s erélyesen folytatja a 
támadást. Egyelőre fődolog volt, a sereget Budapesten össz
pontosítani. Mielőtt oda indultak volna, meg kellett tenni a 
szükséges előintézkedéseket Komárom körülzárására, valamint 
arra  az eshetőségre is, hogy Görgey egy Vácznál balul kiütő 
áttörési kísérlet után ismét Komáromba térhet vissza. Iíaynau 
egyébiránt, ki akkor a Komáromban hagyott magyar sereg 
erejét nem is ismerte, egyelőre az I. hadtestet is Ácsnál hagyta 
még, mely Mocsát, Almást, Nagy-Igmándot, Tatát, Puszta- 
Harkályt és Puszta-Csémet szállotta meg.

Az I. hadtestnek Komárom előtti meghagyásáig a II. had
test. a Duna bal partján korábbi állásában m aradt a Csallóközön 
s az alsó Vágnál, Pott dandára azonban Komárom éberebb 
megfigyelése végett a hetényi magaslatokra helyeztetett át.

Julius 16-án vette kezdetét a sereg Komárom alatt állott
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többi részének elvonulása. Wolffnak Mocsáu visszamaradt dan
áéra a III. hadtesttől az nap Alsó-Gallára ért, 17-én Bicskére,
18- án Budaörsre és 19-én Pestre, hol már ottan levő had
testéhez csatlakozott. Bechtold lovas hadosztálya Mocsáról 
elindulván, julius 17-én Bánhidára, 18-án Bicskére, 19-én 
Biára és 20-án Pestre jött. A IV. hadtest julius 17-én Puszta- 
Harkályról és Puszta-Csémről Kocsra, 18-án Alsó-Gallára,
19- én Bicskére, 20-án Budaörsre és 21-én Pestre ért. Paniu- 
tine orosz hadosztálya julius 1.8-an Nagy-Igmándról Bánhidára, 
19-én Bicskére, 20-án Budaörsre és 21-én Pestre vonult. A 
fő ágyutartalék julius 18-án Uj-Majorről Kasra, 19-én Alsó- 
Gallára, 20-án Bicskére, 21-én Budaörsre és 22-én Pestre ért.

Julius 22-én tehát az osztrák főhadseregből 38,000 ember 
volt Pesten összpontositva.

Haynaunak nagyon érdekében állott, hogy a legközelebbi 
hadműveleti tárgy elnyerésére irányuló hadműveleteit a lehető 
legnagyobb erővel kezdje meg s ezért már Komárom alól 
ismételte Paskiewitsebhez intézett korábbi kérését, rendelje 
Grabbe hadtestét Komárom körülzárására, hogy I. hadtestét 
magához vonhassa. Legközelebbi hadműveleteiről egyidejűleg 
közölt nézetei szerint, mig ő délfelé nyomul, az Oroszoknak 
Görgeynek Losonczon át folytatandó üldözése mellett csapa
tokat, kellene küldeni Szolnokra s később Nagyváradra, hogy 
az ő Italoldalát fedezzék. Paskiewitsch azt válaszolta erre, 
hogy julius 19-én Pestre fogja küldeni vezérkari főnökét az 
ügy kellő megbeszélése végett. A mondott napon csakugyan 
megjelent Freitag altábornagy Haynaunál herczege nevében 
azzal a határozott kijelentéssel, hogy Grabbenak a nyugalmat 
kell fentartania a bányavárosokban és igy nem alkalmazható 
Komárom alatt. Időközben pedig, mint tudjuk, Görgey üldö
zésére rendeltetett Grabbe. Továbbá azt is üzente Haynau 
Paskiewitschnek, küldjön egy hadtestet Szolnokra, hogy ha 
visszatérne Görgey a Tisza bal partjára, lehetetlenné tegye rá 
nézve a Szolnokról délre eső részen, valamint ő teszi Szol
noktól felfelé a folyó jobb partjára leendő átkelést.

Az akkori katonai helyzetnek az orosz és az osztrák- 
hadvezérek közötti megítélésénél fenforgott lényeges különbség
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abban állott, hogy az előbbi Görgeynek 27,000 főnyi seregében, 
melyet valószínűleg kétszer akkorának tartott, a magyarok 
főhaderejét vélte látni, mely ellen mindkét főhadseregnek 
működnie kellett, mig az utóbbi alaposabban volt tájékozva 
az erőviszonyok iránt és tudta, hová kell a támadás súly
pontját irányítani. Haynau báró nem is emelt szót Freytag 
altábornagy közleményei ellen, mivel azonban legközelebbi 
hadműveleteit illetőleg már megállapodásra jutott, már julius 
21 -én tudatta Paskiewitscbcsel, hogy ő sietve délnek fordul, 
hogy kezét nyújtsa a bánnak s egyúttal ismételve kérte őt, 
küldjön egy hadtestet Szolnokra. Erre Paskiewitsch egész 
szárazon azt válaszolta, hogy az orosz hadtesteknek már meg 
van rendeltetésük, a melyen többé mitsem lehet változtatni. Ő 
— Haynau - - állítson fel legalább egy elkülönitményt Isaszegnél 
az oroszok Pesttel leendő összeköttetésének fentartására.

Ez időtájban történt Wohlgemuth altábornagynak Erdély 
kormányzójává kinevezése; a IV. hadtest parancsnoksága ő 
róla Liechtenstein Ferencz herczegre szállt át. Az I. hadtest 
1. hadosztályának parancsnokává Liechtenstein Frigyes her- 
czeg neveztetett ; Herzinger hadosztálya 2. gránátos dandárá- 
nak parancsnoksága Perin tábornokról Thun grófra szállt át. 
Továbbá Kempen altábornagy kerületi parancsnokká Pesten, 
Heintzl tábornok Pest, Sardagna báró tábornok pedig Buda- 
város parancsnokává neveztettek.

Haynau további intézkedéseihez, melyeket a seregnek 
Pestről való elvonulása előtt tett, tartozott a Pesten, Budán, 
Esztergomban és Sz.-Fehérváron teljesítendő helyőrségi szolgá
latnak a Gerstner-dandárra történt átruházása, mely az I. had
testhez osztatott be.

A többi helyőrségekkel együtt épen 8000 főre 6 ágyúval 
mentek a hátram aradt megszálló csapatok, A beteglétszám, 
Paniutine hadosztályát is bele értve, 16,000 főnyi volt, Komá
rom tájának elhagyásával azonban napról-napra alább hagyott 
a kolera. A Komárom körülzárásával megbízott II. hadtest
12,000 embert számlált 42 tábori ágyúval. így a működő 
seregből elesett 36,000 ember s a tám adás folytatására az 
egyelőre Komárom előtt hagyott I. hadtest bevonásával 46,000 
em ber maradt 284 ágyúval.



Lewartowski százados junius havában egy 600 főből álló 
uj tót szabadcsapatot állított fel. Ez valamint Szirmay István 
gróf 500 főnyi szabadcsapata volt ismét a bányavárosokba 
nyomulandó.

Az osztrák hadvezér legközelebbi hadműveletei az uj 
magyar hadműveleti alapnak Szeged központtal leendő gyors 
elfoglalására voltak irányítva, melynek bevétele után abban a 
helyzetben volt Haynau, hogy hátban foghatta a bánnal szem
ben álló magyar csapatokat s összeköttetésbe léphetett az osz
trák déli hadsereggel. Végül Szegedtől egyenes hadműveleti 
vonal visz Temesvárra, melyet minél előbb fel akart menteni. 
Előnyomulásánál azonban legelőbb is arra kellett törekedni 
Havnaunak, hogy Perczel Mórt, ki a túrái lovassági ütközet 
után Szolnok felé húzódott vissza, megverje vagy a Tiszán 
átszoritsa, ha még a pest-szolnoki vonalon állana s igy az 
előnyomuló osztrák sereg bal oldalát fenyegetné. A kitűzött 
hadműveleti czélok elérése végett három oszlopban indult el 
Pestről az osztrák főhadsereg.

Az első oszlop mint jobb szárny, a 111. hadtest, Sorok
sáron. Kun-Szent-Miklóson és Izsákon át Szabadkára ment. 
Feladata volt a titeli fensik előtt állott csapatokat a Tisza bal 
oldalára leendő húzódásra kényszeríteni s az összeköttetést 
a bánnal helyreállítani. Hogy ezt felkereshesse, Althann gróf 
ezredes alatt egy zászlóaljból, 4 század lovasságból és 1 lovas
ütegből álló oszlop küldetett, a III. hadtest előtt ki Dunavecsén 
át Bajára. Julius 21-én meghagyatott különben a bánuak, 
hogy állásából a lehető leghamarabb előnyomuljnn, hogy a
III. hadtesttel egyesülve azzal Zentánál a Tiszán átkeljen s 
Temesvárt felmentse. Ha a bán ez utasítás értelmében csele
kedni gátolva volna, a III. hadtest a középhadhoz vonatnék.

A második oszlop mint középhad Bechtold lovas had
osztályából, Paniutine orosz hadosztályából és a fő ágyutarta- 
lékból alakulva Pestről Kecskeméten át egyenesen Szegedre 
nyomult. A harmadik oszlop mint balszárny, a IV. hadtest, 
Üllőn, Albertin és Czegléden keresztül Szolnoknak vette útját. 
Ennek Perczelt kellett megtámadni és a Tiszán átszoritani. 
Ha azonban Perczel megmaradna állásában, Haynau a közép
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had oszlopa által, mely előnyt nyert a IV. hadtest fölött, 
Örkénynél vagy Kecskemétnél akarta bal oldalában fogatni, 
m g az előbb említett oszlop szemben volt öt megtámadandó.

Miután Haynau báró most már tudta, hogy Görgey nem 
tér vissza többé Komáromba, továbbá még mindig remélte, 
hogy Paskiewiisch hg Komárom alá fogja Grabbet küldeni 
és a Szegednél összpontosított magyar hadak az összes ren
delkezésre álló erők fellépését teszik szükségessé, rá szánta 
magát, hogy a I. hadtestet is magához vonja Komárom alól. 
E mellett számított a Nugent és Nobili gróf altábornagy alatt 
álló két tartalék-hadtest felhasználására Komárom jobb körül- 
zárására. Az előbbi, mint mindjárt látni fogjuk, már meg
kezdte működését, az utóbbi Marchfelden állott. Az 1. hadtest 
e szerint parancsot kapott, Komárom alól elindulni s Pesten 
át Czeglédig és Abonyig előnyomulni, hogy a IV. hadtestet 
állásában felváltsa, mely Nagy-Kőrösön át a középhad oszlo
pához volt vonandó. Az 1. hadtest julius 23-án vonult el Ko
márom alól. A sereg elvonulása az első oszloppal, melynek a 
legmesszebb utat kellett megtenni, vette kezdetét, ezt követte 
a második s ezt a harmadik oszlop, melynek a legrövidebb 
útja volt. Althann oszlopa julius 21-én indult el Pestről, el
vette a Dunánál a magyarok által gyűjtött, hidanyagot s 27-én 
ért Bajára, honnan Zambelly ezredes 2000 emberével vissza
húzódott. Althann elfoglalta a Battánál vert hajőhidat 5 gőz
hajóval egyetemben.

A III. hadtest, mely julius 22-én hagyta el Pestet, a már 
előbb jelzett utón Vadkerten és Halason át julius 29-én Mély- 
kutra ért, hol magához vonta Altbannt s 30-án ellenállás 
nélkül megszállta Szabadkát, miután annak magyar helyőrségé 
Szegedre húzódott vissza. A portyázó csapatok, melyek a 
Ferenczcsatornáboz és Zentára küldettek, semmi magyar 
csapatokra nem bukkantak a Bácskában.

A középhadtól Bechtold lovas hadosztálya Pestről 23-án 
és Paniutine hadosztálya a fő ágyutartalékkal 24-én indult el, 
hogy Ócsán és Örkényen át Kecskemét'felé vonuljon.

A IV. hadtest a már említett irányban julius 24-én 
hagyta el Pestet s baloldalában erős portyázó csapatokat.



küldött ki Nagykátán át Jászberény felé s egész Uj-Szászig, 
anélkül azonban, hogy Perczelre bukkant volna. Ez julius 
23 án Nagy-Kőrösnél gyűjtötte össze csapatait s 25-én Kecs
kemétnél állott seregével. Haynau báró már összpontosított 
támadást tervezett Perczel ellen, ez azonban 26-án Félegy
házára húzódott vissza s 28-án és 29-én Szegedre ért. A IV. 
hadtest julius 26-án ért Czeglédre, honnan elővéd-dandára 
Benedek alatt rögtön Abonyra tolatott e lő , mig portyázó 
csapatok Törteiig és Szolnokig hatoltak.

Az I. hadtest julius 26-án és 27-én ért Komárom alól 
Pestre s pihenés nélkül legott Czeglédre és Nagy-Körösre 
nyomult tovább, hová 29-én ért, s Benedek dandárét Törtei
nél és Abonynál a- Bianchi-dandár által váltatta fel. Benedek 
aztán Tószegen, Tisza-Várkonyon, Kécskén, Alpáron és Gson- 
grádon át Kistelekre nyomult s ott bevonult a IV. hadtesthez.

Beehtold lovas-hadosztálya és a IV. hadtest julius 28-án, 
Paniutine hadosztálya a fő ágyutartalékkal julius 29-én egy 
menetben Félegyházára nyomult, Simbschen elővéddandára 
pedig Puszta-Szent-Péteri-ig. A középhadnak, mielőtt, a szegedi 
állást, megtámadná, nehány napig kellett Félegyházán maradni, 
hogy időt engedjen a két szárnynak a közremüködésökhöz 
megkívántaid mozdulatokra. Schlicknek a balszárnynyal Alpár- 
nál a Tisza balpartjára kellett átkelni, aztán lefelé vonulni, 
hogy az esetleg olt felállított magyar csapatokat hátra szorítsa 
és végre Makón át a szegedi állást jobb oldalban és hátban 
támadja. A jobb szárnynak, a III. hadtestnek, miután a bán 
semmi életjelt nem adott, a középhadhoz közelebb, Magyar- 
Kanizsáná'l kellett a Tiszán átkelni, hogy elállja a magyarok 
előtt az utat, kik a szegedi állás elvesztése után délfelé 
vonulnának. S

A seregnek Pestről történt elvonulását megelőzőleg az 
akkori idők stylusában fogalmazott eme kiáltványt bocsá
totta ki Haynau :

Buda-Pest lakóihoz !
Csak alig érkezek falaitok közé, azt hadseregem leg

nagyobb részével ismét elhagyom, hogy a csász. kir. győzel
mes fegyveres erőt a lázadó ellenség további űzése, és meg
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semmisítésére előbbre vezethessem. Nem távozok azonban a 
nélkül, hogy azon várakozást, ki ne jelentsem, mellyet maga
tok alkalmazására nézve bizton' reményiek, és a mellynek 
megcsalattatása önmagatokra múlhatatlanul a legszomoruhb 
következményeket vonná maga után. Elvárom, hogy a béke 
és törvényes rendnek eme itten városokban! fen tartására 
teljes buzgalommal, s egyesitett erővel közre munkúlandtok. 
Elvárom továbbá, hogy 19. s 20-tól közre tett nyilvánításaim 
minden pontjait olly tiszteletben tartandjátok, mintha arra 
folytonosan szoritlatnátok. Elvárom végre, hogy helyben ma
radandó tiszteim s katonáim, úgy nem kevésbé a velünk azon 
szent czélból, hogy a rend helyre állíttassák, szövetkezett 
vitéz hadsereg egyéneinek, egy hajszálnyi W ntalm uk se leend. 
Ha ti eme felszólításaimat figyelem nélkül hagyni, vagy azokat, 
ha csak egy részetek is vakmerő gúnyai áthágni merészlené, 
sorsotok megsemmisítés leendene. Én akkoron mindjátokat 
egyért, és egyet mindjájatokért kezeskedőnek, s éltetek és 
vagyonoiokat, eme vakmerő merény megboszulása áldozatául 
esettnek tekintendem. Pestiek ! szépséggel diszlő várostok, 
melly igazságos büntetéstöknek most még csak részletes nyo
mait viseli, akkoron csak hamar, mint hütlenséglök, és ezl 
követő megboszultatástok emléke romba dűlt, halomként tünend 
elő. Hidjétek el, hogy szavamat, valamint a rakonczátlanság 
megboszulása, úgy az érdem megjutalmazására nézvést is, 
megtartom. Brescia hűtlen lakosai, kik szintúgy mint ti, a 
lázadás főnökei által ismételve elámitlatván, uj árulást követ
tek el, szolgáljanak tanúság gyanánt, váljon a’ lázadók irányá
ban kíméletet ösmerek-e ? Tekintsetek az ott végbe ment 
fenyítékre, és őrizkedjetek, óvó figyelmeztetéseim vakmerő 
megszegése által, engem arra  kénszeriteni, hogy irántatok is 
hasonlólag rendelkezni legyek kéntelen.

Kelt Pesten, jul. 24. 49.
H a y n  a u,

hadi főszertármester és tábori főparancsnok.

A fővárosi zsidó hitközségre pedig a következő hirdet
ménynyel igen érzékeny sarczot vetett Haynau. A hirdetmény 
igy hangzott:



H i r d e t m é n y.
Az ó-budai é s  pesti izraeliták közönsége ismételő gyalázatos és 

törvényellenes magaviseletét nem csak általában, de különösen a láza
dóknak törvényes Császár és Királyuk ellen nyújtott kedvezmények által 
olly világosan tanúsított, mi kép indítva érzem magamat azoknak ugyan 
megérdemelt büntetésükül, más községeknek pedig kellő óvatosságára, 
következő hadi sarczot katonai ruha, és más felszerelési nemükben 
egyenlő részletekben beszolgálandókban kivettetni.

Ezen requisitio leend:
40.000 gyalogsági köpeny.
8.000 lovassági köpeny.

40.000 gyalogs. pan talon.
16.000 lovass. kék pantalon.

8.000 lovass. sötét zöld pantalon.
1 2 .0 0 0  lovass. félnadrág.
60.000 pár német czipő.
‘20,000 pár magyar topán.
15.000 pár félcsizma.
60.000 darab ing.
60.000 darab gatya.
‘20,00(1 nyakkötő.
16.000 nyakkötő fátyol, mind kész állapotban.
16.000 rőf hamuszin posztó.
30.000 rőf fehér posztó.

800 mázsa talpbőr.
400 mázsa felbőr.
300 mázsa talpbéllés anyagban.

Ha hogy egyik vagy másik szállítmánynak a határidő alatt nem 
szállíttatnék, az illető községre naponként 500 p. frtnyi bűndij ezüst 
húszasokban lészen vetendő.

Továbbá tartozik a k é t  zsidó község :
100 ló,
32 pár lószerszámot,
196 kumetet,
55 nyergeket szállítani.

Mik köztudomásúi úgy közhírré tétetnek.
Fő hadiszállás Pesten Jul. 19-én 49.

H a y n au ,
tábori szertárnagy és hadi főparancsnok.

Az osztrák fősereg előnyomulásával ideje lesz a II. ta r
talékhadtest működését is megbeszélni.

Nugent gr. táborszernagy Pettau környékén Stiriában 
volt megbízva e hadtest szervezésével, melyre az a feladat
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várt, hogy a Balaton mellékét és a stiriai határtól arra vezető 
utakat a népfelkelőktől .megtisztítsa és biztosítsa, a Murán és 
Dráván levő átkelőket Letenyénél és Légrádnál megszállja, 
azután az Aldunához nyomuljon, hogy az eszéki várral össze
köttetésbe lépjen s a körülményekhez képest a Dunán is á t
keljen és a bán seregét támogassa.

A stíriai és a horvát határok biztosítására Nugent már 
május derekán a következő községekben helyezett el különít
ményeket : F ü r s t e n f e l d b e n  11/2 zászlóaljat, 1 osztag 
lovasságot és 4 ágyút Pöllnitz őrnagy alatt, N a g y - K a  n i -  
z s á n  i y a zászlóaljat, 1 lovasosztagot és 6 ágyút Knezevich 
ezredes alatt, a Muraszigeten 8 gy.-századot, egy szerezsán- 
osztagot és 6 ágyút, továbbá Kapronczán, Varasdon, Barcson 
és Yerőczén 6 gy.-zászlóaljat. Egy 2 gyalog-, 4 lovas-század
ból s egy fél lovasütegből Gorizutti br. őrnagy alatt álló 
portyázó csapat Pozsonyból Fejéregyházán, Sopronon és 
Kőszegen át Szombathelyre küldetett, hová május 22-én ért 
és itt egyesült a portyázó csapattal, mely 2 vadász- és 4 gyalog
századból es 2 ágyúból állva, Fürstenfeldi Zweier százados alatt 
Körmenden át arra  portyázott. Gorizutti aztán Sárváron át 
Pápára ment, honnan Lövőn, Baksán át Lendvára a Mura
völgybe rendeltetett, hogy ott Knezevichcsel egyesüljön, kit 
május 25-én a népfölkelés ’Nagy-Kanizsáról Letenyére húzódni 
kényszeritett.

Nugent hadteste junius elején egy hadosztályból állott 
Schaafgotsche gr. altábornagy alatt, mely Bussau és Zeisberg 
tábornokok dandáraiból 7 zászlóaljjal, 4 lovasszázadból és 24 
ágyúból, összesen 8500 emberből állott.

Midőn hirül vette Nugent, hogy az osztrák főhadsereg 
Győrt elfoglalta, jul. 12-én általános előnyomulást rendelt el. 
Knezevich elkülönitményével ismét Nagy-Kanizsa s Zeisberg 
dandárénak egy része Szerdahely és Rácz-Kanizsa felé nyo
mult a nélkül, hogy ellenállásra talált volna, minthogy az 
Iharos-Berénynél és Csurgónál felállított népfölkelő - oszlopok 
már elszéledtek. Egy másik, 1 zászlóaljból, 1 könnyű lovas- és 
1 vértesosztagból 4 ágyúval álló elkülönitmény Dondorf őr
nagy alatt Zalamegyében nyomult elő, hol szintén népfölkelő
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osztagok alakultak. Dondorf Julius 12-én Körmendre jött, 
honnan julius 13-án Z.-Egerszeg felé nyomult, hová 14-én ért. 
Csak a köröndi erdőben bukkant egy kis csapat fölkelőre, kik 
azonnal szétszaladtak. Julius 15-én két vadászszázad is érke
zett Z -Egerszegre Knezevich elkülönitményéből, hogy az össze
köttetést közte és Dondorf közt helyreállítsa. Ez utóbbit a 
népfölkelők kitörése nyugtalanitotta Vasmegyében, mire azon
nal útra kelt s Lövőn, Körmenden és Szombathelyen át Sár
várra nyomult.

Juh 21-én 1800 ember, valószínűleg népfölkelők, támadta 
meg Dondorf előcsapatát, néhány ágyulövés után azonban 
szétfutottak. Dondorf Kis-Czellig üldözte őket s 22-én János- 
házára ment, honnan, miután fölkelők nem mutatkoztak 
többé, ismét Z.-Egerszegre irányittatott.

Nugent nemsokára parancsot kapott, hogy kellő őrséget 
hagyván hátra a Muraközön, Pécsen át Baranyamegyébe 
nyomuljon és a bánnal összeköttetésbe lépjen. Kőszeget és 
Szombathelyet, friss csapatok szállották meg Alsó-Ausztriából. 
Julius végén a következő hadosztályokból állott Nugent hadteste :

Pálffy Móricz gr. altábornagyéból 5843 fő gyalogság és 
517 fő lovassággal; Burits br. altábornagyéból 2895 fő gyalog
sággal és 135 fő lovassággal; Dondorf portyázó csapatából 
945 fő gyalogsággal és 100 lovassal; tüzérségben 21/a gyalog- 
ütegből, 2 lovasütegből és 1/ i 12 fontos ütegből ; összesen 
10,435 ember 30 ágyúval.

Julius 26-án Pálffy hadosztálya Surdnál, Buritsé Iharos- 
Berénynél s Dondorf portyázó csapata Marczalinál állott. 
Knezevich, ki 4 horvát nemzeti zászlóaljat kapott, dandárával 
a Muraköz védelmére volt rendelve s Nagy-Kanizsát,, Letenyét, 
Légrádot, Bácz-Kanizsát és Szerdahelyt szállotta meg. Julius
28-án Iharos-Berénynél összpontosította Nugent két had
osztályát, s Dondorf portyázó csapata Német-Dédre jött.

Minthogy Nugent azt a hirt vette, hogy Kaposvárnál 
Noszlopy alatt 12,000 (?) felkelő, 1400 honvéddel, több huszár
osztaggal és ágyukkal gyűlt össze, julius 29-én Böhönyére 
nyomult s Dondorfot Kaposvárig előre tolta. Noszlopy azon
ban már előbb Bonyhádra vonult s a Dunán átkelt. Julius

49G elich : F üggetlenség i harcz I I I ,  kö te t.
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30-án az egész hadtest Kaposváron volt. Augusztus 1-én 
Pécs felé indult Nugent, hová hadteste 3-án és 4-én érkezett, 
Dondorf Dombóvárra különittetett el. Augusztus 5-én elő- 
csapatait egész a Dunáig Láttánál, Mohácsnál és Battinánál 
tolta előre s ez utóbbi helyen az Althann által a magyaroktól 
elvett és összegyűjtött hidanyaggal előkészittette egy dunai 
hid verését, hogy helyreállítsa az összeköttetést a Pestről Kecs
keméten és Szabadkán át Szeged felé nyomuló főhadsereggel,
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L VII.

Az első orosz parlamentairek Görgevnél Rimaszombaton fegyverletétekre 
szólítva őt. — Az alkudozások. — Katlarow és Rüdiger álajánlatai fegy
vernyugvás nyerése czéljából. — Görgey első levele Paskiewitschhez. — 
Görgey napipavancsa a hadtestparancsnokokhoz a tisztek véleményének 
kitudása végett az orosz javaslatok tárgyában. — Görgey seregének 
folytatólagos hátrálása a Sajóvonalig s Miskolcz megszállása. — Görgey 
második levele Paskiewitschhez. — Az oroszok menetelései és ellen- 
menetelései. — Ütközet Görümbölynél. — Egy hölgy érkezése Görgeyhez 
Alsó-Zsolczára Rüdiger gr. tábornoknak Görgeyhez intézett levelével. -- 
Görgey válasza Riidigernek. — Sass tábornbk és Chrulow ezredes pisz

tolyokat küldenek ajándékul Görgeynek.

Görgey serege jnlins 20-án a következő állást foglalta 
e l : A VII. hadtest. Rimaszombatnál állott, a III. Osgyánban 
és az T. mint hátvéd Apátfalván. Görgey e napon annyira 
magához tért, hogy újból végezhette szolgálati teendőit. Már 
megtette intézkedéseit Julius 21-ére. midőn éjjel két orosz 
páriáménlair, Katlarow százados és Rüdiger gróf tüzérhadnagy, 
jelent, meg nála. Nagy Sándor, a hátvéd parancsnoka, kihez 
az előőrsvonaltól vezettettek, utasította őket Görgeyhez s a 
vezérkar főnöke kisérte őket a főhadiszállásra. A két orosz 
tisztet Chrulow ezredes küldötte, ki akkor tudvalevőleg csak 
három kozák-századdal üldözte Görgey seregét, vagyis inkább 
figyelte azt meg menete közben, mit a korábbi erélyes üldö
zésnek Rüdiger visszahívása folytán beállott rögtöni megbénu
lása daczára sem vett észre a magyar hátvéd. A részéről teendelt 
kísérlet, hogy az üldöző oroszok ereje iránt tájékozza magát, 
Chrulow csapatainak teljes megsemmisítését vonta volna maga 
után. Az utóvédnek nem szabad passziv védelemre szorítkozni, 
hanem adott pillanatokban támadó visszacsapásokatis kell tennie.

' 4 9 *
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Chrulow tudta ugyan, hogy Sass tábornok utána fog 
nyomulni, annak megérkeztéig azonban helyzete veszélyes 
volt s mi sem volt természetesebb, mint hogy időt nyerjen 
és gyöngéit leplezhesse, saját seregének pedig előnyt biztosít
son, kezdte meg az alkudozást,

Az általa kiküldött két tiszt nem kevesebbet követelt 
Görgeytől, mint hogy hadai rakják le a fegyvert s oszoljanak 
szét, különben meg fognak támadtatni, mintha eddig valami 
mást tettek volna és Görgey ettől félne. És egy ily felhívást 
egy százados és egy hadnagy intézett hozzá, kik rendszerint 
csak csekélyebb fontosságú ügyekben alkalmaztatnak parla- 
mentairekül vagy levelek átvitelére az ellenséges parancsnok
hoz a nélkül, hogy csak egy sor írást is fel tudtak volna 
mutatni, hogy mint állították, Paskiewitsch herczeg parancsára, 
melyet szolgálati utón Chrulow ezredestől kaptak, küldettek 
ki. Beszéd közben csakhamar belátta Görgey, hogy Chrulow 
pusztán csak arra  törekszik, hogy fegyvernyugvást kapjon, 
hogy az oroszok időt nyerjenek Miskolczot előbb megszállani. 
Hogy mindenek fölött Chrulow saját bőrének megmentése 
forgott szóban, természetesen nem tudta Görgey.

Most azonban Görgeynek is, kit a két tiszt felhívása 
egyenesen hátrálásának gyorsabb folytatására indított, időt 
nyerni kellett igyekezni, beszéd közben egyúttal amennyire 
lehet támpontokat iparkodott nyerni az oroszok állásai
ról és mozdulatairól s tárgyalásokba bocsátkozott a két tiszttel 
a feltételek fölött seregének esetleges fegyverletétele esetére. 
A két tiszt orosz nyelven értekezett egymással Görgey előtt, 
miből ő egy betűt sem értett s a fiatal Rüdiger erre, kit 
egyébiránt szótlannak és komolynak festenek, azt a tréfát 
engedte meg magának, hogy a következő feltételeket vesse 
pap írra :

«1. A tábornok, törzs- és főtiszt uraknak ajándékoztatik (személyes) 
szabadságuk fegyvereik megtarthatása mellett; és ha nekik óhajtásuk 
az orosz hadseregben szolgálni: ezt ugyanazon rangban, melyet a ma
gyar hadseregben bírtak, ott is megtehetik. 2. Ha a magyar hadsereg- 
tisztjei óhajtanak nem szolgálni : akkor nekik a teljes szabadság meg
adatik. 3. A magyar hadsereg katonáinak rögtön minden puskákat és 
ágyukat ki kell szolgáltatniok; ezen feltétel végrehajtása után joguk van
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akár az osztrák császár szolgálatába lépni, akár haza menni. Ezen intéz
kedést én helyesnek nyilvánítom az orosz előcsapat ezredese Krulow ne
vében, Rüdiger hadnagy, s. k. Katlarow százados s. k.»

Egyetlen gondolkodó katona sem vehette komolyan eme 
két főtiszt által hevenyében odavetett feltételeket, legkevésbé 
vehette pedig úgy azokat Görgey, kit a két oroszszal folytatott 
beszélgetése csak megerősíthetett ama véleményben , hogy 
ezeknek csak a fegyvernyugvás kieszközlése a czéljok.

De ha üres irkafirkának volt is ama feltételek tartalm a 
tekinthető, a két tiszt megjelenése a magyar főhadiszálláson 
mégis támpontot nyújtott az oroszokkal a Görgey részéről a 
junius 26-ki minisztertanácsban tett indítvány értelmében 
kezdendő alkudozások felvételére. Görgey megtagadta a Kat
larow és Rüdiger által javaslatba hozott 48 órai fegyverszünet 
elfogadását, sőt még napfelkelte előtt, útnak indította csapatait 
s minél tovább visszatartani igyekezett a két orosz tisztet, 
hogy Nagy Sándor alatti hátvédének annál nagyobb előnyt 
biztosítson. Erre alkalmat nyújtott Görgeynek egy Paskiewitsch 
herczeghez intézendő levél fogalmazása, tnelylyel a tulajdon- 
képeni alkudozásokat az oroszokkal megkezdette. A két orosz 
tiszt hajlandónak nyilatkozott a levelet cziméhez juttatni. E 
levél igy hangzott:

«Főhadiszállás Rimaszombat julius 21-én 1849, reggeli 
2 órakor. — Azon ajánlatra, melyet a két meghatalmazott 
Katlarow százados ur és Rüdiger hadnagy ur énnekem Chru- 
low ezredes úrtól az orosz császári s a vezényem alatti bel
földi hadak közötti békekötésre (pacification) vonatkozólag 
meghoztak, van szerencsém egyelőre a következőt válaszolni: 
1. Nekem egy-két napi idő kell, hogy az ajánlatbeli békeföl
tételek felett tábornokaimmal és csapatparancsnokaimmal ta 
nácskozhassam ; én tehát a végleges feleletet meg nem adha
tom. 2. Ezen végleges válasz megadásáig ugyan fegyvernyug- 
vást kellene kötni, de minthogy csapataim ezen fajta katonai 
megegyezést épen nem ösmerik s ezért én az ellenségeskedé
seknek részünkről leendő szüneteléséért a felelősséget, el nem 
vállalhatnám anélkül, hogy katonai és vezéri becsületemet ne 
koczkáztassam : kénytelen vagyok a fegyverszünetet végleges
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válaszom megjöveteléig köszönettel visszautasítani és csak 
arra tartok számot, hogy hadiköveteim szintoly emberségesen 
s a hadi szokások szerint fognak fogadtatni és visszabocsát
tatni, a mint az orosz császári hadikövet urakkal magunk 
bántunk. Ennélfogva közvetlenül azu tán , hogy az említett 
hadikövet urak az orosz táborba visszakerültek, az ellenséges
kedések szokott természetes folvamatja újból megkezdődik.
3. Elhatározó feleletemet a kapott békeajánlatra én, hacsak 
lehetséges 24, legfölebb 4-8 óra alatt fogom két tisztem által 
Chrulow ezredes urnák elküldeni. 4. Egész Magyarország lehető 
paciíicatiója érdekében, én az e czélhoz vezető utak és módok 
felöli nézeteimet Katlarow százados urnák négyszemközt el
mondtam. G ö r g e y  Arthur, magyar tábornok.»

Görgey a magyar kormánynak is megküldött leveléhez 
sajátkezüleg a következő megjegyzést csatolta :

«Szolgáljon a kormánynak felvilágosító tudomásul, hogy 
a  4. pontban érintett közlés abból állt, hogy Magyarország a 
legnagyobb szorultságban hajlandóbb lenne egy orosz, mint
sem egy osztrák fejedelmet elfogadni, és hogy Paskiewitsch 
ez ügyben lépjen alkudozásba a magyar kormánynyal.»

Hogy Görgey a fentebbi levél fogalmazására használta 
fel a két fiatal orosz tiszt részéről megpendített fegyverleté
telt, melyet csak ürügynek i s m e r t  f e l  a fegyvernyugvás 
kinyerésére, valamint az általok kieszelt feltételeket is, azt, 
miután az oroszokkal általában tárgyalásokba kellett bo
csátkozni, megfoghatónak találjuk. Határozottan m ás'nézetben 
vagyunk azonban ama k o m o l y  t á r g y a l á s t  illetőleg, 
mely végett Görgey a fegyverletétel kérdését ama képzeled 
feltél elek alapján hadserege elé bocsátotta s mely a következő 
főparancsnoki parancsban nyert kifejezést:

«A f ő p a r a n c s n o k s á g t ó l  N a g y  S á n d o r ,  
L e i n i n g e n  és P ö l t e n  b e r g  t á b o r n o k  é s  h a d t e s t -  
p a r a n c s n o k  u r a k n a k .  A fönti feltételeket Tábornok Ur 
azon felhívással kapja másolatban tudomásul, hogy velem 
mind a maga saját akaratát és nézetét, mind az alája rendelt 
törzs- és főtiszt urakét szolgálati utón közölje. Kénytelennek 
látom magamat az eldöntő feleletet, melyet Paskiewitsch
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orosz, tábornagynak küldendő vagyok, a hadsereg többségének 
nyilatkozása szerint és nem csupán saját elhatározásom sze
rint fogalmazni, minthogy azon napon, melyen a kormány 
engem letett s a hadseregbeli tiszt urak szabad akaratból 
vezéröknek újra megválasztottak, megszűntem a hadseregnek 
politikai tekintetben is korlátlan parancsnoka lenni és már 
csupán a többségnek képviselője vagyok. A feleletet 24 órán 
belül ígértem elküldeni, s ezért a hadtestek nyilatkozatát a 
legrövidebb idő alatt elvárom Putnokon. Az ellenséges hadi
követeket feltartóztatás nélkül vissza kell kisérni táborukhoz, 
és mihelyt ez megtörtént, újra meg kell kezdődni az ellen
ségeskedéseknek s a dispozicziók szigorúan követendők.

Kelt Rimaszombatban, julius 21-én, 1849. reggeli 3
órakor.

G ö r g e y  A r t h u r  s. k. >
Görgey, m int maga is mondja, második levelében maga 

is elutasító választ adhatott volna Paskiewitsch herczegnek 
a nélkül, hogy a sereget megkérdezze, melyre, mint ő maga 
is bevallja, káros befolyást, kellett annak gyakorolnia. En nek 
daczára is ez utóbbi lépésre szánta el magát, hogy — mint 
monda — elfojtsa a gyanusitási szenvet, mely az orosz par- 
lamentairek megjelenése s az értekezletek tárgyának titokban 
tartása által uj tápot nyert volna. Lássuk tehát, volt-e egy- 
átalában ok Görgey gyanúsítására. Az orosz tisztek nála 
történt megjelenéséről, valamint a velők folytatott tárgyalások 
menetéről azonnal kimerítő jelentést tett a kormánynak az 
iratok csatolása mellett. Hogy a könnyen félremagyarázható 
titkolózásnak még látszatát is elkerülje, nyitott ajtók mellett 
értekezett Katlarowval és Rüdigerrel úgy, hogy a kíséretéből 
a szomszéd szobában volt tisztek és mások, kiket a kíváncsiság 
oda vezetett, mindent hallhattak és láthattak, a mi Görgey 
szobájában történt. Görgey tehát nyíltan és kifogásialanul já rt 
el s minthogy hátrálását akkor siettette, semmi ok nem volt 
rá, hogy őt gyanúsítsák. Mindenesetre jobb lett volna tehát, 
ha a hadibirnökök megjelenésének (mi háborúban közönséges 
dolog) nem tulajdonit semmi rendkívüli fontosságot és saját 
hatáskörében^ intézkedik, a helyett, hogy megpendítse a f e g y-
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v e r l e t é t e l  e s z m é j é t  a z  ö s s z e s  h a d s e r e g b e n  és 
a tisztikarban azt az eszmét hagyja lábra kapni, hogy orosz 
szolgálatba léphet át.

A kormány jul. 23-án vette Görgey jelentését, mire Kossuth 
m egrótta őt úgy a függetlenségi nyilatkozat desavouálásáért 
Paskiewitschhez intézett levelében, mint álláspontjának mint kor- 
testábornoknak hangsúlyozásáért a hadsereghez intézett napi- 
parancsban, de Görgey utóvégre is határozottan nyilatko
zott az oroszokkal szemben s végre egyengette az óhajtott 
u tat a kormány számára az oroszokkal leendő alkudozásokra. 
Hogy a kormány részéről is felvétessenek az alkudozások, 
Batthyány Kázmér gr. és Szemere Görgey táborába voltak kül
dendők. Ezek az urak egyúttal tájékozni akarták magukat az 
orosz tisztek rendkivüli előzékenysége s az oroszoknak átalában 
emberies eljárása iránt is. A mi az előbbit illeti, bizonyára 
hozzájárult az a modor is, a melylyel az első parlamentairek 
Görgey táborában fogadtattak. Mindjárt az I. hadtestnél nagyon 
barátságos fogadtatásra találtak, épugy a főhadiszálláson is, 
hol Görgey megvendégelte őket s végül annyira ment a dolog, 
hogy Katlarow és Rüdiger két parancsőrtiszttel ajándékokat 
cseréltek ki. Amazok ajándékozták oda előbb kancsukáikat, 
ezek pedig tábori öveiket.

E hosszabb kitérés után most ismét Görgey tovább 
nyomulására térünk át. A visszavonulás közelébb beálló na
gyobb nehézségeire való tekintettel, mely alatt hátrafelé a 
sereget fedezni, előre pedig utat törni kellett, Görgey három 
hadtestparacsnokának képességeivel összhangban álló amaz 
intézkedést tette, hogy Pöltenberg hadteste az elővédet, Nagy 
Sándoré a hátvédet és Leiningené a tartalékot képezze. Pöl
tenberg a VII. hadtesttel jul. 21-én ama rendeltetéssel nyomult 
előre, a többieket megelőzve, hogy elérje az átjárást a Sajón 
Dubicsány és Vadna között. Leiningen a 111. hadtesttel Os- 
gyánról Putnokra és Nagy Sándor az I. hadtesttel Apátfalváról 
Rimaszécsre ment. Putnokon értesült Görgey, hogy az oroszok 
Miskolczot megszállták. E r re ' elhatározta, hogy a VII. és III. 
hadtestekkel megtámadja ott az oroszokat, mig az I. hadtest
nek a Losoncz felől utánnyomuló ellenséges hadoszlopot kellett
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a Sajón a Dubicsány és Vadna közötti átkelésben meggátolni s 
e pontról meg nem hátrálni. Ha nem sikerülne a támadás, a 
hadseregnek balra Szikszón és Meggyaszón át Tokajba kellett 
vonulnia. Ez oldalmenet mellett, az ellenséggel szemben és 
hátban az I. hadtest egy részének Vadnánál s a VII. hadtest 
egy részének Miskolcznál leendő feláldozása elkerülhet- 
lenné vált.

Jul. 22-én átkelt a sereg Dubicsány és Vadna közt a 
Sajón, melynek jobbpartján a VII. hadtest. Sajó-Szt.-Péteren 
túl Miskolcztól egy mértföldnyire nyomult. A III. hadtest a 
főhadiszállással, a hadi és polgári (!) szekérvonattal Sajó-Szt.- 
Péterre és az I. hadtest Vadnára jött. Egy Miskolcz felé tett 
kémszemléből az tűnt ki, hogy az oroszok ezt a várost és 
környékét már jul. 20-án odahagyták. Egy egyidejűleg tett 
kérni jelentés pedig úgy hangzott, hogy Tokajban magyar 
csapatok állanak. Ily körülmények közt a VII. hadtest még 
az nap megszállta Miskolcžot, majd Mindszentet, Csabát és 
Diósgyőrt.

Sajó-Szt-Péterről gróf Batthyányi László lovasszázados és 
kíséretének egy másik tisztje által a második levelet küldte 
Görgey Paskiewitsch hghez, mely következően hangzott :

«Az orosz császári invasionalis hadak fővezérének, herczeg 
Paskiewitsch-Erivanski tábornagy urnák.

Kelt a sajó-szent-péteri főhadiszállásból, 1849. jul. 22-én 
déli 12 órakor.

Az általam vezényelt hadsereg tábornokai, törzs- és 
főtisztjeinek felelete a minket Vácztól fogva nyomon követő 
orosz előhad parancsnokának, Chrulow ezredesnek ajánlatára, 
melyet ez két hadikövet, névszerint Katlarow százados és 
Rüdiger hadnagy által intéztetett hozzám, — e következő: 
A hadsereg föl van esketve azon alkotmányra, melyet V. 
Ferdinánd Magyarország királya maga szentesitett 1848. év 
tavaszán. A hadsereg eddig esküjéhez híven küzdött ezen 
alkotmány föntartása mellett. A hadsereg ezentúl is hü fog 
maradni esküjéhez és fegyvereit csak akkor fogja nyugodni 
hagyni, ha ezen alkotmány újból biztosítva lesz és minden 
ellenséges hatalom Magyarország területéről ki lesz szorítva.
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A magyar hadsereg tábornokai, törzs- és főtisztjei ne
vében :

G ö r g e y  A r t h u r .
magyar tábornok.»

Görgey legott közölte a kormánynyal Hüdiger levelét és 
a saját válaszát. Jul. 24-én visszatért Batthyányi László gr. szá
zados a másik liszttel, kiket Görgey Paskiewitsch hghez in
tézett második levelével a legközelebbi orosz csapatokhoz 
kü ldö tt, a főhadiszállásra. Sass altábornagy már egyesült 
Chrulowval s a két magyar tiszt jelenlétét arra használták fel, 
hogy mindketten egy-egy pár pisztolyt adtak át nekik ajándé
kul Görgeynek. Sass ez alkalommal levelet irt Görgeynek, 
melyben nagyrabecsülését fejezte ki csapatai iránt, melyeknek 
harczképességét (Vácznál) kevésre becsülte, ami aztán egy 
ezredébe került, egyúttal comme marque d’estime (nagyrabe
csülésének jeléül) egy pár pisztolyt küld neki, melyeket a 
Kaukázusban használt.

Jul. 23-án folytatta a sereg lovábbvonulását. A VII. 
hadtest mellékoszlopának a Sajó balpartjáról bevonása után 
Csabáról Görömbölyre nyomult s előcsapatai Nyékig és Harsány 
felé tolattak elő. A III. Sajó-Szt.-Péterről Miskolczon és Felső- 
Zsolczán át a Sajó balpartjára kelt át, hogy azt Ónodtól felfelé 
Arnóthig megszállja. Az I. hadtest Vadnáról Sajó-Szt,-Péterre 
ment, hol fele hátvédül hátra maradt, mig másik fele a Sajó 
balpartjára kelt, hogy azt Arnóthtól Sajó-Vámosig megszállja 
és egyúttal a sereg jobb oldalát fedezze. A hadszekerészet és a 
polgári menekülők Sajó-Keresztur, Szirma-Besnyő és Arnőlhon 
át Ongára irányittattak, a hol maradniok kellett, mig a Gesz
tednél épitendő hid a Hernádnál elkészül, hogy aztán tovább 
folytassa útját Tokaj felé Ongáról Gesztelyen ál Szerencsig. 
Miután Görgey elérte a Sajóvonalat s megszállta Miskolczot, 
meg akart róla győződni, vájjon Miskolcz avagy Tisza-Füred-e 
Paskiewitsch hgnek legközelebbi hadműveleti tárgya, mintha 
nem letiek volna elég erősek az oroszok, hogy egyidejűleg
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mindkét irányban előnyomuljanak.*) Akkor előnyben volt Gör
gey úgy a Losonez felől őt üldöző, mind a Miskolcz felé ismét 
előnyomuló oroszok fölött, mit hátrálásának gyorsított folyta
tására kellett volna felhasználnia.

Hogy a Miskolcz felé nyomuló oroszok erejét kipuhatolja, 
kiket a harsány! őrjáratok m ár előtte való nap láttak, Pölten- 
bergnek kémszemlét kellelt jul. 23-án tennie Görömbölyön át. 
Mielőtt ennek lefolyását és eredményét ecsetelnők, szemügyre 
kell vennünk az oroszok meneteit és ellenmeneteit e napok 
alatt.

A IV. hadtest, mint tudjuk, már jul. 18-án erős lovas
elővéd által szállatta meg Mezőkövesdről Miskolczot, mely 
azonban jul. 20-án arra  a hírre, hogy Görgey közeledik, ismét 
oda hagyta a várost s Harsányon át Ábrándba húzódott vissza. 
Julius 21-én ismét Miskolcz felé rendelletett ez a hadtest, 
zömével Ábrányt szállotta meg s 24 századból álló lovas elő
védét 16 ágyúval Kusnetzow alatt Miskolcz felé tolta elő s ez 
Vattánál foglalt állást. E hadtest feladata volt Görgeyt Mis- 
kolcznál megtámadni s ha ez Tokajba húzódnék vissza, őt 
oda követni s a mennyire lehet a Tiszán leendő átkeléstől 
elvágni. Ha pedig ez nem menne, Tscheodajeff Tokajnál csak 
átkelési előkészületekkel tüntessen s azt a hirt terjeszsze, hogy 
nemsokára követi őt a sereg zöme. Ez által leköttetnék Görgey 
Tokajnál, Paskiewitseh pedig időt nyerne, hogy Tiszafüreden 
át hátába kerüljön. Jla azonban Görgey észak felé tovább 
vonulna, az esetben a IV. hadtest, Grabbeéval és Sass osz
lopával, valamint a Gácsoi szagból Magyarországba rendelt 
tartalékcsapatokkal Osten-Sacken br. altábornagy alatt ül
dözze Görgeyt, illetőleg állja útját. A IV. hadtest a 3 oszloppal 
76 zászlóaljból, 72 lovasszázadból, 2 kozákezredből állott 250 
ágyúval, a magas beteglélszám levonása után összesen 45 —

*) Görgey akkor még csak 70,000 főre becsülte az orosz főhad
sereget, mely a magas beteglétszám levonása után 60.000 főre olvadt 
volna le. O itt a kormány közleményeire hivatkozik. Ez egyenesen meg- 
foghatlan előttünk, miután mi már junius elején hivatalosan tudtuk a 
hadügyminisztériumban, hogy egyedül Krakónál orosz tömegek voltak össz
pontosítva s liródy felé is voltak oroszok előnyomulóban.
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50,000 emberrel. Ezeknek lett volna dolguk Görgeynek már 
kifárasztott és 24,000 főre olvadt seregével.

A III. hadtestnek — Rüdiger — miután B.-Gyarmathról 
Gyöngyös közelébe ért, mert Perczel Túránál megveretett, fel 
kellett vennie ismét Görgey üldözését a korábbi irányban s Szur
dok-Püspökin, Pásztón és Nagy-Terennén Losonczra visszatérni. 
Amint azonban Rüdiger jul. 23-án Terennére ért, értesült, 
hogy Görgey 22-én Miskolczot megszállotta. Az erről tett 
jelentés következtében újból vissza rendeltetett jul. 24-én Pé- 
tervásárra és 25-én Egerbe, 26-án pedig Kerecsendre nyomult.

Paskiewitsch hg. jul. 22-én a főhadiszállással és a ti. 
hadtesttel Aszódról Hatvanba és onnan 23-án Gyöngyösre, 
jul. 24-én Kápolnára és 25-én Mezőkövesdre ment, honnan 
1 dandár és 1 lovas-osztály Ábrányra irányittatott. Elhatá
rozta, hogy a II. és III. hadtesttel Tisza-Füreden át gyorsan 
átkel a Tiszán, hogy Görgey hátrálási vonalát Debreczen felé 
elvágja. A tiszántúli hadműveletekhez Tiszafüreden, Debre- 
czenen és Nagyváradon át 65,000 főnyi gyalogság, 7000 főnyi 
lovasság és 290 ágyú maradt Paskiewitschnek.

Tscheodajeff jul. 22-ke és 23-ka közti éjjel parancsot 
kapott a tám adásra és 23-án reggel 9 zászlóaljjal erősítette 
meg elővédét s nagy kémszemlére rendelte azt Miskolcz felé. 
Miután Pöltenberg ugyanazon szándékkal vonult Görömbölyön 
át, találkozni kellett a két félnek. Az elővéd, mely d. e. 10 
órakor indult el Kusnetzow alatt Vatta melletti állásáról, a 
Harsány és Görömböly közötti erdős magaslatokon Pöltenberg 
előcsapataira bukkant, melyek az erdőségeken át az ut mentén 
zömükre húzódtak vissza. Midőn az oroszok az erdőből ki
bontakozni akartak, Pöltenberg tüzérsége oly erős tűzzel fo
gadta őket, hogy ki nem bontakozhattak s délután 3 órakor 
megkezdték visszavonulásukat. A veszteség ebben az ütközetben, 
mindkét részről csak néhány halott és sebesült volt.

Minthogy Görgey e kémszemle-ütközet után 24-ére 
komoly támadást várt, megbízta Pöltenberget, hogy az ütkö
zetet ne csak elfogadja, hanem mindaddig folytassa is, mig 
túlerővel nem áll szemben, mely esetben a III. hadtestre a 
Sajó balpartjára húzódjék vissza. Hogy Sassnak Rimaszombat
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íelől útban levő oszlopa ellen is fedje magát, az I. hadtest 
egyik felének még Sajó-Szt.-Péteren s a VII. hadtest elkülö- 
nitményének Diósgyőrön kellett maradnia.

23-án éjjel egy hölgy, kit kocsin jőve, az előőrsök fel
tartóztattak, vezettetett Görgey elé, kinek főhadiszállása AIsó- 
Zsolczán volt. Ez egy franczia nyelven irt levelet hozott 
Rüdiger gr. hadtestparancsnoktól Görgeyhez, mely következő
leg hangzo tt:

Balassa-Gyarmath le 19 Juillet 1849.
Monsieur !
Les troupes placées sous mes ordres se sont trouvées 

en présence de celles, que vous com m andez; la fortune des 
armes s’est prononcée en ma faveur. En vous suivant, j ’appris 
partout sur mon passage, que vous ne vous refusez point de rendre, 
avec une parfaite loyauté, pleine et entiére justice ä la valeur 
de mon corps d’armée. Ce procédé de franchise de votre 
part m’impose le devoir de vous donner une preuve d’estime, 
que m ’inspire votre caractére de brave m ilitaire; et c’est ä 
cette fin que je  me suis décidé ä vous adresser la présente 
communication. Vos talens ont sans doute su faire surmonter 
de graves difficultés á votre corps d’a rm ée ; mais vous ne 
vous dissimulez point qu’en ce moment un danger imminent 
le ménace. Je veux done vous offrir, monsieur, en toute 
confiance, la voie de négociations. Veuillez m ’indiquez les 
conditions auxquelles vous jugeriez possible de faire cesser 
une lufte désormais inégal pour vous, et je  m ’empresserai de 
solliciter á cet égard les ordres de S. A. Mr. le Commandant 
en Chéf de l’Armée impériale russe. Je n ’ai pas besoin 
d’ajouter qu’elles seront posées avec toute la justice, qui 
distingue mon illustre chef, et que votre honneur de brave 
guérrier ne subira la moindre atteinte.

Recevez, Monsieur, ľassurance de ma considération la 
plus distinguée.

L e  C o m t e  R ü d i g e  r '
Commandant en chéf ďun Corps d’Armée 

des troupes russes.
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A Monsieur
Monsieur Arthur Görgey, Commandant en chef des troupes 

hongroises.
E levél magyar fordításban következőleg hangzik :
«Balassa-Gyarmat, 1849. jul.l9-én. Uram! A vezény

letem alá helyezett csapatok szembe találkoztak azokkal, 
melyeket Ön vezényel; a hadiszerencse az én részemre haj
lott. Nyomon követvén Önt, utam ban mindenütt arról értesül
tem, mikép Ön tökéletes őszinteséggel teljes igazságot szolgál
tatott nyilatkozataiban az én hadtestem jelességének. Ezen 
nyiltszivü eljárás Ön részéről kötelességemül teszi, bizonyságát 
adni Ön irányában azon becsülésnek, melyet Önnek vitéz 
katonai jelleme gerjeszt én bennem s ezért elhatározám magamat 
a jelen sorokat intézni Önhöz. Önnek tehetségei kétségkívül 
képesek valának súlyos nehézségeket győzetni le az Ön had
testével. De Ön nem fogja önmaga előtt titkolni, hogy e pilla
natban egy közeli veszedelem fenyegeti azt. Én ennélfogva 
egész bizalmasan jövök Önt, Uram, az alkudozások ösvényével 
megkínálni. Méltóztassék velem tudatni azon föltételeket, melyek 
alatt Ön lehetségesnek ítélné ezen Önre nézve ezentúl annyira 
egyenetlen küzdelemnek véget vetni és én sietni fogok e rész
ben Ő Magassága az orosz császári hadsereg fővezére elhatá
rozásait szorgalmazni. Nem szükséges hozzátennem, hogy azok 
mindazon igazságszeretettel vételidnek fontolóra, mely magas 
fölebbvalómat jellemzi és hogy Önnek vitéz katonai becsülete 
legkisebb csorbát sem fog szenvedni. Fogadja Uram, legkivá
lóbb tiszteletem kifejezését. — G r ó f  R ü d i g e r  s. k., e g y  
o r o s z  c s á s z á r i  h a d t e s t  f ő p a r a n c s n o k a . »

Ez a levél, melyet Rüdiger jul. 19-én, tehát ama napon 
fogalmazott, midőn hadtestével Görgey üldözésétől visszahiva
tott, semmi összefüggésben nem állott a két fiatal tisztnek jul. 
20. és 21-ke közötti éjjel kezdeményezett tárgyalási komédiá
jával, bár az indító ok eme levél megírására — Chrulow 
gyöngeségének palástolása — s amannak czélja közt — Gör- 
geynek fegyverletételre szólitása — egy és ugyanaz volt. Ama 
levél küldőjének magas állása, annak lovagias hangja s a 
bizalmat keltő közvetlen közeledés Görgeyhez oly természetűek
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voltak, hogy komolyabban lehetett venni az orosz hadtestparancs
nok által tett kezdeményezést a tárgyalásokra. Görgey hasonló 
bókokkal válaszolt Rüdiger levelére, a mint következik:

«Görgey Arthur Rüdiger grófnak.
Uram ! Önnek becses levele, melyet Ön, a további vér

ontás mentol előbbi megszüntetésének emberszerető óhajtásától 
indíttatva, hozzám intézett, nekem kellemes alkalmat szolgál
tat, Önt azon szabatosság és merészség miatt, melylyel csapatai 
a maguk szép hadmozdulatait szemünk előtt végbe vitték, 
őszintén szerencséltetni; valamint Önt arról is biztositni, 
mikép én részemről kész volnék tisztességes feltételek alatt 
azonnal kezet nyújtani a békekötéshez, ha csak arról lenne 
szó : azon csapatokat, melyek parancsaim alatt állnak, vala
mint enmagamat is, egy bennünket minden oldalról fenyegető 
nagy veszélyből kiszabadítani. De itt szegény szorongatott 
hazám megmentése forog szóban, melynek politikai életét az 
osztrák császár és legközelebbi környezete igazságtalanul meg 
akarja semmisíteni; mihez a legújabb időben, fájdalom, ő 
felsége az orosz császár is — hihetőleg arról, hogy Magyar- 
országnak jobb és nagyobb része mit akart és akar még most 
is, rosszul értesítve — erős segédkezet nyújtott. Azon magasz
tos czélnak szentségét tekintve, melynek mi életünket szen- 
telők, Ön mint nemes ember és derék katona, maga is kény
telen lesz megengedni, mikép nálunk a magunk saját boldo
gulására való minden kicsinyes személyes melléktekinteteknek 
háttérbe kell szorulniok; hogy nekünk mint becsületes embe
reknek mindaddig küzdenünk kell, mig a mi békés polgár
társaink a leigáztatás veszedelmétől meg nem szabadultak, 
vagy pedig magunk ezen egyenetlen küzdelemben dicsőségesen 
el nem bukunk. Ezt válaszolom mint katona és mint az 
államtól rám  bízott csapatok vezére. Reményiem, hogy minde- 
nik vezetője a magyar seregeknek igy gondolkozik mint én, 
a miből láthatja Ön, hogy bajos lesz Magyarországot az egyes 
hadvezetőkkel való részleges kötések által paczifikálni. De ha 
Önnek valóban óhajtása Magyarországot kímélni s e szegény 
országot jövőre legalább nagyobbrészt a háború rettenetes 
csapásaitól megszabadítani, és ha Önnek magas felebbvalója
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jónak látná énvelem tudatni, hogy mily feltételek alatt lehetne 
Magyarországnak az orosz császár ő felségével békét kötni : 
akkor én legszentebb kötelességemnek fognám tartani, az Ön 
magas felebbvalója és Magyarország ideiglenes kormánya közt 
kezdendő titkos alkudozásoknak utat nyitni s egyengetni; és 
ez esetben én, a ki Magyarország állapotait jól ismerem, 
Oroszország részére vérontás nélkül, kedvezőbb eredményt 
vélek kilátásba helyezhetni annál, mit kiszámithatlan vérontás 
után is Magyarországnak — bár tökéletesen sikerült — le
igázása ígérhet. Azt mondják, ő felsége az orosz császár 
igazságos uralkodó, és én hiszem i s : de akkor erős hazudo- 
zásoknak kellett lenni, a mikkel rábírták, hogy derék katonáit egy 
nemzet leigázására küldje, melyet tulajdon . . . kétségbeesett 
élet-halálharczra kényszeritett önnön törvényes lételeert. Bár
melyek legyenek is e jelen sorok következményei: fogadja Ön azon 
kitűnő nagyrabecsülésem kifejezését, melyet Ön irányunkban 
tanúsított emberséges m agatartása által gerjesztett bennünk, 
a kik eddig csak az osztrák tábornokok példátlan brutalitásá
val szoktunk találkozni.

Kelt Alsó-Zsolczán, jul. 24-én 1849.
G ö r g e y  A r t h u r  s. k. »
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L VIII.

Ütközet Görömbölynél jul. 2t-én. — Ütközet a Sajónál jul. 25-én. — A 
sereg hátrálása a Hernád balpartjára. — Az oroszok menetei és ellenme
netei. — A gesztelyi ütközet. — Seherr-Thoss és Eszterházy grófok mint 
hadikövetek Tscheodajeffnél viszonajándékokkal Sass és Chrulow szá
mára. — Kossuth levele Görgeyhez. — Parancs Kazinczynak. — Zász
lóikat elhagyott tisztek elitéltetése. — Az oroszok átkelése a Tiszán

T.-Fürednél.

Miután Görgey főhadiszállására a Miskolcz felé nyomuló 
oroszok erejéről jul. 24-én beérkezett hírek olyanok voltak, 
melyek megerősitették őt ama feltevésben, hogy főerejük 
nem vonult el Tiszafüred felé, hanem az ő VII. hadtestével 
szemben van összpontosítva, azt a parancsot adta Pöltenbergnek, 
menjen vissza Miskolczon felül rögtön a Sajó balpartjára. Pöl- 
tenberg előtt mint tudjuk, nem az orosz hadsereg zöme, hanem 
a IV. hadtest legnagyobb része állott, összesen mintegy 20— 25,000 
ember 56 ágyúval. Pöltenberg már meg volt támadva, mikor 
Görgey parancsát vette.

A g ö r ö m b ö l y i  ü t k ö z e t  j u l .  2 4 - é n .  Tscheodajeff 
jul. 24-én reggel csapatainak zömével Vattára indult, hol 
Kusnetzow alatti elővédét magához vonta, hogy támadást 
intézzen a magyar hadállás ellen. Az előnyomulás következő 
rendben tö rtén t: A főoszlop élén 2 kozákezred haladt, ezeket 
4 lövész-zászlóalj s a 11. gyalog-hadosztály 1 dandára, va
lamint az egész 12. gyalog-hadosztály követte. Mig a főosz
lop az országúton nyomult elő, 1 dsidás- és 1 huszár-ezred 
3 kozák századdal és 14 ágyúval Vattáról Ernődön át Mihályi 
felé küldetett, hogy a baloldalon támadja a magyarokat.

Pöltenberg a Görömbölytől délnyugatra emelkedő ma-
50G alich : F üggetlenség i harca. I I I .  kö te t.
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gaslaton foglalt állást s midőn Tscheodajeff főoszlopával ki 
akart bontakozni a község felé húzódó erdőségekből, Pölten- 
berg ütegei igen élénk tűzzel fogadták őt. Tscheodajeff 3 
üteget állíttatott fel az országút mentében az erdő szélén s 
kozákok által rajzatta körül a magyarok mindkét oldalát, kik 
azonban csakham ar elüzettek. Ily túlerővel szemben minda
mellett tanácsosnak tartotta Pöltenberg, hogy uj állásba men
jen át, mely közelebb feküdt Görömbölyhöz. Az általa elha
gyott állást rögtön 9 zászlóalj és 3 üteg által szállatta meg 
Tscheodajeff. Pöltenberg, valamint csapatai is igen állhatatosan 
tarto tták  magukat s a Görgey által is megparancsolt hátrálást 
harczolva folytatták állásról-állásra. Második állásának feladá
sára főleg az orosz megkerülő oszlopnak baloldalában történt 
megjelenése bírta Pöltenberget. Ismét uj állásba húzódott tehát 
Csaba mellett s mikor a Diósgyőrnél állott elkülönitmény 
Miskolcz alá ért, Pöltenberg ide húzódott vissza, egész addig 
nyomon követve az oroszok által, és onnan Felső-Zsolczára. 
Már este volt, mikor oda ért.

Még az éjjel megszállatta Görgey a Sajóvonalat Ónodtól 
Alsó-Zsolczáig a VII. hadtest által, a III. hadtestet Alsó- 
Zsolczától Arnóthig, az I. hadtestet pedig Szikszónál összpon
tosította. Ez utóbbinak Arnóthon fölül kellett a Sajót megfi
gyelnie s a jobboldalt fedeznie. Görgey főhadiszállása az éj 
folyamában Ongára jött és jul. 25-én Gesztelyre.

Az oroszok éjjel Miskolcznál és Csabánál táboroztak.
Ü t k ö z e t  a S a j ó n á l  j u l .  2 5 - é n .  Jul. 25-én délelőtt, 

miután menetközben Sassnak Putnokról jö tt oszlopával és 
Chrulowval is egyesült, Miskolczról a Sajóvonalhoz nyomult 
Tscheodajeff, hol 48 ágyúból rendkívül élénk tüzet nyitott 
Leiningen és Pöltenberg állása ellen. A nehány zászlóaljjal 
erősbült elővéd Kusnetzow alatt lőtávolnyira az ütegek mögött 
fejlődött ki, mindkét szárnyán a kozákok. Sass csakhamar 
Kusnetzow balszárnyának nyúlványában foglalt állást, mig 
Chrulow 9 lovas-századdal és 2 ágyúval a magyarok jobb
szárnya ellen küldetett, hogy azt nyugtalanítsa. Chrulow 
e czélból Sajó-Vámos félé nyomult, hol egy huszár-századot 
hátra vetett, de a folyó közelében csakhamar a magyar ütegek



787

lőtávolába ért s előnyomult huszár-osztagok által maga is 
hátravettetett. Sassra húzódott vissza. Tscheodajeff megerősí
tette a középhadban az ágyutüzelést, hogy ez által egy meg
kerülést leplezzen, melyet 16 lovas századdal és 10 ágyúval 
a Sajón átkelve, lefelé a magyarok baloldalában akart megkí
sérlem.

Ez alkalommal egy orosz üteg 2 zászlóalj által követve 
merészen előnyomult egész a folyóig Alsó-Zsolczával szemben 
s ott a magyar ütegeket sorban pásztázó fedett állást foglalt. E 
nagyon alkalmatlan üteg elűzésére jelentkezett Gőzön alezredes 
50 önként vállalkozóval a saját zászlóaljából. Átgázolva embe
reivel a Sajót s a tulparti bozótok által fedve előnyomulván, 
erős sortüzet adatott az ütegre és a táborozó két zászlóaljra, 
melyek meglepetve az üteggel együtt megfutottak. Minthogy 
az oroszok a Sajón lefelé semmi gázlót nem fedeztek fel, el
m aradt a magyar balszárny tervezett megkerülése is. Tscheo
dajeff félbeszakította az ütközetet s a Sajó partjától megfelelő 
távolságban táborba szállt csapataival.

Az oroszok 14 halottat, 21 sebesültet és 128 lovat vesz
tettek, a magyarok sokkal kevesebbet. A III. és VII. hadtest 
ily módon becsülettel állotta meg a terep és a csapatok ügyes 
kihasználása által a több órai egyenlőtlen harczot.

Bár mitsem ért el Tscheodajeff e napon, Görgey mégis 
attól tartóit, hogy az oroszok még az éjjel átkelnek az alsó 
Sajón és megkerülik állását, mi által lehetetlenné tehetik To
kajba hátrálását. Ez még azon az éjjel arra bírta őt, hogy 
seregét a Hernád balpartjára huzza vissza. A VII. hadtest 
Köröm és Hernád-Németi közt foglalt állást, a III. hadtest 
Ráknál és Gesztelynél és az I. hadtest Csanálosnál és Baksá- 
nál. A főhadiszállás Szerencsre jött. A szekérvonat és a sze
kérvár a menekülőkkel Tokajon át a Tisza balpartjára kül
detett.

Tscheodajeff jul. 26-án folytatni akarta a lámadást Gör
gey ellen a Hernádvonalon. E czélból 16 lovas - századdal és 
1 üteggel már az alsó Sajóhoz tolta előre Sasst, ki Ónodon 
át Pogáig nyomult elő s ott ágyúzást kezdett, miben azonban 
az a parancs szakította félbe, hogy a támadást szüntesse be

5 0 *
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és Miskolczra térjen vissza. E napon orosz részről semmi 
további lépés nem történt. Görgey a 25-ki ütközet után nem 
volt még róla meggyőződve, vájjon az oroszok főereje van-e 
előtte s miután, mint mondja, a Tisza vidékéről sem jöttek 
még nyugtalanító hírek, feltette magában, hogy mindaddig 
a Hernádnál marad, mig túlerő nem támadja meg. Szóval 
csak kényszerítve akarta a további hátrálást megkezdeni és 
azt, mint tovább mondja, a déli harcztéren fenforgó helyzet 
érdekében n e m  s i e t t e t n i ,  h a n e m  l e h e t ő l e g  h a 
l a s z t a n i !

És most kövessük ismét az oroszok meneteit és ellen
meneteit.

Grabbe elkülönitménye, melynek Sassal egyesülve már 
B.-Gyarmattól kezdve üldözni kellett volna Görgeyt, jul. 19-én 
ért Dobronáról Szuhányra. Itt tudta meg Grabbe, hogy B.- 
Gyarmat orosz részről meg van szállva s a magyarok Lo- 
sonczra húzódtak vissza. Grabbe e hírre előbb Zólyomba 
ment vissza, hol 5 zászlóaljat és 24 ágyút hagyott hátra 
Nossoff tábornok alatt a bányavárosok fedezetéül s aztán Ló- 
nyabányán, Rimaszombaton és Putnokon át Miskolczra igye
kezett jutni, hová csak jul. 27-én érkezett.

Osten-Sacken Stryból jul. 23-án három oszlopban át
kelt a gácsországi határon s jul. 24-én és 25-én Bártfa környé
kén állott, 26-án pedig Kapira ért. Innen Kassa újabb meg
szállására utasította Selvan tábornokot, honnan kósza hírekre 
kivonult volt. 27-én Eperjesre jött, melyet, mint Bártfát, Se
best és Kassát megszállotta, mire 6 zászlóaljat, 8 lovas-szá
zadot és 100 kozákot fordított KolsakofT tábornok alatt. El
lenben további előnyomulása közben 6 zászlóaljat 4 ágyúval 
kellett Osten-Sackennek magához vonni.

Hogy Görgeyt a Tisza mögé vonulásra kényszerítse, 
Paskiewitsch hg. legelőbb is a tiszafüredi átkelés birtokába 
igyekezett jutni, hogy aztán serege zömével a Tisza balpart
já ra  átkelve, elállja Görgey útját további hátrálása közben. A 
tiszai átkelés erőszakolásával főtáborkari főnökét Gorlschakoff 
hget bizta meg a tábornagy, kinek egy 16 zászlóaljból és 22 
lovas századból álló erős elkülönitmény 62 ágyúval állott ren-
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delkezésére. GortschakoíT jul. 24-én Kerecsendnél összponto
sította elkülönitményét s 25-én Poroszlóra vonult, hol kém- 
szemle utján ama meggyőződésre jutott, hogy a különben 
járhatlan mocsárok, mint nyáron megesik, eléggé ki voltak 
száradva.

Még jul. 25-én előnyomult GortschakoíT 8 zászlóaljjal s 
egy utász századdal a Tisza felé s a poroszlói töltés első hid- 
jánál Korponay előcsapataira bukkant, ki 3280 emberrel, kik 
közül csak 1110 volt lőfegyverrel ellátva, tartotta meg
szállva az átkelő pontot. Délután 5 órakor rövid' ütközet 
fejlődött ki, melynek folyamában hatalmába kerítette Gortscha- 
koff a töltés első hidját, valamint a többieket is s a sötétség 
beálltával a Tisza jobb partjának közelébe ért. Korponay embe
rei visszahúzódtak s felgyújtották a tiszafüredi hidat. Gortscha- 
koff azonban több száz lépésnyi távolságra lefelé egy helyet 
kutatott ki, mely alkalmas volt hadihid verésére, mihez több 
felállítandó üteg védelme alatt hozzá lehetett fogni.

Jul. 26-án kora reggel már készen állottak ezek az üte
gek 18 ágyúval felszerelve s a hajnali szürkületben kezdetét 
vette a csapatok átkelése ladikokon. Amint a magyarok ezt 
észrevették, egy kis erdőből élénk ágyutüzelést nyitottak a hid 
ellen, de az oroszok tüzérségben nagy fölényben lévén, annak 
védelme alatt folytatták a csapatok átszállítását. Korponay 
belátván állásának tarthatatlanságát, előbb Újvárosba, onnan 
Debreczenbe húzódott vissza. Jul. 26-án déli 12 órakor készen 
volt a hadihid, melyen aztán a többi csapatok is átkeltek. 
GortschakoíT vesztesége halottakban és sebesültekben 62 em
berre ment.

Midőn GortschakoíT jul. 27-én jelentette, hogy Tiszafüre
det megszállotta, Paskiewitsch hg oda indította a 4. gyalog
hadosztályt és a 2. lovashadosztály 1. dandárát, mig a 2. 
dandár Poroszlóra rendeltetett. A III. hadtest, mely jul. 27-én 
Kerecsenden pihent, 28-án szintén Tiszafüredre vonult.

Grabbe parancsot kapott, hogy a mint Miskolczra ér, 
tovább nyomuljon Tokaj felé. Osten-Sacken már 26-án azt a 
meghagyást kapta, hogy csapatait Kassánál összpontosítsa s 
elővédét Forróra tolja. Azután zömével Forrón át szintén To-
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kajra kellett nyomulnia, ott Grabbet magához vonnia, Tokajt 
megszállani s a tiszai hidat helyreállítani; ha azonban e he
lyet Görgey még erősen megszállva tartaná, szorítkozzék Osten- 
Sacken csak egy jó hadállás megszállására s ott várja be a 
további parancsokat.

Tscheodajeff, kinek egyelőre Miskolczon kellett volna 
maradnia, miután Osten-Sacken és Grabbe vették át Görgey 
üldözését, parancsot kapott, hogy hasonlóan Tiszafüredre in
duljon. Ennélfogva jul. 27-én Ábrányba ment, de meg akar
ván róla győződni, vájjon a Hernád balpartján állanak-e még 
Görgey csapatai, törzskari főnöke által 14 lovas-századdal 
kémszemlét tétetett Ongán át a magyar hadállás ellen. Ez 
aztán azzal a jelentéssel tért vissza, hogy Görgey serege 
Gesztelynél áll összpontosítva. Paskiewitsch Tscheodajeff je
lentésére elrendelte, hogy Kusnetzow 24 lovas-századdal és 
14 ágyúval Vattánál foglaljon ismét állást, továbbá hogy a 
11. gyaloghadosztály Ábránynál maradjon, ő pedig hadtesté
nek többi részével, t. i. a 12. gyaloghadosztálylyal és 16 lo
vas-századdal Mezőkövesdre és onnan Tiszafüredre vonuljon.

Erre a Grabbenak adott parancs, hogy Miskolczról Tokaj 
felé nyomuljon, szintén oda módosíttatott, hogy ha Görgey 
tovább is megmaradna állásán, inkább egyesüljön Vattánál 
Kusnetzowval.

Ü t k ö z e t  G e s z t e l y n é l  j u l .  28-án. Grabbe még 
nem vette az ellenparancsot, midőn előkészületeket tett Gör
gey állásának m egtámadására. A mondott napon 10 zászló
aljjal, 22 lovas-századdal és 32 ágyúval, a lovassággal élén, 
Miskolczról Ongán át Gesztek felé nyomult. Ongánál észre
vették a huszárok a kozákokat s nagy sietséggel menfek 
vissza a hírrel, hogy az oroszok közelednek. Leiningen erre 
rögtön csatarendbe állította hadtestét oly fedett állásban, hogy 
az oroszok csak nehány ágyút láthattak. Grabbe körülbelül 
egy negyed mértföldnyi távolságban fejlődtette ki csapatait. 
A gyalogság a két szárnyon állott, 20 ágyú középen, a lovas
ság részint az oldalokon, részint tartalékban. Az orosz ütegek 
oly nagy távolságból kezdték meg a tüzelést, hogy Leiningen 
nem is viszonozta azt. Erre közelebb vonultak Grabbe ütegei
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s midőn lőtávolra értek, csak ekkor kezdett a magyar tüzér
ség oly erősen tüzelni, hogy Grabbe csapatai nagy rendetlen
ségbe jöttek. Ez igen gyors hátrálásra indította Grabbet. E 
közben vette az említett ellenparancsot, egyidejűleg azonban 
azt a nyugtalanító hirt, hogy a miskolcziak felkeltek, hogy 
hadtestének hátrálási vonalát elvágják. Grabbenak elment 
tehát a kedve Miskolczra visszatérni s a várost megkerülve 
egyenesen Putnokra sietett. Itt még Nossoffot akarta magához 
vonni és csak azután újabban előnyomulni, ha Osten-Sacken 
is elég közel jő.

Grabbe vesztesége holtakban 2 tiszt és 45 közember, 
sebesültekben 8 tiszt és 57 közember volt, összesen tehát 112 
fő. Leiningennek teljesen födött állása mellett csak egy sebe
sültje volt.

Most még némely dolgokat kell megbeszélnünk.
Gesztelyröl egy-egy pár pisztolyt küldött Görgey Sassnak 

és Chrulownak jul. 26-án ellenajándékul, melyeknek átvitelé
vel Seherr-Thoss gróf és Esterházy István gróf lovas-száza
dosok bízattak meg. Előbbinek küldetése nem szoritkozott 
pusztán a pisztolyok átadására, hanem diplomacziai is volt. 
Miről volt itten sző, értesüljenek róla olvasóink Seherr-Thoss 
grófnak, Görgey egyik hü barátjának, feljegyzéseiből, melyeket 
1881-ben Berlinben megjelent « E r i n n e r u n g e n  a u s  
m e i n e m  L e b e n »  ez. röpiratában közétett. Arról, ami 
Tscheodajeff főhadiszállásán történt, ezeket mondja Seherr- 
Thoss: «Tscheodajeff tábornok főhadiszállására érve három 
tábornok fogadott bennünket, az imént említett hadtestparancs
nok, Kusneczow kozák hetman és Simonies altábornagy. Csak 
az utóbbi értett és beszélt francziául, ő volt a tolmács három 
órai tartózkodásunk alatt a főhadiszálláson. Sass tábornok 
nem volt jelen. Én kértem, hogy a pisztolyokat a levéllel 
együtt küldjék át neki. Reggelivel kínáltak meg bennünket s 
a három tábornok velünk szemben foglalt helyet. A meghitelő 
levéllel kezükben, legelőbb is csodálkozásukat fejezték ki előt
tünk a fölött, hogy o'y állású emberek mint mi, Kossuthot 
szolgáljuk. Nem volt nehéz meggyőznünk őket, hogy mi sem 
Kossuthot, sem senk i’mást nem szolgálunk, hanem egyedül a
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hazát, és hogy Kossuth különben nem is oly vörös, aminőnek 
a hivatalos Ausztria őt feltüntetni jónak látja. Az urak neki 
melegedtek lassankint, oly kifejezésekben beszéltek AusztriáróL 
aminőknél roszabbakat, sértőbbeket gondolni sem lehet. Elér
kezettnek látszott a pillanat, midőn küldetésem politikai részét 
is végeznem kellett.» Az okok kifejtése után, melyek a háborút 
előidézték, elmondá Seherr-Thoss, hogy a magyarok esetleg 
készek Leuchtenberg hgnek ajánlani fel a koronát, ha bizto
síthatják ez által hazájok területi épségét s alkotmányuk sér
tetlenségét. «Bámulat tükröződött az arczokon, folytatja 
Seherr-Thoss. A tábornokok tiz perczíg értekeztek egymással, 
aztán azzal a kérdéssel fordult hozzám Simonies, vájjon csak 
a mi saját nézetünk-e ez, vagy pedig Görgey megbízásából 
beszéltem-e ? Én azt feleltem, hogy ezt a nézetet esetleg 
Görgey és Kossuth nyilatkozata gyanánt fejezhetem ki Újabb 
meglepetés. Újabb értekezés után a más két tábornokkal oda 
nyilatkozott S im onies, hogy a fontos közlemény, melyet te t
tünk, tüstént jelentetni fog Paskiewitsch hgnek. «De hogy 
őszinték legyünk önökkel szemben, folytatá, meg kell valla
nom, mi nem liiszszük, hogy Miklós czár elfogadja ezt az aján
latot. Csak azt tanácsolhatjuk önöknek, hogy minden további 
vérontás nélkül adják meg magukat, mert utóvégre is el kell 
bukniok a túlerővel szemben. Igen, ha csak Ausztriával volna 
dolguk, másként állana a kérdés. De háborúban Oroszország
gal nem lehet semmi kilátásuk. Lássák, most 200,000 embert 
küldött császárunk Magyarországra, ha ez nem elég, küld 
másik 200,000-et s ha szükség, többet is. Becsülete van le
kötve.» — Ez a beszéd az őszinte meggyőződés hangján volt 
ta r tv a ; sokat lehetett volna rá  válaszolni, én azonban nem 
éreztem magamat arra  hivatva.»

Közöljük itt Kossuthnak egy érdekes magánlevelét, 
melyet Görgeyhez in téze tt:

Édes Arthurom ! Vettem 21— 25-ről irt leveleidet. Köszö
nöm. Csak ne haragoskodjunk, mert az soha sem vezet jóra. 
Ellenben az mindig jó ra vezet, ha közlöd velem a bajokat, 
tanácsot adsz, s gondolatot cserélve együtt mindig kitaláljuk a 
legjobb orvosszert. Én tudom, hogy senki, én sem szeretem
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tisztábban, jobban a hazát, mint te ; — te is légy meggyő
ződve, hogy senki, te sem szeretheted tisztábban s jobban a 
hazát, mint én. E kölcsönös hit közöttünk mindig fenn fogja 
az egyetértést tartani, mire szükség van, hogy a hazát meg
mentsük. Épen most kaptam a positiv tudósítást, hogy tegnap 
már Miskolczon voltál s ma alkalmasint Kövesden vagy 
ítéld m eg : jobb lesz-e egyenesen csatlakoznotok, mit az ellen
ség már meg nem gátolhat, vagy combinative két oldalról 
operálnotok. S tedd magadat biztos futárok által közlekedésbe 
a többi seregekkel is. Csak most hárítsuk el a viszálkodást. 
A két öreg urat (Mészárost s Dembinszkyt) illetőleg nagyon 
igazad van. Az egyik mindent felejtett, a másik csak amannak 
szemeivel lát. Mondod, szép módot kell találnunk, hogy el
menjenek. Gondolkodtam. Mást nem találtam, mint azt, hogy 
magam menjek a seregekhez. Fővezért nem nevezek, hanem 
mint kormányzó képezem a harmónia kapcsát, veled egyet
ért őleg s tanácsaid után intézem az operatio irányát, úgy 
mint például Czegléden tevék. Aztán a dispositio a ti dolgo
tok. így, bizony csak igy lehet véleményem szerint a sok 
mindenféle személyes súrlódásokat kikerülni s nem lesz kérdés 
Mészáros, Dembinszky, Perczel és Görgey közt, hanem barát
ságosan intézem az irány egységét, s aztán gonddal leszek, 
hogy mindenfelé harmonice működjetek a kezetek alatti sere
gekkel s megverjétek a muszkát szépecskén. Minden más mód 
nem ment meg a súrlódásoktól. S az, hogy a kormányzó 
rendelkezik az irány felől, senkiben susceptibilitást nem okoz.

Pénzünk már csütörtöktől kezdve lesz, ha meg nem 
ugrasztanak Szegedről, addig csak napról-napra lehet fedezni 
a legszükségesebbeket. Áldjon Isten.

Hű barátod
K o s s u t h  L a j o s .

E levélből kitűnik, hogy Kossuth, daczára a komáromi 
eseményeknek, még mindig hitte, miszerint karöltve haladhat 
Görgey vei.. Az eszme, hogy a hadsereg névleges főparancsnok
ságát személyesen veszi át, késői volt, nem lehetett többé
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keresztülvinni s czéltalän is volt. Átalában minden késő 
volt már.

Kossuth levelével együtt Szemerétől is érkezett egy Gftr- 
geyhez, mely arra volt számítva, hogy a tervbe vett karczagi 
összejövetel alkalmából irányadóul szolgáljon Kossuthtal szem
ben. A közvetítő szerep daczára, melyet Szemere e levélben 
játszani akart, soraiból mégis kitűnik, hogy kedvet érzett 
magában Görgeyvel a hatalmon megosztozni.

Szerencsről parancsot küldött Görgey Kazinczynak, hogy 
hadosztályával, melynek Ungvárról hozzá leendő jövetelére 
számított, most már Nagy-Kálló táján várja be a sereg 
jövetelét.

Szerencsen kényszerítve érezte magát Görgey több tisz
tet, kik csapataiktól Vácznál a harcztérről megszöktek, s kik 
ottan előtaláltattak, gyors haditörvényszéki eljárásnak alá
vetni. A legkompromittáltabbakat agyonlövette, azoknak pedig, 
kik mellett enyhítő körülmények szólották, megkegyelmezett. 
Ha csak egyszer is ily példásan járnak el a kormány szék
helyén, gyorsan véget lehetett volna vetni a zászló alóli meg
szökéseknek a tisztikarnak már ismert kategóriájánál.
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LIX.

Görgey szándékolt Karczagra rándulása, hogy Kossuthtal és Aulichkali 
találkozzék. — Görgeynek a Tisza mögé hátrálása. — Az oroszok menete 
és ellenmenetei. — Görgey tovább hátrálása a Berettyó-vonalhoz ; az erre 
vonatkozó intézkedések. — Nagy Sándor ereje és állása Debreczennél.— 
Görgeynek Nagy Sándorhoz intézett parancsa, hogy vegye fel az ütközetet 
az oroszokkal. — Chrulownak Sz-.Miklósra küldése egy elkülönitmény- 
nyel. — Az orosz főhadsereg Csegéről Debreczenbe indulása. — Ütközet 
Debreczen a'att aug. 2-án. — Nagy Sándornak Nagyváradra hátrálása. — 
Görgey hátrálása Nagyváradig. — Tisztelgések Nagy-Kállóban Görgeynél 
és egy képviselő ottani megjelenése. — Szemere és Batthyány Görgeynél 
Nviradonyban az oroszokkal leendő alkudozások megkezdése végett. — 
Mi'oradovitsch orosz hadnagy Görgeynél. — Bayer visszalépése. — Sze
mére első levele Paskiewitschhez. — Szemere második levele Paskiewitsch- 
hez. — Az orosz sereg további előnyomulása. — Paskiewitsch elutasítja 

a magyar hadiköveíet.

Kossuth ismeretes meghívása folytán jul. 27-én reggel 
utazott Görgey Karczagra. Tokajon át Nyíregyházára érve, 
Korponaynak egy szolgálati levelét vette, melyből megtudta, 
hogy az oroszok — Korponay csak 10,000 embert mondott 
— előtte való nap Tiszafürednél átkeltek a Tiszán s ő Debre
czenbe húzódott vissza. Most. végre megszabadult Görgey ama 
tévedésétől, melynek több drága napot és a legjobb alkalmat fel
áldozta arra, hogy annak idején elnyerje a Marosvonalat. Erről 
egész leplezetlenül is nyilatkozik Görgey emlékiratainak 314. 
Ír pján, a midőn azt m ondja: «I l y k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  
m i n d e n e s e t r e  h a d á s z a t i  e s z t e l e n s é g  v o l t  
m e g á l l a p o d á s o m  a H e r n á  d - v o n a l n á l ,  a m i t  
é n  a z o n b a n  n e m  s e j t e t t e m ,  c z é l t a l a n  e l s z a 
l a s z t á s a  a v é g s ő  l e h e t ő s é g n e k ,  h o g y  a z  ö s s z e 
k ö t t e t é s t  a d é l i  h a d e r ő k k e l  a h á t r á l á s  s z a k a 
d a t l a n  g y o r s  f o l y t a t á s a  á l t a l  h e l y r e á l l í t s a m ,  
d e  e z t  n e m  k é s z a k a r v a  t e t t e m . > Nem kételkedünk 
Görgey eme nyílt bevallásában, de mindenesetre hibázott, 
midőn hátrálás közben szem elől tévesztette az elérendő had
műveleti czélt.

Most nem lehetett Görgeynek több időt veszteni, abba



796

hagyta karezagi útját s miután főhadiszállására érve, azt is 
megtudta, hogy Osten-Sacken tábornok Kassán és elővédé 
Hidas-Németin áll, mi által állása a Hernádnál hátban fenye
getve volt, 28-án éjjel Tokaj felé indult seregével, hol 29-én 
átkelt a Tiszán s a tiszai hid szétrombolása után Vaskapuig 
nyomult. Onnan 30-án Nyíregyházára ment.

Paskiewitsch hg. a Tiszafüreden álló II. és III. hadtesttel 
mindjárt 29-én Debreczen felé akart nyomulni, de Grabbe gesztelyi 
vereségének hire, mi arra engedett következtetni, hogy Gör
gey tovább is a Hernádnál akar maradni, ismét azon aggo
dalmat keltette benne, hogy mégis talán az lehet szándéka, 
hogy Kassa felé fordul s újabban megszakítja összeköttetési 
vonalát Gácsországgal. Paskiewitsch e feltevésre elhalasztotta 
aztán Debreczen felé nyomulását s a fellendített két hadtest
tel 29-én Ősegére vonult, három mértföldre felfelé a Tisza 
mentében, hová a Tiszafürednél állott hadihidat is vitette, 
melyet aztán ottan fel is állíttatott. Ily módon a folyó mind
két partjá t hatalmába kerítette Paskiewitsch s igy a IV. had
testhez, mely már Csáthra ért, közelebb állott mint Debre- 
czenhez, mert a távolság Ősegéről oda 4 y 2 mértfölddel cse
kélyebb, mint Tiszafüredtől.

Minthogy a herczeg a még mindig a Hernádnál vélt 
Görgeyt előbb ki akarta állásából szorítani, mielőtt Debre- 
czenbe vonult volna, ismét egész sorát rendelte el a csapatel
tolásoknak. Mig a III. hadtest. Ősegénél maradt, a II. a 
Tisza jobb partjára vonatott és Csáthra irányittatott, honnan 
a IV. hadtesttel együtt — ez már harmadizben — Miskolczra 
volt vonulandó, hogy Görgeyt megtámadja. Egyidejűleg Grabbe- 
val is helyre kellett állítani az összeköttetést, kiről semmi 
határozottat nem lehetett tudni, csak annyi volt hallható, 
hogy Edelénynél áll.

A tábornagy előre sietett a II. hadtest előtt s Papira 
tette át főhadiszállását, hol további híreket akart, bevárni. Itt 
aztán csakugyan megtudta, hogy Görgey Tokajnál 29-én már 
átkelt a Tiszán. Újabb intézkedések következtek tehát ismét. 
A II. hadtestnek vissza kellett fordulnia s Ősegére visszatérnie. 
Tscheodajeff- — IV. hadtest — parancsot kapott, hogy Mező-.
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Kövesdről a 12. gyalog-hadosztályt, 1 huszár- és 1 dsidás- 
ezredet Csegére küldjön s hadtestének többi részével, Kus- 
netzownak Vattánál álló csapataival együtt jul. 31-én Pogára 
Ónod közelében s aug. 1-én Tokajra vonult, hogy azt Grabbe 
és Osten-Sacken csapataival megszállja, mely utóbbira az ott 
összpontositott haderők fölötti főparancsnokság átszállóit. 
Ennek kellett most már a hadsereg Debreczen felé vonuló 
zöme összeköttetésének helyreállításáról és biztosításáról Kassá
val Tiszafüreden át gondoskodni. Miskolczon ismét Roth 
tábornok vette át 3 zászlóaljjal a helyőrségi szolgálatot.

Osten-Sacken tábornok jul. 29-én Hidas Németire vonult 
zömével s elővédét Vizsolyra tolta e lő ; a Grabbeval leendő 
összeköttetés feltalálása végett pedig portyázó csapatokat kül
dött egész Szántóig. Jul. 30-án Nagy- és Kis-Kérig nyomult 
zömével Osten-Sacken s arra  a hírre, hogy a magyarok Tokaj
ról elvonultak, 31-én megszállotta ezt a helyet.

Grabbe jul. 31-én Putnokról ismét Edelényre s aug.
1-én Szikszóra vonult, hová NossofTot is rendelte. Itt paran
csot kapott, hogy menjen vissza újra a bányavárosokba. 
Menetközben, mivel Losonczon két orosz tiszt és négy köz
ember meggyilkoltatott, büntetésül elhamvasztotta a várost.

Görgey Nyíregyházán hírek hiányában nem tudta, vájjon 
előnyomultak-e az oroszok Debreczen felé, neki pedig ez eshe
tőséget szem előtt kellett tartania, elhatározta tehát, hogy további 
hátrálását serege zömével nem az egyenes vonalon folytatja- 
Ehezképest a seregnek a III. és a VII. hadtestekből álló zöme 
Nyíregyházán a debreczeni útból keletre elágazó útra irányit- 
tatott, mig Nagy Sándor az I. hadtesttel mint oldalvéd Debreczenen 
át volt vonulandó, hogy a Berettyó balpartját elérje és azt Be- 
rettyó-Ujfalunál a nagy-váradi országuttal rézsutosan megszállja.

A Berettyóvonal kellő időben leendő elnyerésén s a sereg
nek súlyos veszteségek elleni biztositásán alapuló menetterv 
a következő v o lt:
Jul 31-én a sereg zömének Nagy-Kállóra, az oldalvéd Hadházára,
aug. 1-én „ ., Nyir-Adonyba „ „ Debreczenbe
aug. 2-án „ Vámos-Pércsre ,, ,, Debreczennél álland,
aug. 3 án „ ,, Nagy-Létára ., ., Derecskére,
aug. 4-én ,, ., Kis-Marjára ,, • ,, Berettyó-Ujfaluba.



798

E menetterv megfelelt Görgey serege akkori helyzetének, 
csakhogy az oldalvéd által Debreczenig tett menetek nem egyez
nek a fentebbi menettervvel Nagy Sándor parancsot kapott, hogy 
ellenséges túlerővel minden ütközet elől térjen ki, vagy a 
választott menetirányra vagy oldalvást a sereg zömének me
netvonalára visszahúzódva. Nagy Sándor további időzése aug.
2-án Debreczenben a viszonyoknak ő maga által leendő meg
ítélésétől 'tétetett függővé. Meg lön neki hagyva, hogy messze 
kiküldendő őrjáratok által tüzetes híreket szerezzen s gyakori 
és pontos jelentéseket tegyen az oroszok mozdulatairól és ere
jéről. Nagy Sándort előre hagyta nyomulni Debreczen tele. 
hogy hadteste oldalvást leendő hátrálás szükségének esetén 
könnyebben csatlakozhassák a sereg zöméhez.

így hangzott a Nagy Sándornak adott intézkedés, mely 
azonban nem zárta ki az utólagos módosítás lehetőségét s 
úgy látszik, hogy lényeges részében módosíttatott is, a mint 
később látni fogjuk.

Nagy Sándor, ki jul. 31-én Fejértóra ért, aug. 1-én 
Hadházára vonult hadtestével s miután határozott híreket vett 
az oroszok előnyomulásáról, az étkezéssel összekötött pihenő 
után még aznap este tovább indult Debreczen felé, hová 
aug. 2-án hajnali 2—3 óra közt ért. Csak a Hadházától Debre
czenig tett erőltetett menet által sikerült Nagy Sándornak 
előnyt nyerni az oroszok fölött A városi'nagyerdőn megálla
podtak s aztán táborba vonultak.

Nagy Sándor hadteste három hadosztályból állott, össze
sen 8906 emberrel és 43 ágyúval. Éhez járult még Korponav 
oszlopa, mely 3280 főnyi gyalogságból — ebből csak 111.0 
volt lőfegyverrel ellátva — továbbá 380 lovasból állott 4 
ágyúval. Korponay csapataiba a honti, borsodi és abauji véd
csapatok egyes osztagai is be voltak osztva.

Nagy Sándornak eszébe sem jutott Debreczennél ütkö
zetbe bocsátkozni s már megtette intézkedéseit a menetnek 
Derecske felé folytatására a hadszervonatot, a betegeket stb. 
illetőleg. A gyalogság egy részének étkezés után szintén 
tovább kellett vonulnia. Az időközben bekövetkezhető támadás 
esetére kijelöltetett az elfoglalandó állás s nehogy a város
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utólagos ellenséges megtorlásoknak legyen kitéve, határozatba 
ment, hogy nem fogják azt védelmezni s a városi nemzetőr
séget otthonmaradásra kötelezik. Nagy Sándor az ütkö
zetre teljesen alkalmatlan nyilt tájékon Debreezennél a síkon 
tova húzódó halomhátak, árkok, szőlőskertek s a városi erdő 
felhasználásával a várostól 800 lépésnyire nyugotnak Újváros 
irányában jó és födött állást foglalt.

Máriássy hadosztálya, 3782 ember 21 ágyúval négy 
lovasszázad által erősítve mint balszárny az u. n. Köntös
gáttól balra állott, mely északról délre elterülő széles völgyet 
metsz keresztül. Bobich hadosztálya, 2923 ember 16 ágyúval 
s hasonlóan négy lovasszázad által megerősítve, mint derék
had a Köntösgáttól jobbra foglalt állást. Korponay oszlopa az 
ismert erőben és 12 ágyúval s 2 huszárszázaddal ellátva a 
legszélső jobb szárnyat képezte, mely kissé visszatartott 
szárnynyal a városi erdőre támaszkodott, mig egy zászlóalj 
úgy állíttatott fel a Köntösgát mellett, hogy újabb támpontot 
képezett az és Bobich között. Négy huszárszázad 6 ágyúval 
tartalékban maradt.

Nagy Sándor és legközelebbi környezete türelmetlenül 
várta a virradatot s Görgey parancsát a jelentésre, melyet 
Pongrácz István alezredes mint vezérkari főnök Hadházáról a 
hadtestnek Debreczenbe történt továbbvonulásáról azzal a 
kéréssel beküldött, hogy további utasításokat adjon. Végre 
megérkezett Görgey parancsa, mely németül és szabatosan 
fogalmazva igy hangzott: «Das I. Armeecorps hat sich ä che- 
val der Strasse gegen Újváros aufzustellen und zeigt sich der 
Feind, so ist er anzugreifen und zu schlagen.» Magyarul igy 
hangzik a rendelet: «Az első hadtest jobbra balra az Új
városnak vezető utón álljon fel és ha ellenség mutatkozik, 
támadja meg és verje meg.»

Nagy Sándor épen egy kémszemléről tért vissza, melyet 
lovasságának egy részével tett és még lóháton ült, midőn a 
fennebbi parancs megérkezett. Miután Pongrátz felolvasta 
azt tábornokának, ez oda nyilatkozott, hogy engedelmeskedni 
kell neki, minthogy Görgey talán jobban van értesülve az 
oroszok erejéről, vagy pedig bizonyos hadműveleti czélt követ.
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Több főbbrangu tiszt, köztük Máriássy, kikkel Nagy Sándor 
mindjárt ott helyben értekezett, ugyanazon nézetben voltak. A 
támadás keresztülvitele azonban tüzetesebb megbeszélést igé
nyelt, melyre Nagy Sándor Pongrátz Istvánon kívül Máriássy, 
Bobich, Mesterházy, Korponay, Antos János vezérkari al
ezredest magához hívta. Ezeken kívül Liptay Béla br. és 
Szapáry Géza gr. főtisztek is résztvettek az értekezleten. Ezen 
azonban mindenekelőtt azon kérdés került eldöntésre, vájjon 
átalában vállalkozni kell-e a támadásra.

Máriássy Nagy Sándorral együtt a parancs követése 
mellett volt, Mesterházy ingadozott, Bobich úgy vélekedett: 
«Ha az ellen megtámad, futni úgy sem lehet ütközet nélkül», 
és Korponay mint Pongrátz István a parancs f'élrevetését (!) 
követelték. Végül abban állapodtak meg, hogy a támadás az 
oroszok ellen elmarad és éjjel tovább vonulnak.

Miután Nagy Sándor Máriássyval és más tisztekkel 
még egyszer végig lovagolt az előőrsök e lő tt, visszatért a 
táborba, mely fölött Bobichra ruházta a parancsnokságot, 
mig ő Máriássyval és Pongrátzczal Debreczenbe lovagolt, hogy 
egy ottani vendéglőben ebédeljen.

A közleményt, mely egyes munkákban megjelent, hogy 
Nagy Sándor tisztjeivel egy Debreczen városa által tiszteletére 
renlezett lakomán dobzódott, mikor az ellenséges támadás tö r
tént, úgy Pongrátz, mint mások határozottan tagadják. Nehéz is 
elhinni, hogy Debreczen akkori atyái az ellenséggel a kapuk 
előtt arra  gondoltak volna, hogy lakomát rendezzenek.

Mielőtt Ősegéről elindult Paskiewitseh hg., Haynau br. ama 
kívánságára, hogy oldalban és hátban fenyegesse a déli magyar 
haderőket egy orosz elkülönitmény által, Chrulow ezredest 4 
dsidásszázaddal, 50 kozákkal és 4 ágyúval Madarason át Szt.- 
Miklósra küldötte, hol azt a hirt kellett terjesztenie, hogy elő
védé egy utánnyomuló erős oszlopnak. A mint Chrulow aug. 
2-án Szt.-Miklósra ért, értesült róla, hogy az osztrák főhadsereg 
teljes menetben dél felé tart és Szolnokon csak egy zászlóaljat 
hagyott, ehezképest elkülönitményével Újvárosra ment s aug.-
5-én onnan Debreczenbe, de ezzel Haynaunak baloldala fede
zetlenül maradt. A mint Osten - Sacken Tokajt megszál-
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lotta, Paskiewitsch hg. aug. t-én  a II. és III. hadtesttel, 
a 12. gyalog hadosztállyal, két lovas ezreddel és a IV. hadtest 
egy könnyű lovas dandárával Ősegéről Újvárosra indult. Oda 
érve, portyázó csapatok küldettek úgy H.Böszörmény mint 
Debreczen felé. Előbbi irányban mitsem fedeztek fel, mig Új
várostól egy órányira egy magyar csapatra bukkantak a kozákok. 
Erre Bebutow hg. két század muzulmánnal és egy század 
kaukázusi lovassal kémszemlére küldetett Debreczen felé s 
ettől aug. 2-án hajnalban azt a jelentést vette Paskiewitsch 
hg., hogy Debreczennél magyar csapatok állanak, erejök azon
ban nem puhatolható ki.

Aug. 2-án reggel Debreczen felé indult Újvárosról az 
orosz főhadsereg. Az országúitól rézsut jobbról a II., balról 
a III. hadtest nyomult elő, mindkét oldalon a nagyszámú 
lovasság, mig a tüzérség az utón haladt. A 12. gyalog had
osztály a két lovas ezreddel képezte a hátvédet, Glasenapp lovas 
hadosztálya, mely egy mértföldnyire megelőzte a sereget, az 
elővédet. Fegyvernekre érve, a magas és sürü tengeri vetések 
miatt az egész sereget az utón egy oszloppá kellett alakítani 
s ez alakulást az előre rendelt 3. könnyű lovas hadosztálynak 
kellett fedezni.

Ü t k ö z e t  D e b r e c z e n n é l  a u g .  2 - á n .  Az előőrsül 
előre tolt két zászlóalj visszahúzódásával Bobich 11/2 órakor egy 
ágyulövéssel riadójelet adatott, mire Nagy Sándor csapatai a 
számukra kijelölt állásokban fegyverben állottak. Négy előre 
tolt huszárszázad is csakhamar meghátrált az orosz elővéd egy 
dsidás ezrede előtt, mely azonnal a magyar ütegek hatásos 
tüzébe jutva, gyorsan meghátrált. Glasenapp bevárta erre a 
sereg zömének megérkeztét, mely 2 ^ 2  órakor ágyulövésnyire 
ért Nagy Sándor állásától és kifejlődött.

A harmadik lovas hadosztály által fedezve az 5. gyalog 
hadosztály első és a 4. gyalog hadosztály második harczvonal- 
nak vonult fel. Amint később a 7. és 8. gyalog hadosztályok 
is megjöttek, ezek képezték a második harczvonalat, mig a
4. jobbra az 5. hadosztály mellett az első harczvonalban fog
lalt állást.

A mint a gyalogság kifejlődése kezdetét vette, a harma-
51G elich: F ügge tlen ség i h a rc a . I I I .  kö te t.
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dik lovas hadosztály ütegei egy osztrák röppentyű - üteggel 
együtt előre vonattak, hogy a támadást a magyar balszárnyra
— Máriássy — bevezessék. Nagyon élénk ágyuharcz fejlődött 
ki, melyben Máriássy födötten felállított ütegei oly sikeresen 
működtek, hogy az orosz ütegeket, miután sok lovat vesz
tettek s a legénység nagy része megsebesült, ki kellett vonni 
a tüzből.

Az oroszok csakhamar uj ütegeket vontak előre s egy 
dandárral megtámadták Bobichot, hogy áttörjék a magyar had
állást, mig (tlasenappnak négy könnyű lovas ezreddel Máriássyt 
kellett megkerülni és hátrálási vonalától elvágni, Glasenapp 
elkésett és a támadás Bobichra nem sikerült a magyar tü 
zérség erélyes közbelépése folytán. Már 5 óra volt, midőn Pas- 
kiewitschhg. egy hatalmas támadás által a magyar jobb szárnyra
— Korponay —• készült a döntést előidézni. Négy nehéz 
üteggel, 48 ágyúval előre, melyek Korponay úgyszólván nyitott 
jobb oldala ellen voltak irányítva, nyomult elő a 7. és 8. 
gyalog hadosztály egy-egy dandára, követve a más két dandár 
mint tartalék által, mig a három lovas hadosztály a muzulmán 
lovassággal elől a gyalogságtól balra nyomult elő.

Az orosz 48 tizenkét fontos ágyú gyilkos tüze által meg
rendítve, melyet a számra és kaliberre nézve, gyengébb 
magyar ágyuk annál kevésbé viszonozhattak erősen, mivel 
m ár lőszerhiány állott be s ágyuk is szereltettek le : Korponay 
csapatai m ár ingadozni kezdettek, midőn 32 század rendes 
lovasság a muzulmán ezredekkel és 2 század kaukázusi hegyi 
néppel élükön pokoli lármával rajok vetették magukat a 16. 
zászlóalj hasonló számú támogatással rohamra nyomult elő. 
Erre megtört Korponay hiányosan felfegyverzett 3000 emberének 
ellenállása s futásnak eredtek részint a közeli erdőbe, részint a 
városba. Időközben Bobich is elölről hátulról megtámadtatott a 
középen, ő maga alól is kilőtték a lovat s megsérültén 
követte embereit, kik, a mennyire lehetett, védték magukat, 
a legközelebb eső szőlőkbe. Máriássy anélkül, hogy vereséget 
szenvedett volna, jókor visszahúzódott, és a futók közül soka
kat felfogott.

E katasztrófánál, mely az I. hadtestet érte, az orosz
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lovasság, nevezetesen a muzulmán, valóságos mészárlást vitt 
végbe úgy a csatatéren, mint üldözés közben a városban. 
Nagy Sándor vesztesége halottakban, sebesültekben és eltűn
tekben, miután a szétugrasztottak nagyobb része ismét visszatért 
csapataihoz, 1303 ember, 203 ló és 4 ágyú volt. A halot
tak száma 152 emberre, a sebesülteké 215-re ment.

Az oroszok vesztesége volt halottakban 2 tiszt, 58 köz
ember, sebesültekben 25 tiszt és 252 közember, jobbára ágyú
golyók és gránátok által találva. A sebesültek közt volt a II. 
hadtest parancsnoka, Kuprianow altábornagy is. kinek egy 
gránát jobb lábát zúzta szét és Möller vezérőrnagy, ki mellén 
és vállán sebesült meg. Ezenkívül Labintzoff altábornagy alól 
kilőtték a lovat.

A magyar tüzérség Debreczennél különösen kitüntette 
magát.

Paskiewitsch hg. 1 kozák ezredet és a 2 lovas hadosztályt 
rendelte ki, melyek azonban nem nagyon messzire mentek, 
úgy hogy a további hátrálás, melyet Nagy Sándor huszárai 
által fedeztetett, nem igen háborgattatott. A lanyha üldözés 
állítólag annak tulajdonítható, hogy az a hír terjedt el, mi
szerint Görgey útban van Nagy Sándor támogatására. Nagy 
Sándor még aug. 3-án a Berettyó mögé húzódott vissza Be- 
rettyó-Ujfaluig s 4-én Nagyváradra ment, mi által Görgey 
jobb oldala fedezetlenül m aradt.

A debreczeni ütközet indokára nézve két külön nézet 
alakult. Az egyik, Rammingé, abban áll, hogy Görgey, mire 
egy tábornoknak esetleg joga van, első hadtestét szántszán
dékkal feláldozta, hogy zömét megmentse. Mivel azonban ez 
nem forgott veszélyben és Nagy Sándornak még mindig elég 
ideje volt kitérni az oroszok elől, minden alapot nélkülöz eme 
nézet. A másik, hogy Görgey személyes ellenségeskedésből 
szándékosan akarta Nagy Sándort vereségnek kitenni, a kö
rülmények tekintetbe vételével meg nem állhat. Görgeynek 
úgy Korponay, mint az I. hadtest részéről jelentetett, hogy 
10—15,000 orosz van útban, azért parancsa nem vonat
kozhatott az I. hadtest harczba bocsátkozására az orosz

51*
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főhaderővel. Az oroszok fennebbi erejével szemben, tekintve azok
nak óvatosságát és lassúságát, Nagy Sándor Korponayval, bátran 
megkísérthettek volna valamit. Nagy hiba volt Nagy Sándor részé
ről, hogy az oroszok zömének tám adását bevárta s az ütközetet 
még akkor is folytatta, mikor a balszárnyára tett támadás vissza
veretett. Ekkor elérkezett az idő a visszavonulás megkezdésére és 
hogy Nagy Sándor Máriássy és mások sürgetéseire sem hátrált 
kellő időben, bizonyítja, a mit korábban makacsul tagadtak, az is, 
hogy oly parancscsal állott szemben, melynek, megemlékezve 
ama korábbi szemrehányásokra, hogy túlságosan óvatos, minden 
áron és minden erőviszonyok mellett kötelességének tartotta 
engedelmeskedni. Görgeynek Nagy Sándorhoz intézett parancsa 
semmiesetre sem volt egészen korrekt; inkább czélzásnak tű
nik fel Nagy Sándor óvatosságára.

Mikor Nagy Sándor Debreczennél ütközetet vívott, Görgey 
Vámos-Pércsen volt, honnan a jelentésre, melyet az első 
hadtesttől az ütközet kimeneteléről kapott, aug. 3-án serege 
zömével Nagy-Létára indult, a hol csak déli pihenőt tartott 
s aztán Kis-Marjáig folytatta hátrálását, melyet menet közben né
hány huszár osztag jobbra fedezett. Miután meggyőződött róla 
Görgey, hogy a nyáron részben kiszáradó Berettyó semmi 
védképes vonalat nem nyújt s e mellett attól tartott, hogy az 
oroszok, ha Nagy Sándor helyt nem áll, megelőzhetik őt Nagy- 
Várad m egszállásában: elhatározta, hogy még 4-ére virradó 
éjjel Biharba vonul, hogy szükség esetén még aznap elérje 
Nagyváradot. Biharba érve megtudta azonban, hogy az oro
szok első őrjáratai csak 3-án este jelentek meg Berettyó
újfaluban. Erre elhatározta, hogy 4-én Biharban pihenőt tart,
5-én aztán bevonult onnan Nagyváradra, hol egyesült Nagy 
Sándor hadtestével.

Mielőtt követnők Görgey további hátrálását, fel kell 
jegyeznünk némelyeket, a mik az utolsó menetállomásokon 
nála felmerültek. Nagy-Kállóban a megye és város előkelőiből 
sokan jelentek meg Görgeynél az ő seregénél levő kormány- 
biztos, Bónis vezetése alatt, hogy biztosítsák őt nagyrabecsü
lésük, rokonszenvük és bizalmukról. Ezenkívül egy ország
gyűlési képviselő is megjelent nála, ki értesité őt a Szegeden 
történtekről s valószínűleg már megtörtént kineveztetéséről
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az összes haderők főparancsnokává. Augusztus 1-én végül 
Szemere és Batthyány Kázmér gr. is Nyir-Adonyba jöttek, 
hogy a Görgey részéről tett közlemények alapján alkudozá
sokat kezdjenek a kormány nevében az oroszokkal. Amaz 
ürügy alatt, hogy gyöngélkedik, nem fogadta Görgey aznap a 
két minisztert, hogy megaláztatásnak tegye ki Szemerét amaz 
eszme levélbeni megpenditéseért, miszerint a hatalm at ő vele 
megoszsza. Erre vonatkozólag ezeket mondja Görgey emlék
iratainak 144. lapján: «Én ugyanis Szemere fennebb említett 
leveléhez tökéletesen illő fenyítéknek tartottam  őt egy ideig 
feltűnően figyelmen kívül hagyni s igy őt a főhadiszálláson levő 
tisztek gunyjának kitenni.» A mit ezek meg is tettek bőségesen 
sértő nyilatkozatokkal, mikből Batthyány Kázmér grófnak is 
erősen kijutott a maga része. Görgey csak aug. 2-án este 
Vámos-Pércsen fogadta a két minisztert. Ő maga pendítette 
meg az eszmét, hogy békekövetek küldessenek a kormány 
köréből ő h o zzá ; időközben azonban nagyon megváltoztak 
a viszonyok. Dembinszkinek kilátásba helyezett tám adása az 
osztrák fősereg ellen, mint csakhamar látni fogjuk, fejnélküli 
hátrálásba csapott át. Görgeynek Büdiger grófhoz intézett 
levele válasz nélkül maradt, és Simonies tábornok nyíltan 
kijelentette Seherr-Thoss grófnak Tscheodajeff nevében, hogy 
egyetlen ut a vérontásnak véget vetni, a fegyverletétel. Ily 
körülmények közt fel kellett Görgeynek ismernie, hogy nagy 
tévedés volt, csak egy pillanatra is túllőni az eredetileg maga 
elé tűzött czélon, t. i. hogy eszközül használja fel a parla- 
mentirozást hadműveleteinek előmozdítására s az oroszokkal 
komoly politikai alkudozások lehetőségére gondolni.

Görgey nyíltan ki is jelentette Szemere előtt, hogy 
semmi kilátás nincs rá, miszerint tárgyalásokba bocsátkozza
nak az oroszok, ha azonban esetleges hajlandóságukról meg 
akar győződni a kormány, tegyen Szemere tüzetesen körülirt 
békefeltételeket Paskiewitsch hgnek, miután ő tőle ilyen lépést 
hasztalan várnak. Szemere hozzáfogott tehát az orosz főparancs
nokhoz intézendő levél megírásához. Újabb hidegzuhany lehe
tett amaz önámító törekvésekre, hogy az oroszok alkudozásokba 
bocsátkozzanak, Miloradowitsch orosz hadnagy megjelenése
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B iharban Görgeynél, hogy visszaadja neki Paskiewitsch meg
hagyásából ama pisztolyokat, melyeket viszonajándékul kül
dött Sassnak és Chrulownak, miután a herczeg nem találta 
illőnek, hogy tábornokai és tisztjei az Oroszország és Ausztria 
kö zt fennálló szövetség mellett az utóbbi hatalom ellenségeitől 
ajándékokat fogadjanak el. Ezt ugyan kissé későn, de még 
mindig a kellő időben gondolta meg a herezeg, mert a helyzet 
időközben annyira változott, hogy orosz részről a lovagias 
udvariassági tényekről m ár az ellenkezőre ugorhattak át. 
Görgey visszautasította a feltevést, hogy ö az ő állásában 
ajándékot fogadhatna el, a melyet nem viszonozhat' és fel
kérte a hadnagyot, hogy a Sass és Chrulow részéről neki 
előbb küldött pisztolyokat vigye vissza amaz uraknak. Erre 
kijelentette a hadnagy, hogy ő nem tartja  megegyeztethetőnek 
az ő becsületrőli fogalmával, hogy ilyesmit tegyen és hogy ő 
a saját felelősségére vissza fog térni a Görgey részéről Sass
nak és Chrulownak ajándékozott pisztolyokkal.

Miloradowitsch hadnagynak, ki pénzt is hozott a fogoly 
orosz tiszteknek, az orosz főhadiszállásra történt visszatérése 
alkalmával Nagyváradon átadták a két miniszternek Paskie
witsch hghez intézett levelét is. Miután Görgey annak írásá
val nem értett egyet és abban a nézetben volt, hogy ha a kor
mány mindazonáltal még valamit elérhetni vél, nem oly tartóz
kodóan kell nyilatkoznia ; Szemere erre fel is tette magában, 
hogy mindjárt az első levél után egy másodikat ir Paskiewitseh- 
nek. Midőn Görgey aug. 6-án Gyapjúra éri, Szemere újabb meg
beszélésre kérte őt fel. Görgey, ki azt a hirt vette Szegedről 
Nagyváradon, hogy Dembinszki folytatja hátrálását és a ki 
egészen más gondolatokkal volt elfoglalva, mint az, hogy még 
ajánlatokat tegyen ama szorult helyzetben az oroszoknak, 
még világosabban nyilatkozott a kormány képviselői részéről 
teendő további lépések eredménytelenségéről ; egyébiránt a 
kormány határozza el magát s ajánlja fel az oroszoknak 
a legnagyobbat, mit Magyarország ajánlhat,, t. i. sz. István 
koronáját. Erre alávetette magát Szemere a további meddő 
munkának, hogy a második levelet írja Paskiewitsehnek. 
Midőn arról volt szó, kit küldjenek el a levéllel, Szemere úgy
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vélekedett, hogy az illetőnek valamely magasrangu egyénnek 
kell lenni egy másik kíséretében, ki értsen a szóvivéshez. 
Görgey öt magát jelölte meg a legalkalmasabb egyénnek, 
Szemere mindamellett kissé koczkáztatottnak tartotta az utat 
az orosz főhadiszállásra s igy Pültenberg, ki bírta a franczia 
nyelvet, bizatott meg Beniczky és Bethlen József gróf kísére
tében a küldetéssel, kik mellé egy szakasz Miklós-huszár ada
tott fedezetül. E küldetés eredményére később visszatérünk.

Említést kell még tennünk Bayernek, mint vezérkari fő
nöknek visszalépéséről. Már Komáromban és a hátrálás alatt 
nem uralkodott Görgey és Bayer között a hadműveletekre 
vonatkozólag teljes egyetértés. Éhez járult, hogy Bayer a szo
kottnál mélyebben nézegetett a kancsó fenekére, hogy komor 
gondolatait a reménytelen helyzet fölött elűzze s e mellett 
néha szolgálatát is elhanyagolta. Görgey által ismételve kér
dőre vonva, Vámos-Pércsen elbocsáttatását kérte Bayer, mi rög
tön el is fogadtatott. Görgey Ármin, lei már hadoszlopának felosz
latása után a főhadiszálláshoz osztatott be, vette át teendőit. 
A válás azonban nem tartott sokáig, mert Aradon már ismét 
Görgey oldala mellett láttuk Bayert.

Most előadjuk az orosz sereg zömének további előnyomulá
sát Debreczenből. A mint az orosz hivatalos jelentés mondja : 
a « c s a k n e m  r o h a m m a l  b e v e t t  v á r o s b a n »  ismét 
élelmezési nehézségekkel kellett Paskiewitsch hgnek küzdenie. 
Élelmiszer csak két napra volt készletben, Debreczen és kör
nyéke pedig már annyira ki volt merülve, hogy Paskiewitsch 
kénytelen volt az összesarczolt élelmiszer egy részét ismét 
kiosztani a szegényebb lakosság közt. Arra volt, tehát utalva, 
hogy a Tiszán túl levő élelmezési raktáraiból utánszállitáso- 
kat rendeljen el. Ez által megint megszakítás állott be az orosz 
főhadsereg mozdulataiban, mely kissé mindenesetre tovább 
tartott, mint az osztrák főhadsereg érdekében, illetőleg Görgeynek 
a déli hadsereggel szándékolt egyesülésének meggátlására való 
tekintettel tartania kellett volna.

Miután Paskiewitsch az aug. 2-iki debreczeni győzelmet
6-án nagy tábori misével ünnepelte meg, és a székesegyház-
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ban, hol a függetlenségi nyilatkozat kihirdettetett, ő felsége 
mostani mélyen tisztelt és szeretett királyunkért imát mon
datott, csak azon a napon irányított két portyázó csapa
tot, és pedig az egyiket Chrulow ezredes alatt Derecskére, a 
másikat Melnikoff ezredes alatt Nagy-Létára. Feladatuk volt 
összeköttetésük fentartásával a Berettyó folyó mentében por- 
tyázni s Görgey mozdulatairól értesüléseket szerezni Tscheo- 
dajeff Tokaj felé vett menete közben jul. 31-én Körömre ért, 
hol aug. 1-én maradt. Innen aug. 2 án Szerencsre ment és
3- án Tarczalra. hol a korábbi ismeretes intézkedés értelmé
ben Osten-Sacken parancsnoksága alá kellett jönnie. Aug.
4- én parancsot kapott, hogy Tokajban egy zászlóaljat hagy
jon, Tállyát és Hidas Németit egy-egy századdal szállja meg, 
egy zászlóaljat Miskolczra küldjön és a többi csapatokkal s 
Osten Sacken oszlopából 5 zászlóaljnak magához vonása után 
Debreczenbe induljon. Ez utóbbi a felső Tisza mentén felállí
tott csapatok fölötti parancsnokságot tartotta meg. A seregnek 
Tokajon át Kassávali összeköttetése ily módon helyreállittat- 
ván, Kannabich tábornok utasítást vett, hogy a csegei hidat 
rombolja le és az ottani csapatokkal, a hidanyaggal és a 
szekérvonattal Debreczenbe induljon.

Midőn aug. 7-én jelentették a berczegnek, hogy Görgey 
Nagyváradot oda hagyta s Arad felé vonult, Rüdiger gróf 
vezénylete alatt a II. és III, hadtestek rendes lovasságából, az 
utóbbi hadtest kozákjaival és gyalogságával együtt egy erős 
hadoszlopot állított össze.

Rüdiger grófnak erőltetett menetekben kellett a lovas
sággal Nagyváradra indulni, a gyalogságnak pedig közönséges 
menetben őt oda követni. Nagyváradon aztán a gyalogságnak 
a város mellett állást kellett foglalni, a lovasságnak pedig Gyap
júig előtolatni, egy elkülönitményének ismét Nagy-Szalontáig 
küldetni ki a Fekete Kőrös folyó megfigyelésére. Chrulow el- 
különitményét magához kellett Rüdigernek vonni, Melnikoffét 
ellenben a kolozsvári országúira irányítani, hogy az össze
köttetést Lüderssel Erdélyben helyreállítsa. Továbbá Nagy
szalontáról portyázó csapatok által az osztrák fősereggel is 
összeköttetésbe kellett lépnie.
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Aug. 7-én délutáni 8 órakor hagyta oda Rüdiger gróf 
Debreczent; lovasságának zöme Derecskére ért, elővédé 
Berettyó-Ujfaluba. E napon Görgey m ár Gyapjúnál állott. Aug. 
8-án egy a muzulmán lovasság 1 dsidás ezredéből és í  ágyú
ból álló elővédet képezett Paskiewitsch a még Debreczenben 
levő csapatok számára, melyek 3 gyalog-hadosztályból, 1 lö
vész-zászlóaljból és 3 lovas-ezredből állott. Ez az elővéd Bebu- 
toff hg parancsnoksága alatt Vámos-Pércsre tolatott elő.

Rüdiger elővédé 8-án Nagyváradra ért. Lovasságának 
zöme Borsra ment, Ghrulow elkülönitménye Berettyó-Uj faluról 
Bereg-Böszörményre. Rüdiger főhadiszállása Ártándon volt. E 
napon délelőtti 10 3/  ̂ órakor jelent meg Pöltenberg kíséretével 
az ismert küldetésben Rüdiger grófnál, ki Paskiewitsch her- 
czeghez vezettette őket. Ez megtagadta tőlök a  fogadtatást, s 
a főhadiszállás parancsnoka által kijelentette előttök, hogy az 
orosz hadsereg azért jö tt Magyarországra, hogy segítségére 
legyen Ausztriának a felkelés elnyomásában. Ha pedig a fel
kelő sereg fejei alá szándékoznak magukat vetni a törvényes 
hatalomnak, forduljanak az osztrák főparancsnokhoz, kinek 
joga van feltételeket szabni. Ezzel jelezte a tábornagy a tu la j- 
donképeni álláspontot, melyen mint egy idegen hatalom fő- 
parancsnoka állott. Mint ilyen nem bocsátkozhatott külön meg
állapodásokba a magyarokkal. így azonban Rüdigernek sem 
kellett volna Görgeynek irni s feltételekről bármit is mondani.

Figyelemre méltó, hogy miután Paskiewitsch ily módon 
visszautasította Pölteiiberget, ez, az orosz jelentés szerint, a fő
hadiszállás parancsnokával folytatott beszélgetés közben kije
lentette, hogy a magyarok készek volnának a fegyvert az orosz 
csapatok előtt letenni. Látszik tehát, hogy a mérvadó egyéniségek 
Görgey táborában m ár nagyon meg voltak barátkozva a fegyver- 
letétel eszméjével, különben nem hozhatta volna szóba a fegyver- 
letételre vonatkozó készséget Pöltenberg, ki a kormány képvise
lőjének nevében küldetett az orosz főhadiszállásra.

Itt elhagyjuk az oroszokat és Görgeyt, hogy Szeged felé 
forduljunk.
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LX.

A kormány Szegedre érkezése s ottani működése. — Az országgyűlés 
megnyitása Szegeden. — Mozgalom Görgey mellett. — Kossuth Karczagra 
rándulása. — Az országgyűlés bezárása. — A lú'porraktár felrobbanása.
— Minisztertanács a főparancsnokí állás betöltése tárgyában. — Perczel 
Mór elmozdittalása. — Azelsánczolt tábor Szegednél. — Dembinszki állása.
— Vetter leköszönése.— Dembinszki visszavonulása a Tisza balpartjára a 
szó'regi töltés mögött. — A császári sereg két szárnyának mozdulatai. — 
Szeged megszállása Haynau br. által. — Az ujszegedi hidfő bevétele a

császáriak által aug. 8-án.

Kossuth és a miniszterek jul. 12-én érkeztek Szegedre. 
Az utóbbiak közül Duscheknek kellett tevékenységét legelőbb 
is megkezdeni, mert a pénzhiány már nagyon érezhetővé vált. 
Minthogy azonban a bankjegysajtó alkatrészei nem egyidejű
leg jöttek meg Pestről, csak jul. 14-én lehetett azt felállítani. 
A hadügyminisztérium a főtéren fekvő Zsótér-féle házban csak
ham ar elhelyezkedett s tevékenységét ismét megkezdette. Aulich 
minden erejét megfeszítette, hogy a feltornyosuló események 
közepette a szolgálat rendkívüli követelményeinek megfelelhes
sen. Szemere nagyon tevékeny volt s a helyzet komolysága 
által sem engedte magát nyugalmából k izavartatn i; egy nem
zetiségi törvényjavaslat kidolgozásába kezdett. A «Közlönyt» 
m ár jul. 15-én megjelentette Szemere ; hasábjai győzelmi hírekkel 
voltak tele a Komárom alatti csatákról, a váczi ütközetekről, 
a hegyesi csatáról stb., továbbá inkább helyi természetű ren
deletekkel, végül a tiszti kinevezések hosszú soraival.

Kossuth folytatta fáradhatlan tevékenységét minden irány
ban s különösen a haderők szaporítása körül s beutazta a 
még szabad vidékeket is, hogy megnyerje a népet a fegyveres 
szolgálatra.
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Julius 21-én nyitotta meg a 180 tagból álló országgyűlés 
üléseit. Szemere fényes és nagyhatású beszédet mondott ez 
ülésen, melynek értékét azonban a józan gondolkozása katona 
elölt csökkentette az, hogy Magyarország katonai helyzetét 
kedvezőnek mondotta s e mellett szarvas összeadási hibát is 
követett el, a midőn kijelentette, hogy Ausztria és Oroszország 
egyesült hadai csak 10,000 emberrel múlják fölül a magyar 
haderőket. Szemere beszéde megnyugtatóan hatott, de a két 
pártra oszlott országgyűlésen az u. n. békepárt, mely Görgeybe 
veté végső reményét s mellette ellenzéket fejtett ki a kormány 
ellen. Görgey népszerűsége a «Közlöny»-ben közölt győzelmi hírek 
folytán jelentékenyen növekedett, mig a kormányé hanyatlóban 
volt. A törvényhozás és a közvélemény általában Görgeynek 
főparancsnokká nevezését követelte; emellett szólalt fel a 
«Szegedi Híradó» is egész hévvel. De bármennyire pártjára is 
álltak ezek Görgeynek, Kossuth és a miniszterek, — Csányi 
és Aulich kivételével — ellene voltak, és igy történt, hogy bár 
a képviselők kettőnek kivételével egy titkos konferenczián 
Görgey előnyére döntöttek, a nyilvános ülésen szóba sem került 
a főparancsnokság betöltésének kérdése. Kossuth jul. 25-én 
Aulichkal Karczagra indult, hogy olt Görgeyvel találkozzék; 
mint tudjuk, hiába. Jul. 28-án tartotta utolsó ülését az or
szággyűlés, másnap már a képviselők részint Nagyváradra, 
részint Aradra mentek, a kormány pedig aug. 1-én Aradra.

Aznap reggeli 9 óra után nagy szerencsétlenség sújtotta 
Szegedet. Közvetlenül a Tisza balpartján fekvő nagy lőporrak
tár — egy Zsótér-féle magas épület — borzasztó robajjal, 
mely az egész várost megreszkedtette, egyszerre légberöpült. 
Több közelben levő ház összeomlott. Az ablaktáblák még a 
legtávolabbi városrészekben is összerepedeztek. A Tisza hul
lámai a partokra korbácsoltattak, csolnakok emberekkel for
dultak fel s a raktárnak a jobbpartra röpített cserépzsindelyei 
és törmelékei száz és száz embert öltek meg vagy tettek 
nyomorékokká. Szegeden hetivásár volt aznap, mi által még 
inkább szaporodott az áldozatok száma, amennyiben a nagy
számú szekerek megbokrosodott lovai vadul száguldoztak keresz
tül a néptömegen. A hadseregre egy vereség jelentőségével birt



812

ez a katasztrófa. Mi módon és ki idézte elő. nem lehetett 
kipuhatolni.

Á jul. 29-dike és 30-dika közötti éjjel minisztertanács volt 
Szegeden, mely ismét a főparancsnok választásával foglalko
zott és azzal ért véget, hogy Dembinszki bízatott meg a 
Szegednél és a Bánságban levő csapatok fölötti főparancsnok
ság ideiglenes vitelével. Mi volt Mészáros ennek oldalán, nem 
tudjuk, talán vezérkari főnök ? A Perczel Mórtól elvett közép
tiszai sereg fölötti parancsnokságot *) ideiglenesen Visoeky 
kapta, a ki azonban nem akarta ezt átvenni s honfitársai, 
azaz a lengyel légió vezetésére szorítkozott, mire a parancs
nokság fiái László ezredesre ruháztatott.

A Szegeden történtek és az ottani viszonyok ecseteléséről 
az ottani katonai helyzetre térünk át. Szegednek az alsó 
Tiszánál felállított, és még oda összpontosítandó csapatok 
központjává választása mindenesetre helyes volt, az ut és mód 
azonban, a mint az elsánczolt tábor emeltetett, a lehető leg
rosszabb. A három mértföld kiterjedésben elnyúló elsánczolt vonal 
a Tisza alatt kezdődve, s délről északra tartva, a Tiszának

*,) Perczel felmentésének oka a következő volt: Fivére, Perczel 
Miklós mint ezredes parancsnoka volt az aradi várnak, midőn Damjanics 
ugyanoda hadparancsnokká neveztetett. Minthogy Perczel megtagadta tőle 
az engedelmességet, Damjanics fogságba vettette őt s fegyelemsértés miatt 
haditörvényszék elé állítását követelte. Mivel azonban Damjanics kineve
zési rendeletében nem volt arról említés téve, hogy a várparancsnok ő 
alá lesz rendelve, Perczel Miklós szabadon bocsáttatott ugyan, de állását 
elvesztette. E fölötti haragjában Perczel Mór tüstént, a mint jul. 29-én 
Szegedre érkezeit, Kossuthhoz ment, kinél éppen minisztertanács volt s 
a legélesebb kifejezésekben szemrehányásokat tett a kormánynak. Ezt 
utóvégre mégsem dughatták zsebre az urak s Aulich másnap a következő 
parancsot küldte neki:

S z e g e d ,  julius 30-án.
Folyó évi jul. hó 29-én tartott miniszteri tanács határozatánál fogva 

tábornok ur az eddig parancsa alá helyezett sereg parancsnokságától fel
mentetvén, ezennel utasítom, hogy azt Visoeky tábornok urnák átadni 
mulaszthatlan hazafiui kötelességének ismerje

Hadügyminiszter
Aulich.

Perczel eltávolítása, . ki az Alföldön s nevezetesen Szegeden nagy 
népszerűségnek örvendett, éppen nem tett jó benyomást.
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«Mátyere» név alatt ismert, mocsarakkal körülvett, igen hosszú 
holt ága bal partjától Dorozsmára húzódott. Innen keresztül 
ment a csongrádi országúton és a H.-M.-Vásárhelyre vivő 
utón. Ettől tovább keletre ivalakban Tápétól északra a Tiszá
hoz csatlakozott. A hídfő, mely Uj-Szegednél kezdődve 1500 
lépés hosszaságban a Tiszától a Marosig húzódott, tört vonalak 
által összekötött három bástyából állott.

A védmüvek, úgy a nagyobbak, mint a kisebbek, egy
általán nem voltak zártak. Látszik, hogy az elsánczolt tábor 
tervezete nem a nagy háború követelményeinek megfelelőleg 
volt készítve. Az ily állásnak nem az a rendeltetése, hogy 
pusztán az ellenséges támadások feltartóztatására szolgáljon, 
hanem a támadásba való átmeneteire is kell számítani s a 
szerint megerősitni. Csak czélszerüen elhelyezett, elszigetelt, 
erős és zárt erődmüvek feleinek meg az úgynevezett támadva 
védő csatatérnek.

Ha megfontoljuk továbbá, hogy egy elsánczolt állás ereje 
a lehető legfokozottabb tüzhatásban rejlik, az elsánczolt tábor 
felfegyverzése 240 ágyút igényelt s Dembinszkinek mindössze 
csak 140 tábori ágyú állott rendelkezésére, kitűnik a rendszer 
hiánya. Végül a csapatoknak a megvédendő vonal kiterjedé
séhez való viszonya jő tekintetbe, mire egy sokkal nagyobb 
sereg lett volna szükséges. Minthogy azonban az osztrák fő
hadsereg középhada gyengébb volt, mint a Dembinszkié, ez 
abban az elsánczolt táborban is fejthetett volna ki ellenállást 
és hadakozhatott volna néhány napig. Minden esetre legjobb 
lett volna a Vetter által javaslatba hozott támadó fellépés, 
midőn is kedvezőtlen esetben megvolta biztosított viszszavonulás 
az elsánczolt táborba. E javaslat el nem fogadása Vettert vég
leges lemondásra bírta, mi aug. 6-án elfogadtatott.

A visszavonulás biztosítására a már meglevő hajóhídon 
kivül még két újabb építtetett.

A Dembinszki alatt állott csapatok — körülbelül 88000 
ember 140 ágyúval — az osztrák főhadsereg támadása előtt 
a következő mozdulatokat tették s állásokat foglalták e l : 
A IX. és X. hadtest, melyek előbb Perczel alatt voltak, 
julius 28-án és 29-én értek a szegedi táborba. Lenkey had
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osztálya jul. 31-én Szentesről H.-M.-Vásárhelyre vonult s 
néhány századot 2 ágyúval a Tisza partjára küldött Algyővel 
szemben, hol egy hajóhíd és két dereglye állott, hogy az el- 
különitmény átkelését az osztrák balszárny fenyegetése ózdi
jából lehetővé tegye. Dembinszki azonban eltért ez intézkedés
től, a hajóhidat és dereglyéket Szegedre vitette s a Tisza part
jának elárasztása ezéljából három helyen átvágatta a töltést 
Algyőnél. Zambellynek 2000 főnyi kis hadosztálya 4 ágyúval jul. 
31-én ért Bajáról Szegedre. Vetter, ki Beodrára telte át főhadi
szállását, a déli hadseregből Guyon hadosztályát jul. 26-án Adánál, 
Kmettyét Józseffalva mellett vonta össze. Guyon Szegedre hivatott, 
hová jul. 30-án és 31-én ért. Kmetty jul. 28-án azt az utasítást 
vette, hogy hadosztályával Ó-Becsénél keljen át a Tiszán, a 
meglevő két hidat rombolja le és az alsó Tiszát védelmezze. 
Erre aug. 2-án Földvárnál gyűjtötte össze csapatait, ott átkelt 
velők a folyón s aug. 4-ikén Melenczénél állott. Földvárt és 
Ó-Becsét, valamint Török-Kanizsát is elkülönitmények által 
tartotta Kmetty megszállva. Bem erdélyi hadosztálya, mely 
Kmettyhez csatoltatott. korábbi állásában m aradt Perlasztól 
Pancsováig.

Monti olasz ezredes alatt ennek légiójából, Xambelly 
csapataiból s a tartalékcsapatok egy részéből egy a Guyon- 
féle hadtesthez beosztott hadosztály alakittatott.

Guyon hadteste a Dorozsma előtti sánczokat s e hely 
és a kecskeméti országút közt levő öt nagy erődítményt ta r
totta megszállva. Balszárnya a Halas felé vivő utón állott s 
kisebb csapatokkal a Mátyere mentében elvonuló húsz sáncz- 
czal ellátott vonalat szállotta meg. Guyon jobbszárnyához a 
kecskeméti országút közelében Gál csatlakozott, ki alá a X. 
hadtest gyalogsága is rendelve volt. Az állás központját ké
pezve, erősen megszállotta a kecskeméti úttól jobbra eső jól 
elsánczolt homokbuczka-lánczolatot. Gál jobbszárnya a cson
grádi ut melletti sánczokat s két zászlóaljjal, 200 huszárral 
és két ágyúval mint legszélső jobbszárny a hódmező-vásár- 
helyi utón levő elsánczolásokat tartotta megszállva.

Guyon és Gál csapatainak és ágyúinak csak fele volt a 
sánczokban. az azok mögötti támcsapatokkal, a másik felerész
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hátrábbi állásokban volt összpontosítva. A lovasság zöme 
Dessewffy alatt a Guyon és Gál közötti térköz mögött foglalt 
állást.

A jobbára kaszával felfegyverzett 5000 főnyi tartalék 
Asbóth alatt Uj-Szegedre helyeztetett át. A sereg felállítása 
átalában jó volt.

Az öreg Dembinszki végre a passziv ellenállásról is le
mondott és arra határozta el magát, a mire mindig nagyon 
is hajlandó volt, a hátrálásra. Aug. 2-ára virradó éjjel a Tisza 
balpartjára kelt át a sereggel, megszállotta Uj-Szegedet és a 
hídfőt s a szőregi töltés mögött foglalt állást.

Lenkey utasittatott, hogy H.-M.-Vásárhelyről Makóra nyo
muljon, hogy a Marost az osztrák balszárny ellenében tartsa. 
Guyon egyelőre Gyalára küldetett, hogy fedezze ottan Dem
binszki baloldalát egy tiszai átkelés ellen Szegeden alul, mig 
Kmetty megjönne.

Még a magyar hadsereg ama részeiről kell említést ten
nünk, melyeknek közreműködésére Szegednél számítottak. Ott 
volt mindenekelőtt a 8800 főből és 30 ágyúból álló Kazinczy- 
hadosztály, mely a vett parancsok és ellenparancsok folytán 
mindenütt volt, csak ott nem, a hol szükség lett volna rá. 
A hadügyminiszter által Szolnokra és Gzibakházára híva, most 
ismét nem volt helyén.

Görgeyre szintén számítottak. Jul. 27-én azt a parancsot 
kapta, hogy a Tiszafürednél a Tiszán átkelt 10,000 oroszt 
semmisítse meg, aztán gyors menetekben Czibakházára nyo
muljon, ott keljen át a Tisza balpartjára s hátban tám adja a 
Szeged felé előnyomuló osztrák hadsereget. Ez kissé erős 
várakozás volt Görgeyvel szemben. Az ut, melyet Gesztelytől 
Czibakházáig meg kellett tennie, 28 és Szegedig 40 mértföld 
volt, melyet erőltetett menetekkel csak tiz nap múlva érhetett 
el. A távolság becslésében elkövetett hibát csak akkor ismer
ték fel, midőn egy erős lőszerszállitmányt már Szarvasra 
indítottak Görgey számára, mely azután Gyulára irányittatott.

Haynau br. m ár aug. 4-én meg akarta támadni Dem
binszki állását. Azonban elhalasztotta a tám adást a két szár
nyának kijelölt átkelési pontok eléréséig. Julius 27-én egy két
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lovasszázadból álló elkülönitményt küldött Brüssel őrnagy 
alatt Csongrádra. Mivel ez a várost megszállatlanul s a lakos
ságot békés indulatunak találta, visszatért a zömhöz. Midőn 
azonban arra a hirre, hogy a magyarok Csongrádnál át akar
nak kelni a Tiszán, ismét oda küldetett Brüssel, nem oly simán 
folyt le a dolog. Kossuth 28-án Szentesen értesült a barát
ságos fogadtatásról, melylyel az osztrák elkülönitménv a 
csongrádiaknál talált, kiáltványt intézett hozzájok, minek az 
lön következése, hogy Brüsselt második megjelenése alkalmá
val egy összegyűlt paraszt néptömeg megrohanta s nagy 
veszteséggel a város elhagyására kényszeritette elkülönitmé- 
nyét. Haynau Thun dandárát küldötte erre Csongrádra.

Midőn Thun jul. 30-án Csongrádra érkezett, csaknem 
üresen találta a várost s egyszerre hét helyen tűz ütött ki. 
Hogy a magyarok figyelmét Schlick átkelési pontjától elterelje, 
jul. 31-én kémszemlét kellett Thunnak Szentes felé tartania, 
honnan aug. 2-án Csongrádon egy zászlóalj hátrahagyásával 
hadtestéhez tért vissza. Jul. 31-én délután Kerteszekre és Al- 
párra ért Schlick Wallmoden hadosztályával és Ludwig lovas 
dandárával s miután a Tisza balpartját megszállatlanul találta, 
vadászokat szállittatott át hajókon s egy hid verését kezdette 
meg, mely aug. 1-én délelőtt el is készült, mire hadteste á t
kelt rajtp. Sartori dandára mint elővéd Tisza-Kürthre irányit- 
tatott, hogy az átkelést a Czibakházán vélt magyar csapatok 
ellenében fedezze. Mivel azonban ott ilyenek nem állottak, 
Schlick azonnal ismét tovább indult és akadálytalanul vonult 
Szentesen át H.-M.-Vásárhelyre, hol Schneider dandára is 
utólérte.

Aug. 4-én Schlick Makó felé nyomult s elővédé e köz
ben Lenkeynek Szerdahelyi őrnagy alatt s 1 honvéd zászlóalj
ból, 1 lovasszázadból és 3 ágyúból álló utóvédére bukkant, 
melynek mindaddig fel kellett Schlicket tartóztatni, mig Len- 
key zöme befejezi átkelését Makónál, a mi sikerült is neki. 
Mivel azonban Schlick erősebbnek tartotta Lenkey utóvédjét, 
Ludwig dandárát elővédül rendelte. Szerdahelyi lassan vissza
húzódott Makóra s átkelt a Maroson, szétrombolta mindkét 
hidat s a zombori töltésnél foglalt állást, honnan tartós élénk
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ágyúzást folytatott Ludwig ellen. Csak d. u. 3 órakor húzó
dott vissza Szerdahelyi.

Schlick Makóról megszállotta az apátfalvai és magyar- 
-csanádi átkelési pontokat. A hid, melyet veretett, csak aug.
6-án készült el. A sereg Pesttel összeköttetésének biztosítására 
Bianchi dandárát a Tisza jobb partján hagyta Schlick, mely 
Kecskemétet, Abonyt, Szolnokot, Törteit és Alpári szál
lotta meg.

Ramberg m ár aug. 3-án egy elkülönitményt küldött ki 
Althann ezredes alatt Zentán és Földváron át, hogy az össze
köttetést a bánnal valahára helyreállítsa.

Miután Ramberg az átkelést. Magyar-Kanizsánál a ked
vezőtlen terepviszonyok miatt alkalmatlannak találta, félórányira 
felebb ama helytől kutathatott fel alkalmasabbat. A magyar 
csapatok azonban az átkelési kísérletet erősen gátolták. Végre 
mégis megkezdették a császáriak a hadi hid verését. De 
még nem voltak vele készen, midőn Haynau br. Bechtold Mar- 
tonosra küldött lovas hadosztályától vett jelentések alapján, 
3-án éjfélkor megparancsolta Rambergnek, hogy az átkelést a 
középhadhoz közelebb eső ponton Horgossal egyenlő magas
ságban kísérelje meg. Bechtold ismételt jelentései ama körül
ményen alapultak, hogy Guyon Gyaláról élénk őrjárati szol
gálatot tartott fenn a Tisza balpartján, mi azt gyanittatta, 
hogy magyar részről átkelést kisérlenek meg azon a tájon.

Ramberg útnak indította Veigl dandárát, midőn Bechtold- 
nak alaptalanoknak bizonyult jelentései következtében meg
hagyatott, hogy Kanizsánál maradjon s az augusztus 5-ére 
virradó éjjel az átkelést újból kísértse meg. Sikerült nemcsak 
vadászokat, átszállítani, kik a tulparti töltésen állást foglaltak, 
hanem ezek 3 ágyút is zsákmányul ejtettek, melyeket egy 
röppentyü-üteggel együtt azonnal a honvédek ellen irányí
tottak. Ez utóbbiak ismételt erélyes kísérletei, hogy a vadá
szokat a töltésről leszorítsák, nem sikerültek s 5-én délutáni 
két órakor kezdetét vette a gyorsan vert hídon a hadtest át
kelése a Tisza balpartjára. A magyarok részint Oroszlámos, 
részint Ráez-Keresztur felé húzódtak vissza. Ramberg Orosz
lámos felé nyomult, miután egy oldaloszlopot Rácz-Kereszturra

5 2G elieh: F üggetlenség i harcz  I I I .  kötet.



irányított. A hídnál csak két zászlóalj, 1/2 lovas század és 2 
ágyu m aradt hátra.

Miután a Szatymáznál állott Simbschen dandár aug. 
2-diki kémszemléjéből az tűnt ki, hogy Dembinszki m ár el
hagyta az elsánczolt tábort, úgy ez, mint az őt Kisteleken át 
követő Jablonowski dandár utasittatott, hogy Szegedet még 
az nap megszállják, hová 3-án a IV. hadtest többi része s 
Paniutine és Bechtold Martonosról oda rendelt hadosztálya is 
bevonult a főhadiszállással. Miután Haynau bárónak érdeké
ben állt, hogy az ujszegedi tiszai átkelést is mihamarabb hatal
mába kerítse, honnan a magyar hátvéd szakadatlanul átágyu- 
zott, Lichtenstein hg. megbizatott, hogy a Jablonowski dan
dárral, a Benedek dandár egy részével és egy orosz vadász 
zászlóaljjal az átkelést erőszakolja ki, hidat veressen s a 
hídfő vonalát foglalja el.

Lichtenstein hg. gyalogsággal szállalta meg a váracsot 
és a jobb parthoz legközelebb fekvő házakat, egy 12 fontos, 
egy 6 fontos és 1 röppentyű-üteget állíttatott fel szintén a 
váracsnál s megkezdette az ágyúzást, mi alatt a hidverés és 
a csapatoknak hajókon átszállítása előkészíttetett. E czélból 
Jablonowski tábornok két zászlóaljjal és két üteggel Szeged 
északi végére küldetett, hogy ott pontonokon átkeljen, mig 
egy orosz üteg a város déli végére rendeltetett, hogy onnan a 
magyar ütegre tüzeljen. Egy orosz zászlóalj egy üteggel képezte 
a vártéren a tartalékot. Csakhamar elhallgattak a magyar 
ütegek a balparton s a röppentyü-üteg felgyújtotta Újszegedet.

Miután Jablonowski a csapatok áthajóztatásánál aka
dályokra bukkant, Lichtenstein az átkelés kierőszakolásával 
bízta meg Benedek dandárát s hozzá kezdetett a hidveréshez. 
A magyar csapatok kiszoriltattak Uj-Szegedről, de még min
dig megtartották a hídfő vonalát s onnan ismételve meg
támadták Benedek csapatait, melyek Uj-Szeged házaiban már 
befészkelték magokat s egyre erősbödtek. Csak miután Jablo
nowski is átkelt két zászlóaljával, adták fel a magyarok a hídfő 
vonalát.

A császáriaknak csak 4 halottjok és 19 sebesültjök volt,

— 818 —
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ez utóbbiak közt Lichtenstein Ferencz hg. altábornagy, Cor
don báró és Benedek vezérőrnagy. A császáriaknak túl
nyomó tüzérsége íolytán a magyarok nagyobb veszteségeket 
szenvedtek.

A hidverés aug. 4-én virradóra elkészült, Haynau azon
ban 5-ére halasztotta a támadást Dembinszki állása ellen, 
hogy Schlick és Bamberg jobban megközelíthessék oldalban 
a magyarokat.

Fel kell még említenünk, hogy augusztus 2-án Aulich- 
nak egy parancsa ment Aradról Dembinszkihez, hogy erőlte
tett menetekben 1/2 zászlóaljat küldjön Mezőhegyesre, mely a 
méntelep lovainak onnan leendő elszállítását biztosítsa. Ezt 
azonban nem tudta Dembinszki többé eszközölni, ellenben sike
rült Schlicknek, ki egy lovas elkülönitményt küldött Mező
hegyesre, hogy az ottani méntelepet birtokba vegye, 5000 
nemes ménnek már megkezdett elszállítását megakadályozni.

5 2 *
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LXI.

A szőregi csata aug. 5-én. — Dembinszki hátrálása Bábán át. — Az 
osztrák hadsereg előnyomulása. — Ütközet Ó-Bl senyőnél aug. 6-án. — 

Lovassági ütközet Csatádnál aug. 9-én. — A kormány Aradon.

A magas és széles töltés, mely mögött Dembinszki állást 
foglalt, a Marostól előbb délnyugoti, majd nyugoti irányban a 
szt.-iváni erdőig terjedt, hol a Tiszához csatlakozott. A töltés 
mögött fekszik Sző reg és Szt.-Iván község, csak nyár dere
kán járható mocsáros lapályon. Dembinszki a töltésnek a 
Maroshoz csatlakozó részén, mely 2000 lépésnyire esett a 
szemben levő hídfőtől, lőréseket vágatott 50 ágyú számára, 
hogy a mig csak lehet, meggátolja a császáriak kibontakozását 
belőle. Ez annál könnyebb volt, m ert a töltésvonal teljesen 
e lzá rta  a hídfő kijáratát. Dembinszki állása tehát nagyon erős 
volt s a mocsarak miatt, melyek a Tisza felől Martonosig s 
a  Marosnak a Tiszába torkolásáig kiterjednek, csak Makónál 
volt nagyobb hadcsapatok által megkerülhető.

A magyarok állása a következő volt: A IX. hadtest 
ismét Dessewffy alatt egyesülve, Szőregnél állott. A X. hadtest 
Gál alatt, mely Lenkey hadosztályát magához vonta. Deszk 
mellett, Szőreg közelében táborozott. Az egész lengyel légió 
Visocky alatt Szőreg előtt s a töltésnél állott. A IV. hadtest 
Guyon alatt, mely mint tudjuk, Török Kanizsát is megszállva 
tartotta, Szt.-Ivánra rendeltetett. A zombori töltésen Szerdahelyi 
elkülönítménye Schlick hadtestét tartotta szemmel. A csapatok 
összes ereje, a népfölkelés beszámítása nélkül, 3^,000 fő volt.

Aug. 5-én két óra hosszat lövette Dembinszki a hídfőt. 
Déltájban Haynau parancsára behaló kémszemle alá vette 
Lichtenstein Ferencz hg. a magyar hadállást.
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Dembinszki Jellasics bán és a ráczok miatti aggodalomból 
erős állásának újabb feladását s hátrálásának folytatásét ha
tározta el ez időtájban, még pedig nem a megállapított irány
ban, Aradra Görgeyvel leendő egyesülésre, hanem Bébán át 
Nagy-Kikindára, hová Kmetty hadosztálya a vele való össze
köttetés helyreállítása végett rendeltetett. A hátrálási vonalnak 
ez önkényes megváltoztatása Dembinszki részéről azt vonta 
maga után, hogy a császári hadsereg minden akadály nélkül 
egyesült s a rövidebb vonalon ham arabb juthatott Aradra, 
esetleg pedig Temesvárra is, mint ő. E mellett Kikindára vo
nulása Rambergnek Kanizsánál m ár végrehajtott átkelése és 
Oroszlámosra nyomulása által inkább veszélyeztetve volt, mint 
aradi útja, miután Schlick hidverése csak aug. 6 -án készült el 
Makónál. A hátrálásra vonatkozó intézkedések értelmében 
annak a sötétség beálltával kellett kezdődnie, az 50 ágyúnak 
pedig a töltésen egy gyalog hadosztály fedezete alatt az éj 
beálltáig felállítva kellett maradni. A sereg visszavonulásán ak 
fedezésére a Dessewffy alatti lovasság zöme volt kijelölve.

Mig Dembinszki hátrálási intézkedéseit kiadta, Haynau 
br. támadási előintézkedéseit tette. Serege e czélból délutáni 
4 órakor három harczvonalban volt felállítva a hídfőben. Az első 
harczvonalban Lobkowitz hadosztálya, a másodikban Herzinger 
gránátos hadosztálya és a  harmadikban Paniutine orosz had
osztálya állott. A sereg ágyutartaléka az 5. vértesezred fede
zete alatt az első harczvonal jobbszárnyán állott s a IV. had
test ágyutartalékával készen volt a kibontakozásra. Bechtold 
lovas osztályának azonnal ki kellett azonban a hídfő nyugoti 
végéből bontakozni. A csapatok összes ereje 25,000 fő volt 
160 ágyúval.

Hogy a tám adást Dembinszki állására lehetővé tegye, 
Bechtold lovas osztályát annak baloldalban leendő megkerü
lésére küldte ki Haynau. A terepviszonyok azonban előbb egy 
támpont nyerését tették szükségessé eme mozdulat számára. 
E czélból Haynau délutáni 4 óra tájban egy 3 orosz vadász
zászlóaljból, 1  ágyú- és 1 röppentyü-ütegből és 2  lovas századból 
álló elkülönitményt küldött ki, hogy a szt.-iváni erdőt elfog
lalja. A támadást a Tisza jobb partján felállított 6  orosz ágyú
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készítette elő és támogatta. Az erdőben csak két honvéd 
zászlóalj állott tartalék nélkül, melyek, a mint az oroszok 
roham ra készültek, ellenállás nélkül visszahúzódtak. Most elő 
kellett volna Beehtoldnak hadosztályával törnie, ez azonban 
sokkal több időt vesztett a főzéssel, a hídfőben felállással s 
az  annak szűk nyílásaiból való kibontakozással, mint amennyi 
a rra  szükséges volt, végre a folyó mentében levonult addig a 
pontig, hol az orosz vadászok u tat nyitottak.

Amint megpillantá Dembinszki Bechtold lovas oszlopát., a 
töltésen előkészített réseken át nehány század huszárt küldött ki, 
kik Bechtold élcsapatát, az egy üteg által támogatott 1. dsidás 
ezredet megtámadták, de vissza vettettek. Beehtoldnak most át 
kellett volna lépni a töltést, de ő ezt áthághatlannak ta r
to tta  lovasságára nézve s orosz utászoknak és osztrák tüzé
reknek, kik a sz.-iváni erdő elleni támadásban részt vet
tek, kellett fel- és lejáratokat ásni. Ez ismét sok időt vett 
igénybe s ez alatt a hídfő déli kijáratától 4000 lépésnyi 
távolságra foglalt Bechtold állást hadosztályával. Minthogy 
eközben esti 5%  óra lett s Bechtold nem mozdult helyéről, 
Haynau türelmét vesztette s a nélkül, hogy a megkerülést 
tovább várná, intézkedéseket tett a töltésvonal egyenes meg
tám adására, mire a Haynau rendelkezésére állott ágyutömeg 
legott működésbe lépett. E czélból a tüzérség kibontakozása 
a  hidfő mindkét szárnyából egyidejűleg történt amint követ
kezik : A balszárnyon kibontakozott előbb 2 tizenkét fontos 
üteg, melyek 800 lépésre nyomultak elő s megnyitották a tü
zelést ; ezeket követték lépcsőzetesen a balszárnyról a IV. 
hadtest többi ütegei. Benedek dandára egyidejűleg a Maros 
és a töltés közt fedetten nyomult elő a magyar hadállás leg
szélső jobbszárnya ellen; Ez ellen egy lovas és egy röppent,yü- 
üteg, melyek közvetlenül Benedek előtt haladtak, nyomult 500 
lépésnyire és tüzet adott; A hidfő jobb szárnyán a fő ágyutar- 
talék bontakozott ki, élén a lovas ütegekkel lépcsőzetesen. A 
lovas ütegek, melyek eleinte 1 0 0 0  lépésről kezdték meg tüze
lésüket, csakhamar 700 lépésre megközelítették a töltésvonalat. 
A császári tüzérség felvonulása után I 6 V2 üteg 99 ágyúval 
állo tt tűzben, mely a csak 50 ágyú által védett töltésvonalat 
mindkét szárnyról átkarolta.
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Ily tüzérségi tömeg zavartalan kifejlődése csak úgy volt 
lehetséges, hogy a nap éppen lemenőben volt az osztrák had
sereg mögött s a magyarokat aként. elkápráztatta, hogy csak 
akkor vették észre az ütegek előnyomulását, mikor az első 
lövés eldördült. Csak ekkor nyitott a töltésen levő 50 ágyú 
heves tüzet az osztrák balszárny ellen. Dembinszki lovassá
gának mindenesetre lehetett volna valamit kezdeni az ellen
séges ütegekkel szemben, ha nem irányittatik Bechtold moz
dulatai miatt nagyobb részt a taitalék ütegekkel együtt már 
korábban a bal szárnyra.

Az ágyuszámra és kaliberre nézve messze túlnyomó 
osztrák tüzérség hatása oly nagy volt; hogy Dembinszki egyik 
üteget a másik után eltávolíttatta s midőn másfél órai ágyúzás 
után a tüzelés a töltésen feltűnően alább hagyott, Haynau br. 
rohamot rendelt a töltésvonal ellen. Ez még nem indult meg, 
midőn a lovasság összecsapott. Miután Bechtold 4 lovas szá
zadot 3 ágyúval a töltésen innen hagyott, 18 századdal és 
21/i üteggel végre átkelt rajta. Simbschen az 1. dsidás ezred
del Sz.-Iván felé vette irányát, mögötte kissé balra Lederer 
dandára és odább balra 21/2 üteg vonult fel egy lovas század 
által fedve. Simbschen baloldalán egy huszár ezred haladt, 
midőn Sz.-lvánt, elérte. A dsidások rögtön tám adásba mentek 
át és visszavetették a huszár ezredet. Simbschent, erre ágyutüz 
tartóztatta fel, mig három huszár ezred Ledererre és a . 21/$ 
ütegre vetette magát, melyek az előnyomult csapatoktól messze 
elválva abban a veszélyben forogtak, hpgy elfoglallatnak. 
Ezt azonnal felismerve, Mensdorf gr. ezredes átlépte a vissza
maradt 4 lovas századdal a töltést s a huszárok jobboldalára 
vetette magát. Erre fél órai lovassági harcz fejlődött, ki válta
kozó sikerrel, mig az osztrák gyalogság is átkelt a töltésen s 
a huszárok Szőreg felé húzódtak vissza.

Lichtenstein Ferencz hg. Benedek dandárét legelői ro
hamra rendelte a töltés ellen, jobbra tőle Jablonowski dandára, 
ez után Herzinger gránátos hadosztálya következett két harcz- 
vonalban és erre Paniutine orosz hadosztályának egy dan
dára mint tartalék. Az éldandár nem bukkant semmi ellen
állásra, Jablonowskinak ellenben több honvéd zászlóalj állott
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ellen, hogy az ágyuk elvonulását fedjék. Az összecsapás rövid 
volt s 8  magyar ágyú elvesztésével ért véget. További rövid 
ellenállást fejtett ki Dembinski hátvéde a majdnem teljesen 
leégett Szőregen, mire az is megkezdte hátrálását Deszken át 
Bébára.

Az osztrák csapatok vesztesége Szőregnél és Kanizsánál 
45 halott és 191 sebesült volt, utóbbiak közt 3 tiszt és Be
nedek tábornok, ki m ár aug. 3-án is sebet kapott Uj-Szeged- 
nél. Az oroszoknak csak 4 sebesültjök volt. A magyarok vesz
tesége Szőregnél és Kanizsánál holtakban és sebesültekben, 
mely utóbbiak közé csekély mérvben Dembinszki is tartozott, 
ha tekintetbe veszszük az általok védett erős állást, minden
esetre túlzottan 500 emberre tétetik s e mellett még 3—400 
fogolyra. Ez utóbbiak közt volt a fiatal Woroniecki lengyel 
herczeg. A csata után Benedek dandárai, melyeknek parancsnok
ságát Siegenthal ezredes vette át, Szőregtől keletre, előesapa- 
taikkal Deszknél táboroztak, Herzinger gránátos hadosztálya 
és Jablonowszki dandára Szőregtől nyugotra, Paniutine orosz 
hadosztálya attól délre és a lovas osztály, melynek parancs
noksága hiányos vezénylet miatt Bechtoldtól elvétetett és 
Wallmoden gróf altábornagyra ruháztatott, Szent-Iván mellett.

A szőregi csata után nyitva állott az ut Haynau előtt 
Aradra, t. i. a közép hadműveleti, vonalon, melyről Dembinsz- 
kit minél jobban leszorítani igyekezett. A bevezetést ehez 
Dembinszki maga tette Bébára történt elhibázott hátrálása által.

Augusztus 6 -án Ó-Bessenyőre ért Dembinszki. Haynau e 
napon a következő menetintézkedéseket te t te : A IV. hadtest
nek Deszkről és Szőregről kora reggel Zomborba kellett in
dulnia s Makó mellett, az I. hadtesttel érintkezésbe lépnie,, 
mig Paniutine hadosztályának Klárafalvát kellett elérni töre
kednie. Wallmoden lovas hadosztályának Porgányra és Ke- 
reszturra kellett vonulnia. A III. hadtestnek az Ó-Bessenyő 
melletti Aranka folyóig kellett előnyomulnia. Veigl elővéddan- 
dára ugyan e hadtestből aug. 6  án Ó-Bessenyő előtt egy órá
nyira Dembinszki hátvédére bukkant.

Amint Ramberg erről értesittetett, felhívta Lederert, küld
jön egy lovas ezredet a magyarok jobb oldalába, mire Ledé-
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rer, ki ideiglenesen a hadosztályparancsnokságot vitte, az 
egész lovas hadoszlálylyal elindult Kereszturról. Veigl e köz
ben visszavetette Dembinszki legszélső hátvédét s midőn Ram- 
berg hadtestével Ó-Bessenyő felé nyomult, a magyar hátvéd 
gyorsan kiürítette a községet. Dembinszki e közben Nagy-Te- 
remiára vonult, hol táborba szállt és lefőzetett. Bár Ramberg- 
nek aug. 6 -án Ó-Bessenyőnél kellett volna maradnia, rövid 
pihenés után d. u. 4 órakor saját kezdeményezéséből ismét 
tovább indult, Kis-Teremiánál utolérte Dembinszki hátvédét, 
visszavetette azt s egy részét lefőzés közben lepte meg, hol 
is sok foglyot, ejtett. Ramberg erre táborba szállt Kis-Tere
miánál, honnan Dembinszki hátvéde Nagy-Teremiára húzó
dott vissza.

A veszteség osztrák részről aug. 6 -án csak 1 halott és 
1 2  sebesültből állott, ellenben a magyarok csupán foglyokban 
700 embert vesztettek.

Aug. 6  án vette Dembinski a jelentést Kmettytől, hogy 
hadosztályával Nagy-Kikindára ért. S mivel az időközben le
mondott az oda menetelről, utasította Kmettyt, hogy 7-én 
Zombolyára vonuljon s e hely és Csatád közt oldalállást fog
laljon az utánnyomuló osztrák hadoszlopok ellenében. Dem
binszki Nagy-Teremiáról Bánát-Komlóson át Csatádra indult. 
Ott azt a parancsot vette Kossuth és a hadügyminisztertől, hogy 
gyors menetekben Aradra vonuljon. Dembinszki azonban, mint 
maga mondja, mitsem törődött e rendelettel s rögtön intéz
kedett a további visszavonulás iránt, hogy aug. 8 -án délben 
Csatádról Kis-Becskerekre vonuljon és itt Kmettyvel és Vecsey- 
vel egyesülve, valamely jó állásban tartsa magát.

Aug. 7-én és 8 -án következő mozdulatokat telte az 
osztrák hadsereg : Az I. hadtest 7-én a Maros balpartjára 
kelt át Makónál s egész Rácz- és Német-Csanádig előnyomult, 
mig Sartori dandára három lovas századdal a folyó jobbpartján 
maradt s annak mentében Apáífalváig és Magyar-Csanádig 
hatolt. A IV. hadtest 7-én Zomborból Sz.-Miklósra, Wallmoden 
a lovas osztálylyal Ó-Bessenyőről Valkányba és Mokrinba a 
jobboldalon nyomult elő, mert Beodráról és Nagy-Kikindáról 
magyar csapatok közeledése jeleztetett. Ez Kmelty hadosztálya
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volt. Ezért 7-én a III. hadtest is Kis-Teremián maradt. Pa- 
niutine orosz hadosztálya az ágyutartalékkal ugyanaz nap 
Ó-Bessenyőre jött a főhadiszállással.

Aug. 8 -án az I. hadtest Csanádról Sz.-Miklóson át Rác-z- 
Sz.-Péterre, elővédé Perjámosig ment. Sartori dandára a Maros 
jobbpartján Nagylakon át Sajtényra nyomult. A IV. hadtest 
Szt.-Miklósról Pészakra, elővédé Varjasra ért. A III. hadtest 
Kis-Teremiáról Bánát-Komlóson át Grabáczra ment s jobb 
oldalát egy Zsombolyára . irányitott. oldaloszlop által födte. 
Wallmoden lovas osztálya Valkányból és Mokrinból szintén 
Grabáczra vonult, honnan a könnyű dandár Csatádig előto
latott. Paniutkie az ágyutartalékkal és a főhadiszállás Ó-Bes- 
senyőről Lovrinba jött.

Aug. 7-én az a meglepő hir érkezett az osztrák főhadi
szállásra, hogy Klapka aug. 3-án sikerült kitörést tett Komá
romból, mi által az összeköttetés Bécs és Pest között megsza
kadt. Haynau br., ki döntő ütközet előtt állott, nem engedte 
magát e kellemetlen esemény által további előnyomulásában 
megzavartatni, egyúttal pedig számított a Sz.-Fehérvárnál és 
a  Marchfelden álló két. tartalékhadtest közreműködésére Ko
márom újabb körülzárásában. Nyugtalanította azonban Haynaut 
az a feltevés, hogy Khipka kitörése zavargásokra fog vezetni 
Pesten és más városokban s ez által nagyon hosszú össze
köttetési vonala hosszabb időre megszakittathatnék. Hogy ezt 
meggátolja, Jablonowskinok három lovas századdal és egy lo
vas üteggel megerősített dandárát Szegeden át Pestre küldte.

E rövid kitérés után térjünk vissza ismét Dembinszkihez, 
kit Csatádról Kis-Becskerekre tett menete közben hagytunk 
el. Hat lovas századból álló hátvéde még Csatád előtt állott, 
hol Simbschen lovas dandára utólérte és megtámadta. A hu 
szárok csakham ar 8  lovas század és l üteg által erősittettek 
meg. Időközben azonban Lederer dandára is Simbschen után 
nyomult Grabáczról, mire a huszárok rövid csatározás után 
Nagy-Jécsára vettettek vissza. Wallmoden egész odáig üldözte 
őket, mivel azonban a helységet gyalogság által megszállva 
találta s a tüzérség, lovasait lekötötte: délután 3 órakor fér-- 
beszakitá az ütközetet, hogy Ramberg megérkeztét bevárja.
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Ez elő is nyomult Grabáczról hadtestével, Nagy Jécsát azonban 
a magyaroktól m ár elhagyatva találta. A III. hadtest és Simb- 
schen dandára erre Nagy-Jécsánál, Lederer dandára Csatádnál 
szálltak táborba. A császáriak vesztettek Családnál 32 embert 
és 2 0  lovat, a magyarok valamivel többet, de semmi esetre 
sem 60— 70 embert.

A miniszterek, Aulich kivételével* ki Kossuthtal m ár 
jul. 31-én éjjel Makóra ment és ott aug. 2-áig maradtak, este 
aug. 2-án érkeztek Aradra, a kormány utolsó székhelyére, 
miután a bankjegysajtó s a katonai telepek fiókjai már előbb 
oda küldettek. Hasonlóan az ujoncztelepek és az alakulásban 
levő osztályok az egyre szőkébbé váló forradalmi területre, 
a  Maros és az alsó Tisza közé helyeztettek át. Kossuth 
3-án megérkezve a várparancsnoki épületben ütötte fel la
kását. Aug. 4-én a kormány a következő rendeletet bocsá
totta ki :

R e n d e l e t .
Harczias viszonyok közt a kormány nem kötheti szék

helyét egyes helyekhez. Valamely helyet azért védeni, hogy 
ott a kormány bizton lehessen; annyi volna, mint a hadako
zást nem főleg hadi érdekek nyomán folytatni. A kormány 
helyt foglal a haza egy vagy más pontján, mert a hadviselés 
következtében lön azon hely biztossá. így a kormány széke
lése nem akadálya, nem terhe a hadjáratnak. — Állandó 
székhelye a nemzeti hatalmaknak, csak a véggyőzelem kivívá
sának, csak a háború befejezésének lehet eredménye. Előbb 
követelni a kormány székelésének állandóságát, annyit tenne, 
mint követelni, hogy az eredmény azokat megelőzze; — Had
viselési szempontok tevék szükségessé nem régen, hogy a 
kormány székhelyét Budapestről Szegedre tegye át. Most ismét, 
midőn vitéz seregeink a Tisza partjánál is vőnek állomást, 
hasonló tekintetek kívánják a kormány helyének megváltozta
tását. — Tudatik annálfógva minden hatósággal, hogy a kor
mány székhelyét Szegedről Aradra telte át* tudatik azért, hogy 
mint hatóságok s azoknak fejei, úgy egyesek is leveleiket,
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jelentéseiket, folyamodásaikat egyenesen Aradra utasítsák. — 
A helyváltoztatás nem változtat semmit a  kormány munkás
ságán s minden vidékre egyaránt terjedő gondoskodásán. — 
Azon kormány, mely a népek szülöttje, mely attól kölcsönzi 
erejét, kitartását, feláldozó jellemét, jól érti, hogy az Magyar
hon határai közt mindenkor egy hős nép megtörhetlen erejé
nek erős alapján á l l ! tudja, hogy a közös szabadság s függet
lenség nevében kiadandó rendeletéi, bárhol keljenek is, tiszte
lettel s engedelmességgel lesznek fogadandók. — Egyetértés, 
kitürés és erős akarat s fáradalmainak sikere nem lesz kétséges ! 
— így kiérdemeljük a szabadságot, melyet fáradságos munka 
nélkül meg nem ad az ég so h a !

Éljen a szabadság! Éljen a haza !
Kelt Aradon, augusztus 4-én 1849.

A m i n i s t e r i u m .

E rendelet az akkori helyzet közepette nem talált többé 
komoly fogadtatásra, sőt inkább vádakkal halmozták el a kor
mányt s oda nyilatkoztak, hogy e rendelet első részét már 
Debreczenből Pestre költözködése előtt meg kellett volna szí
velnie. Még inkább fokozta az elégületlenséget a hivatalnokok
nak a közigazgatás beállott teljes szünetelése folytán szük
ségessé vált tömeges elbocsátása. A még kifejtendő tevékeny
ség Kossuth és Aulich kezeiben összpontosult. A legutóbb fel
állított honvéd zászlóaljakból Vécsey hadteste 2 zászlóaljának, 
2 lovas századának és 1 ütegének bevonásával egy 6500 fő
ből álló uj hadosztály alakíttatott Querlonde alatt. Ezenkívül 
Kossuth m ár korábban 80,000 embernek tudott élelmet bizto
sítani Dembinszkinek és Görgeynek Aradnál összpontosítandó 
seregei számára.

A szőregi állás odahagyása Dembinszki részéről s hátrá
lása ellenkező irányban arra bírta a kellemetlenül meglepett 
kormányt, hogy Dembinszkit ismételten határozottan oda uta
sítsa, vonuljon Arad felé s Görgeynek meghagyatott, hogy 
m enetét gyorsabbilsa, a mit meg is tett, Vécseynek pedig, hogy 
Temesvár ostromával hagyjon fel, ostromágyuit Aradra küldje 
s aztán hadtestével maga is oda siessen, mi azonban Dem-
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binszki gyors hátrálása és intézkedései következtében elmaradt. 
Makónak Schlick gróf által 4-én történt megszállása végül 
arra birta Kossuthot, hogy a bankjegysajtót minden készpénz, 
arany és ezüst-készlettel Lúgosra küldje, hová Duschek is ment. 
Hasonlóan a hadfelszerelési hivatal Facsetre, a fegyvergyár 
Ménesre, a kardgyár és ruházati bizottság R adnára helyeztetett 

,át a nélkül azonban, hogy eme telepek újabban megkezdték 
volna tevékenységüket. Végül a menekvők nagy tömege szin
tén Lugos felé indult.
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LXII.

A döntő csata Temesvárnál
augusztus 9-én.

A bánsági nagy róna ama részén, mely Temesvár felé 
húzódik és a csatatért képezte, egy részben szőlővel beülte
tett, szelíden alászálló, hosszan elnyúló magaslat emelkedik, 
melyen Szt.-András és Kis-Becskerek közt Bessenova község 
fekszik. A magaslatok keletnek a Nyárád patak felé szelíden 
szállanak alá, nyugotnak keresztben szelik a becskereki utat s 
aztán a síkságba olvadnak. Az ide-oda kanyargó Nyárád patak 
Szt.-Andrástól, hol a kakotai magaslatok lépnek közelébe, 
déli folyásában a gyümölcsös és szőlős kertek által környe
zett Szakálháza irányában a Beregszó patak felé siet. A 
Nyárád patak keskeny, medre mocsaras s partjai helylyel- 
közzel magasak. Temesvártól északkeletnek a psóki és a 
vadászerdők terülnek el, melyeknek nyugoti szélét a Beregszó 
patak szegélyezi. Szakálházától délre több apró mocsaras patak 
és a Béga csatorna folyik. A Bessenova és a csóki erdő közötti 
terep sík, de helyenkint nagy kiterjedésű tengeri földekkel 
borított, melyek minden fegyvernem mozdulatait gátolták. A 
fő közlekedési utat egy rósz karban levő ut képezte, melyet 
országutnak neveztek, ez kőhidakon a Nyárád és Beregszó pa
takon vitt át. Az egyetlen épület a rónaszerü síkságon Becs
kerek és Temesvár közt egy csárda.

A császári hadsereg mozdulatainak folytatásában, melyek 
Dembinszki és Görgey egymástól való elkülönítésének fentar- 
tására s a döntő csatának Arad és Temesvár közötti előidézé
sére voltak számítva, az az I. hadtest kivételével, Kis-Becskerek
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környékén volt összevonandó. Aug. 9-én következőleg kellett 
előnyomulni a hadseregnek : Az I. hadtestnek Rácz-Szt.-Péterről 
Vingára, a Sartori-dandárnak Pécskáig, hol átkelések által 
állíttatott helyre az összeköttetés a sereg zömével. Schlick már 
előtte való nap Vinga felé irányított Majláthfalván át Perjám os- 
ról egy 6  lovas századból és 1  lovas ütegből álló elkülönit- 
ményt, hogy az aradi ut felé portyásszon. Az I. hadtestnek 
aug. 10-én be kellett zárnia Aradot a Maros balparlján s a 
Sartori-dandárnak a jobbon Görgeyt szemmel tartani. A IV. 
hadtest Pészakról Hodonyra és elővédé Kárányon át egész 
az aradi útig volt előnyomulandó. A III. hadtestnek Kis-Becs- 
kereken át a Nyárád patakig kellett előnyomulnia s a mögött 
a becskereki úttól jobbra balra állást foglalnia. Egy oldalkü- 
lönitménynek Zsombolyáról Gyertyámoson és Beregszón át 
Szakálházáig. Wallmoden lovas osztályának annyira kellett 
Temesvár felé előnyomulnia, mig a magyarokra nem bukkan. 
Nagyobb csapattestekkel szemben Rambergnek kellett az osz
tályt támogatni és felfogni. Az orosz hadosztály az ágyutar- 
talékkal Haynau báróval Lovrinról Kis-Becskerekre volt vonu
landó. A III. és IV. hadtest, az orosz hadosztály és a lovas
osztály az ágyutartalékkal, — 37 zászlóalj, 44 lovasszázad 192 
ágyúval, — melyek a temesvári csatában részt vettek, 28.000 
főnyi fegyveres állományt képezett. Meg kell itt jegyeznünk, 
hogy a II. hadtestnek Komárom alatt hagyása, az ország 
nyugoti részeiben elhelyezett őrségek, Bianchi és Jablonovszki 
dandárainak elkülönítése folytán más apróbb elvezénylések 
mellett 33 zászlóaljjal, 20 lovas századdal és 72 ágyúval gyön- 
gittetett. a működő hadsereg. Továbbá a beteglétszám 19.000 
főre növekedett, miből 6400 ember az I. hadtestre esett, mely 
ez idő szerint a Maroshoz volt elkülönítve.

Midőn’ Dembinszki aug. 8 -án Kis-Becskerekre ért, megtette 
a hátrálás folytatására vonatkozó intézkedéseket és 9-én reggel 
Temesvár felé indult, és csak hátvédét hagyta még Kis-Becske- 
reknél. Temesvár alá érve, zömét a csóki erdőbe vezette, hol 
födött állást foglalt. Az ott egyesitett magyar csapatok — Guyoné, 
Dessewífyé, Gálé, Vécseyé és Kmettyé, ki aznap délután csat
lakozott Dembinszkihez, — a csak statistákul szolgáló 10.000
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főnyi népfölkelés kizárásával — mintegy 54.000 főnyi harczos- 
ból állottak, Vécsey hadtestével a vadász-erdő ben a vár felé 
fordulva marad.

Wall módén lovas osztálya egy lovas üteg által erősítve 
mint a III. hadtest elővédé 9-én reggeli 4 órakor indult el 
Nagy-Jécsáról és előcsapata 8  órakor Dembinszkinek Kis- 
Becskereknél álló hátvédére bukkant, mely már nagy távol
ságról működésbe hozta tüzérségét. Wallmoden előre hozta 
ütegeit s osztályát kifejlődtette; Simbschent az első és Lederert 
a második harczvonalba. Rövid ágyúzás után a magyar üte
gek a községbe húzódtak vissza, hol az utóvéd födött állást 
foglalt, hogy Wallmoden lovasait az Aranka patakon leendő 
átkelésök közben megrohanják. A kedvezőbb terepviszonyokra 
való tekintettel Becskerektől északra Wallmoden a Lederer 
dandár egy része által megerősített Simbschen-dandárral a 
fenebb megjelölt' irányban Uj-Bessenova felé nyomult, mig 
Lederer dandárénak többi része mint tartalék Becskereken át, 
honnan a magyar hátvéd a Nyárád patak mögé húzódott, 
követte.

Reggeli 5 órakor Becskerek felé indult a III. hadtest, 
hová Ramberg az ütközet kezdetén a 6 . dragonvos ezredet 
Wallmoden jobb szárnyának tám ogatására előtolta. Becske
rekre érve, a hadtest részint a községen át, részint attól délre 
nyomult elő és a tulnan emelkedő magaslatokon fejlődött ki.

Haynau br. Paniutine-nalés az ágyutartalékkal reggelié 
órakor hagyta oda Lovrint s 9 1/., órakor ért Kis-Becskerekre, 
midőn az ütközet Wallmodennél éppen véget ért. 10 órakor 
a Simbschen-dandár előcsapataihoz ment. A mint a III. had
test egyenlő magasságba vonatott Wallmoden mellett, Haynau 
e csapatok további előnyomulását rendelte el Temesvár felé. 
Néhány magyar üteg, melyeket kisebb lovas osztályok fedezlek 
s melyek a Nyárád patak mögött jól voltak elhelyezkedve, 
erős tüzelést nyitott ellenük. Hogy átmenetet nyissanak a 
patakon, Ramberg oly módon állíttatott fel négy üteget, hogy 
kereszttűzbe vették a magyarokét, ezek azonban lassankint 
megerősítették tüzérségöket s fedező - csapataikat s előtörtek 
néhány zászlóaljjal és több lovas osztálylyal a csoki erdőből.



Reggeli 9 órakor érkezett Bem a Dembinszki táborába 
s  midőn megérkeztét ez utóbbinak jelentették, ez a kocsi 
elébe lóvagolt, mely merész honfitársát, hozta a magyarok 
számára, utolsó hadiszinterökre. Kölcsönös szívélyes üdvözlés 
után a következő párbeszéd folyt le közöttük:

D e m b i n s z k i :  ,,Én, tisztelt tábornok, szerencsét k í v á n o k  önnek 
számos győzelmei és sík eréhez. Szerencsés ön. hogy távol volt a kor
mány székhelyétől és az urakkal nem kellett bajlódnia.“

B e m:  ,.Holió, különben sem igen engedelmeskedtem volna.“ 
D e m b i n s z k i :  ,,Nincsenek Erdélyben oroszok 
Be m:  „Sőt igen, több mint valaha.“'
D e m b i n s z k i :  „Akkor hát mit mivel ön itt, az isten szerelmé

ért ? és hány csapatot hoz magával ?“
Be m:  „Hány csapatot hozok magammal? Egyet sem !“• 
D e m b i n s z k i :  ,.Ez esetben még kevésbbé értem, mi hozza önt 

tulajdonkép ide
Be m:  „Nos, hát Kossuth engemet nevezett ki fővezérré. Én tehát 

azért jövök, hogy átvegyem a parancsnokságot.“ — Ezzel előmutatta ki
nevezési okmányát.

Miulán meglepetéséből magához tért, Dembinszki átölelte Bernit 
és mondá : „Barátom, köszönöm, hogy leveszed e nehéz keresztet vál- 
laimról.“

Bem megjelenése a csatatéren uj reménynyel töltötte el a 
csapatokat; a merre megfordult, mindenütt lelkesült «éljen [»-ék
kel üdvözölték Bem rögtön belátta a Dembinszki áll al az erdőségek 
mentében választott állás hiányait, mely csekély tarthatóság 
mellett, jobbról könnyen megkerülhető s hátban nem volt sza
bad, s elhatározta, hogy azonnal tám adásba megy át. Gyorsan 
egymás után több üteget tolt előre az országút .mindkét ol
dalán, különösen pedig ez és Szt.-András közt s ezeknek erős 
tüzelése közben kivonta a csapatokat a csoki erdőből a nyílt, 
közbe-közbe magas tengeri földek által fedett terepre és meg
erősítette előcsapatait a Ny árad pataknál. Bem szándéka az 
volt, hogy a császáriakat arczban ágyutüz által lekösse, és 
Szakálházáról jobbra megkerülje. Este Aradra akart Bem 
vonulni. Aug. “J-ére ép oly kevéssé várt. csatát, mint Haynau, 
ki azt hitte, hogy a nap egyszerűen elő védi ütközettel fog 
lefolyni.

Hogy a Nyárád-pataknál álló magyar elővéd újból meg
kezdődött s erősbödött ágyutüzelését erélyesen viszonozhassa,

G elieh : .Függetlenségi h a rc z . I I I .  kö te t. 08
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Haynau az ágyutartalék 2 tizenkét fontos ütegét vonultatta 
fel a bessenovai magaslat lejtőjére, mi által most már 6  üteg 
folytatott, összpontosított tüzelést. Bem eire 6  század huszárt 
küldött előre a csárda mögött álló tartalékból, melyek bámu
latos gyorsasággal nyomultak elő a Nyárád-patak felé, átkeltek 
rajta s a jobb parton merészen rohantak az osztrák ütegek 
ellen. Túlszárnyalással fenyegetve, gyorsan visszahúzódott a 2 
tizenkét fontos üteg és Haynau a Simbschen-dandárt 1 lovas 
üteggel vetette a huszárok elé Mivel azonban Szakálbázáról 
nagyobb magyar csapatok kezdtek mutatkozni, a Lederer dan
dáréhoz tartozó 5. vértes ezreit a 6 . dragonyos ezreddel leendő 
csatlakozás végett a III. hadtest jobb szárnyára rendeltetett.

Simbschen dandára. mely a huszárok elszánt rohamánál 
a bfilpartról tüzérség által is erősen lövetett, konok összecsapás 
u tán  visszavetette a huszárokat, kik három ágyút, is cserben 
hagyni kényszerültek. Haynau erre űzőbe vétette a huszárokat 
a Simbschen dandár által. Egyes századok gyorsan átkeltek a 
Nyárád-patakon. de elszakadtak egymástól s inegrendittettek a 
közelebb vonult magyar ütegek tüze által, a huszárok újabb 
rohamai pedig oly módon visszavetették őket, hogy magukkal 
ragadták a dandár többi részét s az előbb elfoglalt, három 
ágyút is hátra hagyták.

Miután Bem egyre több üteget tolt előre, mi nyilván 
hiba volt, ha csak 1 0 -én Aradnál akart csatát vívni, belátta 
Haynau, hogy most m ár ennek kell kifejlődni. Ez okból a K.-Becs- 
kerek mögött táborozó Paniutine orosz hadosztályát, s a fő 
ágyutartalékot. magához vonta, a ÍII. hadtestet az országuttól 
balrább hagyta előnyomulni s seregével a Nyárád-patak mögött 
kissé előretolt balszárnynyal a következő á fást foglaltatta:

Az uj-bessenovai magaslaton az orosz hadosztály fejlő
dött ki három saját nagy ütegével. 36 ágyúval arczéle előtt. 
Ezektől jobbra csatlakozott 6  osztrák üteg az ágyutartalékból 
36 ágyúval Ezzel egyenlő magasságban az országuttól jobbra 
állott a III. hadtest hasonlóan előrevont ütegeivel. A 6 . drago
nyos ezred a legszélső jobbszárnyat képezte, az 5. vértes 
ezred a jobboldalt födte és Simbschen dandára az orosz had
osztály balszárnyán állíttatott fel, mig 2  ütege az oroszoktól
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balra vonult fel. Tartalékul mindössze négy orosz zászlóalj 
szolgált. 12 ágyúval, és Kis-Becskerek két orosz és egy osztrák 
zászlóalj által m aradt megszállva.

Az itt vázolt állásban akarta Haynau a magyar tüzér
séget megrendíteni és ott mindaddig kitartani, mig a IV. had
test a csatatérre megérkezik

Bem hosszú, nagyon szétszórt ágyuvonala mögött, a 
temesvári országút mindkét felén és Szt.-András felé támadásra 
csatarendbe állította hadtesteit. Csakhamar nagyszerű ágyuharcz 
fejlődött ki, melyben osztrák részről 108 ágyú, — köztük sok 
1 2  fontos — magyar részről 1 2 0 , összesen tehát 228 ágyú 
vett részt. Két órai ágyúzás után a magyar ütegek előbb rend
kívül élénk tüzelése lőszerhiány miatt alább kezdett hagyni és 
az osztrák lő ágyutartalék egész a Nyárád-patak partjáig nyo
mult elő. Hogy beállott lőszerhiánya mellett is még egy ideig 
feltartóztathassa a császáriak előnyomulását, Haynau figyelmét 
annak jobb szárnyára, akarta terelni. E végből előnyomultatta 
Kmettyt az ellen, de bár közel jutott is Kmetty az osztrák 
jobb szárny megkerüléséhez, Haynau nem aggódott miatta, mert 
már határozott előnyben volt s a IV. hadtestnek nem sokára kéz
nél kellett lenni. Délután 4 órakor döntő fordulat állott be. Lich
tenstein Ferencz hg. hajnali 4 órakor elindult Pészakról, egy 
portyázó csapatot Medvey százados alatt Kakotára irányitolt. Az 
utóbbi az aradi országúton a magyarok utolsó ostromágyuira és 
társzekereire bukkant, melyek útban voltak Temesvárról Aradra 
s 4 ágyút, 260 társzekeret, 82 lovat ejtett hatalmába s 280 
embert foglyul. A többi részint Aradra, részint, vissza Temes
várra menekült. Ezek találkoztak a népfelkeléssel, melyet Bem 
mindjárt megérkezése után serege haszontalan és hátrányos 
alkatrészének tekintett és szintén Aradra küldött. Most tehát 
ez is visszatért s Bem a sereg jobbszárnya mögött állította 
fel. Siegénthal elővéd-dandára Káránynál visszaszorított egy 
magyar elkülönitményt, melynek a forgalmat kellett volna biz
tosítani az aradi utón. Lichtenstein hg. déltájban ért Hodonyra 
s itt hallván a Temesvár alól lövő erős ágyúzást., rögtön saját 
ösztönéből Sz.-Andrásra indult Herzinger gránátos hadosztá
lyával és saját ágyutartalékával, mi által Haynaunak az utón
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vett ama parancsa, hogy a csatatérre nyomuljon, tárgytalanná 
vált. Siegenthal dandárának, melyhez aztán Lichtenstein is 
ment, megparancsolta, hogy az aradi országúton s a Nyárád- 
patak félé nyomuljon elő. Sz.-Andráshoz érve, a herczeg had
testével Bem jobboldalában állott s csak elő kellett nyomulnia 
a Nyárád-patakon át abban az irányban, hogy hátban is 
fogja őt.

Herzinger gránátos osztálya Sz.-Andrásra érve, attól balra 
foglalt állást s azonnal 2  tizenkét fontos üteget hozott tevé
kenységbe, melyek gyors visszavonulásra bírták a magyar 
jobb szárny előre tolt ütegeit. Midőn erre még 2 tizenkét fontos 
üteg egész a Nyárád-patakig nyomult, itt is gyorsan vissza- 
siettek a magyar ütegek s a középhadéi már korábban vissza
húzódtak a császári sereg arczvonala előtt jól elhelyezett és 
előnyomult ágvuvonal intenzív tüze előtt. Ez még nem lett. 
volna a legrosszabb, de a váratlan támadás a jobboldalban azt 
eredményezte, hogy a népfölkelés, mely mint tudjuk a jobb
szárny mögött állott, szét szaladt és számos társzekér és lő
szerkocsi, melyek az aradi útról visszatértek és szintén ott 
állottak, vad futásban száguldott lova a temesvári utón.

Nagy mérvben fokozta végül a zavart, hogy Lichtenstein 
hg., mert a Nyárád-patak Sz.-Andrástól nyugotra mocsáros, 
Herzinger ütegeit a községtől délre fekvő kőhidra vonultatta, 
mely mellett sebtében még egy hadihid veretett. Mig az ütegek 
a hidak mindkét oldalán felvonultak, a gránátos o-ztály mind
két felől átkelt a patakon. Időközben Sz.-Andrástól keletre 
Siegenthal dandára is az aradi országúiig előnyomult s a töltés 
hidján átkelt a Nyárád-patakon s ily módon a magyarok há
tában jelent meg.

Erre a magyar jobbszárny már hátráló gyalog- oszlopai 
is rendetlenségbe jutottak s Így siettek a vadászerdő felé. 
Hátrálásuk fedezésére két huszár ezred három üteggel állást 
foglalt az osztrák IV. hadtesttel szemben. Ekkor azonban meg
jelent egy vezérkari tiszt, ki egy röppentyű üteggel s egy 
fél lovas századdal átkelt a Nyárád-patakon a huszárok 
háta mögött, kiket egyidejűleg Herzinger 4 és Siegenthal 2 
ütege szintén öldöklő kereszttűz közé fogott; a huszárok és
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egyik ütegök korábbi szilárd m agatartása meg lön törve s 
sűrű tömegekben nyakra főre futott mindenki a vadászerdő 
felé, hová a IV. osztrák hadtest is irányát vette, miután át
kelt a Nyárád-patakon. Erre aztán a császári sereg zöme is 
előre nyomult állásából a Nyárád-patakon át. Legelőbb a 
Simbschen-dandár lépett át rajta, ezt Paniutine orosz had
osztálya, az ágyutartalék s végül a III. hadtest követte.

Mig az osztrák zömnek szemben semmi ellenállást nem 
kellett leküzdeni, a jobbszárnyon a megkerülésére Szakálhá- 
záról előnyomult, Kmetty hadosztályát kellett visszavetni. Erre 
a jobboldal fedezésével egy üteggel megbizott 5 vértes ezred
hez a 6 . dragonyos ezred két százada s az ágyutartalék három 
ütege a 2 . vértes ezred egy századának fedezete alatt utalta
tott. Rövid ágyúzás után Kmetty, ki időközben értesült a m a
gyar középhad és jobbszárny futásáról, Szakálházán át a csoki- 
erdőbe húzódott v issza-s az említett községet hátvéde által 
szállatta meg.

Minthogy Haynau az erdőségekben még további ellenál
lásra vélt találhatni, seregét további előnyomulásában inkább 
a központ felé összpontosittatla. E végből Herzinger hadosztá
lyának, mely messze előre hatolt, meg kellett állam, hogy a 
Simbschen-dandár és az ágyutartalék megérkezését bevárja. 
Siegenthal dandára mindjárt a Nyárád-patakon történt átke
lése után a vadászerdő megkerülésére s az aradi összeköt
tetések megszakítására különittetett el balra Á fő ágyutar- 
talékból két üteg legott tüzet nyitott a vadászerdő ellen, mit. 
magyar részről csak gyengén viszonoztak. A temesvári or
szágút mellett, összpontosult a csárda mellett az orosz had
osztály s a 111. hadtest.

A kilencz órai ha.rcz befejezettnek volt tekinthető, mert' 
a magyarok az erdőségekben sem fejtettek ki többé említésre 
méltó ellenállást, s az ágyudörgés csakhamar végképen elné
mult. Az erdőségekben leírhatatlan zavar uralkodott, a hon
védek kisebb - nagyobb csapatokban bolyongtak ide s tova. 
nagy lármával, összeszedésök nem volt könnyű dolog. Az egész- 
hadseregből csak Vécsey hadteste és Kmetty hadosztálya 
maradt ép. Bem már a csata vége felé belátta, hogy Aradot
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nem érheti el s Lúgost jelölte ki hátrálási pontul, hová 
az esti szürkület beálltával kellett volna indulni. A hátrálást 
Vécseynek kellett fedezni, az ő hadtestének az egész napon 
át nem volt más teendője, mint a temesvári várból elhamar
kodva tett kitörést könnyű szerrel visszaverni.

Rukavina br. altábornagy várparancsnok meghagyására 
Blomberg br. ezredes ugyanis a 2. dsidás ezred hat századá
val, 4 gyalog századával, egy lövész osztaggal és egy üteggel 
délutáni 3 óra tájban kitört az erősen szorongatott várból, 
Vécsey azonban visszaszorította. Haynau pedig részint vágyó
dásból, részint ama lehetőség miatt, hogy Bem aug. LO-én — 
a magyar táborban uralkodott iszonyú zűrzavart nem is 
sejtette — összeszedett csapataival újabb ütközetet kisért meg 
s Görgey Arad felöl előnyomulhat, még az nap felszabadította 
a várat.

Miután Herzinger hadosztályának egyes zászlóaljai már 
korábban a vadászerdőbe és három orosz zászlóalja a csoki 
erdőbe küldetett, valamint több üteget a két erdő közötti tisz
táson állíttatott fel, hogy ezeket a magyaroktól megtisztítsák, 
Haynau 3 lovas századdal s 1 lovas üteggel a vár felé vág
tatott. 9 órakor ért a bécsi kapu elé, mely csakhamar fel
tárult, mire a veszteségek és ragályok által nagyon megfogyott 
derék őrség örömrivalgással üdvözlé őt.

A veszteség a temesvári csatában az osztrák csapatok
nál halottakban 1 tiszt, 34 közember, sebesültekben 7 tiszt, 
153 közember, az oroszoknál holtakban 1 közlegény, sebesül
tekben 3 tiszt és 16 közember volt. A veszteség magyar rész
ről tüzetesen nem ismeretes, de körülbelül kétszer akkora 
lehetett. Ellenben Bem 6000 embert vesztett foglyokban és 
1 0 ,0 0 0 -et megszököttekben, kik fegyverzetöket elhányva min
den irányban elszéledtek. Az aránylag csekély veszteségek 
ama körülménynek tulajdonitandók, hogy a nagy harcz egyes 
lovassági összecsapások mellett csak tüzérségi tömegek által 
vivatott. A gyalogság épen nem jö tt tűzbe. A magyarok vesz
tesége foglyokban és szökevényekben a demoralizáczió kifo
lyása volt, melyet Dembinszki gyors hátrálása Szegedről 
Temesvárig idézett elő s a IV. osztrák hadtest döntő oldal- és
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háttámadásai teljes kitörésre juttattak. A vereséggel, melyet a 
magyar föhaderő Temesvár alatt szenvedett, el volt döntve a 
forradalom sorsa. A m i  t o v á b b  t ö r t é n t ,  c s a k  e n n e k  
a k i f o l y á s a  v o l t .

A császári sereg éjjel a következő állást foglalta el: 
A IV. hadtesttől Herzinger hadosztálya a vadászerdő és a 
Nyárád-patak közt táborozott. Siegenthal dandára Kovácsi 
mellett az aradi ut közelében. A III. hadtestből 2 zászlóalj 
Szakálházát szállotta meg, a zöm egész a temesvári erőd 
vársikjáig hatolt s ott ütött tábort. Paniutine orosz hadosztálya 
a kis-becskereki ut mellett szállott táborba a csóki erdőben 
és mögötte. Simbschen lovas dandára, mely Haynaut Temes
várra lovaglása alkalmával oda követte, ottan maradt, Lederer 
dandára pedig a csárda mögött táborozott

A magyar csapatok, melyekkel az uralkodó zűrzavarban 
nagyobb részt nem lön tudatva a hátrálási vonal, torony irá
nyában részint Denta, részint Remete felé fordultak. És Vécsey 
hadteste, mely a Remete felé vivő utón vonult vissza, ézintén 
nagy zavarba jutott a sötétben egy a hadoszlopba csapott 
ágyúgolyó által. Drasztikusan illusztrálja a sereg állapotát az 
a rövid jelentés, melyet Guyon tett. Ez igy hangzo tt: «Temes
vár, 1849. aug. 9. A t e m e s v á r i  c s a t a  e l v e s z e t t .  Az  
e l l e n s é g  n a g y o n  e r ő s  v o l t .  (?)A  s e r e g  t e l j e s e n  
s z ó t  v a n  v e r v e .  D e s s e w f f y  L ú g o s r a  m e n t ,  
h o g y  a l o v a s s á g o t  ö s s z e s z e d j e ;  é n  is o d a  u t a 
z ó  m,  h o g y a g y al  o g s á g o t  é s  t ü z é r s é g e t  ö s s z e 
s z e d j e m .  R é m  v á l l p e r e c z é t  t ö r t e .  — G u y o n  s. k.»

A csata leírásához még némely észrevételeket kell csatol
nunk Rém vezényletéről. Mindenek előtt ki kell emelnünk a 
sajátságos helyzetet, melybe Rém a főparancsnoksági kérdés
nek az utolsó pillanatban történt megoldása által jutott, 
a midőn egy előtte a parancsnokoktól lefelé teljesen ismeretlen 
sereg vezényletét kellett a csatatéren s kedvezőtlen állásban- 
átvennie, mi által rögtön hozandó határozataihoz hiányzott az 
általános tájékozottság. A csapatok elővonása a födött állásból 
s a támadásba való átmenetei igen czélszerü intézkedés volt a 
hátrányos helyzet megváltoztatására, hibát követett el azonban
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Bem az által, hogy a tüzérséggel mindjárt kezdetben tett 
nagyon is határozott fellépése folytán túllépte az egyszerű ü t
közet keretét, egészen belemélyedt a tüzérségi harczba s ez
által ágyúcsatát idézett fel, mely mellett gyalogsági tömegei 
teljesen tétlenek maradtak. A hosszan tartó ágyúzás alatt egy 
nagyobb részt tám adásra « az osztrák balszárny megkerülésére 
kellett volna felhasználni, hogy ez lehetőleg elszorittassék az 
aradi úttól. Ehelyett azonban épen az ellenkező történt, Kmetty 
nagyon későn és inkább tüntetőleg irányiitatott a jobbszárny 
ellen.

Dembinszkiről meg kell jegyeznünk, hogy átadván a pa
rancsnokságot Bemnek, a csapatok lankadlságára és szükséges, 
ellátására való tekintettel lelkére kötötte ennek,*) hogy 9-én 
semmi komoly vállalkozásba ne kezdjen s lehelőleg még 1 0 -én 
is pihenőt engedjen nekik, mire Bem gunymosolylyal válaszold : 
« I g e n . d e  ö r ö k k é  c s a k  n e m  h á t  r  á 1 h a t a z  e m b e r ! »  
S midőn Dembinszki a csata alatt is ajánlotta neki egy ízben, 
hogy egyes csapatokat húzzon vissza, felkiáltott Bem : « S e n k i  
s e  v i s s z a ,  m i n d e n k i  e l ő r e ! »  Midőn már osztrák csa
patok nyomultak be a vadászerdőbe. Dembinszki, Mészáros, 
(íuyon, Vécsev és Dessewffy még a vadásziakban voltak, hová 
vállperecz-törés következtében, melyet az ágyúzás alatt lová
ról leesve szenvedett, Bemet, is szállították, hogy az első 
orvosi segélyben részesüljön. Aztán mindnyájan Lugos (élé 
indultak.

*) Azt azonban nehezen mondta meg neki, hogy Szeged elhamar
kodott elhagyási alkalmával tömérdek élelmi és lőszert hagyott ottan s 
ennek következtében serege hátrálás közben nagy nélkülözéseket szen
vedett, különben alig bocsátkozott volna Bem ily komoly vállalkozásba.
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LXIII.

Némely megjegyzések Görgey meghiúsult egyesüléséről Dembinszkivel. — 
Görgey hátrálása Aradig. — A saági ütközet. — Rüdiger további előnyo

mulása.

A temesvári vereség nem történik meg. ha Dembinszki 
és Görgey Aradnál vagy Temesvárnál egyesülnek, sőt inkább 
Haynau az orosz főhadsereg mozdulatainak nehézkessége és 
saját gyors előnyomulása mellett aránylag gyönge seregével 
nagyon könnyen veszélyes helyzetbe juthat, minthogy a bán 
közreműködésére a döntés pillanatában nem számíthatott. — 
Ki kell azonban itten emelnünk, hogy egymástól messze el- 
válaszlott két hadsereg mozdulataira számított kellő időbeni 
egyesülés egy uj hadműveleti alap támpontján az üldöző 
ellenséggel szemben a legnehezebb hadászati problémák közé 
tartozik, főleg ha kiszámíthat lan eshetőségek is állanák be s 
egyik vagy másik hadvezér elhatározásai időnkinti helyzetéhez 
képesl — forradalomban más indokból is — lényeges válto
zást szenvedhetnek.

Így Görgey amaz elhatározás következtében szakította 
félbe a Hernádnál addig nagyon ügyesen keresztülvítt há trá 
lását, hogy az alsó tiszai hadsereg érdekében a Tiszától el
vonja és önnön magára irányítsa az oroszok zömét. Ez nagyon 
koczkáztatott. vállalkozás volt, melynél már kételkedett a lehe
tőségben, hogy az oroszokat a Tiszán leendő átkelésben meg
előzheti s Aiadot, elérheti-e. Görgey pillanatra elvesztette a 
legközelebbi hadműveleti őzéit szemei elől, elhatározása azon
ban egy indokolt eszmén alapult, azt sem tételezhette fel, hogy 
Dembinszki a Haynau által a szőregi töltésnél ráerőszakolt
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egyetlen megállóhellyel, Szegedről Arad helyett egy futamban 
Tem esvárra hátrál.

Ha ez nem történik, miként látni fogjuk, még is létre
jött volna Görgey és Dembinszki seregeinek egyesülése, az 
előbbinek a Hernádnál ídőzése s az utóbbinak ellenkező 
irányban történt hátrálása daczára is. Mert Görgey elővédét 
— Nagy Sándort — aug. 7-én Nagy-Szalontáról Nagy-Zeréndre 
tolta, mig maga a zömmel Nagy-Szalontára ment. Itt vette 
Görgey Aulichtól az értesítést, hogy Dembinszki feladta sző- 
regi állását és parancsot kapott, hogy Aradra húzódjék vissza. 
Egyúttal felszólittatott Görgey, hogy menetét úgy rendezze 
be, miszerint legalább serege egy része aug. 9-én Aradra 
érjen. Ehezképest tette meg aztán Görgey további menet- 
intézkedéseit, melyek szerint Nagy Sándornak 8 -án Zimándra,
9-én Aradra kellett vonulnia, mig a III. és a VII. hadtestek
nek ugyanazon az utón állomásonkint kellett őt követni, hogy 
aug. li'-én  együtt legyen a sereg Aradon; 9-én maga Görgey 
is Aradra ért az I. hadtesttel, melynek Nagy-Buszáknál kellett 
a  Sartori-dandár ellen állást foglalnia, mely az nap Pécskára 
érkezett.

Csak Aradon értesült róla Görgey, hogy Dembinszki 
önhatalmúlag Temesvárra húzódott vissza, hová most már 
ő is kénytelen lett volna seregét irányítani, hogy kétnapi menet- 
megnyújtással Dembinszkivel egyesüljön. E végből aug. 10-én 
reggel 4 órakor Nagy Sándort az 1. hadtesttel a temesvári 
utón indította el Görgey, hogy Vingáig elönyomuljon, Leinin- 
gennek a III. és Pöltenbergnek a VII. hadtesttel aztán 11-én 
ugyanoda kellett őt követni, hogy aug. 12-én Dembinszki 
seregével Temesvárnál összeköttetésbe lépjen. Ha tehát Dem
binszki Szőregről Aradra húzódik vissza, a magyar csapatok 
által megszállott várra támaszkodva aug. 9-én az I. hadtesttel 
és 10-én Görgey seregének többi részével egyesülhet ottan. 
És ugyanaz kevésbbé kedvező körülmények között Temesvár
nál is megtörténhetett volna, feltéve t. i. hogy Dembinszki, ha 
serege érintetlenül marad, nem hátrál vala rögtön tovább Te- 
másvárról, a mi most már minden kétségen kivül áll, mert 
emlékiratai 387. lapján szószerint ezeket mondja Dembinszki:
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«Mindenekelőtt nem vívtam volna csatát aug. 9., hanem 
•e napon a sereget Temesvárra vezettem volna, hol Vécsey 
tábornok elegendő élelmiszerről gondoskodott. Ha a-következő 
napon báró Haynau táborszernagy támadási hajlamot mutat, 
akkor a visszavonulást az egész hadsereggel — beleszámítva 
az ostromló hadtestet is — tovább folytatom Rékas felé; ellen
esetben. aug. 10-két a sereg pihentetésére f'orditom. A vissza
vonulás E r d é l y b e  egyes hátvéd-ütközetekkel szakadatlan tör
tént volna, — oly formán, mint az eddigi, a s z ő r e g - t e -  
m e s v á r i  t ö r t é n t »  (bravo!).

Látszik tehát ebből, hogy Dembinszki saját szakállára 
hiúsította meg a Görgeyvel leendő egyesülést. Miután elmondja, 
hogy felkérte Vécseyt, tegyen előintézkedéseket seregének 
Temesváron leendő ellátásáról, emlékiratainak 367. lapján igv 
fo lytatja: «midőn futár érkezett Aradról azon parancscsal, 
hogy az egész sereget gyors menetekben haladéktalan oda 
vezessem. A rendeletet Aulich tábornok s hadügyminiszter és 
maga Kossuth irta alá, kinek rendeletéből a nehány napja 
Lúgosra szállított bankjegy-nyomda, minden készpénz, arany- 
és ezüslkészlettel együtt ismét visszaszállittatott Aradra. Hasz
talan volt minden törekvésem ezen rejtélyes intézkedések meg
fejtésére ; az egészben Görgey befolyását láttam. Ez utóbbi 
ellene volt az általam megpendített azon eszmének, hogy min
den rendelkezhető magyar haderőt Erdélyben egyesilsünk stb. 
stb.» í g y  t e h á t  D e m b i n s z k i  e g y  á l t a l a  m e g p e n 
d í t e t t  e s z m é t ,  t e r v n e k  t e k i n t e t t .  «De»— mondja 
tovább Dembinszki a 368. lapon — «nem törődve a kapott 
parancscsal, szállásmesteremet Kis-Becskerekre küldém, hogy a 
délután indulandó sereg számára szállásról gondoskodjék.» Lát
szik tehát, hogy Dembinszki kerülte a Görgeyvel való egyesülést.

A 9-én Temesvárnál lefolyt csatáról és annak szeren
csétlen kimeneteléről még mit sem tudtak Aradon, midőn 
azonban Nagy Sándor 10-én a Maroson át a temesvári ország
úton előnyomult, egy Temesvár alól jövő sebesült honvéd 
tiszttel találkozott, ki közölte vele, hogy előtte való nap 
Temesvárnál csata volt, melynek következtében a sereg Lú
gosra hátrált.
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Schlick gr. 9-én éjjel hadteslének zömével Vingára ért és 
a 8 -án Perjámosról elküldött, 6  lovas-századból és 1 lovas
ütegből állott elkülönitmény Lichtenstein Frigyes hg. alatt 10-én 
elérte az aradi utat, hol egy Temesvár környékéről menekülő 
hadszervonatot szétugrasztott. A hírre, hogy osztrák csapatok 
közelednek, a Féregyház és Fűskút közelében állott, jobbára 
kaszával felfegyverzett és ujonczokból állott zászlóaljak Asbóth 
tartalékából már korábban fül ássál menekültek Lippa felé, hol 
a Maroson át Kuvinrá húzódlak.

10-én d. e. 11 órakor Arad felé nyomult Schlick Vin- 
gárói, hogy foganatosítsa a várnak a Maros bal partján leendő 
körülzárását. Egy 2-lovas századból 4 ágyúval álló elkülönit
mény Boxberg őrnagy alatt Fönlakon és Uj-Bodrogon át elő
nyomulva, Schlick baloldalát volt fedezendő s az összeköttetést 
a Sartori-dandárral fentartandó. Schlick elővédé Saágh előtt 
nehány előre tolt buszárszázadra bukkant, melyeket két üteg- 
tüzelése által hátrálásra kényszeritett.

Nagy Sándor a szőlőkkel és erdőségekkel borított ma
gaslatokon Saágh és Arad közt igen jó állást foglalt had
testével. A jobb oldalt Uj-Bodrog felé huszároszlályok fedték. 
Déltájban jelentette Nagy Sándor Görgeynek, hogy az ellenség 
Saágh mögött áll, ő pedig a községen innen s védelmiieg 
tartja magát. További utasításokat kért arra  az esetre, ha túlerő 
által támadtatnék meg. Egyúttal tudatta Görgeyvel a Dem- 
binszki seregéből megsebesült Őszt. nyilatkozatát is.

Schlick kifejlődtetvén csapatait, elővédét Reischach alatt, 
kinek dandára támogatásul utánnyomult, tám adásra küldte 
előre. Csakhamar igen élénk ágyutüz fejlődött ki, melyben 
Nagy Sándor tüzérsége kezdetben túlnyomónak mutatkozott. 
Jobb oldalában azonban nyugtalanitá. őt. egy 1 lovas század
ból 2  ágyúval álló kis elkülönitmény megjelenése, melyet még 
egynéhány követett. Délutáni t órakor jelentette Nagy Sándor 
Görgeynek : «Az ellenség túlnyomó erővel nyomul elő. — 
A leggyorsabban további parancsokat kérek, annál is inkább, 
mert jobboldalunkat megkerüléssel fenyegeti.» — Görgey az 
első jelentésre megparancsolta Nagy Sándornak, vegye fel és 
vívja végig elszántan a harczot. Ha visszaszorittatnék, az
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országút mindkét oldalán Uj-Aradra húzódjék v isszás fedezze 
ezt a helyet s az átkeléseket a Maroson. A második jelentésre 
maga Görgey is Nagy Sándorhoz indult, de már Ó-Aradon 
útközben vette a harmadik jelentést az I. hadtest hátrálásáról.

Schlick ugyanis, hogy Nagy Sándor ágyúzását, ellen
súlyozza. egy 12 fontos üteget az utón a középhad ellen, egy 
6 fontos és 1 röppentyű üteget pedig 2 lovas-század fedezete 
alatt állásának balszárnya ellen irán y itó l s aztán rohamot 
vezényelt ellene. Ezt Reischach dandára, melyet Schneideré 
tartalék gyanánt követett, két oszlopban könnyű szerrel haj
totta végre, minthogy csak nagyon csekély ellenállásra talált, 
miután Nagy Sándor baloldala és háta miatt aggódva, elren
delte a hátrálást. Nagy Sándor Uj-Arad előtt foglalt állást s 
megszállotta az attól keletre fekvő Kis-Sz.-Miklóst. Schlick 
egész Uj-Arad elé követte őt. hadtestével s este megkezdette 
a vár körülkerítését a. Maros balpartján, hová 11-én a Sartori- 
dandár is rendeltetett. A veszteség Saágnál osztrák részről 
1 halott és 14 sebesült, a magyaroké szintén jelentéktelen volt.

Aug. 11-éré virradó éjjel megváltoztatta Görgey had
testeinek állását. A III. a VII-nek helyében Buszakra jött, 
utóbbi pedig Querlondedal egyesülve a hidon át Uj-Aradra 
vonult s az -I. egészen Kis-Sz.-Miklősra helyeztetett át. E két 
hadtestnek minden áron vissza kellett verni egy esetleges tá
madást, mely 11-én Uj-Aradra tétetnék. E napon egyébiránt 
Görgeynek, 10-én kiadott parancsa szerint, az összes had
testeknek korán le kellett főzetni és menetkészen tartani 
magukat.

Felemlitendőnek tartjuk még, hogy Görgey Aradra érkez- 
tekor jelen volt, midőn Szemere és Batthyány jelentést tettek 
a kormánynak az oroszokkal folytatott békealkudozásokról. 
Miután felemlítették, hogy Görgey nem volt megelégedve a 
móddal, amint azokat megkezdették, ismételte Kossuth előtt, 
hogy haladéktalanul fel kell ajánlani a magyar koronát az 
oroszoknak. Kész örömest elhagyjuk itt eme alkudozási epizó
dokat az oroszokkal, melyek a v é d e l m e z e t t  e l v e k n e k  
m e g t a g a d á s á t  é s  p o l i t i k a i  é r e t l e n s é g e t  i n v o l 
v á l n a ,  ha a feltevés, hogy Miklós czár a forradalom ke
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zéből elfogadhatja Magyarország koronáját, nem az Ausztria 
elleni boszu kifolyása lelt volna.

$ Mialatt az osztrák I. hadtest Aradot a Maros balpart
ján  körülzárta, az orosz főhadsereg csapatai is közeledtek 
további előnyomulásuk közben a jobbparthoz. A III. hadtest 
— Rüdiger — elővédéből aug. 9 én 2 kozák ezred Madarasra, 
1 dsidás ezred Mezö-Gyánra ért, a lovasság zöme pedig 
Nagyváradon maradt. Kétszáz osztrák fogoly, kik itten hátra
hagyattak, a váracs megszállására használtatott fel. Rüdiger 
gr. Debrec éntől Nagyváradig 60,000 és itten további 120,000 
kenyéradagot harácsoltatott össze csapatainak. Aug. 10-én 
Kisjenőig tolatott elő a két kozák ezred, a dsidások Nagy- 
Zeréndre mentek, a lovasság zöme Nagy-Szalontára s a gya
logság Nagyváradra. Aug. t l - é n  Simándig nyomultak a kozá
kok, a dsidások Kisjenőig. a lovasság zöme Nagy-Zeréndig s 
a gyalogság Nagy-Szalontáig. Ebből 3 zászlóalj és 8 ágyú 
Cannabich tábornok alatt Nagyváradon maradt őrségül. — 
Paskíewitsch hg. a sereg zömével Debreczenben maradt, hol 
csak aug. 9-én, tehát a temesvári csata napján értesült, 
hogy Makót már osztrák csapatok tartják megszállva. Ez öt 
nappal elkésett legújabb hírre meghagyta a tábornagy Rüdiger 
grófnak, állapodjék meg lovasságával a Fekete-Kőrösnél s 
gyalogságával Nagy-Szalontánál és várja be, mihez kezd Gör
gey. Arad felé csak akkor nyomuljon tovább Rüdiger, ha 
Görgey elhagyná Aradot, hogy a teljes körülzáratást kikerülje 
vagy ha Haynau br. kérné fel rá s maga is Arad felé akarna 
előnyomulni. De ha támadásba menne át Görgey az osztrákok 
ellen, a k k o r  c s a k  t ü n t e s s e n  R ü d i g e r  A r a d  f e l é  
s e  k ö z b e n  n a g y o n  ó v a t o s a n  j á r j o n  e l  é s  j ó l  
f o n t o l j a  me g ,  h o g y  a m a g a  h a d t e s t é r e  v a n  
u t a l v a  s t o v á b b i  t á m o g a t á s r a  c s a k  t ö b b  n a p  
m ú l v a  s z á m í t h a t .  Természetesen Debreczen felől. És 
hogy minden eshetőségre biztosítva legyen, aug. 11-én két. 
hadoszlop küldetett onnan Nagyvárad felé, melyeknek egyike 
a 12. gyalog hadosztályból és az ahoz beosztott 2 lovas
ezredből, a másik az 5. gyalog hadosztályból és egy vadász 
zászlóaljból állott s aug. 13-án kellett Nagyváradra érkezniük.
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A Rüdiger alatt álló orosz csapatok itt leirt m ozdulatai
ból kitűnik tehát, hogy elővédjük, a kozákok, aug. 11-én még 
hat mértföldnyi távolságra voltak Aradtól, a gyalogság a 
tüzérséggel Nagv-Szalontán állott az nap, tehát csak aug. 14-én 
jelenhetett meg Aradon; végül, hogy a 11-én Debreczenből 
elindult két oszlop csak aug. 18-án érhetett Aradra. Ha fon
tolóra veszszük még Paskiewitsch Rüdigerhez intézett paran
csának egy további záradékát, mely oda hangzott, hogy ha 
Haynau br. Temesvárra vonult, az osztrák főparancsnok egy
szerű felszólitására s az ő, Paskiewitsch megelőzőleg kikérendő 
külön engedélye nélkül ne bocsátkozzék valamely magános 
merész mozdulatba Arad irányában : kitűnik, hogy Görgey
11-én és a következő két napon orosz részről nem volt aka
dályozva abban, hogy hátrálását a Maros jobb partján foly
tassa, annál is inkább, mert Rüdigernek Paskiewitschtől en
gedélyt kellett kérnie arra, hogy figyelő állását elhagyva, előre 
nyomuljon.



848

LXIV.

Minisztertanács Aradon. — Értekezlet Kossuth és .Görgey közt. — Görgey 
i nyilatkozata az esetleges fegyverletételről. — Észrevételek. — Görgey fel
szólítása Kossuth és a kormány leköszönése s a legfőbb hatalom ráru- 
házása tárgyában. — Csányi, Vukovícs és Aulich levele Kossuthhoz, 
melyben a leköszönést sürgetik. — Kossuth- és a kormány leköszönési 
kiáltványa a nemzethez. — Görgeynek a legfőbb hatalom átvevését tudató 
kiáltványa. — Rüdiger gróf levele Görgeyhez. — Görgey levele Rüdiger- 
hez. — Haditanács. — Magyar követek elküldése Rüdigerhez a fegyver- 

letétel tárgyában.

Aug. 10 én délelőtt, minisztertanácsra hívlak Görgeyt. 
Kossuth azzal a közléssel nyitotta meg a tanácskozást, hogy 
Dembinszki hadserege egy hozzá érkezett megbízható bir sze
rint győzelmet aratott 9-én Temesvárnál az osztrákok fölött. 
Ezek támadtak és Dembinszki mindenesetre kész volt ismét 
azonnal hátrálni, ekkor azonban hirtelen megjelent Bem, átvette 
a  parancsnokságot s a támadásba történt rögtöni átmenetei 
idézte elő a kedvező fordulatot. E közleménynyel azt a tényt 
állította Görgey szembe, hogy egy osztrák hadtest Temesvárral 
háta mögött támadólag lépett fel Arad ellen, mely elől Nagy 
Sándor épen hátrál. Görgey hozzátette egyébként, hogy ha a 
Dembinszki-féle sereg győzelme valónak bizonyul, a  Nagy 
Sándort üldöző hadtest 24 óra alatt szét lesz ugrasztva; mert 
ő a III. és VII. hadtesteket, még az éjjel átkelésre akarja u ta
sítani a Maroson s napkeltével támadóan nyomul elő Temesvár 
irányában.

Minthogy az állítólagos temesvári győzelemről szóló köz
leményből kitűnt, hogy Bem vezényelt ottan, Görgey minde
nekelőtt ama kérdésre látta m agát indíttatva, honnan van az, 
hogy Bem, kit ő Erdélyben hitt, egyszerre megjelent a temes
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vári csatatéren s átvette a főparancsnokságot a sereg fölött 
Dembinszki jelenlétében.

Kossuth eleinte kitérő választ adott, Görgey ismételt kér
déseire kijelenté azonban hogy Aulich ellenjegyzésével ő nevezte 
ki Itemet főparancsnokká. E fölött aztán illetékességi vita tá 
madt Kossuth és Csányi közt, s utóbbi törvénytelennek 
jelentette ki Item kinevezését. A többi miniszterek közül csak 
Vukovics emelt szót, hogy legelőbb is kijelentse, miként a 
főparancsnokság kérdése még nincs eldöntve, rögtöni megol
dása pedig égetőn szükséges. Előbb azonban, monda Vukovics, 
némely diífereneziák rendezendők el az ideiglenes kormány 
és Görgey között. Tudva van, monda Vukovics, a kormány 
előtt, hogy seregének lisztjei, különösen a környezetében 
levők, az ideiglenes kormány legtöbb intézkedését, ennek te
kintélyét a 'sereg előtt aláásó módon birálgatják és úgy tűnik 
fel, mintha fogékonynyá akarnák tenni a hadsereget a katonai 
despotizmusra. E szerint, vélekedők Vukovics, tisztázza magát 
Görgey a gyanú alól, hogy ő maga támasztotta ama kormány- 
ellenes jelenségeket, s hogy ez az ő politikai érzületének ki
folyása s személyes törekvéseinek jele. Tegye meg ezt azon
nal Görgey, különben nem foghat a minisztertanács elfogulat
lanul a főparancsnok választásához.

Vukovics vádja Szemere és Batthyány miniszterek kö
vetkező rövid jelentésén alapult, melyet ezek Kossuthhoz küld
tek s mely igy hangzott:

«Nagyvárad aug. 5-én. E sereg főtisztjei közt nagy az elcsügge- 
dés. melynek lia eleje nem vétetik, a legénységre is át fog ragadni. A 
főhadiszálláson oly gunyos, a kormányt megvető s ügyünk bukását jósló 
hangulat uralkodik, mely mélyen sérti a hazafias lelket. A kedvező hitek 
tudatása mint önámitás kaczajjal fogadtatik, szeretném, ha azt mondhat
nám, hogy ennek Görgey környezete az oka. De nem igy áll a dolog; ő 
maga a forrás. A többiek körülötte egy őt tömjénező, bámuló kliórus, 
mely őt csak utánozni tudja, de veze'ni avagy inteni nem képes. 0 benne 
ismertem fel az elpalástolt boszu, a sértett hiúság, a reménytelenség 
dölyfét. Kardja kitűnő letiet, de hadvezérnek, nem tartom őt, nyelvével 
többet árt ez idő szerint, mint a mennyit kardjával használhat . . . Mély 
sajnálattal mondom ki, hogy Görgey nem az, a kinek tartottam . . ..Kör
nyezete különben nem Mr nagy fontossággal, gyönge legényekből áll. 
Figyelmeztetem a kormányt, hogy lásson hadvezér után, de addig ne,

54G elid i : F üggetlenség i harcz . I I I .  kö te t.



inig ez a hadtest is nem egyesül a többiekkel. Figyelmeztetem rá, hogy 
ezt a hadtestet valószínűleg el kell osztani, azaz az osztályokat kicserélni, 
a parancsnokokat áthelyezni. Ezt a politikát kellett volna már régen kö
vetni. Ez a hadtest mindinkább nem annyira Wallenstein, mint inkább 
Monk táborának jellegét látszik magára ölteni. Görgey eljárásában én tit
kos politikát látok, melynek következtében a hadsereg tönkre juthat anél
kül, hogy a hadvezér maga csatát vesztene.»

Legközelebbi indokul a fennebbj jelenlés megírására 
valószínűleg az a bánásmód szolgált, melyben Görgey Sze
m erét, és Batthyány L tiszti környezete részéről a főhadiszál
láson tartózkodásuk alatt részesítette. De bár némi igazság 
foglaltatik is eme jelentésben, mindeneseire áll, hogy Görgey 
hadseregének tisztjei között igenis nagyfokú elkeseredés ural
kodott a kormány ellen, mint erről korábbi baj társaink igen 
fanyar nyilatkozataiból magunk is meggyőződtünk. Az el
keseredés ez érzetét, melyet mindenekelőtt a korábbi hadi 
sikereivel elkövetett flagrans politikai visszaélés idézett elő. 
fokozták a komáromi események s legmagasabb fokára hágott 
abban az időben, midőn vége felé sietett a forradalmi dráma. 

.A feltevés, hogy Görgey titkos politikát követett és Wallensteint 
vagy épen Monkot akarta utánozni, akkor tájban egyenesen 
nevetséges volt. Görgey kitűnő katona volt, a politikához azon
ban édes keveset értett, mini magatartása a forradalom alatt 
és végén mutatta.

Mi azt hiszszük, hogy miután hallgatagon fogadta a kor
mány a komáromi eseményeket, jobb lett volna, ha felhagy 
Vukovics rekrimináczióival oly jelenségek miatt, melyeknek 
eredete jobbára mélyen fekvő természeti okokban volt kere
sendő. Görgey lemondott arról, hogy a vádakkal szemben egy
szerű nyilatkozattal igazolja magát, hanem azt kívánta, állít
sák őt az igazságügyminiszternek hozzá intézett felszólalása 
alapján azonnal haditörvényszék elé. Erre oda hagyta Görgey 
a minisztertanácsot azzal a kijelentéssel, hogy annál kevésbbé 
van benne teendője, mert a főparancsnok választásáról van 
szó és talán ő is a jelöltek közt lesz.

.. Görgey á minisztertanácsból ó-aradi főhadiszállására 
tért vissza, hogy a temesvári állítólagos győzelemről vett bír 
alapján kiadja általunk m ár említett intézkedéseit az I. osztrák
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hadtest ellen aug. 11-én teendő támadásra. Az intézkedések 
m ár útban voltak a hadtestekhez, midőn rögtöni értekezésre 
kérte fel Kossuth Görgeyt. Ez négy szem közt történt s a kö
vetkező lefolyást vette : Kossuth nyitotta meg a múltra való 
visszapillantásokkal, midőn némely szemrehányások is váltattak 
közte és Görgey között a kölcsönös bizalom hiánya és más 
eléggé ismeretes dolgok miatt. Majd bizonyos kérdéseket inté
zeté Kossuth Görgeyhez, mindenekelőtt, hogy fogadná ő. ha a 
kormány Hemet nevezné ki főparancsnokká ? Görgey határo
zottan ellene nyilatkozott annak, hogy a fenforgó körülmények 
között idegen neveztessék ki arra  az állásra és kijelentette, 
hogy ő ez esetben rögtön letenné saját seregé parancsnokságát.

E válaszra kérdezte Kossuth, mit szándékozik Görgey 
tenni, ha megvalósul a temesvári győzelem hire, a két sereg 
egyesülése sikerül s reáruháztatik a főparancsnokság ? Ez eset
ben, válaszolá Görgey, egész erővel megtámadja az osztrá
kokat. Hát ha az osztrákok győztek Temesvárnál? kérdé to
vább Kossuth.

« A k k o r - ,  válaszolá Görgey hevenyén, « l e r a k o m  a 
f e g y v e r t ! »

<És é n  f ő b e  l ö v ö m  m a g a m a t ! »  kiáll a fel 
Kossuth.

Kossuth most m ár ismerte Görgey szándékát arra  az 
esetre, ha Dembinszki serege Temesvárnál vereséget szenvedett, 
és ha már ott rögtön nem tett intézkedéseket e szándék meg
hiúsítására, legalább határozott hir beérkeztéig tisztába jöhetett 
volna magával további magatartását illetőleg. Görgey odahagyta 
Kossuthot a nélkül, hogy ez, mint állítja, valami megjegyzést tett 
volna a fegyverletétel ellen s éjfél előtt ért ó-aradi főhadiszállá
sára. Kossuth később futár által kapta Guyonnak általunk már 
közölt rövid jelentését a temesvári csata szerencsétlen kimene
teléről. A helyett, hogy rögtön haditanácsot, hivott volna össze, 
hogy azzal a jö tt hióbhirt közölje és a katonai helyzetet á lta
lában, valamint Görgey seregéét fontolóra vegye s a szükséges 
elhatározásokra ju sso n : Guyon jelentését, Görgey szerint, nyi
tottan és minden megjegyzés nélkül küldte meg neki, ki 
Kossuthnak e látszólagos passiv m agatartását abba való hallgatag
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beleegyezésnek vette. Görgeynek is érdekében állott volna, hogy a 
Gnyon-féle jelentés átvételével azonnal haditanács összehívását 
szorgalmazza, nehogy mindannak ódiumát, miknek a forradalom 
végmozzanatával előreláthatóan összefüggésben kellel t állani, sa
ját vállaira rakja. Ennélfogva különös súlyt kellett fektetnie arra, 
hogy Kossuth kitartson állásán s a hozandó véghatározatoknál 
résztvegyen a tárgyalásokban és a döntésben. Görgey azonban 
épen ellenkezőjét tette ennek ; első gondolata volt Kossuthot 

•és a kormányt leköszönésre szólítani fel, hogy kezébe vegye 
a legfőbb halaimat. Ez által akart tervének törvényes jelleget 
kölcsönözni ? Leköszönési okmány helyeit azonban egy minisz
teri ellenjegyzéssel ellátott szolgálati levelet küldött Kossuth 
Görgeynek, melylyel az ideiglenes kormány reáruházza a fő
parancsnokságot az összes magyar csapatok fölött s korlátlan 
hatalmat ad neki a béke megkötésére, de csak az oroszokkal. 
Görgey ez irattal nem érte be, s főparancsnokká nevezését és 
a békekötésre nyert felhatalmazást az akkori helyzetben ha
szontalan vállalkozásnak tartotta, kijelentvén, hogy az oroszok
kal semmihez sem foghat, mig a kormányzó és a miniszterek 
le nem köszönnek s visszalépésük közhírré nincs téve. Az 
urak azonban m ár elhatározták, hogy Aradról elutaznak, be
pakolták utibőröndjöket, gyorsan tenni kellett tehát. így Csányi, 
Vukovics és Aulich miniszterek, a kik épen kéznél voltak, a kö
vetkező iratot intézték Kossuthhoz:

„Görgey tábornok nem vélekedik a neki megadott megbízásnak 
sikerrel megfelelhetni, ha az Ön s a minisztérium leköszönése s az ő 
felruháztatása az összes polgári és katonai hatalommal formaszerüen ki 
nem mondatik és közzé nem tétetik. Minthogy a jelenlegi szorongató 
viszonyok közt hosszasabban tanácskozni nem lehet: kérjük Ont — saját 
leköszönésünknek ezenneli kijelentése mellett — hogy a maga és az 
összes minisztérium nevében ugyanazt tegye ; és mind ezt., mind az 
államhatalomnak Görgeyre történt átruháztatását közhírré tegye. Önnek 
elhatározását haladéktalanul várva stb.“

Miután ez irat által Görgeynek Kossuthhoz intézett felszólí
tását most m ár három miniszter is támogatta, Kossuth kész 
volt engedni. Augusztus 11-én déltájban leköszönt az ideigle
nes kormánynyal együtt, a legfőbb hatalmat Görgeyre ruház-
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van át,, mi a nemzethez intézett következő kiáltványban téte
tett közhírré :

A n e m z e t h e z !
A szerencsétlen harczok után, melyekkel isten a legköze

lebbi napokban meglátogatta e nemzetet, nincs többé remény, 
hogy az egyesült osztrák és orosz nagyhatalmasságok ellen az 
önvédelem harczát siker reményével folytathassuk.

Ily körülmények között a nemzet életének megmentése 
s jövőjének biztosítására egyedül a hadsereg élén álló vezértől 
lévén várható s lelkem tiszta meggyőződése szerint a mostani 
kormány további létezése a nemzetre nézve nemcsak haszon
talanná, de károssá is válván : ezennel tudtára adom a nem
zetnek, hogy azon tiszta hazafmi érzéstől indíttatva, melylvel 
minden lépteimet s egész életemet egyedül hazámnak szente
lem, magam s a minisztérium nevében ezennel a kormányról 
lelépek s addig, mig a nemzet hatósága szerint intézkednék, 
a legfőbb polgári s katonai kormányzati hatalmat G ö r g e y  
A r t h u r  tábornok urra ruházom.

Megvárom tőle s azért isten, a nemzet és a história 
előtt felelőssé teszem, hogy ezen hatalmat legjobb tehetsége 
szerint, szegény hazánk nemzeti státuséletének megmentésére, 
javára s jövőjének biztosítására forditandja.

Szeresse hazáját oly önzéstelenül. mint én szerettem és 
legyen a nemzet boldogságának biztosításában szerencsésebb 
nála mn ál.

Cselekvéssel többé nem használhatok hazám nak; ha 
halálom valami jót eszközölhet számára, örömmel adandóm 
életemet áldozatul.

Az igazság és kegyelem istene legyen a nem zettel!
Arad vára, aug. 11-én 1849.

K o s s u t h  L a j o s ,  kormányzó.
V u k o v i c s  S e b ő ,  igazságügyminiszter.
C s á n y i  L á s z l ó ,  közmunka- és közlekedésügyi mi

niszter.
H o r v á t h  M i h á l y ,  kultuszminiszter.
E kiáltványban ellenmondás foglaltatik, a mennyiben a 

további küzdelem teljes kilátástalanságát emeli ki az egyesült
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két nagyhatalommal szemben, mindazzal, mit Kossuth annak 
harmadik kikezdésében Isten, a nemzet és a történelem előtti 
felelősség mellett Görgeytől várt. Ez az ellenmondás csak 
ngy magyarázható meg, hogy előre fel kellett tenni, hogy az 
utómondat Kossuthnak az oroszokkal folytatott alkudozások
hoz még mindig fűzött reményeire vonatkozott. Hogy ezt a 
kiáltványt csak három miniszter irta alá, ama körülménynek 
tulajdonítandó, hogy Duschek Lúgoson időzött és Aulich pil
lanatnyilag nem volt található. Szemere és Batthyány szándé
kosan vonták ki magukat a leköszönés alól.*)

A Görgeynek megküldött szolgálati okmány a kormány 
lemondásáról s a legfőbb hatalomnak reá ruházásáról, ha nem 
is átalában ugyanezen szavakkal, de mégis a fennebbi kiált
ványnyal egyező értelemben volt fogalmazva s azzal a meg
jegyzéssel végződött, hogy tevékenysége esti 8 órakor kez
dendő meg.

Görgey ugyanaz nap a következő kiáltványban tudatta a 
lakossággal a legfőbb hatalom átvételét, a helyzetnek megfelelő 
és méltó hangen :

P o l g á r o k !
Magyarországnak eddigi ideiglenes kormánya nincs többé.
A kormányzó és a miniszterek ma hivatalaikról és a 

kormányról önként lemondottak.
E körülmény által kényszerítve, a katonai főparancsnok

ság mellett m a a polgári hatalmat is ideiglenesen átvettem.
Polgárok ! Mindent, mit súlyos helyzetünkben hazánkért 

tenni lehet, megteszek, harczczal vagy békés utón akként, mint 
a szükség fogja parancsolni, mindenesetre úgy, hogy a már 
annyira megfeszített áldozatok megkönnyittessenek, az üldö-. 
zések, kegyetlenkedések és gyilkolások megszüntettessenek.

Polgárok ! Az események rendkívüliek és a sorsnak csa-

*) Midőn Londonban 1852-ben Kossu'h Kiutahiából történt meg
érkezése után az első tüntetésekben része ült, egy gyűlöletes nyilatkozata 
jelent meg.-a ,,Times‘‘-ban Szemerének és Batthyány Kázmérnak Kossuth 
ellen, melyben azzal kérkedtek, hogy ők Magyarországnak egyetlen 
alkotmányos miniszterei, miután 1849, aug. U-én ők nem köszöntek 
Aradon le.
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pá»«ai súlyosak; ily helyzetben előleges kiszámitás lehetetlen; 
egyedüli tanácsom s kívánságom, hogy lakjaitokban békésen 
megvonulván, ellenszegülésre vagy harczba még azon esetben 
se keveredjetek, ha várostokat az ellenség megszállaná, mert 
a személy- és vagyonbižtosságot legtöbb valószínűséggel csak 
úgy fogjátok elérhetni, ha házi tűzhelyeiteknél polgári fogla
latosságaitok mellett békén maradtok.

Polgárok ! Mit istennek megfej thetlon végzése reánk fog 
mérni, tűrni fogjuk férfias elszántsággal s az öntudatnak 
azon boldogító reményében, hogy az igaz ügy örökre veszve 
nem lehet.

Polgárok, isten velünk!
G ö r  g e y A r t h u r.

A délután folyamában mindkét kiáltvány kifüggesztetett 
Arad utczasarkain és nagy feltűnést keltett a közönségnél. Most 
az optimistáknak is leesett a hályog szemükről s az egyetlen 
remény, melyet itt-ott még tápláltak, Görgeynek az oroszok
kal még mindig folyó alkudozásaiba vettetett. Hogy állott a 
dolog ezekkel, mulatja a levél, melyet Görgey röviddel Kossuth
nak Aradról távozása után Rüdiger gróftól Pöltenberg állal 
kapott. Teljes ignorálásával a levélnek, melyet. Szemere és 
Batthyány a kormány nevében Paskievitsehnek vittek, Rüdiger 
röviden ezt irta Görgeynek : •

«Ä monsieur Arthur Görgey Général en Chef des troupes 
hongroises !»

«,1’ai. fait parvenir á la connaisauce de monsieur le 
maréchal Prince de Varsovie l'arrivée du Baron Pöltenberg 
comme parlamentaire á inon corps ď arm ée ; Son Altesse me 
charge de Vo us informer Monsieur que la destination de son 
armée est nniquement dc combattre, et que si Vous désirez 
traiter de Votre soumission á Votre Souverain legitime, il 
fant que Vous vous adressiez au Commandant, en chef de 
ľ  Armée Autricbienne, qui probablement a les plenis pouvoirs 
nécéssaires á cet effet.»

«lleeevez Monsieur le Général ľassurance de ma parfaite 
considéralion.j»

Artand le 9 Amit 1849.1 a * Gomfe Theodore Rüdiger s. k,



Magyarul igy hangzik a levél:
«Görgey Arthur urnák a magyar seregek fővezérének. Tudattam 

a varsói herczeg - tábornagy úrral báró (nem volt báró) Pöltenbergnek 
hadtestemhez hadköveti minőségben történt megérkezését 0  Magassága 
engem bízott meg. hogy Ont, Uram ! arról értesítsem mikép az ő had
seregének harczolni az egyedüli rendeltetése és ha Ön törvényes uralkodó
jának leendő meghódolása iránt óhajt alkudozni, az osztrák hadsereg 
fó'parancsnokához keli fordulnia, a ki az e végre szükséges teljhatalommal 
hihetőleg el van látva. Fogadja Tábornok Ur tökéletes nagyrabecsülésem 
kifejezését. Kelt Ártándon aug. 9-én 18-Í9. Gróf Rüdiger Tivadar stb. s. k.

Görgey Kossuthhoz küldött a koronázási jelvényekért, me
lyeket azonban Szemere és Batthyány Kázmér gr. időközben 
már magukkal vittek. Kossuth szintén elutazott volt már. 
Amint aztán Görgey az ideiglenes kormány leköszönésére vo
natkozó iratot vette, megtette a bevezető lépéseket a Kossuth 
előtt m ár kijelentett fegyverletétel foganatosítására és pedig az 
orosz csapatok előtt. Legelőbb is egy levelet fogalmazott, mely 
az őt üldöző vagyis inkább követő orosz hadtest parancsnokához, 
Rüdiger grófhoz leendő elküldésre volt szánva s mely követ
kezőleg hangzott:

Tábornok u r 1
Ön bizonyára ismeri hazám szomorú történetét és ezért 

megkímélem Önt mindazon végzetszerü egybefüggő események 
fárasztó ismétlésétől, melyek minket egyre mélyebben bele
vittek a kélségbeesett küzdelembe, eleinte törvényes szabadsá
gunkért — utóbb létünkért.

A nemzet jobb és merem mondani egyszersmind nagyobb 
része nem kereste azt könnyelműen, de igenis számos oly 
derék férfiak segítségével, kik hozzá nem tartoztak, de viszo
nyaik által bele vonattak ők is, becsületesen, állhatatosan és 
győzelmesen megállta.

Ekkor Európa politikája azt kívánta, hogy Oroszország 
czárja ő felsége Ausztriával szövetkezvén, bennünket legyőzzön 
s a további küzdelmei Magyarország alkotmánya mellett — 
lehetetlenné tegye. M egtörtént! Sokan a magyar igaz hazafiak 
közül ezt előre látták és óva intve meg is jövendölték. Nap
jaink történelme egykor le fogja leplezni, mi indította rá az

— 856 -
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ideiglenes kormány többségét, hogy fülét ezen óvaintő szózatok 
előtt elzárja.

Ezen ideiglenes kormány nincs többé. A legfőbb veszély 
a leggyöngébbnek találta; én, a tett embere, de nem a  hiába
valóé, beismervén, hogy a további vérontás hasztalan, sőt 
vészthozó Magyarországra nézve, a mint ezt már az orosz be
avatkozás kezdetén előre láttam : ma felszólitám az ideiglenes 
kormányt, hogy föltétlenül köszönjön le, minthogy további 
fennállása a haza jövőjét napról-napra csak mind gyászosabbá 
teheti. Átlátta ezt és önként leköszönt; letevén az én kezembe 
a legfőbb hatalmat.

Ezen körülményt én legjobb meggyőződésem szerint fel
használom arra, hogy embervért kíméljek, hogy békés polgár
társaimat, kiket tovább is megvédelmezni gyönge vagyok, leg
alább a háború iszonyaitól megszabadítsam az által, hogy 
feltétlenül leteszem a fegyvert s ez által talán megadhatom az 
első lökést ahoz, hogy valamennyi tőlem elszakasztott magyar 
hadak vezérei, hasonló felismerésében annak, hogy ez most a 
legjobb, rövid időn ugyanazt tegyék.

Ezen alkalommal ő felsége a czár nagylelkűségébe vetem 
bizodalmamat, hogy ő azon számos derék bajtársaimat, kik 
mint korábban osztrák tisztek, a viszonyok hatalma által 
ezen Ausztria elleni szerencsétlen harczba belesodortattak, 
nem fogjá egy bizonytalan sorsnak, és egy mélyen megszomo
rodott nemzetet, mely az ő igazságszeretetéhez folyamodik, 
nem fogja ellenségei szilaj boszujának védtelen kiszolgáltatni; 
talán elég lesz, ha egy magam leszek annak áldozata.

Ezen levelet Önhöz intézem tábornok ur, mivel Ön volt 
az első, a ki irányomban azon becsülésnek tanujelét adta, 
mely megnyerte bizalmamat. Siessen, ha a hasztalan véron
tásnak elejét akarja venni, a fegyverletétel szomorú aktusát 
a legrövidebb időben, de akként tenni lehetővé, hogy ez egye
dül az orosz czár ő felsége hadai előtt mehessen végbe; mert 
az osztrák hadak nem dicsekedhetnek azzal, hogy az én csa
pataimat a vitéz orosz hadsereg egy részének segítsége nélkül 
valaha legyőzték volna; és mert ezen segítség nélkül sohasem 
is sikerült volna bennünket legyőzniük. Ön, tábornok ur, tér
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m éretesnek  fogja találni, hogy a vitéz katona csak a maga 
győzőjének, a még vitézebbnek és hatalmasabbnak adja meg 
magát, nem pedig egy harmadiknak, ki azt soha le nem 
győzte ; s Ön maga igazat, fog nekem adni, mikor ünnepélye
sen kijelentem, hogy inkább fogom egész hadtesteinet egy bár
mekkora túlerő elleni kétségbeesett csatában megsemmisittetni 
engedni, mintsem oly ellenség előtt tegyem le a fegyvert, kit 
oly sokszor és csaknem minden alkalommal mi vertünk meg.

Én holnap, aug. 12-én Világosra indulok, holnapután e 
bő 13-án Boros-Jenőre, 14-én B eélre: mit is azon okból 
közlök Önnel, hogy Ön az osztrák hadak s az enyémek közé, 
közbe húzódhassák körülkerítésem és azoktól való elválasz
tásom végett.

Ha ezen mozdulat nem talál sikerülni és az osztrák a 
sarkam ra lép n e: akkor az ő támadásait határozottan vissza 
fogom utasítani, hogy igy azon utón az orosz császári hadse
regre akadhassak ; mert csapatjaim kijelentették, hogy egyedül 
ez előtt készek a fegyvert letenni.

Önnek becses válaszát, a legrövidebb idő alatt elvárom, 
Határtalan nagyrabecsülésem kifejezésével

G ö r  g e y Arthur s. k.
A kész fogalmazványnyal aztán a főhadiszállásra össze

hívott haditanácsba ment Görgey, melyen nemcsak a legköze
lebbről érdekelt csapatparancsnokok, hanem külön meghívásra 
a nemharczoló állomány tábornokai és törzstisztjei is reszt
vettek, és pedig: Kiss Ernő, Aulich József, Leiningen Károly 
gróf, Pöltenberg Ernő, Nagy-Sándor .József, Török Jgnácz, 
Knézich Károly, Gál Miklós, Lahner Károly, Gáspár András, 
Lenkey és Schweidel József. Vetter Antal volt az egyetlen, 
ki a Radnán vett meghívásra nem hajlott. — A törzstisztek 
közül a többek közt megjelentek : Bayer József, Molnár Nán
dor és Görgey Armin, Földváry Károly, Pillér János, Czillieh 
Ede, Babies János, Szekulics István, Querlonde Nándor, Psolta 
Mór, Horváth János, Görgey Kornél, Földváry Albert, Kökényessy 
Szaniszló, Hadik Gusztáv gr., W artensleben Ágoston gr., Gózon 
Lajos, Üchtritz Emil br., Markovics Adolf, Glementisz Gábor, 
Okolicsányi József, Posta Ferencz, Rohonczy lápot, Marsaiké
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Tamás, Leutsch Hugó br., Bezerédy Lajos, Berzsenyi Lénárt, 
Kisfaludy Mór, Beniczky Lajos, Zakó István, Bethlen Gergely 
gróf, ki ezután külföldre menekült, stb. A hadügyminisztérium
ból jelen voltak : Szabó Imre államtitkár, ki szinte külföldre 
menekült, Waldberg Károly, Menyhárt Antal, Gedeon László, 
Zeidler József, összesen mintegy 60-nál több törzstiszt. Görgey 
mindenekelőtt képet nyújtott a haditanácsnak az általános 
helyzetről s azután különösen az ő seregének helyzetéről és 
végül megismertette a haditanácsot a végső elhatározását m a
gában foglaló, Büdiger grófhoz intézendő levél tartalmával, a 
nélkül, hogy azt ajánlgatná, és kijelentette, hogy ha a hadita
nács más határozatot hozna, ő kötelezi magát, hogy azt is fo
ganatosítja. Az övének elfogadása esetén, jegyzé meg Görgey, 
fontolóra kell venni a haditanácsnak a következményeket is. 
Hogy semmi befolyást ne gyakoroljon a tárgyalás menetére, 
elhagyta Görgey a helyiséget.

A haditanács, a mely előtt a visszaérkezett hadikövelek 
sokat beszéltek a rendkívüli nyájasságról és előzékenységről, 
melylyel az orosz főhadiszálláson találkoztak, rövid vita után 
határozattá emelte Görgey javaslatát. Csak két törzstiszt. Zam- 
belly és Markovics nyilatkozott az osztrák sereg előtti fegy
verletétel mellett. A haditanács határozatát Kiss Ernő, Aulich 
és Leiningen azonnal közölték Görgeyvel és esti 8 órakor el
hagyták Bethlen Gergely, Eszterházy István és Sehmiedegg 
Kálmán grófok az általunk már fennebb közölt levéllel Ó-Aradot. 
hogy Rüdiger gr. lovassági tábornokhoz mint hadikövetek 
menjenek.



860

LXV.

A világosi fegyverletétel.

Miután Görgey utolsó intézkedései szerint az I. és 111. 
hadtestek a Maros bal partjáról a jobb partra helyeztettek át. 
a hadsereg állása a következő v o lt: A III. és a VII. hadtestek 
a Simánd és Pécska felé vivő utak mellett foglaltak állást az 
oroszok ellen, mig az I. hadtestnek a Maros jobb partját kellett 
az osztrák csapatok ellen megvédeni. Aug. 12 én este kezdett 
a sereg utolsó útjára Világosra, indulni, miután tudatta Görgey 
Arad várparancsnokával, Damjanichcsal annak elvonulását és 
amaz elhatározását, hogy az oroszok előtt feltétlenül leteszi a 
fegyvert. A VII. hadtest esti Sorakor, a III. éjfél után, és az I- 
hadtest hajnali 4 órakor indult Világosra. Augusztus 12-én 
reggel Világos előtt állott, a sereg a községet félkörben körül
fogó állásban a Pankota és Arad felé vivő utak mindkét oldalán. 
A podgyászszekér-vonat Radnára jött megfelelő fedezet alatt, 
hol további parancsig várnia kellett.

Görgey törzskarával Bohus Antal kastélyában vendég- 
szerető fogadtatást talált. Épugy sok más magasabb tiszt, Csátiyi 
és Duschek volt miniszterek is, mely utóbbit Kossuth Radnán 
történt átutaztában l t - é n  oda utasította, hogy a meglevő arany- 
és ezüst-készletekkel Görgeyhez menjen. Azután még több 
országgyűlési képviselő. A kastélyban és környékén a legpezs
gőbb élet uralkodott. Mig egész.napon át kiváncsiak álltak kö
rül, katonai részről a legélénkebb forgalom uralkodott. A csa
patok tábora és a kastély között folyvást segédtisztek és más 
tisztek voltak mozgásban. Lovas nyargonczok, kikhez csak
ham ar az első kozákok is csatlakoztak, szállták meg a szom
szédos parkot s az udvar kocsikkal volt tele. A kastély bel
sejében tarka élet pezsgett.

A mozgalom központját Görgey sajnálatra méltó főhad
biztosa képezte. Éhez fordultak mindazok, a kiknek követelni
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való pénzük volt, vagy ilyet követelni hittek. Danielisz főhadbiztos
nak mindazokat ki kellett elégíteni, kik Görgey Arthur által 
ellenjegyzett nyugtát mutattak fel. Minden fegyvernemi! tiéztek 
jelentek meg, hogy felvegyék a hátralékos zsoldot a csapatok 
számára, segédtisztek, kik ugyanazt tették fölebbvalóik részére, 
a hadifogoly tisztek, kiknek szabadon bocsátásuk alkalmával úti
költséget utalványozott Görgey és azonkívül még a Dembinszki- 
féle sereg 1400 tisztje, kik Temesvár alól elfutottak vsgy 
szétverettek és szintén Világosra jöttek, kiknek azonban GölPgey 
egy krajezárt sem utalványozott. Mig ezek aztán nem épen az 
ég áldását kérték Görgey fejére, voltak ismét hadsereg-szállítók, 
kik mert követeléseikkel itt-ott egy már nem létező czimhez 
utásittattak, oly czimekkel traktálták Danieliszt, melyek kiáltó 
ellentétben állottak ezredesi rangjával.*) >

Világosra érkezett még néhány száz ujoncz Lippáról 
és nehány lovas tiszt több száz pótlóval, valamint ide jött 
átalában mindenki, aki az oroszok védszárnyai alatt hitte 
üdvét lelhetni.

A Görgey levelével Rüdiger grófnál já rt várva várt hadikö
vetek, Bethlen Gergely, Eszterházy és Schmidegg grófok déltájban 
Világosra értek. Amit ezek elbeszéltek, egyszerűen a Görgey- 
féle ajánlat elfogadása volt Rüdiger gróf részéről Paskiewitsh 
herczeg nevében azzal az Ígérettel, hogy a fegyverletételnél 
osztrák csapatok nem lesznek jelen (Valóban nagyszerű enged
mény ! Ellenben Paskiewitsch, az orosz jelentés szerint, azonnal 
érintkezésbe tette magát a foglyok kiszolgáltatása ügyében 
Haynau báróval) s végezetül utalással a czár nagylelkűségére. 
A magyar hadikövetekkel Rüdiger vezérkari főnöke Froloff 
tábornok is Világosra jött néhány tiszt és egy kis kozák fedezet 
kíséretében. Igen előzékeny kölcsönös üdvözlet után tárgyalá
sokba bocsátkozott Görgey FrolofTal a másnap keresztülviendő 
fegyverletétel ügyében.

Miután az orosz tábornok kíséretével együtt résztvett az

*) A kifizetések az egész készpénz készletet felemésztették. A még 
veretlen jelentékeny ''arany- és ezüst-készletet Duscheknek engedte át 
Görgey, miután ez kijelenté, hogy megadja magát az osztrákoknak, kiknek 
aztán mindent is álszolgáltatott. '
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asztalnál, elhagyta Világost, bizonyos reményeket költ ve a 
magyar tisztikarban., Rüdiger ugyanis azt üzente FrolofF állal 
Görgeynek, hogy ő semmi kedvezményeket nem nyújthat a had
seregnek, hogy azonban kész annak méltányos kívánalmait 
felsőbb helyre ajánlóan felterjeszteni. Erre legott felhívta Görgey 
a hadtestparancsnokokat, tudassák azonnal tisztikaruk kívá
nalmait, melyeknek foglalata aztán a következő pontokban 
összegeztetett a főhadiszálláson: 1. A kard megtartása a tisz
tek részéről; 2. kegyelem kieszközlése a hadsereg és a hozzá
csatlakozott polgári egyének számára; «3. személyes szabadság 
és rendelkezési jog a kéznél levő ingóságok fölött; 4. a ma
gyar bankjegyek beváltása; 5. a czár ő felségének közben
járása  az 1848-ki alkotmány visszaállítása érdekében; 6. en
gedély a jelentkező magyar tiszteknek orosz szolgálatba leendő 
lépésre az általuk betöltött rangban. Akadtak olyanok is, kik 
előléptetésöket kérték Görgeytől, hogy magasabb rangban vé
tessenek át. E sajátságos kérés felbőszítette Görgeyt annyira, 
hogy ki akarta törölni ez utolsó pontot, sok tiszt azonban meg
m aradt annak felvétele mellett.*) Ha nem is a fennebbi óhajok, 
egy dolog mindenesetre el lön érve a Rüdiger állal megpen
dített felszólítás által, hogy t. i. simán folyt le a  fegyverletétel, 
a mi különben talán nem történt volna. Mert 5 óra tájban azzal 
a jelentéssel lepték meg Görgeyt, hogy zendülés készül kitörni 
a táborban. Akkor jutott eszébe, hogy elfelejtette tudatni a 
hadsereggel, hogy másnap le kell tennie a fegyvert s Kiss Ernő, 
Aulich s nagy számú kísérettel a táborba lovagolt, hol a 
tisztekhez intézett alkalmas beszédek által csakhamar véget 
vetett a forrongásnak. A nyugtalanságot az izgatások mellett 
az is okozta, hogy a csapatoknak minden ellenségeskedés 
meg lön tiltva és már kozákok voltak láthatók.

*) Mióta a Katlarov és a fatal Rüdiger által koholt feltételek 
tudomására hozattak a seregnek, ama feltételek visszautasitása daczára, 
élénken tartot'a magát a tisztikarban egész a fegyverletételig az eszin-. 
hogy esetleg orosz szolgálatba fognak átvétetni. Ez az eszme Görgey fő
hadiszállásán is tartotta magát s D. főhadnagy Világoson találkozva ve
lünk egész vidáman biztatott, hogy nem kell búsulni, hiszen orosz szol
gálatba lépünk.



A kastélyban is izgatott jelenetek folytak le a délután 
folyamában. Mikor Froloff eltávozott, Luzsinszky Pál azzal a 
kérdéssel fordult Görgeyhez, mire ment az oroszokkal. Görgey 
válasza ez volt: «Furcsák vagytok. Nem megmondtam már, 
hogy minden az orosz czár kegyelmére van bizva.» Ekkor 
előlépett. Irányi s igy szólt Görgeyhez: «Beszélni szeretnék 
veled, nem mint képviselő a diktátorhoz, hanem» . . . «Mint 
ember emberhez», vágott közbe Görgey. «Legyen!» monda 
Irányi, ki «barátot,» akart mondani. «Te a legfőbb hatalommal 
ruháztattál fel úgy katonai mint polgári ügyekben. Hallom, 
hogy le akarod tenni a fegyvert, lehetséges volna, hogy 
a kapituláczióba nem foglalod be csak a  katonákat?» «Nem 
igaz! Ki mondja azt?» «Épen az imént hallottam.» «Ugyani 
félsz meghalni!» «Ép úgy nem, mint te.» «Nos menj az 
osztrák előőrsökhöz s fogasd el magadat!» «Az én személyem 
keveset nyom a latban. Itt ezer és ezer polgárról van szó, kik 
a haza szolgálatának szentelték magukat .. . «Ugyan mit tet
tettek ti a hazáért ? . . Igen, a szájatokkal! . . .  elvesztettétek 
a hazát!» «Kicsoda? én?» «Te, mint a többiek!» «A törté
nelem el fogja dönteni, ki vesztette el . . ;» «Már eldöntötte!»
•— Kiss tábornok azt képzelvén, hogy Irányi a hadsereget 
támadta meg, közbekiáltott: «A mi minket illet, remélem a 
történelem nem ítél kedvezőtlenül meg! — «Tábornok u r ! 
viszonzá a képviselő, — nem hiszem, hogy egy szavamat is 
a hadsereg becsmérlésének lehetett volna venni. De megjegyzem 
önnek, a történelem nem fogja kérdezni, karddal vagy másképen 
szolgáltuk-e a hazát, hanem, hogy betöltöttük-e kötelességünket.» 
Görgey türelmetlenkedni kezdett. Irányihoz fordult és kurtán 
búcsút vett tő le : «Közlendőm van a tisztikarral, hagyj 
magunkra, le fogsz kötelezni!» «Látom, hogy itt mitsem 
tehetek, megyek tehát.» (Histoire Politique de la Révolution 
en Hongrie, Paris 1860 par Irányi Daniel et Chassin.) Görgey 
több főtiszttel még egyszer megbeszélte privatim a helyzetet s 
a hozott határozatokat. Ez alkalommal ismét rá té rt Zambelly 
amaz indítványára, hogy az osztrákok előtt kellett volna letenni 
a fegyvert, mi Görgeyt oly méregbe hozta, hogy éles szavak
kal emlékeztette Zambellyt a haditanács által hozott határoza
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tok változtalhatlanságára,' egyébiránt tetszésére bízta neki és 
Markovicsnak, hogy a sereget elhagyják s a legelső osztrák 
előőrsöknél jelentkezzenek, amit azonban ezek nem tettek. Egy 
tüzér őrnagy ekkor kijelentette, hogy ő ütegével távozik, mire 
hangosan elkiáltá magát valaki.: «Gazember, a ki távozik!» Ez 
a szó arra  birta Leiningen grófot, hogy visszavonhatlanul el
álljon Görgey sürgető rábeszélésére, mint külföldi tett amaz 
elhatározásától, hogy menekülni fog s osztozkodott bajtársai
nak sorsában.

Éjfélkor még egy orosz vezérkari ezredes jelent meg mint 
hadikövet Görgeynél, hogy tudassa vele, hogy Rüdiger gróf 
egyetért a fegyverletétel foganatosítására vonatkozó javaslatai
val. Az ennek megfelelő mozdulatokat már a nap folyamában 
végrehajtották Rüdiger csapatai. A kozákok Szt.-Annáig, az 
elővéd többi része Simándig, a lovasság zöme Kisjenőre és 
a gyalogságé Nagy-Zeréndig nyomult elő. Minthogy történt meg
állapodás szerint a fegyverletételnek Szőllőstől délre és pedig 
e hely és a malomcsatorna közt kellett végbemennie: Rüdiger 
augusztus 13-án reggel előnyomult Kisjenőről, hogy ezt a tért 
keletről, északról és nyugotról körülzárja, mig kozák csapatok, 
melyek m ár Világos és Arad között állottak, megfelelő távol
ságban voltak Görgey seregét követendők.

Miután Görgey szobájában még egy megható bucsuzási 
jelenet folyt le, melynél Csányi és mások is jelen voltak, délelőtt 
10 óra tájban könyes szemekkel hagyta el azt Görgey. Őt követték 
a többi tábornokok ugyanazon hangulatban és az előszobában 
levő segédtisztek és parancsőrtisztek sírva fakadtak s hango
san zokogtak. Erre az udvaron készen álló lovakra ültek s 
Görgey nagyszámú kíséretével elhagyta V ilágost, hogy a 
szomorú katonai aktus szinterére menjen. Midőn Görgey 
csapatait, melyek délelőtt 10 és 11 óra közt indultak el a 
táborból, megelőzve Uj-Pankotára ért, egy orosz hadikövet ta
lálkozott vele, ki Rüdiger megbízásából még egyszer tudakolta 
tőle, csakugyan komoly elhatározása-e a fegyvert letenni ? 
Görgey nemcsak igenlően válaszolt, hanem felkérte a hadi
követet, vezesse őt Rüdigerhez. A malomcsatornához érve 
elvált a hadikövet Görgeytől és kíséretétől, hogy megvigye
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Rüdigernek a vezér válaszát s csakhamar visszatért azzal a kijelen
téssel, hogy Rüdiger gróf csapatainak arczvonala előtt várja őt.

Görgey erre kíséretével a megjelölt hely felé lovagolt s 
csakhamar egy lovas csoportot vett észre az orosz arczvonal 
előtt, melyből egy kivált és Görgey felé lovagolt. Erre megállit- 
tat.ta Görgey a maga kiséretét s egyedül lovagolt a vélt orosz 
hadtestparancsnok elébe, kinek magát bemutatta. Nehány ba
rátságos szó után, melyek elhatározásának helyeslését foglalták 
magukban, Rüdiger gróf kezet nyújtott Görgeynek, ki aztán 
átadta neki a sereg kívánalmainak ismert jegyzékét, valamint 
egy másikat is, mely a polgári egyének névsorát foglalta ma
gában, kik seregéhez csatlakoztak. Rüdiger gr. megígérte, hogy 
mindnyájoknak kívánalmait erejéhez képest támogatni fogja s 
megengedte a tiszteknek kardjuk s magukhoz vett ingó
ságaik háboritlan megtartását. Görgey aztán csapataihoz lo
vagolt, hogy kifejlődésüket a csatorna hidján és fokozatos 
felvonulásukat vezesse. A tikkasztóan forró nap már leáldozó
ban volt, midőn Görgey serege két barezvonalban felállítva 
Rüdiger érkezését várta. A gyalogság gúlákba rakta fegyvereit, 
a huszárok leszállótok lovaikról s a nyeregkápába akasztották 
felszerelésüket, az ágyuk legénység nélkül szorosan egymás mel
lett sorakoztak. Zászlók és lobogók a lefegyverzett csapatok 
előtt hevertek. Ebben az állásban tartott szemlét Rüdiger gróf 
Görgey serege felett.

A lefegyverzett magyar sereg ereje a létszámkimutatás 
szerint, melyet Görgey Rüdiger gróf elé terjesztett s az orosz 
hivatalos jelentésbe felvétetett, volt 11 tábornok a nem har- 
czoló állományhoz tartozók befoglalásával, Aulich elbocsátott- ‘ 
nak van feltüntetve.

A serrg állott: • gyalogság, lovasság, tüzérség, ágyak, 1 oviik
1. hadtest: 6032 1800 809 43 2562

Ili. h ad test: 6850 1472 873 58 2058
VI1. hadtest: 

A tartalék — Quer-
4281 1558 869 48 2392

londe — mintegy: 6000 — — 3 —
Összesen harezosok:: 23163 4830 2551 144 7012
1426 törzs- és főtiszttel.

55Gelich : F üggetlenségi barcz. III . kötet.



Egyebekben : Egy hidász-vonat 84 emberrel és 82 lóval, 
252 tartalék társzekér 244 emberrel és 800 lóval. A póllova- 
zási parancsnokság három szekere 16 emberrel és 28 lóval.

A fennebbi részletes kimutatás szerint a harczosok lét
száma 31,970 fő, az összes létszám 32,31.4 fő lett volna. Görgey 
30889 főre tette.*) A fegyverletétel után s nevezetesen szállítás 
közben számosán megszöktek.

A fegyverletétel után a legénységet 3 lovas, 1 kozák- 
ezred és 1 lovasitolt tüzérdandár Anrep tábornok parancsnok
sága alatt a számára Zarándnál kijelölt táborozó helyekre 
kiférte, egy ezred kisérte e közben a tüzérséget és a szekeré
szetet. Augusztus 14 én a legénység és a lovak ugyanazon 
fedezet mellett Sarkadra kísértetlek, hol az osztrák csapatok
nak leendő átadásig voltak maradandók. Egy orosz gyalog 
ezred volt megbízva a lefegyverzett sereg fegyvereinek Nagy- 
Váradra szállításárai.

Görgeyt Rüdiger utasítására még 13-án éjjel ennek kis- 
jenői főhadiszállására vezette volt egy orosz tiszt, 14-én reggel 
az összes tisztek a polgári állásiakkal egyetemben, kik a sereget 
kisérték, fedezet nélkül szintén Kisjenőre mentek, hol Rüdiger gr. 
megvendégelte Görgeyt és néhány főbhrangu liszted. Az oroszok 
megnyerő modorának benyomása alatt némi reményt merítet
tek a magyar tisztek. Azt a körülményt is kedvezően magya
rázták, hogy Görgey még egy parancsot adott ki, melynek 
értelmében a tisztek csak karddal járjanak. Ugyanaz nap azon
ban falragaszok utján értesittettek a tisztek, hogy 15-én Nagy
várad ra  fognak kísértetni, hová Görgey már előtte váló éjjel 
szállíttatott.

Nagyváradra érve az nap délután egy ezredes Raskiewitsch 
élébe vezette Görgeyt, ki eleinte szemrehányásokkal halmozta őt 
el. hogy m ár Vácználle nem tette a fegyvert és meg merte őt

*) Görgey hadserege, mely egy hóval előbb Komáromot 27,000 
fó'nyi erőben elhagyta s Debreczenben Korponay, Nagy-Váradon Knézich és 
Aradon Querlonde csapatait felvette, nem állhatolt 17,000 emberből, mint 
tévesen állittatik. Görgey hivatalos létszám-kimutatásának mégis a csapa
tok részéről beterjesztett állományon kellett alapulni, vagy talán fejből 
lett volna összeállítva? A létszám-kimutatás maga Görgey állal volt aláírva.
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támadni. Miután ogyideig még zsörtölődött, lassankint megjuhá- 
szodolt a licľczeg s ama szavakkal végezte, hogy miután bár 
később, de mégis ö előtte rakta le önként a fegyvert, b i z t o 
s í t j a  a z  é In t é t. Görgey ezután különösen kegyeibe ajánlotta 
a hfcrczegnek egykori alparanesnokainak és tisztjeinek, valamint 
a polgári egyéneknek sorsát. Az előbbiekre nézve megígérte a 
herezeg, hogy minden lehetőt megtesz ; mérvadó helyre fordult 
Bécsire, do sikertelenül. ( íörgey Nagyváradon léte alatt kitűnő 
bánásmódban részesült s a főbb orosz tisztek részéről folyto
nosan látogatásokkal és meghívásokkal tisztelték meg, igy maga 
Faskiewilsch is. (íörgeyvel Nagyváradon volt két testvére és 
nnokaöcscse is. Nyolez nap múlva tudatták (Íörgeyvel, hogy a 
czár megkegyelmezett neki, hogy a trónörökös nagyherczeg meg- 
hizalotl ő felségénél is kieszközölni a kegyelmei, mi ha megta
gadta! nék, ő a ezár parancsára Oroszországba fog vitetni. 
Néhány nap múlva azonban a következő két irat kézbesitte- 
tett Görgeynek ííaynau báró szárnysegéde, Andrássy Norbert 
őrnagy állal:

Cs. kir. főparancsnokság Magyarországon.
108. sz. 
titkos

Ő Felsége, s7. éti legkegyeltnesebb uram és császárom legmagasablt 
kegyelmével bocsánatban részesíti önt. A tartózkodás Magyarországon 
azonban nincsen önnek megengedve, hanem valamely más koronalarto- 
mány és pedig egyelőte Karinthia jelöltetik ki e rzélra, hová Andrássy 
cs. tőr. őrnagy kíséretében haladéktalanul kell indulnia. Családját és ingó
ságait minden akadály nélkül magával viheti.

Aradi főhadiszállás 1849. aug. 26-án.
Czim : Görgey Arthur urnák. ííaynau tábornagy s. k.
A másik levél igy hangzott:

.Görgey Ari lm f ár és neje kötelesek ííaynau báró táborszernagy 
ő excellencziája szárnysegédének, nagyságos Andrássy Norbert őrnagy 
útnak társaságában addig a helyig utazni, melyet a fennevezett szárny
segéd ur mindkeltőjöknek ki fog jelölni.

Nagyvárad, 1849. augusztus 27-én.
Szirmay István gróf s. k., 

cs. kir. alezredes.
Z i c h y  F e r e n c z  gróf, 

cs. kir. főkormánybiztos ő excel- 
lencziájának helyettese.
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Andrássy őrnagy augusztus 29-én elhagyta Görgey vei 
Nagyváradot, hogy Krakón és Bérsen át Klagenfurtba kisérje. 
Alparancsnokai, a többi tábornokok és tisztjei augusztus 15-én 
reggel csakugyan Nagyvárad felé vezettettek, de Nagyszalon
táról várakozás ellenére Sarkadra és onnan Békés-Gyulára 
vitettek s ott aug. 23-án átadattak az osztrák csapatparancs
noknak gróf Naipperg tábornoknak. — További sorsuk ismeretes.

Nem zárhatjuk be e döntő fejezetet a magyar forrada
lom végfejlődésében anélkül, hogy nehány megjegyzést ne csa
toljunk hozzá. Előbb azonban vizsgáljuk, volt-e szükség a fegy
verletételre s ezzel kapcsolatban vessünk egy pillantást a 
helyzetre, melyben a még működő magyar csapatok abban 
az időben voltak, midőn Görgey arra  a megállapodásra jutott, 
hogy leteszi a fegyvert. Észak felől az orosz hadsereg nyo
mult elő a Maros jobb parija, illetve Arad felé, mig Schlick 
gr. a bal parton már körül zárta a várat. Az osztrák sereg 
zöme Temesvárnál állott s elvágta Görgey egyenes összeköt
tetési vonalát a délen levő többi magyar haderőkkel. Ez utób
biak Erdélynek a [Aiders alatti szövetségesek részéről történt 
visszahóditása illán nemsokára hátban voltak fenyegetve, mig 
Haynau, miután serege az erőltetett menetek és harczok fára
dalmait ismét kiheverte, arczban üldözte őket.

Az összes működő magyar csapatok ereje akkor körül
belül 80,000 fő volt, de nem állottak egymással összeköttetésben 
s Görgey seregét sem véve ki, sokat vesztettek lmrczképességben s 
erkölcsi erőben a fáradalmak, nélkülözésekés az Erdélyben. Deb- 
reczennél és Temesvárnál.szenvedett vereségek folytán. Ha már 
rég túlhaladott álláspont volt. is a háború czéljának elérése, 
az akkori viszonyok közt minden segédforrás bedugulása s 
az orosz és osztrák hadak küszöbön álló egyesülése mellett 
valamely siker kivívásáról szó sem lehetett többé.

A magyaroknak nem volt tehát más választásuk, mint 
hogy esetleg Görgey vei egyesülve egy ideig még czéltalanul 
verekedjenek, vagy pedig lerakják a fegyvert, hol nagyon is 
lényeges kérdés volt, ki előtt és vájjon tulajdon avagy sem 
leges területen-e ? Görgey elhatározása kizárta ezt az eshetősé
get, miután a fegyverletétel csak eszköz volt reá nézve mész-
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szebbható ezéljának elérésére, hogy példája által az összes 
magyar haderők önkéntes lefegyverzését idézze elő. És hogy ezt 
teljes mértékbeli megvalósítsa. Nagyváradról egy írásbeli felhí
vást intézett a még fegyverben álló összes magyar csapatok, 
valamint a várak parancsnokaihoz, — utóbbiakhoz kevésbbé 
határozott alakban — hogy kövessék példáját, Haskiewitseh hg 
rendeltetési helyökre ju ttatta e felhívásokat. Mily sikerük volt, 
mindjárt látni fogjuk.

Az országnak Görgey által elérni igyekezett gyors lecsen- 
desitése az általa megkezdeti módon mindenesetre el Ion 
érve. a személyes érdekek azonban, melyek első sorban a 
rendkívül válságos helyzetben levő sereg minden egyes tag
jának és a védelmet nála kereső polgári egyéneknek sorsát 
foglalták magukban, épen nem jöttek e mellett tekintetbe, és, 
pedig egyszerűen azért nem, mert Görgey, emlékiratai szerint, 
abban a véleményben volt, hogy személyes érdekekért nem 
szükség tovább harczolnia. Mi volna tehát a hadsereg rendel
tetése, ha nem a sereg s a polgárok érdekeit, a meddig csak 
lehet, óvni? hz kötelessége minden hadvezérnek, ha felsőbb 
hadműveleti őzéi elutasilhatlan alárendelésüket nem követeli. 
Tegjobb lelt; volna mindeneseire, ha Görgey ahelyett, hogy az 
oroszok előtt a fegyvert lerakta s a z  o s z t r á k  s e r e g e t ,  
e z z e l  m é l y e n  m e g s é r t e t t e ,  megállapodás nélkül tovább 
folytatta volna hátrálását Aradról a Maros jobb partján, hogy 
hippiin át egyesüljön a déli haderőkkel és semleges területre 
menjen át velük. Az nt hippára, esetleg Erdélybe, m intő maga 
is mondja, még nyitva állott előtte.

Görgey ezt az eshetőleges kibontakozási módot is fonto
lóra vette s azt mondja emlékirataiban, hogy az ő seregének 
mint nemzeti seregnek semmi keresete sem volt Magyaror
szágon kívül, különben megtagadta volna nemzeti jellegét. 
A történelem pedig számtalan példát mutat, fel, hogy nemzeti 
érzelmek által lelkesített seregek, mihelyt ellenállásuk a ha
zaiján megtört s körülkerítés fenyegette őket, elébe tették a 
semleges területen való fegyverletételt, a saját területükön való 
elfógalás megalázásának, Hogy csak az njabbkori történelemre 
hivatkozzunk, utalunk a lengyelekre, kiknek hadtestei 1831-ben
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részint osztrák, részint porosz területen rakták le a fegyvert. 
A karlisták Francziaországba, Bourbaki franczia hadteste 1871- 
ben pedig Svájczba vonultak, hogy fegyverüket lerakják.

Az ő elhatározása mellett, hogy a hazában teszi le a fegy
vert. mondja Görgey, szólott a nemzet elidegeriilbetlen nagy
sága, mely a magyar ellenszenvében nyilvánul még akkor is 
elhagyni a hazát, ha vérpad vár reá. 1*1 dicséretes tulajdon
sággal nem bir sem a magyar, sem más nemzet. Nemzetünket 
illetőleg utalunk a fennebbi állítás tekintetében Tökélyre, ki 
3000 párthivével és Hákóczyra, ki még nagyobb szánni kísé
reltél menekült külföldre és végül az ezerekre, kik 1840-ben 
ugyanazt tették. Igen, ezek megtették a Görgey által már 
Komáromban előre hangoztatott «gyalázatos futást». De az 
emberi természetben rejlik, hogy mi halandók, a legfelsőbb
től a legalacsonyabbig nem szolgáltatjuk ki magunkat szükség 
nélkül önként ellenségeinknek. Ha valami «gyalázatos» volna 
a menekülés, úgy századunk legnagyobb és legvitézebb had
vezérének. I. Napóleonnak, mert a Waterlooi csatavesztés után 
a nyílt tengerre szállt, hogy Amerikába meneküljön, gyávának 
kellene lennie. Es még sok nagy embereknek is. További di
cséretes tulajdonságául említi Görgey a magyaroknak, hogy 
van bátorságuk balsorsukkal megküzdeni s önmegadással bele
nyugodni az elkerülhetetlenbe. Az ilyetén megnyugvás szintén 
nem specziális tulajdonsága a magyarnak, a hatalommal szem
ben minden embernek megvan ez a ráerőszakolt erénye.

De hagyjuk e szóvirágokat s legelőbb is konstatáljuk, 
hogy Görgeynek is érdekében feküdt volna a fegyvert semle
ges területen rakni le, mert igy nem jutott volna abba a 
rendkívül kellemetlen helyzetbe, hogy sorsát egykori alpa- 
rancsnokaiétól és tisztjeiétől elkülönítve lássa. E r r e  m i n 
d e n e s e t r e  n e m  v o l t  e l k é s z ü l v e ,  mihelyt azonban 
az oroszok előtt rakta le a fegyvert, azokkal szemben, a kik 
példáját követték, önkéntelenül kivételes helyzetbe kellett ju t
nia. Az oroszoknak ugyan nem volt joguk, kegyelmet oszto
gatni, s ezt nem is arrogálták maguknak, mint nyilatkoza
taikból kiviláglott, hogy rendeltetésük kizárólag csak az, hogy 
verekedjenek, Görgeyvel szemben azonban le volt kötve be-
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(•stiletök a világ előtt. Ő adta a lokemet az átalános fegyver
letevésre s ju ttatta kezükbe a győzelem koronáját. Az oro
szoknak fel kellett tehát lépniük Görgey mellett, mig egykori 
bajtársai számára, kiknek sorsát az előttük való fegyverletevés 
állal kedvezőbbé tenni remélte, csak uralkodójok kegyelmét 
kérhették.

Még csak azt akarjuk kiemelni, hogy nem volt szeren
csés eszme Görgey tői, hogy azonosította magát a forradalom 
végmozzanatával. Mert a világ minden fontos történelmi ese
ményt és annál döntő szerepet játszó egyént a végeredmény 
után ítél meg anélkül, hogy komolyan törődnék az okokkal, 
melyek azt előidézték. S miután a .fegyverlerakás a legrosszabb, 
mi egy hadsereget érhet, következményeinek drámai benyo
mása alatt a forradalom hirtelen összeomlásáért a legsúlyo
sabb vádakkal illették Görgeyt, a dolog azonban másként 
állott. A helyzet bírálásánál nem az volt a kérdés, miért rakta 
le Görgey a fegyvert, hanem hogy miként ju to tt az övé és a 
többi magyar sereg abba a helyzetbe. E tekintetben pedig 
felvilágosításul szolgálnak azok az okok, melyek az ügy buká
sát előidézték s melyek mint nagy politikai és katonai hibák 
egész lánczolata egész világosan feküsznek előttünk.

Amaz időszak aktái különben még távolról sincsenek 
bezárva. Végleges Ítéletet mondani a vezérférfiak- fölött egyik

'  t

résztvevőt sem illeti meg, hanem csak a későbbi történetírót, 
kinek a jelenleg még zárt levéltárak és más történelmi anya
gok*) rendelkezésére fognak ál lani.

*) Mi is több igán érdekes adattal rendelkezünk, melyeket meg
bízható forrásokból vettünk, tekintettel azonban még é'ő kortársainkra, 
egyelőre felhasználatlanul hagytunk.
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LX VI.

A többi magyar hadtestek és oszlopok fegyverletétele.

A világosi fegyverletétel után csakhamar megtört a még 
fegyverben álló magyar csapatok ellenállása, mint a lovábbi 
események alábbi ecset,eléséből kilünik.

Az osztrák főhadsereg aug. 10-én a következő állást 
foglalta el Tem esvárnál: a III. hadtest az «Újvilág» külváros
nál állott, elővéddandára Dossen a Huziás léié vivő ulon egy- 
egy zászlóaljjal Remeténél és Medvesnél. Az előbb a várőr
séghez tartozott 2. dsidás-ezred e hadtesthez adatott s a Ré- 
kas irányában menekülő magyar csapatok üldözésével bízatott 
meg. Wallmoden lovas hadosztálya Girodónál táborozott. A
IV. hadtest Gyarmatimnál állott s Vingán át fentartotta az 
összeköttetést az Aradnál álló I. hadtesttel. Paniutine orosz 
hadosztálya a Vadászerdőben táborozott, és a iőágvutartalék 
Mehala külvárosnál volt.

A Rácskából és a Bánságiról eközben kivonult elkülö- 
nitmények, melyeket Kmetty ott hagyott, Uj-Pécsen és Saá- 
ghon át Buziásra vonultak, honnan a Temesen át hasztalanul 
puffogtatták el töltényeiket a Dossen dandárra. Kmetty maga 
aug. 11-én 8000 főnyi gyalogsággal, 6 század huszárral és 
16 ágyúval hátvédállást foglalt Rékásnál, melyet, azonban az 
osztrák elővéd közeledésének hírére már a 12-ére virradó 
éjjel feladott, hogy Lúgosra húzódjék vissza. Itt rendkívüli 
tevékenységet fejtett ki Bem a meglevő haderők összegyűjté
sében és rendezésében. Még mindig remélték, hogy egyesül
hetnek Görgeyvel. Hogy a teendőket vele megbeszélje, Bem
12-én Arad felé indult. Lippa közelében azonban útközben
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értesült, másnap a világosi fegyverletételről, amire visszatért. 
Aag. 12-én Kossuth is Lúgosra érkezett, hol Dessewffy és 
Kmefty n csapatok állapota iránt hozzá,jók intézett kérdésére 
kijelentették, hogy azok alig fognak továhb harczolni, hanem 
az első ágynlövésre szél futnak. Csak Bem volt a háború 
folytatása s a kormánynak Kossuth által leendő újabb átvétele 
mellett. Ez azonban még aznap Törökország felé vette útját 
s 14-én a fenebbi ügyben levelet irt Teregováról. *)

Vécsey gr. aug 12-én előnyös hátvédállást foglalt 7440 
emberrel és 24 ágyúval Kiszetónál a Béga mögött. Ugyanaz 
nap intézkedéseket adott ki Haynau br. táborszernagy a ma
gyar csapatok erélyes üldözésére. A III. hadtest Remetén és 
Jeszvinen át Békásig nyomult elő s a 2. dsidás ezredet Nagy- 
Topoloveczig tolta elő, mig Yeigl lovas dandára mint hátvéd

*) E levélben Kossuth a többi közt ezeket irta : Tábornok Guyon 
ur írja, hogy a Temesvárnál egyesült sereg teljes felbomlásban van ; ön, 
altábornagy ur, nem harczolhat; Görgey az egyetlen sereg élén, mely e 
tudósítás után még fennállt, kijelenté, hogy többé nem engedelmeskedni, 
hanem kormányozni akar. Kényszerítem, hogy mint hazafi legyen honá
hoz hit s helyet csináltam neki. Jelenleg egyszerű polgár vagyok és 
semmi más. Lúgosra ment' m megtekinteni, mint néz ki ottan, minő' 
eró're lehetne még számítani a had folytatása körül.. Tábornok Vécsey 
seregét jó rendben és szelleműnek találtam, a többieket felbomlásban. 
Dessewffy, Kmetty nyilvániták, hogy e sereg nem küzdeni, hanem az 
első,ágynlövésre szétszatadni fog. Az ólelemszereknek teljes szűkében s 
merőben rekviziczióra vagyunk szorítva; nyomora mód, mely a népet 
elleneinkké teszi; a bank Aradra, tehát Görgey hatalmába transportálta- 
tott. Meggyőződtem tehát, hegy ha Görgey megadja magát, a lugosi se
reg 24 óráig sem tartható, a fentartási eszközök hiányozván. Egy sereg 
tarthatja ugyan magát ellenséges földön rekvirálás s adóztatással, de sa
ját honában! En részemről sohasem nyújtok kezet ennépem elleni erő
szakos és' ellenséges rendszabályokhoz; szívesen megszabadítanám en- 
éltem feláldozásával, de elnyomni, soha !

Láthatja altábornagy ur, hogy lelkiismereti dolog. Nem tehetem, 
hogy tegnap lelépjek s a kormány zahláját ma ismét megragadjam. Ha 
nemzet és sereg máskép határozna, a dolog más szint öltene magára ; 
de Görgey seregének, mindnyájok közt e legvitézebbnek is bele kellene 
egyeznie. Különben egyszerű polgár vagyok s mint olyan sohasem kölcsö
nözöm, bár passiv jelenlétemet a nép elleni terrorizmus, pusztítás, rablás, 
r ekvirálás és elnyomás rendszabályaira.
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.leszvinben maradt. A IV. hadtest .lanovára ment s Siegen - 
thal dandárét Hernyakovára nyomultatta elő. Aug. 13-án Ho- 
wiger elkülönitményének ismeretes találkozása következtében 
Lippánál a magyar ojonczokkal, kikel Görgey esapatjainak 
nézlek, szünet á llo tt ' be az osztrák hadsereg mozdulataiban, 
és Haynau br. felkérte Rüdigert. egyesüljön az osztrák csapa
tokkal. Ugyanaznap azonban hirt vett Haynau Temesváron 
Görgey fegyverletételéről, mi egy szemtanú állítása, szerint 
olyan méregbe hozta őt, hogy nehány orosz tiszt, jelenlétének 
daczára igen kemény szavakban tört ki az oroszok ellen. Aug. 
14-én Iktárig és Kis-Topoloveczig nyomult a 111. osztrák had
test, a IV. pedig Hernyakován át Lukareczre s az elővéd 
Szusanoveczre. Dossen dandára átment a bródi hídon s egv 
elkülönitménye Nagy-Kövéresig nyomult elő Huziás felé. A 
lovas hadosztály szintén átment a bródi hídon Hakoviezára. 
Paniutine hadosztálya és a fő ágyú tartalék Békásra jött.

A magyar előcsapatok mindenütt ellenállás nélkül vissza
húzódtak és aug. 11-én Véesey is feladta állását Kiszetónál, 
Kosztil mögött állította fél hátvédét s a zömmel visszatért 
Lúgosra.

Lúgostól három főoszlopba oszlottak a magyar csapatok. 
A legerősebb, 8— 10 zászlóalj és 12 lovas század 42 ágyúval, 
Hem és Gnyon alatt Facseten át Dévára m ent; a második 
4500 ember nemi lovassággal és 52 ágyúval Dessewfly és 
Lázár alatt Karánsebesre vette útját, és a harmadik Véesey 
alatt, ki a háború folytatását ellenezvén heves szóváltásba 
keveredett Bemmel, felmomLa neki az engedelmességet és 7440 
emberével 36 ágyúval félkerekedett a táborból, hogy Soborsinon 
Porosjenőre siessen a fegyvert lerakni. Példaadása azt vonta 
maga után, hogy Kmetty csapatainak egy része is hozzá csat
lakozott, mig Kmettynek csak 3000 embere maradt s ő nem 
sokára Oláhországba vette útját.

Aug. 14-én Delinczig nyomult a III. hadtest elő, mig elő
védé Kosztilig tolatott, mely boly mögött a magyar hátvéd foglalt 
állást s a zöm Lúgosra tért vissza. 15-én kellett volna a íénn- 
emlitett hadtestnek Wallmoden lovas dandáréval Lúgost, meg
támadni, Siegeuthal dandárénak a magyarok jobb, Dos,serié-
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nek bal oldalán előnyomulni s IV. hadtestnek tartalékban 
Kosztilra vonulni. E hely mögött egy jelentéktelen ütközet 
fejlődött ki nehány dsidás és huszár század közt, mire Kmettv 
kiürítette Lúgost s 15000 fő gyalogsággal és 12 ágyúval a 
facseti utón foglalt jó  hátvéd-állást, melyet azonban Ramberg 
közeledtével ismét ellenállás nélkül odahagyott, hogy egy 
újabba vonuljon Poganyestnél. Miután oldalban fenyegetve 
látta magát Siegenthal dandára által, sietve Roszurra húzódott 
vissza. A III. osztrák hadtest aztán Wolff és Veigl dandárai- 
val Poganyestnél ütött tábort, elővédé a facseti utón tolatott 
előre, inig Siegenthal dandára Hezerisnél állott. A hadtest 
többi része Oláh-Lúgosnál állott táborban és Wallmoden Né
met-Lúgosnál.

Aug. 15-én Lichtenstein Ferencz hg. altábornagvra ru 
házta Haynau a III. és IV. hadlestek, valamint a Wallmoden 
lovas hadosztály fölötti parancsnokságot, hogy velők a min
den irányban visszavonuló és szétvert magyar oszlopok ül
dözését felvegye. E mellett a csapatparancsnokoknak tudatniok 
kellett volna hadikövetek által Görgey fegyverletételét a velők 
szemben álló magyar csatiatokkal s példájának követésére 
hívni fel azokat. Lichtenstein hg. hasonlóan három oszlopba 
osztotta csapatait. A főoszlop, mely a III. hadtestből s a IV. 
nagyobb részéből állott, Déva felé indult, m ár 16-án ellenállás 
nélkül megszállotta Facsetet s 983 foglyot ejtett. Az elővéd 
Kossovára jött, hová 17-én a 111. hadtest vonult, mig az elő
véd Kossoviczára tolatott előre. Herzinger hadosztálya Faesetre 
nyomult.

Át kell itt térnünk a szövetségesek utolsó hadműveleteire 
Erdélyben, hogy az összefüggést az osztrák főhadseregével a 
háború végén feltüntessük. Miután a székelyek, mint korábban 
említettük, az osztrák csapatok elől utolsó vereségeik után 
jobbára szétfutottak, Gál Sándor elhagyta 2000 emberével a 
székely földet, hogy a magyar határ felé átvágja magát. 
Grotenhjehn, ki aug. 3-ka óta Maros-Vásárhelyen állott, 5-én 
értesült, hogy Gál Sándor Csik-Szeredáról Szászrégenre nyo
mult, hogy onnan Kolozsvárra menjen. Hogy Gálnak útját 
állja, Grotenhjehn két oszlopban 6-án elindult. A jobb szárny
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oszlopát 4V„ zászlóaljat, 15 ágyút, 51/., lovas századot és 50 
kozákot Székesen és Kálón át Hódosra irányította, a balszár
nyét, 8 gyalog, 2 lovas századot és 1 üteget Samarin ezredes 
alatt pedig Szászrégenre (tál Sándor azonban Körvélyfájánál 
egy gázlón átkelvén a Maroson mindkét oszlop elöl el tudott 
menekülni s tovább nyomult Kolozsvár felé. Erre Vajda-Sz.- 

. Ivánnál összevonta Grotenhjelm mindkét hadoszlopát s 7-én 
lovassága által üldöztette Gált, mely Sármásig nyomult s ne
hány elmaradozol elfogott. 8-án ismét visszatért Grotenhjelm 
M.-Vásárhelyre, 9-én ogv dsidás ezredet vont magához Buko
vinából s szokott módon kikérte Luders további parancsait.

Ami Lüders grófot illeti, ez legelőbb is egy elkülönít- 
ményt állított össze Dyk tábornok alatt 8 zászlóaljból, 8 lovas
századból, két osztály kozákból 16 ágyúval, mely 10-én 
Medgyesnél foglalt állást. 11-én 4 zászlóaljat, 2 lovas száza
dot és 14 ágyút hagyván hátra a Vöröst orony szorosban és 
Nagyszebennél Adlerberg tábornok alatt 8 zászlóaljjal, 18 lo
vas századdal és 44 ágyúval Nagyszebenijei Szászsebes felé 
tartott, hol Stein ismét állást foglalt. Előnyomulására főleg az 
a hozzá érkezett hir adott okot, hogy a magyarok Aradnál 
egyesültek s eshetőleg Erdély felé fordulhatnak. Clam-Gallas 
grófnak megparancsolta Lüders, hogy 4 zászlóaljat egy üteg
gel Csíkszeredán hagyjon s M.-Vásárhelyre nyomuljon, inig 
Grotenhjelmnek Kolozsvárra kellett onnan vonulnia. Dyknek 
Medgyesről Balázsfalván át Mihályfalvára kellett nyomulnia, 
hogy Steinnak, ha Lüders Szászsebesnél visszaszoritná őt. Ko
lozsvárra hátrálását meggátolja.

Miután Lüders 12-ére virradó éjjel egy kozák ezredet 
Szerdahelyről oly czélból kiküldött, hogy aznapon a Szászse
bes és Déva közti utón Stein bála mögött megjelenjék, aug.
12-én arezban tám adta őt. Stein csapatai egész Szászsebes 
mögé arezban hátráltak, midőn azonban a lovasság nyomon 
követte őket, a kozák ezred hátukban megjelent s végül az 
is hallatszott, hogy Gyulafehérvár őrsége is ki akar törni, a 
korábbi rend rendetlen futássá fajult egész Déváig Stein had
testében. Stein 1000 embert vesztett foglyokban és 22 ágyút, 
Lüdersnek csak 4 halottja és 29 sebesültje volt. Csapatainak
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üldözést.

Aug. 13-án 2 zászlóaljat, 1 osztály kozákot és 2 ágyút 
hagyott Lüders Rehfeldt tábornok alatt Szászsebesen, elővédé 
Szerdahelyre jött, zöme Gyalmárra. 14-én az elővéd a piskii 
hídig, a zöm Szerdahelyig nyomult. Miután Stein 15-én min
den további ellenállás nélkül Dobráig húzódott vissza Déváról, 
Lüders e nap megszállotta Dévát, melynek hegyi vára előtte 
való nap lőporrabbanás következtében levegőbe röpült, minél 
114 honvéd veszett oda. Minthogy jelentették Lüdersnek, hogy 
Dem erős hadtesttel közeledik és már Lesneken áll, a Magyar- 
országból vett hírek közlése mellett egy hadikövet által fegyver- 
letételre szólította őt fel. Bem azt válaszolta, hogy ő épen az 
ellenkezőt készül tenni s őt Dévánál megtámadni, hová 17-én 
reggel meg is érkezett. Miután Lüders elővédé Sz.-Andrásra 
húzódott vissza, Bem bevonult Dévára s a város előtt foglalt 
állást, de az ő, Guyon és számos tiszt ama szándéka, hogy 
folytassák a harczot, hajótörést szenvedett a csapatok vona
kodásán. A 24 órára kötött fegyverszünet lejártával Beke 
ezredes alatt 6000 ember lerakta Lüders előtt a fegyvert 50 
ágyúval. Mintegy 1700 ember kivonta magát a megadás alól. 
150 lengyel legióbeli gyalog és Hollán Hugóval a régi Nádor
huszárok és lengyel dsidások fedezete alatt Bem, Guyon és 
Stein még mintegy 100 különféle menekülttel oláh területre 
lépett. Mórul községben, Karánsebestől délre, a menekülők ki
szabadították Kmettyt 8 kísérőjével, kiket az oláh parasztok 
elfogtak.

Eközben a III. osztrák hadtest előnyomulásában aug. 
18-án Dobrára é r t;  miközben több száz honvédet és 310 
huszárt foglyul ej tett. A hadtest aznap Déváig előre tolta elő
védét s összeköttetésbe lépett Lüders hadtestével. Bem had- 
szervonata és egyéb hadiszere, melyek utána hátramaradtak, 
midőn Dévára nyomult, Bamberg kezeibe esett. Egy 2000 
főnyi oszlop Bem hadtestéből Brunner alatt, mely Hátszegre 
vonult, ott rakta le a fegyvert aug. 21-én Hassford orosz tá
bornok előtt. Ugyanoda érkezett egy elkülönitmény Wolff tá
bornok alatt, melyet a hátszegi völgyön át azzal a mégha-
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gyással indított, el Hamberg Déváról, hogy az ottani környéken 
és aztán Ohába-Bisztrán és Karánsebesen át Lúgosig portyáz- 
zon s a szétugrasztott vagy hátram aradt magyar csapatokat 
szétverje. E czélból átalában minden irányban küldettek ki 
portyázó csapatok.

így a IV. hadtesthez tartozó SiegenIhal-dandárból 1 
zászlóalj, 0 lovas század egy üteggel aug. 17-én Rakittáról 
Hirkis felé küldetett, hogy biztosságot szerezzen Vécsey me
netirányáról. Ez Soborsinról, a Maroson átkelve, rósz hegyi 
utakon Baján és Szlatinán keresztül Borosjenő felé fordult. 
Miután a hadszervonattal és az ágyukkal nem haladhatott, az 
előbbit, 2000 szerkeret ott hagyta, s ez egy osztrák lovas
század kezébe esett, harmincznégy ágyul pedig a mély hegy- 
szakadékokba dobtak le. Schlick 18-án ismét megszállatta Lip- 
pát, nehogy Vécsey itt a Maros bal partjára kelljen át s egv 
lovas század Medvey százados alatt Tót-Váradon, Baján és 
Szlatinán át követte őt, mely sok elmaradozol összefogdosott 
s útközben hátrahagyott ágyukat is talált. Végre aug. 20-án 
Borosjenőre ért Vécsey hadtestével, miután már 19-én két 
hadi követet küldött előre Rüdigerbez. kijelentvén, hogy kész 
Görgey példáját követni ; ezután ő maga személyesen Nagy- 
Váradra ment 9 huszár századdal s 20-án hadteste 26 törzs, 
•479 főtiszttel, 7443 emberrel, 1067 lóval és 2 ágyúval lerakta 
az oroszok előtt a fegyvert. .Azonkívül átadott még 400 lő
fegyvert.

A harmadik magyar oszlop üldözésére, mely Dessewffy 
és Lázár alatt Karánsebes felé fordult, Simbschen könnyű 
lovas dandárét egy üteggel jelölte ki Lichtenstein hg., inig 
Lederer nehéz lovas dandára egy gránátos zászlóaljjal Lúgo
son maradt. A csapatok parancsnokságát Wallrnoden altábor
nagy vezette.

Simbschen 16-án Lúgosról Szaludra indult, 17-én Mut- 
nikig tolta előre elővédét s egy elkülönitméuyt. Csatára kül
dött. 18-án követte egy gránátos zászlóalj Simbschent Szakidra 
támogatásképen. Mivel azonban a terep a Temes felső völ
gyében lovassági mozdulatokra nem igen alkalmas, Wallrnoden 
indítványára még 4 zászlóalj és 12 ágyú irányittatott Karán-
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sebesre. Ezt u helyet Dessewffy és Lázár ang. 19-ére virradó 
éjjel hagyták oda, mire aztán Simbschen elővédé szállotta meg. 
A magyarok zöme Hátszeg félé vette útját, Monti az olasz 
légióval és más csapatok jobbára a lengyel légióból Foktner 
alatt Mehádiára vonultak.

Lázár, kinek oszlopa 8000 fő gyalogságra, óOO huszárra 
3f> ágyúval olvadt le, az átalános helyzetre való tekintettel 
már ang. 19-én lerakta a fegyvert. Dessewffy nemsokára 
ugyanezt tette egykori ezredbajtársának, Lichtenstein herczeg- 
nek külön felhívására.

Augusztus 21-én Karánsebesre tette át Wallmoden fő
hadiszállását s egy kis elővédet. Szadováig és onnan 22-én 
Korniczéig küldött előre, mely másnap Zagaszáig követte 
Simbschen zömét. 23-ára virradó éjjel Müller alezredes 7 gya
log, 2 lovas századdal és 3 röppentyű üteggel Mehádiára in
dult, melyet Foktner csakhamar kiürített, hogy Mehádia kul
csánál újabb állást foglaljon. Rövid, élénk tüzelés után úgy 
találta Müller, hogy erősítésekre van szüksége, hogy az erős 
hegyi állást megtámadhassa. A fegyverletevés iránt Foktner- 
hez intézett felhívás némi tárgyalásokat vont maga után, me
lyek semmi eredményre sem vezettek, mert Foktner fegyver- 
nyugvást és két tisztjének kiküldhetését követelte, hogy meg
győződést. szerezzen Görgey fegyverletételéről. A 24-ére virradó 
éjjel elhagyta Foktner állását s a nap folyamában Orsovánál 
török területre lépett csapatával, honnan Viddin felé irányittatott. 
Kossulh, Batthyány Kázmér, Mészáros, Dembinszki, Perczel 
Mór, Visoeky, Asbóth stb. már olt voltak s lassankint mint
egy 5000 honvéd csatlakozott liozzájok. Bem, Kmetty és Stein 
br. még útban voltak aira.

A fegyverletételeket Gál Sándor, Kazinczy és Inczédy zár
ták be. Gál Sándor, kihez még br. Kemény Farkas csapatainak 
maradványai csatlakoztak, Kolozsváron volt, hová most Groten- 
hjelm is, miután 8-án ismét visszatért M.-Vásárhelyre, nyomulni 
utasiltalolt. Augusztus 13-án Kis-Czégnél összegyűjtötte csapatait 
s oda rendelte — a helyőrség kivételével — a Beszterczénél 
álló csapafokat is. Grotenhjelm elővédé még az nap Gál élő- 
csapataira bukkant s Apahidára vetette azokat vissza. Kolozs
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várhoz közeledtére augusztus 15-én kivonult (Iái e városhói s 
Bánffy-Hunyad felé húzódott vissza, hol egy kis elkülönitméuy- 
nyel lépett összeköttetésbe, melyet előbb a csúcsai szorosnál 
állított fel. Melnikoff ezredes, kit, mint tudjuk, már augusztus
7-én kiküldött Paskievitsch hg. egy elkülönitmrénynyel. hogy 
állítsa helyre az összeköttetést a csúcsai szoroson át Groten- 
hjelmmel és Lüderssel, augusztus 8-án ért Mező-Telegdre, hol 
értesült, hogy egy magyar oszlop közeledik felé, hogy az em
lített szorosban emelt torlaszt megszállja. Melnikoff szél rom
boltatta azt és aztán, mivel a magyarok Csúcsánál megerősí
tették magukat, visszatért ismét Mező-Telegdre. Innen tudatta 
(Iái Sándorral Görgey fegyverletételét s miután ez hajlandónak 
mutatkozott ugyanazt tenni, Melnikoff elkülönitménve meg
erősít tetett. Midőn Grotenhjelm Kolozsvárra bevonult, Urban 
ezredest 3 zászlóaljjal, 4 század- lovassal és í) ágyúval Bánffy- 
Hunyad felé küldötte, hová a lovasság még 15-én érkezett, mig 
a gyalogság Kapusra ért. 16-án Csúcsáig üldözte Urban Gál 
Sándort, hol hírét vette, hogy Kazinczy egy erős hadtesttel 
Mármarosból Deésre érkezett s he kell szüntetnie Gál üldözé
sét. Gál, ki hasonlóan vette ezt az értesítést, most Kazinezvval 
leendő egyesülésére gondolt, de tovább folytatta az alkudozá
sokat Melnikoffal. E közben Gál összeköttetésbe tette magát 
Kazinczyval s elhatározták, hogy Zsibónál egyesülnek, hová 
mindketten indultak.

Grotenhjelm augusztus 18-án Kolozsvárról Deésre indult 
hadtestével, hol többé már nem találta Kazinczy!. 23-án egy 
hadikövet által fegyverletételre szólitá őt fel, s megküldte neki 
Görgey levelét az ismeretes felhívással. Egyidejűleg Oláh-Vá
sárhelyre nyomult Grotenhjelm. TimaschefT gr. százados es 
szárnysegéd hadikövet 24-én délben ért Zsibóra Kornis gr. 
császári biztossal. Kazinczy haditanácsot hivott össze a W es
selényi kastélyban, melyen az összes törzstisztek részt,vetlek. 
Várady Gábor kijelentette, hogy egy idegen ellenség előtt, mely- 
lyel még ütközetben sem állottak, nem lehetik le a fegyvert. 
Sokan támogatták Váradyt, de sokan voltak a fegyverletétel 
mellett is és Kazinczy különösen. A haditanács nagy zavar
ban oszlott szét, annyi mégis történt, hogy hadikövetek men-
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lek Grotenhjelmhez és Nagyváradra, hogy a dolgok állásáról 
meggyőződjenek. A csapatok azonban nem várták be az ered
ményt, a táborban nagy lázongás tört ki. Várady kijelentette 
Kazinczynak, hogy ő nem teszi le a fegyvert, a mit Kazinczy 
kivánságára Írásban is ismételt s még 24-én este elhagyta 
csapataival Zsibót, másnap átkelt a Szamoson s Nagybányára 
ment. Mivel azonban embereinek nagy része elszökdösött, ágyúit 
a folyóba dobatta s egykori zászlóalját, a 105-iket Márma- 
rosba vitte vissza, hol az feloszlott.

Midőn Grotenhjelm augusztus 26-án Zsibóra ért, Kazin
czynak mintegy 9000 főnyi hadteste Gál Sándor oszlopával 
együtt 4000 főre olvadt, 56 ágyúval és 103 lóval s a tábor
ból elszéledt honvédek által hátrahagyott 7000 darab puska 
átadása mellett lerakta a fegyvert. Kazinczy Aradra ment, 
inig Gál Sándor és br. Kemény Farkas külföldre menekültek.

Kazinczy fegyverletétele után Melnikoff, ki után Sass tá
bornok 6 zászlóaljjal, 1 kozák ezreddel és 24 ágyúval ta rta 
lékul küldetett, visszahivatott Rüdiger részéről Sassal együtt.

Inczérly portyázó csapata, 2000 ember, mely tudvalevő
leg a .lanku alatti oláhok ellen működött, augusztus derekán 
Belényes körül állott,'hová Löwenhagen tábornok egy dsidás 
ezreddel és egy osztály kozákkal küldetett. . Közeledésének hí
rére önként szétoszlott Inczédy csapata. Löwenhagennek, ki 
Belényesi megszállotta, az a feladata is volt, hogy az oláhok
nak a háború végével növekvő kihágásait megszüntesse. Mi
után augusztus 22-én jelentette Paskiewitschnek, hogy a körül 
fekvő falvak'megszabadittattak az oláhok betöréseitől és .lanku 
megígérte, hogy nem nyugtalanítja többé a környéket, Löwen
hagen 24-én visszarendeltetett Nagyváradra.

Egy másik 7 zászlóalj, 4 lovas század, 1 osztály kozák 
és 24 ágyúból álló elkülönitményt oly czélból indított Paskie- 
witsch augusztus 14-én Nagyváradról Debreczenen át Mánna- 
ros megyébe, hogy azt lecsendesitse, Munkácsot bevegye s az 
utat onnan Kassára a még talán szerte portyázó magyar csa
patoktól megtisztítsa. Ama 15-én vett álhirre, hogy Kazinczy 
Munkácsnál áll, Karlowitsch 6 zászlóaljjal és 22 ágyúval erő- 
sittetetL meg. Azonban csak a Tiszán átkelve volt Naménynál

56G elich : F üggetlenség i harcz . I I I .  kö te t.
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egy kis csatározás s azután Munkács alá nyomult, melyet 
egy hadikövet által Görgey levelének előm utatása mellett fel
adásra szólított fel, mire az 1300 főnyi őrség augusztus 26-án 
kapitulált, m iután kiküldöttek Nagyváradon meggyőződtek a 
helyzet mibenállásáról. É kis erőd eleséséről áttérünk a na- 
gyobbakéra.
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LXVIJ.

Az aradi vár átadása az oroszoknak. — A déli osztrák hadsereg csat’a- 
kozása a zömhöz. — Pétervárad átadása az osztrák ostromló hadtestnek.

A világosi fegyverletételt legelőbb is az aradi vár átadása 
az oroszoknak követte. Augusztus 12-én vette Damjanich Gör
gey Írásbeli értesítését amaz elhatározásáról, hogy az oroszok 
előtt lerakja a fegyvert, a felhívással, hogy részéről is hagy
jon fel a további haszontalan ellenállással. Midőn Damjanich 
e levél tartalm át szárnysegédével Baudisz Józseffel*) közölte, ez 
a vár kapuinak azonnali bezáratását s Görgey levelének az 
őrség előtti szigorú titokban tartását javasolta neki. Damja
nich beleegyezett a várkapuk bezárásába, Görgey szándéka 
azonban már ismeretes volt a várban, nagy felháborodást idé
zett elő a tiszti karban úgy, hogy haditanács tartása vált 
szükségessé, melyre az egész tisztikar meghivatott. Az elnök
séget Boros Ignácz honvéd ezredes mint csapatparancsnok 
vitte a beteg Damjanich képviseletében. Hogy ez a haditanács 
az összes tisztek meghívása által inkább egy viharos megye- 
gyűlés képét öltötte magára, magától érthető.

Boros azzal nyitotta meg a tanácskozást, hogy Damja-

*) Baudisz mint Vécsey és Damjanich volt szárnysegéde 1884-ben 
rendelkezésünkre bocsátotta az aradi vár ostromára és átadásaira vo
natkozó összes adatokat és saját feljegyzéseit, valamint egy Kossuth 
által Aradon hátrahagyott ranglajstromát a honvéd hadsereg tábornokai
nak és törzstisztjeinek, Kossuth irónnal tett sajátkezű jegyzeteivel ellátva. 
Egy a várnak Damjanich által az oroszoknak történt átadására vonat
kozó terjedelmes és részletes leírást Görgei István kir. közjegyző meg
keresésére használatra átengedtünk neki, melyet mi csak kivonatosan 
használtunk fel.

56 *
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nich nevében konstatálta, hogy a vár félesztendőre bőven el 
van látva mindennel, hogy magát védelmezhesse, hogy még 
senki részéről sem történt felszólítás a feladásra, és hogy 
semmi ok sem forog fenn Görgey példájának követésére. De 
mindez argumentumok nem használtak semmit, az oroszmánia 
bemenetet talált a várba is és sok tiszt már kozák egyenru
hában látta magát. Boros, Baudisz és Damaszkin kivételével, 
rövid és heves vita után határozatba ment, hogy a vár át- 
adatik az oroszoknak s hadikövetek küldetnek Rüdigerhez.

Schlick gr. altábornagy augusztus 12-én megszállotta 
Uj- és Ó-Aradot, 18-án hidat veretett Uj-Aradon alól s 15-én 
mindkét parton körülzárta a várat. Azután egy századost kül
dött hadikövetül Damjanichhoz, felhiván őt a vár átadására. 
Damjanich azonnal Baudiszhoz küldé Schlick levelét, ki azzal 
a hozzáadással közölte azt az egybegyült haditanácscsal, hogy 
ha már fel kell adni a várat, itt van az alkalom, hogy osz
trák csapatok előtt tegyék meg ezt tisztességes feltételek mel
lett, minthogy Schlick gr. átalában mint !ovagias ember isme
retes, ki be is fogja tudni váltani adott szavát.

Baudisz e megjegyzéseire a kárhoztató felkiáltások egész 
vihara tört ki és Schlick hadikövete a legelutasítóbb alak
ban bocsáttatott útnak. Nagy ideje volt már azonban, hogy 
saját hadikövetüknek Rüdiger üdvötigérő főhadiszállására le
endő indítására gondoljanak. 'Baudisz és Mészáros honvéd
százados vállalták magukra a küldetést s szerencsésen átjut
ván a zárvonalon, késő délután Világosra értek, jelentkeztek 
Görgeynél s 13-án reggel Borosjenőre utaztak. Szökősnél már 
a III. orosz hadtest csapataival találkoztak, mely felvonulását 
végezte a síkon Görgey fegyverletételéhez. Felhatalmazásuk 
előmutatása mellett jelentkeztek Rüdigernéí, kit első pillanatra 
egészen meglepni látszott küldetésük. Valóban meg is lehe
tett lepve, hogy oly vár részéről mint Arad, küldöttség sza
ladgál utána, hogy vegye át, mielőtt m(ig Görgey letette volna 
a fegyvert. Kísérőlevelet adott a magyar hadiköveteknek Bo
rosjenőre s felkérte őket, várják be ottan visszaérkezését.

Midőn estefelé visszatért Rüdiger Borosjenőre, tudatta 
Baudiszszal, hogy értesité .Paskiewitsch herczeget a vár lel-
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adására vonatkozó ajánlkozásukról, várják be tehát a futár 
visszaérkezését a további utasításokkal. Ezek 15-én érkeztek 
meg s Rüdiger tudatta a magyar hadikövetekkel, hogy Butur
lin tábornok mint meghatalmazott hadikövet velők fog menni 
Aradra, hogy a vár átadását illetőleg kellő megállapodásra jus
son a parancsnokkal. Nemsokára visszaindultak A rad ra ; Butur- 
linnal utazott Zichy Armin gr. is. Aradra érve, csakhamar 
megjelent Buturlin tábornok az ágyban fekvő Damjanicbnál, 
hol már az összes törzstisztek egybegyülve voltak. Az orosz 
tábornok a legszeretetreméltóbb modorban tudatta a jelenvol
takkal, hogy a tábornagy a legcsekélyebb feltételeket sem 
engedélyezheti az őrségnek, azért felhívja őket, kövessék Gör
gey példáját s adják meg magukat feltétlenül, bízva az orosz 
czár kegyelmébe és nagylelkűségébe. Baudisz utalva a vár 
védképességére, kifogásokat emelt az ellen, mi Buturlint nagy 
felindulásba hozta. Hangosan tiltakozott a czár nagylelkűségé
nek kétségbevonása ellen. Erre békitőleg veté magát közbe 
Damjanich, mire Buturlin lassankint lecsilapult és előbbi ki
jelentette, hogy ha más feltételektől elállanak is, azt az egyet. 
Írásban kívánják maguknak biztosíttatni, hogy sohasem fognak 
Ausztriának kiszolgáltatni. Buturlin önként érthetően erre is ki
jelentette, hogy azt nem teheti, de ismételve hivatkozott ural
kodójának nagylelkűségére s végre kezet nyújtva Damjanich- 
nak erkölcsi felelősséget vállalt magára a fennebbi feltétel 
megtartásáért. Ezzel aug. 17-én délután 3 órára tűzetett ki 
a vár átadása oly módon, hogy az őrség lerakja fegyverét a 
várban s aztán magántulajdonát magához véve, orosz csapa
tok fedezete alatt Sarkadig kisértetik.

Augusztus !5-ének délutánját s 16-át az elvonulásra 
szükséges előkészületekre fordították. Egyebek közt Kossuth 
elnöki irodájának Aradon maradt bizalmas levelezése is, mely 
másokra nézve jobbára kompromittáló tartalm ú volt, megsem- 
misittetett. Megállapodás szerint, Paniutine hadosztálya 16-án 
Békásról Aradra rendeltetett, hová megkésve, 17-én érkezett. 
Időközben a 3800 főből álló őrség Chruloff ezredes és 2 század 
orosz huszár előtt lerakta a fegyvert. Esti 8  órakor Hoviger ezre
des a 9, osztrák gyalogezred 2 zászlóaljáyal vonult be a várba.
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Damjanich és lefegyverzett csapatai 1 zászlóaljból. 4 
Század huszárból és 50 kozákból álló orosz fedezet alatt oly 
módon szállíttattak tova, hogy a legénység Sarkadra, a tisztek 
ellenben Gyulára vitetlek, honnan aztán Görgey seregének 
tisztjeivel mint államfoglyok ismét Aradra szállíttattak. Csak 
a saját helyzet teljes félreismerése és tévutravezetés idézhette 
elő ily példátlan módon egy oly vár átadását, minő Arad 
Nem is volt ez kapituláczió, minthogy semmi okmány nem 
cseréltetett ki s a vár semmi rendszeres átadása elő nem 
fordult, hanem a lefegyverzett őrség egyszerűen kivonult belőle 
mint fogoly orosz fedezett alatt, miután a tárgyalások útja a 
lovagias Schlick gróffal hadikövetének botor elutasítása állal 
be lön vágva.

200 várágyun kívül találtatott Aradon nagy élelmi és 
lőszerkészlet, a mágyar egyenruházati bizottság nagy készletei, 
tömérdek felszerelési tárgy, a bankjegysajtó becsomagolt alkat
részei, gőzhajók és gőzmozdonyok gépei, melyeket a Pestről 
történt elvonuláskor magukkal hoztak. Az Aradon és környé
kén talált hadikészletek értéke több millióra rúgott.

A bán, kinek közreműködésére Haynau délfelé nyomultá- 
ban számított, daczára hogy már julius 25-én elkezdett a 
magyar déli hadsereg a Bácskából kivonulni, nem lépett elő a 
Duna jobbpartján és a titeli fensikon elfoglalt állásából. Mi
dőn 27-én megtudta, hogy Haynau Pestről Szeged felé kezd 
indulni, Castiglione lovas dandárát 28-án Zalankemenre küldte, 
honnan az csak julius 31-én ért a titeli fensikra. Erőltetett kém
szemlék által, melyeket Vilováról és Mossorinról hajtott végre, 
bizonyosságot szerzett ugyan Jellacsics magának a magyarok 
elvonulásáról, Pétervárad mozgékony őrsége azonban vissza- 
tartá őt attól, hogy gyalogsági tartalékát a Duna jobb partjáról 
a bal partra vesse át. így julius 31-én kitörés történt az erőd
ből három oszlopban. Az egyik, 1 zászlóalj 3 ágyúval a Vezi- 
racz hegy felé nyomult, egy második ugyanoly erős Bukovecz 
felé tartalékul és egy harmadik, 2  zászlóalj és 1  üteg a 
kameneczi vonal felé, mely egyúttal lövetett a várból.

Csak midőn értesült a bán, hogy Haynau Szegedet meg
szállotta, indította augusztus5-én a még a jobb parton levő s
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a főhadsereggel leendő együttműködésre szánt csapatokat 
Zalankemerire, hogy ott a folyamon átkeljenek. A csapatok 
átszállítása alatt a Periászon hátram aradt elkülönitmény aug.
7-ép megtámadta őket s elég heves ütközet fejlődött ki, mely 
három óra hosszat tartott. 8 -án elvonultak a magyarok Per- 
lászról s Fehértemplomba mentek, mire Lang és Marsano 
dandárai megszállották a helyet. Titelen alul hidat veretett a 
bán a Tiszán, melyen csapatai augusztus 12-én a Tisza bal 
partjára keltek át.

Althan ezredesnek Haynau br. által kiküldött elkülönit- 
ménye aug. 6 -án egyesült a bán seregével, mely augusztus
16-án Ijpécsre ért, hol Haynau megállást parancsolt neki, 
miután a koczka már el volt vetve. Puffer dandára 17-én Új
vidékre rendeltetett vissza, hogy Péterváradot a balparton is 
bezárja s a 12. és 13. határőrvidéki ezredek Neustädter tábor
nok alatt Wallmoden gr. altábornagy hadoszlopához küldettek, 
mely tudvalevőleg Lázárt és Dessewffyt üldözte.

Csakhamar Puffer dandárénak visszatérése s Pétervárad *) 
teljes körülzárása után megjelent a Kamenicz előtti előőrsök
nél Escherich br. lovasszázados mint hadikövet egy a vár
parancsnoksághoz intézett szolgálati levéllel. Ez a levél Haynau 
táborszernagynak a vár feltétlen feladására vonatkozó felszó
lítását foglalta magában, a temesvári győzelemnek, Kossuth 
leköszönésének s a diktátorság Görgey által történt átvételé
nek, a világosi- fegyverletételnek s a forradalom átalános le- 
veretésének tudatása mellett. Egyidejűleg azt az ajánlatot 
tette Haynau, küldjön ki a várparancsnok egy az őrség kebe
léből választott küldöttséget, hogy a felsorolt tények helyes
ségéről meggyőződjék. Végül az összes csapatparancsnokok 
hazafiságára appellált Haynau, hogy ne hagyják ajánlatát mint 
korábban válasz nélkül, különben rájuk hárul az egész fele
lősség.

Kiss elfogadta a küldöttség kiküldésére vonatkozó aján

*) A péterváradi várra vonatkozó adatokat az akkori őrség egyik 
kiváló tagjától már 1867-ben rendelkezésünkre bocsátott terjedelmes 
kéziratból vettük.



888

latot, a választás Tóth alezredes térparancsnokra és Gabányi 
2. honvéd'zászlóaljbeli századosra esett. Nemsokára egy máso
dik hadikövet jö tt újabb szolgálati levéllel Haynautól, melyhez 
Görgeynek Nagyváradról Kiss Pálhoz intézett levele volt csa
tolva az ismert tartalommal. Ez a levél Kissré, ki nagy tisz
telője volt Görgeynek, mély benyomást gyakorolt. A levél tar
talm át közölte mindenekelőtt a magasabb törzstisztekkel, mi
dőn azonban Tóth és Gabányi mindama híreket megerősítve 
tértek vissza, Összegyűjtő Kiss az összes tiszteket és az altiszteket, 
századonkint két-két közemberrel együtt s közölte velők Hay- 
nau felszólítását s Görgey levelének tartalmát, melyet utó
lagosan Tóth is megerősített. Erre hangsúlyozta Kiss annak 
szükségét, hogy Görgey és Damjanich példáját kövessék.

De a legénységi állomány képviselői ezzel nem érték be 
s követelték, hogy a saját kebelükből ők is küldöttséget me- 
neszthessenek ki. Kiss némi ellenzés után beleegyezett s egy 
osztrák tiszt kísérete mellett másnap elindult a 39. ezredbeli 
Saller főhadnagyból, egy 33. és egy 32. gy.-ezredbeli közember
ből s egy 2 . honvédzászlóalj beli őrmesterből álló küldöttség.

Egy második tisztigyülésen, melyet Kiss összehívott, tu
datta ama szándékát, hogy ő feladja a várat, mire Hollán 
Ernő kijelentette, hogy ő is belátja a további ellenállás hasz- 
talanságát, de a három hónapra mindennel ellátott erőd fon
tosságánál s védképességénél fogva a feltétlen feladásba soha
sem egyezik bele s elősorolta a feltételeket, melyeket az 
őrségnek szabni kellene. Kiss ellenezte Hollán javaslatát s ne
vetségesnek mondotta, azt akarni, hogy Ausztria mint győző 
feltételekbe egyezzék. Ő amellett van, monda, hogy osztozkod
n a k  kell bajtársaiknak sorsában. Noha sokan osztották Hol
lán nézetét, mégis néma maradt a gyűlés, mi méltán a szi
gorú fegyelemnek tulajdonítható, melyet Kiss tartott.

A tisztek hallgatásából azt a meggyőződést nyerte Kiss, 
hogy ellenállásra nem fog találni s az elindult második kül
döttséggel levelet küldött Haynau bárónak, melyben kijelen
tette, hogy kész az erőd feltétlen átadására s csak ama kül
döttség visszajövetelét várja, melyet a legénység megnyugtatására 
eresztett ki. Egyidejűleg a fogoly Pimodan gr. százados is az osztrák
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előőrsökhöz vezettetett. Midőn a második küldöttség az összes 
hirek megerősítésével visszatért, Kiss kivonultatta a csapatokat, 
melyekkel aztán Saller főhadnagy közölte a történteket, mig 
a zászlóaljparancsnokok utasittattak tudatni a legénységgel, 
hogy a vár át fog adatni az osztrákoknak.

Erre értesítette Kiss az osztrák körülzáró hadtestparancs
nokságot, hogy kész az erődöt az összes fegyverekkel, hadi- 
készletekkel és pénztárakkal átadni s az erre vonatkozó meg
állapodás végett Hollán Ernő küldetett ki, ki ez alkalommal 
azt a szóbeli biztosítást vette, hogy az őrség teljes kegyel
met nyer és hogy ha Komárom feltételeket kap, ezek ő rá  is 
ki fognak terjesztetni. Szeptember 7-én történt meg az erőd 
á tad ása ; 8000 ember 400 ágyúval rakta le a fegyvert. A 
volt osztrák csapatok legénysége azonnal ismét feleskettetetťa 
császári zászlóra s Eszékre szállíttatott. A tisztek a honvéd 
legénységgel visszatértek az erődbe s az utóbbiak közül egy 
csekély rész mint szolgálatra alkalmas besoroztatott. A tisztek 
még szállásaikon maradtak, megtartották kard jókat s átalában 
a leglovagiasább bánásmódban részesültek. Október 16-án ő 
felségének egy legfelsőbb elhatározása érkezett le, melynek 
értelmében Haynau br. táborszernagy előterjesztésére a péter- 
váradi erőd ugyanazon kedvezményekben részesült, mint 
Komárom. A tisztek bizonyítványokkal hazájokba bocsáttat
tak. Feltűnést keltett azonban, hogy Kisst, a vár volt parancs
nokát még aznap letartóztatták. Hollán Ernő indíttatva érezte 
magát, levélben megírni Haynau bárónak, hogy kizárólag Kiss- 
nek köszönhető a várnak föltétien átadása, mi ő nélküle nem 
történt volna. Haynau br. erre aztán szabadon bocsátotta 
Kisst.
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LXVIII.

Komárom.

Miután Görgey az I., III. és VII. hadtesttel oda hagyta 
Komáromot, az elsőrangú erőd őrsége magára lön hagyatva, de 
kipróbált vezér kezére bírta Kossuth, olyanéra, a ki nemcsak a 
rábízott erőd fontosságát és értékét tudta méltányolni, hanem 
teljes mérvben meg tudott felelni a szerepnek is, mely elszigetelt 
állásában neki jutott. Mig a magyar seregeknek és hadtestek
nek tekintélyes haderővé kellett az alsó Tiszánál egyesülniük, 
Klapkának az a feladat jutott, hogy azoknak hadműveleteit 
támadó fellépés által támogassa. Mennyire mehetett ez irány
ban, mindenekelőtt a körülzáró hadtestnek és saját csapatai
nak erejétől függött. Ezek állottak a II. hadtestből Kászony 
József honvéd ezredes és a VIII. hadtestből Aschermann hon
véd ezredes alatt 16,660 főnyi gyalogság, 1400 főnyi lovasság 
és 48 ágyúval. Éhez jött még 3000 ujoncz, kik Görgey elvonu
lása előtt a zászlóaljak kiegészítésére bevonultak, ezekkel együtt 
18,200 főre ment az őrségi csapatok összes ereje, melyeknek 
felállítása ez v o lt: Az elsánczolt táborban, melynek parancs
noka Kászony volt, Janik hadosztálya Monostort s a hídfő 
előtti 1., 2. és 3. védmüveket tartotta megszállva, Rakovszky 
hadosztálya a 4., 5., 6 . és 7. sánczot s Kosztolányi had
osztálya a 8 ., 9. és 10. védmüveket s Ó-Szőnyt szállotta meg. 
Az előőrsi szolgálatot az elsánczolt tábor körül, melyet összesen 
13 zászlóalj és 6  lovas század védett, 2 század lovasság 
látta el.

A nádor-vonalat és az Apalinszigetet 5 zászlóalj és 
3 lovas század Horváth honvéd ezredes alatt, a várat és a



891

Vág-hidfőt 4 zászlóalj és 3 lovas század Eszterházy Pál gr. 
honvédezredes alatt szállotta meg.

Az érőd és az előmüvek 300 ostromágyuval voltak fel
szerelve s mintegy 50 részint tábori, részint ostromágyu szerel
tetett még fel. Gyalogsági lőfegyver mintegy 5000 volt kész
letben. Azonkívül volt Komáromban egy fegyver- és egy lő- 
kupakgyár, valamint egy lőpormalom részint m ár üzemben, 
részint felállitandóban. A lőporkészlet 1000 mázsára, a sa
létrom közel 1 0 0 0  mázsára ment. Élelmiszerben és takarm ány
ban volt az erődben készletben: liszt, főzelék 4, hús és bor 3, 
zab 6  és szalma 2 hónapra. E mennyiségre szorítkozva az 
őrség, ha takarékosan jártak  el, minden esetre tarthatta magát 
jó ideig. Klapka első gondja a még teendő védelmi in
tézkedésekre, nevezetesen a megrongált földművek (sánezok) 
helyreállítására s a belviszonyok szabályozására irányult. A 
vezérkar főnöke Szillányi alezredes, főparancsnoksági szárny
segéd Prágay alezredes, vártüzérségi parancsnok Jungwirth 
alezredes, tábori tüzérségi és külerőd-parancsnok Krivácsy 
alezredes, mérnökkari igazgató Thaly alezredes volt, Szabó al
ezredes térparancsnok.

Komárom védelmi állapota átalában jó volt. A mi az 
őrség támadási tevékenységét illeti, ez kitörésekben nyilvánul
hatott a kiterjedt körülzáró vonal egyes pontjaira, a délen 
folyó hadműveletek menetére befolyást gyakorló, messze ki
ható vállalkozás keresztülvitele, mint mondottuk, az ostromló 
hadtest erejétől függött.

Midőn Haynau Nagy-Igmándról délre indult, az I. és II. 
hadtesteket mint tudjuk Komárom előtt hagyta, július 23-án 
és 24-én azonban az előbbit is a sereg zöme után vonultatta, 
hogy minél nagyobb erővel nyomulhasson Szeged ellen. E 
szerint a II hadtest m aradt Komárom alatt, de Haynau szá
mított, bár hasztalan, a Grabbe-félehadtest közreműködésére az 
erőd körülzárásánál sa z l. és II. tartalékhadtesteknek általa meg
pendített oda vonása a körülzáró hadtesthez sem történt 
azonnal meg. Csorich altábornagy hadteste Barco, Lieblet- és Pott 
dandáraiból állva 16 zászlóaljat, 6  lovas századot tett 75 ágyúval 
összesen 1200 emberrel és 1300 lóval a következő állásokban:
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A D u n a ' j ó b b  - p a r t j á n ' á  H o t t  Bareo dandára, 
mely 6  zászlóaljjal, 2  lovas századdal és 2 0  ágyúval Ácsot, 
Harkályt, Csémet és Moesát szállotta meg. Az ácsi erdőnél, 
Csém és Harkálynál sánczok, vadászárkok és utbevágások emel
tettek. A C s a l l ó k ö z ö n  Liebler dandára feküdt 5 zászlóalj
jal, 2 lovas századdal és 43 ágyúval — köztük 16 tizennyolcz- 
fontossal — ez a hídfőt Lél előtt, Aranyost több sánczczal, 
Sutát és Keresztfalvát tartotta megszállva, hol néhány üteg 
állíttatott fel. Liebler a lovadi híd által állott Barcoval össze
köttetésben. A D u n a  b a l  p a r t j á n  Folt dandára 5 zászló
aljjal, 2 lovas századdal és 6  ágyúval Martost, Ó-Gyallát és 
Bagotát szállotta meg s julius 24-élől kezdve Hetényt, Kurta- 
Keszit és Marczalházát is. Ez a dandár is sánczok által erő
sítette meg állását. Martosnál hid vezetett a Nyitrán át, 
Keszegfalvánál a Vágón, közvetítve az összeköttetést a Liebler- 
dandárral. A körülzáró hadtest e gyöngeségéről akkor sejtelme 
sem volt Klapkának, megmaradt tehát várakozó állásában. 
Jul. 19-én egy hir hatolt a várba, mely nagy örömre han
golta pillanatnyilag az őrséget. Azt beszélték, hogy Görgey 
fényes győzelmet aratott Vácznál az oroszok fölött. Az öröm 
azonban nagy levertségbe csapott át, midőn másnap az ellen
kezőnek élő tanúi, Görgey seregének néhány száz szétugrasz- 
tott katonája jö tt az erődbe s valódi értékére szállította le a 
hirt elmondván, hogy Görgey Losoncz felé kezd hátrálni. 
Hogy, az őrség, különösen a huszárok levertségét eloszlassa, 
mely utóbbiak, jobbára a puszták fiai, nem jól érezték magu
kat az erőd falai között s nagy vágyat ■ éreztek ismét a 
szabadban tánczoltatni lovaikat és forgatni kardjaikat, némi 
foglalkozást akart nekik Klapka nyújtani.

Miután 25-én értesült Klapka, hogy Tata osztrák rész
ről nagyon gyengén van megszállva s nagy élelmiszerkészletek 
vannak ottan felhalmozva, oda küldötte Kosztolányit 8  gyalog 
századdal,- 4 század huszárral és 4 ágyúval, hogy az őrséget 
szétverje s az ottani készleteket, hatalmába kerítse. Koszto
lányi csak egy éppen akkor érkezett legénységi szállítmányt 
talált Tatán, mely megadta magát. Kosztolányi több keresztül 
utazó tisztet elfogott, magához vette s a várba vitette a
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fegyver- és élelmiszerkészleteket. Nagybecsű volt azonban 
Klapkára nézve, hogy ez alkalommal egy postakocsi is esett 
a huszárok kezébe, mely levelekkel és mindenféle hírlappal 
volt tele. Az előbbiek kiáltványokat és szolgálati leveleket 
tartalmaztak, melyek a szövetséges seregek kombinált moz
dulataira vonatkoztak s melyeket Klapka Görgey és Kossuth
nak küldött. Legfontosabb volt azonban Klapkára nézve a 
Komáromot körülzáró hadtest harczrendje és egy más szol
gálati levélben kimondott amaz állítás, hogy a komáromi őr
ség csak 6—8000 részben nem igen fegyelmezett emberből áll. 
A kezeibe jutott okiratok alapján tehát feltette magában 
Klapka, hogy támadóan fog fellépni. Először a balparton Pott 
dandárát akarta megtámadni és aztán a jobbparton álló Barco 
ellen fordulni.

Támadási napul 30-ka tűzetett ki s erre előtte való nap 
a következő intézkedések adattak k i: Ezek szerint a kombi
nált támadást a Pott-dandárra három oszlopnak kellett végre
hajtani. Az egyik, 3 zászlóalj, 2 lovas század és 6  ágyú 11a- 
kovszky alatt hajnali 2 órakor volt a táborból Kurta-Keszi 
felé indulandó, hogy a Zsitván átkelvén, az ott álló elkü- 
lönitményt hálravesse s azután az osztrák balszárny meg
kerülése czéljából Szt.-Péter felé nyomuljon. A második osz
lopnak époly erőben Kosztolányi alatt 2 órával később kellett 
előnyomulni a Szent-Péterre vivő utón, Pottot Hetényben 
megtámadni és onnan Rakovszkvval összeköttetésbe lépni. A 
harmadik oszlopnak, 2  zászlóalj, 1  lovas század és 6  ágyú 
Schultz alatt, tartalékul kellett követni Kosztolányit és szük
ség esetén annak Hetény elleni tám adásánál jobb oldalát 
Ö-Gyalla és Martos felé biztosítani. Hogy Pott támogatása a 
Liebler-dandár által 'meghiusittassék, Horváthnak 2 zászlóalj
jal, 2  lovas századdal és 6  ágyúval az utóbbi ellenében a 
Csallóközben Aranyos irányában kellett tüntetnie.

Kosztolányi 30-án reggeli 6  órakor kezdte meg Hetény- 
nél a támadást s előbb Pott előcsapatait, majd Szt.-Péterről 
elővont . tartalékát is hátra szorította, ki aztán Bagota és 
Szt.-Péter közt foglalt állást, hogy Kurta-Keszinél és Marczal- 
házánál álló elkülönitményeit magához vonja.' Miután Schultz



894

jobbszárnyát fenyegette, Bajosra húzódott Pott vissza, átkelt 
a Zsitván s Érsekújvárra ment. huszárok és nehány ágyú 
által üldöztetve, kik 150 foglyot ejtettek. A rá  következő éjjel 
egész Tardoskeddig folytatta Pott hátrálását. A dandár vesz
tesége 219 főre ment.

A Pott-dandárrá történt sikeres támadás után követke
zett aug. 3-án a Barco-dandár elleni a Duna jobbpartján, 
mire Klapka 2-án a következő intézkedéseket adta k i : Két 
oszlop egyenkint 2 zászlóaljjal és 1 üteggel Rakovszky és 
Brunszwik alatt Aschermann parancsnoksága alatt éjfélkor 
volt kiindulandó az elsánczolt tábo rbó l, hogy a postauton 
Ó-Szőnyön át Almás felé nyomuljon, az ott álló osztrák elkülö- 
nitményt hátra vesse, aztán községi utakon Tömörd felé for
duljon s ott álljon meg, mig Mocsa elfoglaltatik, hogy aztán 
Kosztolányival összeköttetésbe lépjen. Rövid pihenés után 
aztán tovább Igmándon át Barco háta mögött Ács és Lovad 
felé kellett Aschermannak vonulni s a Lovad előtti magasla
tokat a császáriak előtt elnyerni törekedni, hogy elvágja 
visszavonulásukat, a Dunán keresztül.

Más két oszlop hasonlóan 2 — 2 zászlóaljjal s 1 üteggel 
Kosztolányi és Krivácsy alatt Klapka vezetése mellett reggeli 7 
órakor Mocsa felé volt vonulandó, hogy e helyet rohammal elfog
lalja, Aschermannal összeköttetésbe lépjen s aztán egyesülten 
Csémet, majd pedig az előnyomulandó Schultz-dandárral a 
pusztaharkályi sánczokat. és az ácsi erdőt megtámadják s 
Barco csapatait a hátukban előnyomuló magyar megkerülő 
oszlopokra vagy a Dunának szorítsák. Schultznak 8  gyalog és 
2 lovas századdal és 8  ágyúval az igmándi utón Puszta-Har
kályra kellett nyomulnia, ott az ellenséget foglalkoztatni, mig 
Csém elfoglaltatik s Klapka egyenlő magasságra ér vele, hogy 
aztán a támadást a harkályi sánczokra és ácsi erdőre támo
gassa. A fenemlitett. 4 oszlop mozdulatai alatt Janiknak egy 
ötödik oszloppal, mely 16 gyalog és 1 lovas századból s két 
vetütegből állo tt, a sánczok és az ácsi erdő arczvonala 
ellen kellett tüntetnie, hogy ha Csém és Harkály elfoglaltattak 
s az ellenséges jobbszárny megkerülése keresztülvitetett, való
ságos támadásba menjen át. Mindenik. zászlóaljból 2 század
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m aradt őrségül az elsánczolt táborban. Klapka emez intéz
kedései jól át voltak gondolva s mint azonnal látni fogjuk, 
ügyesen is foganatosítva.

Barco dandára a következő állást foglalta e l : A Dunától 
Puszta-Harkályig nyúló vonalat három zászlóalj szállotta meg, 
az ácsi erdő melletti sánczok két 18 és nyolcz 1 2  fontos 
ágyúval voltak ellátva, egy fél lovas század látta el a bizton
sági szolgálatot s l l / 2 lovas század 3 ágyúval állott Puszta- 
Harkálynál.

Az ácsi erdő mögött tartalékul i y 2 zászlóalj állott négy 
12 fontos ágyúval és 3 gyalog század a lőszerparkkal Ácson. 
Puszta-Csémen 1/ i gyalog század, Mocsán 3 gy. és */s lovas 
század, Almáson egy portyászparancsnokság 3 gyalog 1 lovas 
századdal s 1/2 üteggel volt felállítva.

Aschermann éjféltájban összegyűjtötte oszlopát Ó-Sző- 
nyön, Almás felé nyomult s hajnali 2x/a órakor meglepte ottan 
Sternfeld őrnagy elkülönitményét s csakham ar rohammal el
foglalta a jól védett községet. Sternfeldet Esztergom felé ül- 
döztette Aschermann s Tömördig folytatta előnyomulását, hová 
délelőtt 9 órakor ért s hol több órai pihenőt engedett fáradt 
csapatainak.

Kosztolányi és Krivácsy oszlopai, melyek reggeli 7 óra
kor indultak el az elsánczolt táborból, az előttök fekvő hal
mok által födve Mocsáig vonultak, hol a 3 gyalog századból 
álló őrség rövid ellenállás után lerakta a fegyvert. Erre mind
két oszlop az Igmánd felé fekvő magaslatokon foglalt állást s 
hasonló magasságban hagyták Aschermannt előnyomulni. 
Ennek megtörténtével Kosztolányi és Krivácsy két harczvonal- 
ban Gsém felé nyomult. Pillanatnyi nyugtalanságot idézett elő 
a jelentés, hogy egy erős osztrák lovas oszlop látható Kocs 
irányában. Kiküldött huszárok azonban ama Klapkára igen 
kellemes módon oszlatták el csakhamar e nyugtalanságot, 
hogy a vélt ellenséges lovas oszlop egy 2750 ökörből álló 
marhaszállitmánv az osztrák fősereg számára, melyet a kon- 
fiskálásban nagyon ügyes huszárok nem engedtek tovább 
menni, hanem mint kellemes zsákmányt Komáromba tereltek, 
több zabbal rakott szekérrel együtt.
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Barco tábornok m ár arra  a hírre, hogy a magyarok 
Mocsa felé nyomulnak, 15 gyalog, 1V4 lovas századdal és 9 
ágyúval Harkályról Csém felé vonult s e helyett a tartalékból 
küldött 1 zászlóaljat négy 12 fontos ágyúval Harkályra. Csémre 
érve, megpillantotta Barco az előnyomuló magyar oszlopokat 
s rögtön jelentést tett róla Colloredo gr. altábornagy hadosztály- 
parancsnoknak.

Schultz és Janik 8  óra tájban már megközelítették a 
Harkálynál és az ácsi erdőnél levő sánczokat, Asehermann 
ellenben még nem érte el Igmándof s Klapka várt előnyomu
lására. E közben Colloredo gr. Barcohoz érkezett s Schultz és 
Janik előnyomulását hasonlóan észrevéve, a csapatokat vissza 
küldötte P-Harkályra. Itt 15 gyalog és 11/ 2 lovas századot 
vont össze 14 ágyúval s ott akart maradni mindaddig, mig 
vagy kellő erősítést kap a Csallóközből vagy legalább a Puszta- 
Lovadon felhalmozott élelmikészletek biztonságba helyeztetnek.

Amint Klapka, Kosztolányi és Krivácsy oszlopaival dél
utáni 8  órakor Csém alá ért. a községet kiürítve találta s 
mert attól tartott, hogy a császáriak P.-Harkálynál vagy j e 
lentékenyen megerősödnek vagy teljesen elvonhatják magukat 
támadása elől, nem várt tovább Aschermannra, ki nagyon 
óvatosan haladt előre, s további előnyomulásában parancsot 
adott Kosztolányi, Krivácsy, Schultz és Janik oszlopainak, 
hogy támadják meg P.-Harkályt, mi 5 órakor meg is történt. 
Kosztolányi és Krivácsy Barco állásának jobb oldala ellen 
nyomult, mig Schultz egész hévvel homlokban támadta s J a 
nik ugyanazt tette az ácsi erdő sánczai ellen, hol vetágyui 
sikeres tevékenységet fejtettek ki. Az üldözés oly hévvel tör
tént, hogy Barco dandára rendetlenségbe jött és sokat vesztett.

Colloredo gr. hátrálásra kényszerittelett, melyet Ácsnál a 
Czonczó patakon át a lovadi hid felé folytatott. Ugyanazt te t
ték az ácsi erdőben felállított csapatok. A gyorsaság mellett, 
melylyel Janik az ácsi erdőben utánnyomult, egy gyalog szá
zadot elvágott és foglyul ejtett.

Liebler tábornok esti 6  órakor 1 zászlóaljai, 1j2 lovas 
századot és 1 üteget állított fel Lovadnál Barco dandáréinak 
felvételére. Ez utóbbi az oltani hídon szedte össze magát s



897

azonnal a Duna bal partjára ment át, ezt követte 7 óra felé a' 
hátvéd a Csallóközbe. Csak ekkor jelent meg Aschermann a 
jobb parton s tüzelése alatt osztrák részről felszedték a hidat.

Barco és Liebler dandárai, miután utóbbi tizennégy be
szegezett 18 fontos ágyút hagyott hátra a nagyiéli hídfőben, 
aug. 4 én Guttára és Nyáradra hátráltak s 5-én Szerdahelyre 
és Légre húzódtak. 6 -án Bruckba és Csöllére hátráltak anél
kül, hogy tovább háborittattak volna. Pott dandára aug. 3-án 
ismét Érsekújvárra nyomult, hogy újból Komárom alá menjen, 
ezzel azonban egy hátrálási parancs következtében felhagyott. 
Egyelőre Diószegre ment, hol meg kellett állania, hogy ismét 
a Vág felé nyomuljon.

Klapka kezébe került még hét 12 fontos ágyú, 3000 
lőfegyver és 1090-nél több fogoly, ezenkívül Aschermann 
Gönyőn 700 mázsa lőport talált, melyet az osztrákok ott 
hagytak.

Ha Aschermann végrehajtja a megkerülést s elvágja 
Barco dandára előtt a visszavonulást a Duna balparíjára, alig 
kerüli el ez a dandár a katasztrófát. A kitörés sikere jelen- 
tékenynyé vált azonban az által, hogy Klapka áttörte az osz
trák fősereg fő összeköttetési vonalát s elvágta azt hadm űve
leti alapja—Ausztriától, mi annál veszélyesebbé válhatott Hav- 
naura nézve, mert már különben is nagyon messze el volt 
választva tőle, ha a hadi szerencse délen a magyarok felé 
fordul. Minthogy azonban az ellenkező történt, az osztrák 
fősereg feltartóztathatlanul és győzelmesen nyomult délnek e lő : 
a Komáromot körülzáró vonal szétrobbantása csak pillanatnyi 
izgatottságot, okozott Haynaunak és seregének a Pestre irányí
tott Jablonovszki dandárral történt gyöngitését. Befolyást a 
hadműveletek menetére tehát nem gyakorolhatott Klapka ki
törése a délen végbemenő események gyors lefolyásánál.

Klapka nem volt informálva a déli harczszintéren és E r
délyben uralkodó viszonyokról, azt sem tehette fel, hogyDem- 
binszki Szegedről Temesvárig egy futamban fog hátrálni és a 
mi Görgey seregét illeti, csak augusztus 1-én kapott tőle leve
let Gesztelyről, melyben Görgey röviden vázolta addigi had
műveleteit, újabb reményeket engedett felcsillámlani s fig-yel-

57G elich : F üggetlenség i harcz . I I I .  kö te t.
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meztette Klapkát a szerepre, melyet Komárom a közelebbi na
pokban parancsnoksága alatt játszani hivatva lesz.

E levél igy hangzott :
Klapka tábornok, vár- és seregparancsnok urnák Komá

romban Gesztelyi főhadiszállás 1849. julius 27-én. Juh 18-án kelt 
levelére azért nem válaszoltam Ö nnek,' mert a vezényletemre 
bízott sereg sorsát világosan és határozottan teljességgel nem 
lehetett látni s mert Magyarország más seregeinek mozdulatai
ról hiteles tudósítások akkor még nem jutottak hozzám. Most 
azonban, a midőn hadseregem a többi haderővel meglehetősen 
egyenlő színvonalon áll: kötelességemnek tartom Önt a magyar 
sereg ügyeiről általában és különösen az alattam álló sereg 
sorsáról értesíteni. 15-én délután az élcsapatokkal Váczra 
megérkezve, a Rüdiger tábornok alatt álló orosz csapatokkal 
ütközetbe kellett bocsátkoznunk, a mely annyiban a mi javunkra 
dőlt el, hogy elfoglalt állásunkat nemcsak az egész nap folya
mán, hanem az erre következő éjszaka is megtartani képesek 
valánk. Másnap két utánunk jövő hadtest által megerősittetve, 
megújítok a támadást az orosz csapatok ellen, de csakhamar 
meggyőződtem, hogy az ellenség az éjszaka folyamán jelenté
keny segédcsapatokat vont magához Gödöllőről és Pestről, 
melyek a rendelkezésemre álló erőt főleg ágyuk dolgában mesz- 
sze túlszárnyalták. Ezt felismerve és saját erőnket minden 
tekintet ben megmérlegelve, a haza érdekében tanácsosbnak 
tartám , hogy seregemmel Vácznál az áttörést meg ne kisért
sem, hanem a teljesen biztos losoncz-putnok-miskolczi or
szágúira térjek, hogy a mily ham ar csak lehet, Magyarország 
többi hadseregével egyesülhessek. Ez az egyesülés, a bennün
ket Vácztól kezdve üldöző orosz hadtest daczára, csapatjaink 
által szerencsésen végrehajtatott, a mennyiben Knézich tábor
nok Tisza-Füredtől Tokajig foglalva állást, felvételünkre készen 
áll, és ha a Harsányban fekvő ellenség a Hernád mögötti po- 
sitiónkat. megtámadni merészelné, összes rendelkezésre álló 
erejével (Knézich t. i.) Rátkáról Lökig a harczvonalba nyomu- 
land. A tiszafüred-szegedi vonalra támaszkodnak Magyaror
szág többi seregei. Az ellenségnek azon terve tehát, hogy a 
mi redüi-nket, a Tisza mögötti térséget, az ország seregeitől
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elvágja, ezeknek mozdulatai által meghiúsult. Fegyvereink jövő 
sikerének phásisa tehát a közelmúlthoz nagyon hasonló leend. 
Az ország harczerejének ennélfogva van ideje arra, hogy a sereg 
mögött összeszedje magát, szervezkedjék és a fősereghez csatla
kozzék. Ha Ön, tábornok ur, ezeket a tényeket figyelembe 
veszi s a közelmúltakra emlékszik : könnyen beláthatja, minő 
szerepet kell Komárom várának forradalmi drámánk legköze
lebbi phásisában já tszan ia ; és hogy Önre, mint e bevehetet
len erősség parancsnokára minő kötelesség vár. Görgey, s. k. 
tábornok.»

Győzelméről az ostromló hadtest fölött legott futárok 
által értesítette Klapka Kossuthot és Görgeyt s azt az Ígéretet 
csatolta hozzá, hogy négy hét alatt az őrségen kívül még
30,000 embert fog felállítani. Egyúttal közölte velők Klapka 
Berg tábornoknak egy a czárhoz intézett elfogott jelentését, a 
melyből ki volt vehető, hogy a szövetségesek minden áron be 
akarják a késő ősz előtt a háborút fejezni, mert különben a 
rossz közlekedésre s az élelmezési nehézségekre való tekin
tette! kénytelenek lennének a háború befejezését a jövő ta 
vaszra halasztani. Klapka azt a megjegyzést csatolta ehez, hogy 
Magyarország csak a háború *) elhúzása által menthető meg.

Klapka tevékenysége első sorban a kivívott siker kizsák
mányolására s annak kifejtése czéljából a terület kiterjeszté
sére irányult. Elhatározta tehát, hogy Győr felé nyomul. Ko
máromban Aschermann m aradt 8  zászlóaljjal, 6  lovas századdal 
és 3 1/ 2 tábori üteggel, mig 4 zászlóalj, 3 lovas-század és 1 
üteg a Csallóközbe helyeztetett át. Buda felé egész Bicskéig 
megfigyelő elkülönitmények tolattak elő s Mednyánszky Vesz
prémbe küldetett egy oszloppal, hogy szervezze ottan a felkelést. 
Az ostromló hadtest által a Csallóközben, továbbá Harkálynál 
és az ácsi erdőnél emelt sánczok szétromboltattak. Klapka 
egy pihenő napot engedvén csapatainak, augusztus 5-én 10 
zászlóaljjal, 6  lovas századdal és 30 ágyúval Győr felé indult, 
hová 6 -án megérkezett s a lakosság által barátságosan, de

*)  Klapka jelentését Kossuth Törökországban, s Görgey a fegyver- 
letétel után Nagyváradon kapta.

5 7 *
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inkább tartózkodva fogadtatott. A győriek már különböző vál
tozásait élték meg a sorsnak s Klapka megjelenését most inkább 
mint valaha, ismét csak ily mulékony változásnak tartották s 
óvatosak voltak. E mellett m ár hire érkezett Győrre, hogy az 
osztrák sereg elfoglalta Szegedet s az orosz Debreczent.

Klapka roppant hadi és élelmi készletet talált Győrött, 
melyet rögtön Komáromba küldött. Fő törekvése a haderők 
szaporítására irányult, mivégre a hatáskörébe eső megyékben 
haladéktalanul elrendelte az ujonczozást. Ennek egyelőre a 
18— 30 évfolyamokra kellett kiterjedni. Nehány nap alatt már
5—6000 ember volt együtt, kik Komáromba szállíttattak, hol 5 
uj honvéd zászlóalj alakíttatott belőlük, melyek rögtön felfegy- 
vereztettek, felszereltettek és begyakoroltattak. E tájban magá
hoz vonta Klapka a rendkívül mozgékony és .erélyes Noszlopy 
3000 főből álló mozgó oszlopát is, ki sok bajt okozott Somogybán 
Nugent gr. táborszernagynak s Mednyánszky veszprémi elkü- 
lönitményébe osztotta be. Noszlopy emberei azután két zászló- 
alját képezték a komáromi őrségnek.

Klapkának az volt a terve, hogy a legnagyobb' terjede
lemben szervezze a felkelést a Duna jobb partján, 15.000 
embert, kétharmad részben ujonczokat. őrségül Komáromban 
hagyjon s a többi csapatokkal, nagyszámú népfölkeléssel egye
sülve, megkezdje a harczot a Duna jobb partján, hogy vagy 
Stájerország felé működjék, vagy a Balaton mellett álló Knezevich 
Nugent-féle dandárára mérjen csapást. Klapka az előbbi válla
latra szánta el magát Vas megyén át, mi czélból a Csalló
közben álló csapatoknak csatlakozni kellett hozzája. Straube 
hadosztályának a diverzió leplezésére meg kellett támadni 
Mosonynál a császáriakat, üldözni őket s aztán Győrön át 
Komáromba vonulni be.

11-én ebédet adott Klapka a főbbrangu tiszteknek, 
melyen a legderültebb hangulat uralkodott, szép reményeket 
csatoltak a küszöbön álló diverzióboz s végehossza nem 
volt a felköszöntőknek. De csakhamar nevezetes fordulat állott 
be, az örömmámor közepette azzal a jelentéssel szólították 
ki Klapkát az asztaltól, hogy valaki sürgősen kivan vele be
szélni. Nem kevéssé meg volt lepetve, midőn a képviselőház



egykori elnökét, Almássy Pált látta maga előtt szegényes ál
öltözetben, a ki közölte vele, hogy ő menekülőben van, midőn 
annyi mintha már minden veszve volna. Klapka maga is erre 
a meggyőződésre jutott, amint Almássynak a történtekről 
szóló elbeszélését végig hallgatta, rögtön felhagyott vállal
kozásával s az okot egyelőre titokban tartva, legott intézkedé
seket adott ki a visszatérésre Komáromba. Jul. 13-án elhagyta 
Győrt s 16-án az összes csapatok Komáromban és az elsán- 
czolt táborban voltak. Mielőtt az osztrák csapatok ismét előbb i 
állásaikba nyomulnak, Klapka Knezevich dandárát akarta meg
támadni, de aug. 18-án egy Pozsonyból Marburgon át ér
kezett távsürgöny tartalm a került Komáromba, mely szerint 
Havnau futár által jelentette a császárnak Görgey világosi 
fegyverletételét. Eleinte kétkedtek e hírben, de még az nap 
tisztek jöttek a Görgey seregéből Komáromba, kik resztvettek 
a fegyverletételben s körülményesen megerősítették ama hirt. 
Az első világosi menekülteket még sokan követték s köz
leményeik nagyon is olyanok voltak, melyek károsan hathat
tak az őrség szellemére, miért is szorosabban meghúzta Klapka 
a féket.

Osztrák részről mindjárt a vereség után, melyet az os
tromló hadtest Komárom alatt szenvedett, intézkedéseket tet
tek a haderők tekintélyes erősítésére, melyek Klapkát a várba 
visszaszorítsák s azt szorosabban körülzárják. Mindenekelőtt 
az I. »tartalékhadtest Nobili gr. altábornagy alatt M.-Óvárra 
rendeltetett s Lederer Ágoston dandára Sárvár környékéről a 
sopronyi utón Sz.-Miklós felé irányittatott. Jablonovszki dan
dára, melyet Haynau br. Pestre küldött, hová aug. 13-án ér
kezett, Sz.-Fehérváron át Klapka ellen küldetett. Nobili had
teste aug. 10-én ért M.-Óvárra és Mosonyba s csapatai a 
11. hadtestbe osztattak be, mely igy 30 zászlóaljat, 9 V2 lovas 
századot és 69 ágyút, összesen mintegy 23.000 embert számlált.

Aug. 14-én Gyulay gr. altábornagy hadügyminiszter vette 
át e hadtest parancsnokságát s átalános előnyomulást rendelt 
el, melynek következtében a Chizzola és Barco dandárok 15-én 
Öttevényt, Sz.-Miklóst és Lebenyt megszállották, mig Teuchert 
dandára Mosonyba vonult s Lederer dandára Sz.-Miklósről
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Csornára jött. s aztán még aznap Encséig előnyomult,, Lieb- 
ler dandára pedig Csütörtökre és Somorjára a Csallóközben. 
Aug. 16-án megszállották Győrt s portyázó csapatok küldettek 
ki Pápa és Sz.-Fehérvár felé, mi által meggyőződtek róla, 
hogy Klapka visszatért Komáromba és csak Mednyánszkv 
Noszlopyval és népfelkelőkkel tanyázik Veszprém tájékán és 
a Bakonyban.

Aug. 19-én Lederer dandára F.-Sz.-.Jánosra, Chizzola 
dandára Gönyőre, Barco dandára Bőnyre s Teuchert dandára 
mint tartalék Győrig nyomult. Liebler dandára Megyert és 
Guttát szállotta meg a Csallóközön s Pott dandára megmaradt 
Vág melletti állásában. Aug. 20-án az előbb emlitett 3 dandár 
Ácsra vonult, hol a Czonczó patak mögött foglaltak állást, 
egy elkülönitmény Nagy-Igmándot szállotta meg. Ugyanaz nap 
Isaakow orosz alezredes és szárnysegéd érkezeit Ácsra a Gör
gey világosi fegyverletételéről és Arad átadásáról szóló hiva
talos értesítéssel.

Aug. 19-én este jelent meg Komáromban az első osz
trák hadikövet, Liebler vezérőrnagy következő levelével:

„L a k, 1849. aug. 19. Hadtestparancsnokom, Csorich br. altábor
nagy ur megbízásából Büttner törzskari főhadnagyomat Komárom várába 
küldöm hadiszokás és népjog szerint hadikövetül, hogy kézbesítse önnek 
Haynau táborszernagy ur ide csatolt kiálványait.

Ezekből világosan láthat ó, hogy a további ellenállás eltávolitaná 
önt és csapatait császár ő felsége legmagasabb kegyelmétől.

Ezért hadtestparancsnokom parancsára törzskari főhadnagyom ál
tal alkudozásba bocsátkozom ez irányban s ezennel fel is hatalmazom 
őt, hogy nevemben beszéljen és cselekedjék. Figyelmeztetem önt, kövesse 
Görgey példáját, méltányolja az emberiességet és jogot s vessen véget a 
szerencsétlenséget hozó és pusztító háborúnak.

Jóságos uralkodóm határtalan kegyelméről számtalan példa biz
tosíthatja önt. Én is kérni fogom, hogy az ön várfeladási felvételei fölöt- 
tes hadtestparancsnokságom által ő felsége elé terjesztessenek.

Válaszát elvárom itt Lakon még ma Büttner törzskari főhadnagyom 
által. L i e b l e r  vezéró'rnagy-dandárnok.»

E levél vétele után haditanácsot hívott Klapka össze, 
mely a következő válasz adását határozta, e l :

K o m á r o m ,  1849 aug. 19-én. Tábornok ur szolgálati értesítésére 
feleljük, hogy ide a helyzetről a Bánságban és az alsó Duna körül még
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semmi hivatalos közlés nem érkezeit, mi tehát anélkül, hogy a haza
árulás váciját magunkra ne vennők, semmiféle tárgyalásokba nem bocsát
kozhatunk.

Komárom vár haditanácsából: 
K l a p k a  s. k. tábornok.

Aug. 20-án Isaakow alezredes és Alcaini gr. osztrák 
ezredes jö tt Komáromba, hogy Klapkát az erőd átadására 
birják. De minden rábeszélésük s Görgeynek Rüdigerhez in
tézett levele, melyet Isaakow átadott Klapkának, sem használt 
semmit. A két urnák ismét kijelentetett szóbelileg, hogy al
kudozásokról mindaddig szó sem lehet, mig hiteles hirek nem 
érnek a várba a helyzetről az Aldunánál és Erdélyben. A 
hadikövetek e válaszszal hagyták el Komáromot, 21-én reggel 
azonban ismét megjelentek, és pedig Gyulay gr. altábornagy- 
nak amaz indítványával, kössenek fegyverszünetet s eresz- 
szen ki az őrség küldöttséget, hogy személyesen meggyőződjék 
a dolgok állásáról.

A haditanács elfogadta ezt az indítványt s 14 napi 
fegyverszünet köttetett 48 órai felmondással. A történt meg
állapodás alapján a Duna jobb partján még szerte portyázó 
csapatok, mint az őrséghez tartozók, az erődbe vonulhattak. 
Semleges területül a fegyverszünet alatt a Duna jobb part
ján  és a Csallóközben az erőd rayonja és az osztrák vonal 
közt elnyúló terület jelöltetett ki, a bal parton pedig a Nyílra 
és Vág, valamint az érsekujvár-esztergomi és léva-nyitrai 
utak közötti terület jelöltetett, ki.

22-én két küldöttség indult ki Kom áromból; az egyik — 
Thaly Zsigmond alezredes és Katona komáromi polgár — 
Temesvár és Erdély felé, a másik — Ruttkay alezredes és 
Chapő alispán — Nagyváradra az orosz táborba és Görgeyhez.

A fegyverszünet megkötése után csakhamar megjelent 
az orosz főhadiszállásról Anitschkoff ezredes Klapkánál Gör
geynek eme levelével:

«Kedves barátom Klapka!
«— A mióta nem láttuk egymást, azóta, ha nem is várat

lan, de eldöntő dolgok történtek. A kormány örökös féltékeny
sége, tagjai némelyikének aljas önzése szerencsésen oda ju t
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tatták a dolgot, mint én azt már áprilisban megjövendöltem ! 
Amint az oroszokkal becsületesen megvívott több ütközet után 
Tokajnál átléptem a T iszá t: az országgyűlés kijelenté, hogy 
engem óhajt fővezérnek. Kossuth titokban kinevezte azzá Bemet.

• Az ország azt hitte, hogy én vagyok az, mivél Kossuth jezsui- 
tás feleletet adatott az országgyűlés ajánlatára. Ezen gazság 
volt forrása mindannak, a mi utóbb történt. Dembinszki meg
veretett Szőregnél, Bem Maros-Vásárhelynél széjjelveretett. Ez 
utóbbi Temesvárra sietett, melynek falai alá retirált Dem
binszki. Bem a temesvári csata alatt érkezett a harezférre; 
helyre is állította az ütközetet nehány órára, de azután oly 
teljes vereséget szenvedett, hogy a Kossuth számítása szerinti
50,000 emberéből csupán 6000-en maradtak együtt, a többi 
mind szétrobbant, a mint nekem ezt Vécsey jelenté. Ezalatt 
az osztrákok Temesvár és Arad közé előrenyomultak. A had
ügyminisztérium azt a parancsot adta volt. Dembinszkinek. hogy 
a mint a dolog természete kívánta, a barátságos Arad várra és 
ne az ellenséges Temesvárra vonuljon v issza: Dembinszki 
azonban ezen parancs ellenére cselekedett. Hogy miért tette 
ezt, tisztán ki nem deríthetem, de igen számos adat arra mu
tat, hogy ellenem való féltékenységből történt. Mindennek az 
lett a  következménye, hogy én azzal a hadsereggel, leszámítva 
a Vácz, Rútság, Görömböly, Zsolcza, Gesztely és Debreczen 
mellett szenvedett tetemes veszteségeket, melvlyel Komáromból 
kiindultam, most egyedül állottam, egyszerre délről az osztrá
kok, északról az oroszok főereje által fenyegetve. Volt ugyan 
még egy hátrálási vonalam : Aradról Radnán át Erdélybe. De 
a hazám ra való tekintet, melynek minden áron a békét akar
tam megadni, arra bírt, hogy tegyem le a fegyvert. Előbb 
azonban felszólitám az ideiglenes kormányt, lássa be, hogy a 
hazán többé úgy sem segíthet, sőt ezt csak még mélyebben 
döntheti bele a szerencsétlenségbe, tehát köszönjön le. Az ezt 
meg is tette, s a polgári és katonai főhatalmat letette kezembe. 
Mire én, mert sürgetett az idő, azt a gyors, de mind a mel
lett jól megfontolt határozatot hoztam, hogy az orosz czár ő 
felségének hadserege előtt feltétlenül leteszem a fegyvert. Had
seregem legvitézebbjei és legbátrabbjai feltétlenül rászavaztak.



Az Arad környékén talált csapatok mind önként csatlakoztak 
hozzám. Arad vára is, Damjanichcsal élén, kijelenté, hogy 
hasonlót fog cselekedni. Eddig oly bánásmódban részesülünk, 
minőt megvárhatott a derék katona a derék katonától. —• Fon
told meg, hogy mit lehet tenned, és mit kell. Kelt Nagy-Vá
radon, aug. 16-án 1849. — Görgey Arthur.»

A mily kevéssé nem sikerült Isaakownak egész a meg
hatottságig tettetett magyar rokonszenvével Klapkát más han
gulatra birni, nem sikerült az Anitschkoffnak sem, ki a diplo
matát játszotta. Klapka a dolgok állása után szintén meg volt 
győződve a további ellenállás hasztalanságáról, de tudta, mivel 
tartozik mint egy Komáromhoz hasonló erőd parancsnoka ön
magának és csapatainak. Visszutasította tehát, bár a béke 
helyreállítását szintén óhajtotta, mindannyiszor határozottan 
a vár feltétlen átadását. Klapka egyébiránt nem egyoldalúan 
járt el e tekintetben, hanem mindannyiszor a haditanácsnak 
engedte át a döntést s annak határozatai szerint já rt el. így 
aztán Anitschkoffnak is kijelentetett, hogy Komárom őrsége, 
habár óhajtja is a békét, a kiküldött biztosok visszatérése 
előtt semmi alkudozásokra nem gondolhat.

tízept. 2-án tért vissza a két kiküldött utazásából Ko
máromba. Ruttkay jelentette, hogy az orosz főhadiszálláson 
és Görgeynél volt. Paskievitsch udvariasan fogadta s tanácsolta 
neki, hogy Komáromba visszatérve, hasson oda. hogy Klapka 
Görgey példáját kövesse. Egyébiránt jelenté Ruttkay, hogy az 
oroszok barátságának a magyarok iránt már vége, és hogy 
a magyar tiszteket kiszolgáltatták az osztrákoknak. A mi Gör- 
geyt illeti, ő maga is abban a véleményben van, hogy Ko
márom őrsége hasonlithatlanul kedvezőbb helyzetében feltéte
leket szabhat. Egyébiránt nem akar nekik tanácsot adni, tegyék 
mindenesetre azt, a mit legjobbnak látnak.

Thaly, ki Aradon és Haynaunál járt, leirta a bánásmódot, 
melyben a magyar tisztek részesülnek s néhány halálos íté
letről is tett jelentést, s mindaz, a mit előadott, csak felhábo
rodást és bizalmatlanságot kelthetett. Különben az összes biz- 
tosok( megerősítették a magyar seregek és csapatok vereségét, 
Arad átadását é.s Kossuth menekülését. Haynau egy felhívást
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adott át Thalynak Klapka számára s Írásban teljes büntelen- 
séget biztosított neki, ha Komáromba érkezése után 48 éra 
alatt átadatik a vár az osztrák csapatoknak. Haynau eme fel
szólítása igy hangzo tt:

«Klapka urnák, ez idő szerint parancsnok Komáromban.
Az ön által ide küldött Thaly és Katona megbízottak 

személyesen meggyőződtek s a Görgey-féle hadtest itt levő 
fogoly tiszteinek szájából egész határozottan hallhatták, hogy 
a vezetésem alatti cs. kir. sereg által Szegednél és Temesvár
nál s Lugos előtt Déváig kivívott győzelmek után az azzal 
szemben állott hadtestek feloszlottak, a hadtestek parancsno- 
nokai, a legénység és a tisztek nagyobb része kezünkbe-esett 
s azok összes ágyúinak birtokában vagyunk. Épugy Görgey 
serege is le van fegyverezve s tisztjei, legénysége és hadfel
szerelése kezünkben.

E szerint m a tényleg semmi úgynevezett magyar had
sereg nem áll fenn többé, a még tartott Komárom vár tehát 
magára van szorítva, legcsekélyebb kilátás nélkül a felmen
tésre, de az őrség kímélésének kilátása nőikül is a mi részünk
ről, ha önként és azonnal meg nem adja magát nekünk 
a vár.

Ön tehát kezében tartja csapatainak sorsát. Haszontalan 
sanyargattatásokat hoz ön rájok, ha az erőd kitartó védelmé
vel összekötött hadidicsőség káprázata által elragadtatva lá
zadó ellenállásban törvényes királyával és urával szemben 
saját kárára még tovább ellen akar állani.

Komolyan felhívom tehát önt, hogy az erődöt Gsorich 
br. altábornagynak, a kir. körülzáró hadtest parancsnokának 
azonnal adja át s ne tegye ki magát, továbbra is a legsúlyo
sabb felelősségnek, melyet az átadásnak minden halogatása 
okvetlenül fejére hárít. Ó-aradi főhadiszállás, 1849. augusztus 
27-én. H a y n a u  táborszernagy cs. kir. seregparancsnok.»

Klapka azt, felelte e felszólításra, hogy bár alkudozások 
kezdettek Csorich br. altábornagygyal, a körülzáró csapatok 
parancsnokával, az erőd feltétlen átadásáról soha szó sem 
lehet. Haynau felszólításával egyidejűleg azonban Csorichtól 
is érkezett egy Klapkához, mely szerint tudassa az őrség ne-
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taláni feladási feltételeit felsőbb helyre leendő felterjesztés 
végett.

Figyelembe véve Komárom várának a magyar fegyverek 
minden ponton történt legyőzése folytán elszigetelt helyzetét, 
az ellenállás haszontalan meghosszabbítását s lehető megmen
tését mindannak, a mi még megmenthető volt, valam int ama 
törekvés által vezettetve, hogy visszaadja az országnak a 
békét, megállapította a haditanács a feltételeket, melyeknek 
alapján a vár hajlandó alkudozásokba bocsátkozni. Az erre 
vonatkozó okmány igy hangzo tt:

Komárom vár haditanácsa.
Feltételek, melyek mellett Komárom vára a cs. kir. csa

patoknak á tadha tó :
1. Kegyelem a nemzetnek.
2 . Általános kegyelem az összes magyar hadseregnek, 

minden nemzetiségi kivétel nélkül, mely már lerakta a fegy
vert s a jövőben még le fogja rakni, valamint az eddig hadi
fogságba jutott magyar katonák rögtöni szabadon bocsátása 
hazájukba.

3. A magyar kincstár által kiadott papírpénz értékesítése.
4. A tartózkodási hely szabad megválasztása mindenki 

számára a bel vagy külföldön s a szükséges útlevelek kiszol
gáltatása az utóbbiba vonulók számára.

5. A komáromi őrség szabad elvonulása. Az elvonulás 
katonai díszszel történik.

6 . A tisztek számára egy havi illeték, a legénységnek 
tiz napi zsold úgy a bel- mint a külföldön teljes értékű pénz
nemben.

7. A magántulajdon megtarthatása mindenkire nézve.
8 . E feladási feltételek jóváhagyott példányainak mától 

számítva nyolcz nap alatti, tehát 1849. szept. 8 -áig történő 
kicserélése.

9. Komárom város és lakosainak teljes feledés és semmi
nemű politikai üldözés; továbbá a várparancsnokság által 
kiadott összes papírpénz beváltása.

10. Ama szerződő felek kártalanítása, kik a komáromi 
várigazgatósággal szerződéseket kötöttek. Komárom, 1849.
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szept. . 1-én. Komárom vár egybeült haditanácsából. K 1 a p k a, 
magyar tábornok.

A feladási feltételekhez Klapkának egy Csorichhoz inté
zett levele is volt csatolva, mely elmondotta, hogy az, mit a 
kiküldött biztosok jelentettek, kiáltó ellentétben áll a békét 
és engesztelődést hirdető Ígéretekkel. És hogy az őrség nagy 
része most már a várfeladásról sem akar többé semmit tudni. 
Végezetül ezt irta Klapka : «Ide csatoltam a várfeladási fel
tételeket, melyeknek alapján Komárom vára alkudozásokba 
bocsátkozni hajlandónak nyilatkozik. Ha elfogadja azokat a 
cs. kir. körülzároló hadak parancsnoksága a fegyverszünet le
já r ta  előtt, Komárom kapui megnyílnak az osztrák csapatok 
előtt; ha nem, úgy tudni fogjuk, mivel tartozunk katonai 
becsületünknek és a nemzetnek, mely e drága kincsét reánk 
bízta és a szerint fogunk cselekedni.»

A feladási ajánlat s Klapka levelének átvivői mint hadi
követek Kászony József és Eszterházy Pál gr. ezredesek vol
tak. Csorich báró előzékeny szívességgel fogadta őket s kész
nek nyilatkozott a komáromi őrség feltételeit felsőbb helyütt 
erejéhez képest támogatni, de legott kételyét fejezte ki a fölött, 
hogy azok jelenlegi terjedelmükben elfogadtassanak s jó indu
latúan tanácsolta, szállítsák alább követeléseiket. Kászony és 
Eszterházy kijelentették, hogy ők arra nincsenek felhatalmazva, 
miután a feladási ajánlatot az összes haditanács hozta. Egyéb
iránt Klapka sem számított a feltételeknek eredeti szerkeze
tükben leendő elfogadására, a haditanács azért követelt minél 
többet, hogy minél többet érjen el. Akkor számítottak még 
Pétervárad közreműködésére, melynek parancsnokához eme 
levelet intézte Klapka:

Pétervárad parancsnokához és őrségéhez.
A szerencsétlen világosi katasztrófa s a többi hadtesteknek azt 

követő lefegyverzése után, a hazára nézve csak azon az utón lehet még 
valamit elérni, ha Komárom és Pétervárad, a nemzetnek e két utolsó, 
de bevehetetlen védbástyája, egymással egyetértőén jár el. Ide csatolva 
megismertetem tehát önöket a feladási feltételekkel, melyeket mi ma az 
osztrákoknak küldtünk és a melyektől a vár feladását függó'vé tettük s 
felhívom önöket a haza és saját becsületök nevében, hogy alkudozásaikat 
e feltételek alapján kezdjék meg, ellenkező esetben életre-halálra vegyék



909

fel a harczo1 s inkább a vár falai alá temettessék magukat. Komárom, 
1849. szept. 1-én. Kl a p k a .

Alig tért vissza Kászony és Eszterházy gr., újból meg
jelent egy osztrák hadikövet, Haynaunak egy újabb felszó
lításával, hogy kegyelemre adják fel a várat. Az erre vonat
kozó levél igy hangzott:

Komárom várparancsnokának, Klapka urnák. Pest, 
1849. aug. 31. Ámbár nem kétkedem, hogy a két kiküldött 
saját meggyőződésen alapuló jelentései következtében, kik 
Komárom várából az én táboromba kiküldettek, valamint m ár 
önhöz intézett felszólításom folytán is, Komárom vár őrsége 
minden további haszontalan ellenállással felhagy s aláveti 
magát a törvényes kormánynak, a megkötött fegyverszünet le
járta  előtt mégis ismétlem önhöz, parancsnok ur, intézett kö
vetelésemet, hogy a mennyire hatalmamban áll minden to
vábbi szükségtelen vérontást elkerüljek.

Siessen tehát őrségével e levél vételével rögtön a cs. 
kir. osztrák körülzáró hadtest parancsnokságának feltétlenül 
megadni magát és Komárom várát, a benne található összes 
hadiszerrel törvényes kormánya közegeinek átszolgáltatni. El 
nem mulaszthatom komolyan óvni önt amaz elhatározástól, 
hogy a várat a cs. orosz hadseregnek adja át, mert becsület
szavamra biztosíthatom önt, hogy nemcsak az összes felkelő 
vezéreket, hanem valamennyi magát megadó csapatot, az egész 
hadiszerrel legott kezeimbe szolgáltatja ki az orosz hadsereg, 
mint ez Görgey seregével és Arad vár őrségével történt.

Az esetben pedig, ha megkisérlené az őrség elvonni 
magát a törvényes kormánynak leendő alávetéstől, nemcsak 
semmi előny nem háramolnék belőle önre, sőt ez által minden 
igényt elvesztene az elnézésre; m ert becsületszavamra ismét
lem, hogy mindazok a felkelők, kik a cs. orosz csapatoknak 
adfák meg magukat, úgy a vezérek, mint a csapatok és min
den hadi szer, már az én kezeim közé lön kiszolgáltatva.

A mi önt illeti, parancsnok ur, hozzá tehetem még, hogy 
ha a vár haladéktalanul feltétlenül átadatik az osztrák csapa
toknak, ö n  s a j á t  s z e m é l y é r e  n é z v e  egész bizton szá
míthat n a g y l e l k ű s é g e m r e ,  mint a ki átalában az az
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ember vagyok, a ki úgy ígéreteiben, mint fenyegetéseiben 
szavát tartja.

Végül tudatom önnel, hogy Görgey Arthur egy részemről 
hozzá intézett levél értelmében teljes bocsánatot nyert. H a y- 
n a u, táborszernagy.

A haditanács határozatához képest erre a felhívásra is 
röviden azt a választ adták, hogy az őrség már alkudozásokba 
bocsátkozott Csorich altábornagygyal s csak a szabott felté
telek elfogadása után lehet szó a vár feladásáról, feltétlen 
megadásról azonban soha.

A fegyverszünet alatt a Nugent gr. táborszernagy alatt, 
álló II. tartalékhadtest által is megerősittettek az ostromló
csapatok, melyet augusztus elején Pécsnél hagytunk, hol azt 
a parancsot kapta, hogy szintén Komárom felé nyomuljon 
elő. Nugent aug. 20-án 7 zászlóaljat, 5 lovas századot és 21 
ágyút vont össze Burits br. altábornagy alatt Dunaföldvárnál, 
melylyel 21-én Sz.-Fehérvár felé indult, hová 22-én érkezett. 
Pálffy gr. altábornagyot 4 zászlóaljjal, néhány lovas osztálylyal 
és 15 ágyúval a rend fentartása végett Baranya és Tolname
gyékben hagyta hátra. Előnyomulása közben megszállotta Nu
gent Veszprémet, Füredet és Tihanyt s portyázó csapatokat 
küldött, ki a Balaton mentében, hogyKnezevich dandárával, mely 
Marczaltőn és Tapolczán állott, helyreállítsa az összeköttetést.

Nugent csapatainak zöme, 10 zászlóalj, 5 lovas század 
és 57a üteg, szept. 1-én a Czonczó patakhoz ért, mire a Ko
márom alatt álló összes osztrák csapatok parancsnokságát át
vette, melyek most már 47 zászlóaljból, 157a század lovas
ságból 154 tábori ágyúval • s igy összesen 44,000 emberből 
és 5446 lóból állo ttak ; azonkívül volt még egy 84 ágyúból 
álló tartalék. Éhez járult még Grabbe orosz altábornagy had
teste : 16 zászlóalj, 16 lovas század 56 ágyúval, ki végre 
hajtott a felhívásra, hogy működjék közre Komárom bezárá
sánál s ki aug. 24-én Báthig, 25-én Léváig s onnan körül
záró vonalba nyomult.

Szept. 2-án délben eljött az ideje a fegyverszünet' fel
mondásának s Nugent gr. Csorich br. által felmondta ezt 
Klapkának. Az arre vonatkozó levél igy hangzo tt:
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; A cs. kir. parancsnokság a vár- és csapatparanosnok- 
ságnak Komáromban. Tata, 1849. szept. 2-án, déli 12 órakor. 
Miután 4-én déli 12 órakor a kötött fegyverszünet lejár és a 
vár feladására vonatkozólag felállított feltételek a feltétlen át
adás követelményének meg nem felelnek, a fegyverszünet 
ezennel feImondatik. C s o r  i c h , altábornagy.»

Egyúttal a csapatok általános előnyomulását rendelte el 
Nugent az erőd felé, mi szept. 4-én következőleg foganato
síttatott :

Collorado" hadosztálya a Nagy-Csallóközben Aranyosig 
nyomult, előcsapatai megszállották Sz.-Pált, Újfalut, Nemes- 
Örst, Kőszegfalvát és Vízvárt. Az összeköttetést a Duna jobb 
partjával egy gőzhajó tartotta fenn. Nobili csapatai közül 
Teuchert dandára Ácsra és az ácsi erdőbe, Lederer dandára 
P.-Harkályra jött: Jablonovszki dandára, mely aug. 22-én 
Moóron állott, s a fegyverszünet következtében Mednyánszky 
és Noszlopy üldözését beszüntetni volt kénytelen, lefegyverezte 
a környékbeli lakosságot s szept. 1-én P.-Csémre nyomult, 
•lablonszki dandára Mócsra, Chizzola dandára Grebicsre és 
Billogra, Barco lovas-dandára Ácsnál táborozott. Grabbe orosz 
hadteste Hetényre, Kurta-Keszire és Sz.-Péterre jött.

Egyúttal a vár esetleges ostromlására szükséges minden
nemű előintézkedéseket is megtett Nugent gr. Egyre szoro
sabban záratta azt körül, zárt redoutokat emeltetett 2—3000 
lépésre az elsánczolt tábortól és serényen készíttette a rend
szeres ostromhoz szükséges összes kellékeket. Sz.-Pálnál hidat 
veretett a Dunán, a balparton hid főt emeltetett és Almásnál egy 
2 gőzhajóból és 2 ágvunaszádból alakított kis hajórajt állított 
fel, hogy összeköttetését Grabbeval, ki közelebb nyomult, mig 
előcsapatai a Zsitván tulnan mentek, fentartsa s a várat a 
Dunától elvágja. 5-én teljesén be volt zárva a vár. Az előőrsök 
naponkinti csatározásain kívül csendesen m aradt az őrség.

A hírre, hogy a péterváradi erőd, hová Klapka fenebb 
említett levele nem jutott el, megadta magát, Haynau br. eme 
levelet intézte Kapkához :

«A cs. kir. hadsereg magyarországi főparancsnoksá
gától a vár- és csapatparancsnoksághoz Komáromban. Péter-



várad e hó 7-én feltétlenül megadta magát s a cs. kir. csa
patok szállották meg. A midőn tudatom ezt a vár- és csapat
parancsnoksággal, felhívom Komárom várparancsnokságát és 
őrségét ismételten az azonnali hasonlóan feltétlen meghódo
lásra és feladásra, ellenkező esetben csak magának tulajdo
nítsa annak idején az őrség kivétel nélkül a hosszabb hasz
talan vonakodásból okvetlenül származó és jól megfontolandó 
szomorú következményeket. H a y n a u ,  s. k. táborszernagy.»

Klapka erre ezt válaszolta :
«A vár feltétlen átadását illetőleg tegnap ide érkezett fel

hívásra van szerencsénk válaszolni, hogy Komárom szilárdul 
el van szánva, hogy inkább az utolsó emberig tartja magát, 
semhogy becsületes feladási feltételek nélkül feltétlenül megadja 
magát.

Komárom várának összeült haditanácsából 1849. szept. 
12-én. K l a p k a  s. k., magyar tábornok.»

A fegyverszünet felmondása után Klapka is fokozott te
vékenységet fejtett ki. Még szept. 2-án a várba vonta vissza 
addig a környéken állott, csapatait s erősebben megszállatta 
a védmüveket. Janik hadosztálya Monostort s az elsánczolt 
tábor 1., 2., 3. védmüveit, Rakovszky a 4., 5., 6. és 7. sán- 
czokat, Kosztolányi a 8., 9. és 10. sánczokat és Ó-Szőnyt, 
Horváth a nádorvonalat és az Apalia szigetet, Eszterházy gr. 
a  Vág-hidfőt és Zichy gróf a várat. Az előőrsök megkettőz- 
tettek, a lovasságiak pedig még előbbre tolattak. A még épülő
félben levő monostori sánczok befejezésén fokozott buzgalom
mal dolgoztak.

Az élelmiszer és a lőkészlet jelentékenyen megnöveke
dett ama tekintélyes zsákmányok által, melyeknek a várból tör
tént kitörés alkalmával birtokába jutottak. A szükséglet tehát 
— bor kivételével —  néhány hónapra fedezve volt. Nagyon 
érezhető volt azonban a ruházat hiánya, mely jobbára már 
erősen megnyütt. A pénzhiányon úgynevezett « K o m á r o m i  
h a d i p é n z t á r i  u t a l v á n y o k »  kiadása által segített 
Klapka, melyek a várfeladás idején 900,000 frt erejéig voltak 
m ár forgalomban s értékben egyre sülyedtek.

És most a szükségletek mellett a legfontosabbra, t. i.
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az őrség.szellemére térünk át. Ezt Klapka csekély kivétellel 
kitűnőnek mondja. A csekély kivétel alatt valószínűleg azt a 
kis pártot érti Klapka, mely Thaly Zsigmonddal élén mit sem 
akart tudni a vár feladásáról, Klapka ellen izgatott, sőt köz
lönyében, a «Komáromi Lapok »-ban gyanúsította is. Ez eljá
rás hatása nyilvánult is aztán a Kosztolányi hadosztályában, 
melynek legénysége vonakodott a fegyverszünet alatt szá
mára kijelölt táborozási helyekre vonulni, mert úgy véleked
tek, hogy csak azért akarják őket az elsánczolt táborból el
távolítani, hogy ellenszegülésüket a várnak m ár megállapított 
feladása ellen kijátszák. Klapka erélyesen lépett fel s a had
osztály a számára kijelölt helyre vonult. Mi volt czélja Thaly- 
nak, ki mint biztos személyesen meggyőződött az átalánosan 
uralkodó helyzetről, az ő ellenállásával, nehéz belátni, hacsak 
azt nem teszsziik fel róla, hogy további ábrándoknak engedte 
át magát.

A kis háborupárt izgatásainál sokkal aggasztóbbak vol
tak az őrség hangulatára a kiáltványok, melyeket Nugent gr. 
magyar, német és töt nyelven a várba juttatott, s melyek
ben felszóliItattak a honvédek, kövessék bajtársaik példáját, 
követeljék a vár feltétlen átadását s kényszerítsék rá tiszt
jeiket. Szabadon bocsátás hazájokba biztosíttatott számukra. 
S miután a fegyverszünet lejárta után számos szökések tör
téntek, Klapka statáriumot hirdetett ki, s fel is ruházta a 
hadosztályparancsnokokat a hatalommal, hogy halálos ítéleteket 
hozhassanak s hajtathassanak végre. Nemsokára két szöke
vényt hoztak be s végeztek ki rögtönitélet alapján a 48. hon
véd zászlóaljból.

E két kivégzés daczára szaporodtak a szökések és pedig 
oly mérvben, hogy szept. 12-én a tótok és oláhokból álló 61. 
zászlóaljból nem kevesebb mint 48-an szöktek meg, kik közül 
a huszárőrjáratok 30-at elfogtak s ezek legott átadattak a 
rögtönitélő törvényszéknek. Hozzá jött még, hogy egy Bocs- 
kay-huszár században zendülés tört ki. Ez az ezred oly emberek
ből alakíttatott, a kik önként egy évre állottak be. Komáromba 
érkezett jövevényektől arról értesülvén, hogy az ezrednek 
Dembinszki alatt állott három hadosztályában szolgált bajtár-

58G-elich : F üggetlenség i harcz . I I I .  kö te t.
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saik már visszatértek hazájokba, ők sem akartak tovább szol
gálni. Klapka szép szerével rendre utasította őket s többeket 
el is bocsátott közülök, kik családapák voltak. A dolog ez 
által elsimitottnak látszott, de másnap ugyanazon század, mely 
szolgálatra vezényeltetett, nyílt lázongásban tört ki, a legénység 
megtagadta az engedelmességet, elhányta fegyverét s fenyege
tések közt rögtöni elbocsáttatását. követelte. Klapka még egy
szer megkísértő, szép szerével rendre bírni az embereket, mi
dőn azonban vele szemben is elbocsáttatásukat követelték, 
75-öt átadott közülök hasonlóan a rögtönitélő törvényszéknek.

A 61. honvéd zászlóalj 30 szökevénye és a 75 huszár 
egytől-egyig golyó általi halálra Ítéltetett. Klapka a Bocskay- 
huszároknál megtizedelésre enyhítette az ítéletet, a 30 hon
véd szökevény közül pedig csak 8-nál hagyta azt helyben. 
Hét huszáron, kiket a sors talált és 8 honvéden szept. 14-én 
hajtatott végre az ítélet 6 zász’óalj s az őrség összes zászlóal
jainak egyenkint 24 embere, valamint a Bocskay-huszárok tel
jesen érintetlen maradt második századának jelenlétében. E 
kivégzés hatása megrendítő v o lt; ettől fogva sem szökések, 
sem lázongások nem fordultak elő többé az őrségben.

Szept. 19-én ismét két osztrák hadikövet jelent meg Ko
máromban Kiss Ernőnek egy levelével Aradról, melyben kérte 
Klapkát, hogy az ő s többi baj társainak érdekében, kiknek 
sorsa Komárom gyors átadásától függ, vessen véget a hábo
rúnak, miután az ország egyéb részeiben már béke uralkodik 
és az ellenállás folytatása további haszontalan pusztításokat 
vonna maga után. Ezenkívül még más, hasonló értelemben 
fogalmazott levelek érkeztek foglyoktól Komáromba.

A két hadikövet elküldését Kiss levelével arra használta 
fel Nugent gr. táborszernagy, hogy ismét felvegyék az alku
dozások megszakadt fonalát. A hadikövetek ugyanis kijelen
tették, hogy Nugent gr. újból alkudozásba kíván bocsátkozni 
az erőddel, de minden politikai, az egész nemzetet illető kér
dések kizárásával, melyek csak egy a császár elé terjesztendő 
kérelem tárgyát képezhetik. Ő egyszerű katonai szerződés 
alapján kívánja felvenni az alkudozásokat.

Miután Klapka egy politikai és katonai kérdés eldöntése
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előtt, állott, melyek közül előbbi nagyon fontos volt s melyeket 
egymástól elkülönítve kellett tárgyalni, nemcsak a haditanács 
elé terjesztette azokat, hanem tiszti gyűlést is hivott össze, 
melyre a haditanács tagjain kívül az összes törzstisztek és minj 
den zászlóaljból két választott tiszt hivatott meg. E kibővített 
haditanácsban újból szellőztette Klapka az ország átalános 
helyzetét s az erőd elszigeteltségét, mely felmentésre többé nem 
számíthat, majd a fogoly bajtársak sorsát s végül az ország meg
szabadítását a háború további nyomoraitól. Indítványozta, hogy 
az országra vonatkozó pontok egy ű felségéhez felterjesztendő 
kérvénybe foglaltassanak s küldöttség által nyujtassanak át, a 
várfeladási feltételeket illetőleg pedig a jelenlevő tisztek kebe
léből bizottság választassák, mely Nugent gróffal azok fölött 
alkudozzék. Az értekezlet, mely elég élénken folyt le, emez 
indítványok elfogadásával végződött. A bizottságba Kászony, 
Aschermann, Janik, Eszterházy gr., Zichy Ottó gr., Ruttkay, 
Prágay, Mednyánszky s Gasparetz és Takáts századosok vá
lasztattak be. A beadvány a császárhoz s a most már módo
sítóit feladási feltételek Nugent grófnak küldettek meg.

Haynau tudatta már Klapkával a péterváradi erőd fel
adását, a haditanács mindazáltal minden forgalomba hozott 
hírek eloszlatására szükségesnek találta, hogy két választott 
főbb és alsóbb rangú tisztből álló küldöttség menesztessék az 
őrség kebeléből Péterváradra, hogy ott a valódi tényállásról 
meggyőződjék. Nugent gr. engedett a komáromi haditanács 
kívánságának s külön gőzhajón Péterváradra szállíttatta a kül
döttséget. Klapka, miután erre való készségét már korábban 
tudatta Nugenttal, az összes beteg és lábbadozó osztrák fogoly 
katonákat, számszerint 600-at, kibocsátott Komáromból, miért 
Nugent gr. köszönetét fejezte ki neki.

A császárhoz menő küldöttség útra  indítását nem találta 
Nugent megengedhetőnek, miután a kérvényezők még fegyver
ben állottak uralkodójuk ellen, a kérvényt azonban legott Bécsbe 
indította s erről értesítette Klapkát. Midőn ez 16-án újabb 
haditanácsot hivott össze, hogy Nugent válaszát vele közölje, 
kissé viharos jelenetek támadtak és Thaly nem átallotta gya
núját árulni el szavaiban Klapka ellen, mi ezt arra  bírta, hogy

5 8 *
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Thalyt fogságba vesse. A «Komáromi Lapok* szerkesztőjét, 
Friebeiszt szintén elfogatta, mert. újabb gyanúsítások közt kö
zölte Thaly elfogatását.

19-én a császár szárnysegéde, Hartmann ezredes és 
Nugent vezérkari főnöke, Jungbauer alezredes jöttek a várba. 
Amit előbbi az országra és nemzetre vonatkozólag a császár 
elé terjesztett kérvényre vonatkozólag Klapkának mondott, 
mint előrelátható volt, csak reményeket tartalmazott és semmi 
határozottat nem mondott. Ilyet valóban Klapka és a hadi
tanács is aligha várt. A tulajdonképeni feladási feltételekre 
vonatkozólag megjegyezte Hartmann ezredes, hogy ő utasítá
sokat hozott Nugent számára, nem várható azonban, hogy az 
összes pontok elfogadtassanak.

Az utasítás, melyet Nugent gr. Bécsből vett. arra vonat
kozott, hogy minden politikai tárgy kizárandó az alkudozások
ból. Azt a közleményt foglalta magában, hogy ő felsége teljes 
kegyelmet ad a komáromi őrségnek, hogy a legénység tekintet 
nélkül korábbi rangjára, mint közember sorozandó be az 
osztrák hadseregbe, a tiszteknek azonban szabadságukban áll, 
haditörvényszék elé állani*). vagy 10— 12 nap alatt az osztrák 
területet elhagyni. FI feltételek elfogadása iránt 48 óra alatt 
nyilatkozni kellett az őrségnek.

Miután Nugent gr. közölte e feltételeket Klapkával, ez 
20-án az összes fegyvernemek tisztjeiből megerősített hadi
tanácsot újból összehívta. Ebben ismét megvilágította Klapka 
az átalános helyzetet., valamint a várét, kiemelte az ostromlók 
erejét és jelentékeny segédeszközeit, melyek még jelentékenyen 
fokozhatók s ezekkel szemben utalt a kitartó védelem nehéz
ségeire, mely utóvégre mitsem használhat az országnak, ügy 
élekedett továbbá, hogyha bár el nem fogadhatók is a felté
telek, a saját feltételeik kissé még mindig módosíthatók, a 
helyett, hogy most, midőn még lehetséges, elvágják a becsü
letes fegyverletétel útját. A tanácskozás viharos volt. Végre

*) Itt azok a volt osztrák tisztek vannak értve, kik a száműzetés 
helyett netalán inkább a haditörvényszék előtti eshetőleges igazolásukat 
választanák.



917

azonban keresztül hatoltak Klapka érvei s feltételek formuláz- 
tattak, melyek lényegesen azonosak voltak azokkal, melyek 
utóbb a várfeladásnál elfogadtattak.

Ezeket a feladási feltételeket 21-én átadta a fennebb em
lített bizottság Nugentnak. 22-én este azzal a válaszszal tért 
vissza a bizottság, hogy Nugent nem tér el a Bécsből vett 
utasításoktól. 23-án közölte Klapka az elutasító feleletet a hadi
tanácscsal, melynek kebelében most ünnepiesen kijelentette, 
hogy ily körülmények közt az utolsó emberig védeni fogja a 
várat, mit a jelen voltak nagy lelkesedéssel fogadtak. Klapka 
a bizottság által tudatta ezt a határozatot Nugent gróffal- s 
egy hozzá intézett levelet is adott át a bizottságnak, a mely
ben a Nugent részéről aug. 21-éről saját személyére nézve a 
vár feladása esetén kilátásba helyezett biztosított megélhe
tést a leghatározottabban visszautasította. 25-én egy napi
parancsot bocsátott ki Klapka, melyben tudatta az őrséggel, 
hogy az alkudozások félbeszakadtak. Az erre vonatkozó pont 
igy hangzott:

«A megegyezés útja, melyen mi a hazának — nem ma
gunknak — nem ! csak a szegény elvérzett hazának szolgálni 
akartunk, most már el van vágva, mert a részünkről kikötött 
követelések visszautasittattak, e 'szerint kényszerítve vagyunk' 
a már kialvóban volt harczot ú j b ó l  f o l y t a t n i  é l e t r e  
h a l á l r a ,  h o g y  v a g y  l e g d r á g á b b  k i n c s ü n k e t ,  
f e g y v e r e i n k  b e c s ü l e t é t  m e g m e n t s ü k  v a g y  f é r -  
f i a s a n  d i c s t e l j e s  h a l á l t  h a l j u n k  a h a z á é r t . »

26-án újból megkezdődtek az ellenségeskedések; egyes 
csatározások fordultak elő, nevezetesen Ó-Szőnynél. Világos, 
hogy osztrák részről komolyan megfontolták Komárom ostro
mának nagy hátrányait, melyek főleg abban állottak, hogy az 
ostrom őszszel vette volna kezdetét, midőn az ostromló csa
patok egészségi állapota sokat szenvedett volna az az időtáj- 
ban a környéken uralkodni szokott láz által s hogy szét kel
lett volna rombolni ama védmüveket, melyeket az osztrák 
hadügyi kormányzat nagy pénzáldozatokkal éveken át emelte
tett s végül, hogy az ország nem csendesülne le mindaddig, 
inig a háromszinü zászló leng Komárom sánczain.
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így aztán elérkezettnek látta az időt Haynau, hogy vé
get véssen az alkudozásoknak s a Klapkához intézett követ
kező levél által maga mozdítsa elő a vár feladását:

«Haynau br. táborszernagy Komárom vár- és csapat
parancsnokságának. Ácsi főhadiszállás, 1849. szept. 26. d. u. 
Vs 4 órakor. Épen most érkeztem ide és átvettem a vár körül- 
zárásának közvetlen vezetését. — Erről abból az okból ér
tesítem a vár- és csapatparancsnokságot, mert szükségesnek 
tartom a vár- és csapatparancsnoksággal leendő személyes 
összejövetel és megbeszélés által a vár feladására vonatkozó
lag folyamatban levő tárgyalásokat befejezni. Én személyesen 
fogok megjelenni e megbeszélésre s felhívom a vár- és csapat
parancsnok urat. hogy szintén személyesen jelenjék meg arra 
s hozza magával ama vezéreket és főnököket, kik leginkább 
ellene vannak az átadásnak, vagy a kiknek jelenléte különben 
a vár- és csapatparancsnokság belátása szerint kívánatos lenne, 
hogy az egész tényállást körülményesen megbeszéljük s vég
leges határozatot hozzunk. — A hely megválasztását illő tá
volságban a váron kivül, talán Puszta-Csémen vagy Har
kályon, vagy a hol különben a vár- és csapatparancsnokság 
jónak látná, a várparancsnokságnak engedem át. — A meg
beszélés 27-én reggel 10 és 11 óra közt történhetnék, és a 
választ e meghívásra, valamint a kiszemelt megbeszélési hely 
tüzetes megjelölését szíveskedjék nekem 27-én reggeli 7 óráig 
ide küldeni. — Fedezetül tessék egy félszázad huszárt maga 
mellé venni és én ugyanannyi lovasságot viszek magammal.

Hogy egyébiránt ez a felszólításom semmi más, az igazi 
katonai becsülettel és szavammal ellenkező szándékon nem 
alapszik, bizonyára nem szükség közelebbről hangsúlyoznom. 
H a y n a u ,  táborszernagy.»

Klapka azzal a kijelentéssel terjesztette e levelet a hadi
tanács elé, hogyha további alkudozásokba akar bocsátkozni, 
bízza meg ezzel azonnal a bizottságot, mert ő nem veszi a 
tárgyalásokat kezébe és á várban marad. Erre elhatározta a 
haditanács, hogy 27-én délelőtt terjeszsze Haynau elé a bi
zottság P.-Harkálynál a korábbi feladási feltételeket. Egyúttal 
azonnal értesittetett Haynau br. az összejövetel helyéről.
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27-én egy huszár század kíséretében P.-Harkályra ért a 
komáromi bizottság s nemsokára Haynau is, adlatusának, Su
san tábornoknak és egy lovas századnak kíséretében. Rövid 
kölcsönös átalános fejtegetések után pontonkint tárgyalni kezd
ték a feladási feltételeket Különösen kifogást emelt Haynau 
az egykori osztrák sorkatonaság szabadon bocsátása s a ko
máromi jegyek beváltása ellen. Nehány óra múlva azonban 
azzal értek véget a tárgyalások, hogy jelentéktelen módosítá
sokkal mindkét részről elfogadtattak a feltételek. A kapituláczió 
meg volt kötve s midőn a bizottság visszatért Komáromba, 
a haditanács is elfogadta, Klapka pedig megerősítette azt.

A kapituláczió szőszerint igy hangzik:
Komárom vár feladása a következő feltételek a la t t :
1. Az őrség szabad elvonulása fegyver nélkül; a tisztek 

kardja tulajdonuk marad.
Azon tiszteknek, kik korábban a cs. kir. seregben szol

gáltak, útlevelek adatnak külföldre; azoknak, kik ilyent nem 
'igényelnek, megengedtetik, hogy szabadon hazájokba vonulja
nak, kivéve azokat, kik önként szolgálatra jelentkeznek.

A honvéd tiszteknek, azaz azoknak, kik korábban nem 
szolgáltak, szabad tartózkodásuk hazájukban jövendő alkalmaz
tatásuk fentartása nélkül megengedtetik.

A cs. kir. ezredek legénysége kegyelmet kap s úgy. mint 
amaz egyének, kik időközben tisztekké léptek elő, szintén sza
badon bocsáttatnak s az itt átalában résztvettek semmi további 
bírói üldöztetésnek nem lesznek kitéve.

2. Útlevelek külföldre adatnak mindazoknak, kik azt 30 
nap alatt kívánják.

3. Egy havi fizetés a tiszteknek és tiz napi zsold adatik 
ki az őrség legénységének osztrák nemzeti bankjegyekben, a 
cs. kir. hadiilleték szerint..

4. Az őrség által hadi pénztári utalványok által elvállalt 
különböző kötelezettségek kiegyenlítésére 500,000, mondd öt
százezer pengő forint fizettetik ki osztrák bankjegyekben.

5. A Komáromban levő nyomorékok s a kórházakban, 
fekvő beteg harczosok ellátása.

6. Ingó és ingatlan magánvagyon átalában megtartatik.
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7. A fegyverletétel helye, ideje és módja utólagosan álla- 
pittatik meg.

8. Mindennemű ellenségeskedés mindkét részről azonnal 
beszüntettetik.

9. Az erőd hadiszokás szerint s megtörtént kölcsönös 
ratifikáczió után adatik át. Kelt Puszta-Harkály, 1849. szept. 
27. H a y n a u ,  s. k. táborszernagy.

T ak á tss . k., százados Gasparetz százados, Mednyánszky 
alezredes, Prágay János alezredes, Ruttkay István alezredes, 
Zichy Ottó gr. ezredes, Eszterházy Pál gr. ezredes, Janik János 
ezredes, Szabó Zsigmond ezredes-térparancsnok, Kászonyi 
József ezredes, Ascherman Ferencz ezredes, várparancsnok, 
Klapka György vár- és csapatparancsnok. Az eredetivel egy
behangzó. Komárom, 1849. szeptember 29. Szillányi, alezredes, 
vezérkari főnök.

Miután okt 1-én visszatért a küldöttség Péterváradról, 
Nobili gr. altábornagygyal, ki két nappal előbb a várba jött, 
külön megállapodás alapján okt. 2-án kezdetét vette a vár 
átadása. E napon az elsánczolt tábort és a dunai hídfőt hagy
ták oda fegyverletételök után a magyar csapatok, melyeket 
aztán az osztrákok szállottak meg. Okt. lí-án történt az ó és 
uj erőd átadása s a dunaszigeté hasonló módon. Okt. 4-én a 
Vág melletti védmüvek, a nádor-vonal, Apalia-sziget és a 
városban fekvő kincstári épületek adattak át. Fokozatosan 
megtörtént aztán az összes élelmiszer-készletek, fegyverek és 
lőszerek átadása is. Ágyú 519 adatott át.

Klapka eme bucsukiáltványt intézte az őrséghez a vár 
átadása alkalm ából:

«Bajtársak!
Keblem elszorul, midőn utólszor hozzátok szólok, hoz

zátok, a kikhez annyi szenvedés és öröm, oly drága honfivér 
arán vásárolt magasztos hírnév s egy szent kötelesség átalá- 
nossá vált érzete elválhatatlanul csatolt.

Nemrég léptünk a szép, de küzdelemteljes pályára. A 
legmagasztosabb önfeláldozással törtünk a kitűzött czél felé. 
Megtettük, a mit emberi erő megtenni képes s pirulás nélkül 
léphetünk a világ és a Mindenható itélőszéke elé.
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A sors könyvében azonban másként volt m egírva! És 
így lelépünk a pályáról, melyre a közjó iránti érzület egykor 
oly szép reményeket hintett és a melyen ugyan még elvérez
hetünk, azáltal azonban a haza ügyének semmi szolgálatot 
nem tehetünk többé. Mi lelépünk, mert a haza úgy kívánja, 
a melynek a jövőben is hű fiakra lesz szüksége ; lelépünk, mert 
szent kötelességeink vannak ama haza irányában, mely a jö 
vőben minden vigaszát a mi törhetlen ragaszkodásunkban 
találja.

Maradjatok azért továbbra is a haza oszlopai és tám a
szai ! A feladatot, mely reátok hárult, férfiasán és következe
tesen teljesítettétek az utolsó pillanatig. Meghajoltatok, mert 
meg kellett! Az események vas hatalma előtt hajlottatok meg, 
ez a körülmény és a megmentett becsület mindnyájatokat meg
nyugvással tölthet el.

Fogadjátok tehát férfias, elszánt küzdelmeitekért a haza 
legforróbb háláját! Fogadjátok egyúttal az én legbensőbb szí
vélyes búcsúmat is. Isten veletek! Komárom 1849. október
3-án. K l a p k a  tábornok.»

Klapka nagyon derekasan tartotta magát s az egyetlen 
magyar várparancsnok volt, a ki semmi által nem befolyásol- 
ta tta  magát, állását tisztán katonai szempontból fogta fel s 
szem előtt tartotta, hogy semmiféle ellenség sem zárkózik el 
annak beismerésétől, hogy a vár őrségével, mely zálogát bírja 
abban fegyverbecsülete és létele megvédésének, elfogadható 
kapituláezióra kell lépnie, ha meg akarja magát kímélni a 
vár ostromával és bevételével reá nézve járó nagy áldo
zatoktól.

Komárom átadásával vége szakadt a nagy harcznak, 
mely egy fél éven át szép hazánkban tombolt, áldott róná
inkat elpusztította és vérrel áztatta s melynek messzeható 
következményeit egész addig az időig éreztük , midőn ő 
felsége, általánosan szeretett királyunk az ország alkotm ányá
nak visszaállításával ama sebeket is behegeszteni törekedett, 
melyeket a háború ütött az országon. A kimagasló tények 
között, melyekkel ő felsége 1867-ben fellépett, feljegyezzük itt 
a 200,000 arany koronázási ajándék nemeslelkü visszaadó-



922

mányozását a szűkölködő agg honvédek, azok özvegyei és 
árvái segélyezésére; nyugdijak adását 1587 (évi 144 580 fr 
erejéig) *) 1848— 49-diki honvédtiszt számára, kik 1848 előtt 
az osztrák hadseregben mint tisztek szolgáltak és 868 oly 
tisztnek a forradalom alatt nyert rangjában történő kinevezé
sét, és pedig 10 ezredesnek, 11 alezredesnek, 34 őrnagynak, 
61 első, és 47 másod-osztályú századosnak, 106 fő- és 90 a l
hadnagynak, kik az 1869-ben felállított magyar kir. honvéd
séghez osztattak be. A honvéd tisztek közül sokan a minisz
tériumokban és más hivatalokban alkalmaztattak, még pedig 
többen magas állásokban.

*) Sokan ezek közül az alábbi számokban felsorolt ama tisztek 
közé tartoznak, kik 1869-ben reaktiválta ttak.
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LX Vili.

Általános megjegyzések az 1849-iki nyári hadjáratról. — Kimutatás a 
rendkívüli kiadásokról julius és augusztus hónapokban, valamint a forra

dalom összes költségeiről.

Jóllehet a nyári hadjáratot kimerítően leírtuk s mind
ama hadműveleteket birálatilag megvilágítottuk, melyek annak 
menetére és végére döntő befolyást gyakoroltak, munkánk 
végén némely megjegyzéseket akarunk még tenni a hadvise
lésről általában. Erre Magyarországon a  katonai bírálaton 
kívül fekvő annyi tényező folyt be hátrányosan, hogy még 
egy általános védelmi terv sem szolgált alapul a hadműveletekre. 
Klapka ugyan dolgozott ki egyet, mely a legfontosabb harcz- 
szintért, t. i. a feldunait illetőleg a tettleges védelemre volt 
számítva mindkét sereg ellen, de ez egyátalában nem volt fo
ganatosítható. Görgey eszméje, hogy az oroszok bevonulása 
előtt hatalmas csapás méressék az osztrák seregre, a Vágvonal 
elleni elhibázott tám adásban s a Rábavonal egészen előkészü
letlen védelmében nyilvánult.

Ennek az Ion a következménye, hogy a hadviselés ma
gyar részről a téli hadjárattal ellentétben 1849. nyarán nem 
felelt meg a n a g y  h á b o r ú  alapelveinek. A szövetséges csá
szári seregek kettős támadásával szemben szakítani kellett volna 
azzal a kicsinyes és teljesen elhibázott rendszerrel, mely min
dent fedezni és védelmezni akar. A ki összes kiterjedt határait 
védeni akarja egy nagy országnak, szétforgácsolja erőit, utóvégre 
semmit sem véd és segélynyújtásra vezettetik minden csak félig 
fenyegetett ponton, mi folytonos csapateltolásokat és végre 
tervtelenséget idéz elő. Ez különben a hadműveletek egységes 
vezetésének s egyes vezérek önkényének következtében egé
szen a háború végéig tartott.
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A hatalmas támadással szemben össze kellett volna fog
lalni a meglevő haderőket és kitűnő központi állásainkban 
előbb idejekorán a felső Dunánál támadási, aztán a Tiszánál tett
leges védelmi czélból tömöriteni, mely állások ügyes mozdulatok 
által kihasználva, az ország belvédelmének lényegét képezik, 
hogy a döntő pontokon túlerővel lehessen fellépni. Az ez által elért 
siker gyakran nagy horderejű következményekkel já r karöltve.

De igy hajótörést szenvedett a tervbe vett támadás a 
Feldunánál, épugy meghiúsult a védelem az alsó Tiszánál is. 
Hogy Görgey, a meddig hátrálási vonalának veszélyeztetése 
nélkül tehette, sakkban tartotta Komáromnál az osztrák fő
sereget, a délen összpontositandó haderőkre való tekintet által 
indokolva volt, amaz időn túli. Komáromnál veszteglése azon
ban szem elől tévesztése volt ama hadászati alapelvnek, hogy 
saját összeköttetési vonalainkat biztosítanunk s az ellenségét 
fenyegetnünk és megszereznünk kell. Hiszen legnagyobb mes
terünk, I. Napoleon is a magasabb hadművészet, kritériuma 
gyanánt állítja elénk az összeköttetési vonalak helyes felhasz
nálását, a midőn mondja : «Le secret de la guerre est dans 
le secret des communications.»

Egyébiránt, mint tudjuk, más okok is közrehatottak arra, 
hogy Görgey későn vonult el Komárom alól. Az elágazó hátrá
lás, melyet Görgey Vácztól Losonczon ésMiskolczon át Tokajig 
és a felső Tiszán átkelve, Nsgykállón át a Berettyóig részben 
az őt üldöző orosz főhadsereg közepette végbevitt, igen szép 
hadászati hadművelet, volt. .

A magyar csapatok a nyári hadjárat alatt 'is vívtak ki 
sikereket, nevezetesen a déli harczszintéren, midőn azonban 
érezni kezdték a szövetségesek elnyomó túlsúlyát, m agatartá
suk a vezérekéhez alkalmazkodott. Hol a vezér bátor és el
szánt, azok annak csapatai is. így a feldunai sereg vitézül har- 
czolt Komáromnál s hosszú, nehéz hátrálása alatt is elég jól 
tartotta magát. Dembinszki csapatai nem állották meg helyü
ket, mert hátrálásban gyakorolta őket. A hadjárat utolsó stá
diumában végre mindama bomlasztó jelenségek napfényre 
jöttek, melyek fiatal csapatoknál kitartás hiánya miatt a sze
rencsétlenségben rendszerint be szoktak állani.
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Egészen másképen állott az osztrák hadsereggel. Ez jó 
fegyelme és régi kitűnő tisztikara mellett csakhamar ismét 
összeszedte magát pozsonyi állásában s jelentékenyen meg
erősödött. S erélyes és ügyes vezetés alatt egységes összefüg
gésben gyorsan hajtotta végre hadműveleteit. Tény, hogy Haynau 
br. ki nem vivja döntő sikereit, ha baloldalát és hátát nem fe
dezi az orosz haderő, de gyors előnyomulása Komáromtól a 
Tiszáig és a Bánságba utóvégre is sokkal ham arabb előidézte 
a döntést, mint történt volna, ha az oroszok nehézkes tempó
já t követi, mi mindenesetre nagyon javára vált volna a ma
gyar hadseregnek

Ramming merész vállalkozásnak nevezi Haynaunak Komá
romtól Temesvárig tett gyors és sikeres előnyomulását. Ha az 
orosz sereg közreműködésére való tekintettel nem is helyes 
ez az elnevezés, az utóbbiak mozdulatainak nehézségénél fogva 
mégis mindenesetre némileg koczkáztatottnak tűnik fel Hay
naunak rohamos előtörése az utolsó hadműveleti tárgyra. Mert 
ha némi összhang uralkodik Görgey és Dernbinszki seregeinek 
hadműveleteiben, az osztrák vezért — mint már említettük, az 
a veszély fenyegette, hogy érzékeny vereséget szenved a Tisza 
és Maros közti rónán, mielőtt segélyére jöhetnének az oroszok.

így azonban előidézte a döntést az osztrák hadsereg 
Temesvárnál kivívott győzelme által, mely Dernbinszki sere
gének teljes szétmállását s legközelebbi következményül Gör- 
geyének fegyverletételét vonta maga után. melynél az osztrák 
föhadsereghez beosztott Paniutine-féle orosz hadosztály közre
működését, mely megállapodás folytán jobbára tartalékviszony
ban állott, mi nem becsülhetjük olyan nagyra, mint némely 
előítélettől elfogult írók teszik. Az osztrák hadsereg a nyári 
hadjárat alatt újra kitüntette régi vitézségét és szívósságát, az 
erődített helyek és várak védelmében pedig igen dicséretes 
magatartást tanúsított; Déva vára, Buda, Arad és Temesvár, 
mely még felmentését is megérte, tanúskodnak róla.

A ini az orosz sereget illeti, a hadműveleteknél Magyar- 
országon inkább tömegűknek súlya, mint hadakozási képes
ségük és vezényletük nyomott a latban. Már az orosz sereg
nek Duklán át egy vonalon történt Pest felé nyomulása, a



hadműveleti terv semmi különös hadászati konczepcziójára 
nem vallott.

Sajátságos jelenség volt ily nagy hadsereget kompakt 
tömegekben egy vonalon, egy nagykiterjedésü országba bevo
nulni látni, hogy csak azután fejlődjék ki, mig a hadsereg 
fejlődése m ár a határok átléptével veszi kezdetét néhány 
oszlopban, az összes használható átjárókon, hogy azokon 
túl fontos hadászati pontokon egyesüljön. Hiszen már a régi 
tétel m ondja: « e l v á l t á n  m e n e t e l n i  é s  e g y e s ü l v e  
ü t k ö z n i . »  Az orosz seregnek egy tömegben előnyomulása 
által támadtak ama nagy és ismételt élelmezési nehézségek, 
melyek egész több napi szünetelésig gátolták őt mozdulataiban 
és hadműveleteiben. Ama törekvésökben, hogy a három had
testet lehetőleg még tovább együtt tartsák, eltértek az oroszok 
a megállapodás szerinti összeköttetés helyreállításától az osz
trák fősereg balszárnyával, hogy Pestnél eszközöljék azt.

Hogy azonban gyorsabb és döntőbb folyamot nyerjenek 
a hadműveletek a Feldunánál, szükség volt a III. orosz had
test közreműködésére, hogy a folyam mindkét partja., fel le
hessen venni a támadást. Amaz orosz hadtestnek a felső 
Dunához elvonásával az egész orosz hadsereg az előtte vissza
húzódó Visocky alatti 18,000 főnyi magyar északi hadtesttel, 
a szabadcsapatok üldözésével, népfölkelő tömegek szétszórásá
val és jelentéktelen kémszemlékkel a Tisza felé foglalkozott. 
Csak Miskolczon irányult az orosz hadvezénylet figyelme ko
molyabban Tiszán túli vidékre, de túlnyomóan ismét csak élel
mezési tekintetekből.

Ha Tscheodajeff tábornok nem pusztán harácsolás vé
gett küldetik egész hadtestével Debreczenbe, hogy aztán is
mét a sereg zöméhez csatlakozzék, hanem déli irányban nyo
mul elő, hogy a magyarok hadműveleti alapját fenyegesse, mely 
az időben, midőn a déli hadsereg a bán üldözésével volt elfog
lalva, messzemenő hatással lett volua. Az óvatosság azonban 
kelleténél nagyobb volt az oroszoknál.

Misem jellemzőbb az akkori orosz hadvezénylet nehéz
kességére és hiányosságára nézve, mint az a sok menet és 
ellenmenet, melyeket a hadtestek és különböző hadoszlopok
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hasztalanul tettek, hogy Görgey megzaklatott kis seregét be
kerítsék vagy megsemmisítsék. Ez üldözés sikertelenségét a 
laikus világ nem tudta magának másként magyarázni, mint 
hogy az oroszok és Görgey egy hosszan tartó sétában álla
podtak meg, melynek az ő fegyverletételével kellett végződ
nie ! Mi czélból vonult volna majdnem az egész orosz hadsereg 
Görgey után, midőn mégis fegyverbecsületök érdekében állott 
volna őt hatalmukkal könnyen legyőzni ? Görgey csak ügyes
sége által kerülte ezt ki. De hogy a győzelmet olcsó áron 
maguknak biztosítsák, léptek az oroszok az alkudozás terére, 
melyen Görgeyvel a m ár ismert indokokból találkoztak. Körül
belül Újfalutól kezdve tudták az oroszok, hogy Görgey semmi 
ellenállást nem fog ifibbé velők szemben kifejteni.

Áz oroszok átalában lehetőleg kímélni igyekeztek erői
ket s mindig kétszeres vagy háromszoros erővel tám adtak, 
hogy a döntést jobbára megkerülésekkel idézzék elő, a mi kü
lönben átalában véve helyes volt. Erdélyben, hol Bem sok dolgot 
adót Lüdersnek gyors és meglepő hadmozdulatai által, még 
inkább ide-oda dobattak az orosz csapatok, mint Magyaror
szágon s a tartalékban állott Clam-Gallas alatti osztrák had
testnek is közbe kellett lépni. Az oroszok különben átalában 
véve vitézül és ismeretes kitartásukkal harczoltak.

Végül megjegyzendőnek tartjuk még, hogy mi nem oszt
juk Ramming nézetét, mintha a nyári hadjárat bármi tekin
tetben tanulságos lett volna. A hadművészet mezeje semmi 
újabb tüneménynyel nem gazdagodott s tanulmányaink és ta
pasztalataink összegezése ebben az egyszerű tételben foglal
ható össze: «Ma g y a r o s z á g  n a g y o n  h i á n y o s a n  v é 
d e l m e z t e t e k  é s  a f o r r a d a l o m  a g y o n n y o m ó  t ú l 
e r ő  á l t a l ,  h a  n e m  i s  m i n d e n ü t t  ü g y e s ,  d e  m i n 
d é  n e s e t r  e a 1 e gg y o r s a b b  m ó d o n g y ő z e t e t t  le.»

Itt közöljük a kimutatásokat amaz összegekről, melyek 
a kormánybiztosok, hadseregfelügyelők, csapatparancsnokoknak
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a magyar fő fizető-hivatalból 1849. julius és augusztus havá
ban hadi czélokra kifizettettek:

J ú l i u s b a n :
Hajnik Pál rendőrigazgatónak................  250,000 frt
Bodányi kapitánynak a III. hadtest számára . 50,000 »
Gr. Batthyányi Közmér külügyminiszternek . 11,000 »
Beniczky L a j o s n a k .................................. 15,000 »
Eötvös T a m á sn a k ........................................ 80,000 »
Damjanich tábornoknak 500 drb arany =

2250 frt, bankjegyekben 50,000 frt — 52,250 »
Besze János k é p v ise lő n e k ......................  2000 »
Teleky Sándornak az erdélyi hadak intendán

sának ............................................................... 125,000 »
Vitkaynak ugyané c z é l r a ....................... 78,000 »
Haczel Mártonnak ..............................................  90,000 »
Dessewffy Arisztid tá b o rn o k n a k ........... 25,000 »
Varga Im ré n e k ............................................. 36,000 »
Kmety György t á b o r n o k n a k ................  66,000 »
Lukáts Dénes tüzérségi főparancsnoknak . . 30,000 »
Gr. Vécsey t á b o r n o k n a k ...................... 85.000 »
Török Gábornak ...................................................  234,000 »
Perczel M ó r n a k .......................................  98,000 »
Horváth Z s ig m o n d n a k ...........................  20,000 *
Tóth Ágoston alezredesnek Pétervárad számára 100,000 »
Csapó Vilmos nemzetőri ezredesnek . . . 5000 »
Kazinczy ez red esn ek .................................. 60,000 »
Nagy Sándor h a d ib iz to s n a k ................  75,000 »
Décsey László korm ánybiztosnak..........  2500 »
Perczel Miklós aradi várparancsnoknak . . 30,000 »
Danielisznek .........................................................  190,000 »
Szaheli Imrének Komárom vára számára . . 40,000 »
L uzsénszkynak ............................................. 210,000 »
Lukács Dénesnek, a tüzérségi pénztár számára 30,000 »
Penkó Pál, a temesvári külvárosok helyparancs

nokának ........................................................  50( K > >
Vass István kapitánynak, az aradi helyparancs

nokság s z á m á r a ............................ 20,000 »
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Gagovich József kormánybiztosnak . . . .  60,000 frt
Győzei őrnagynak Komárom szám ára . . . 8000 »
Csertán k o rm án y b iz to sn ak ..................................  15,000 »
Hadik hid b i z t o s n a k .............................................  15,000 »
Mészáros Lázár tá b o rn o k n a k .............................  34,000 »
Nagy Sándor tá b o rn o k n a k ................................... 40,000 »
Thaly Zsigmond alezredesnek ............................. 200,000 »
K á s z o n y in a k ........................................................   20,000 »
H a la ssy n a k ...............................................................  25,000 »
Gr. Teleky Sándor e z r e d e s n e k .......................  175,000 »
Kanszler őrnagynak a nagyszebeni tábori ki

adásokra .........................................................  50,000 »
Horváth Zsigmond hadipénztára számára . . 25,000 »
Szemere m iniszterelnöknek..................................  80,000 »
Mihályi G áb o rn ak .................................................... 30,000 >
Bunyevácz Károlynak egy hadtest számára 20,000 »

Júliusban összesen 2.912,150 frt. 
A u g u s z t u s b a n :

Vetter altábornagynak 1000 drb arany . . 4500 frt
Ulrich tü z é r ő r n a g y .............................................. 10,000 »
Vecsey tá b o rn o k n a k ..............................................  20,000 »
Leitner a lez red e sn ek .............................................  10,000 »
Sebes őrnagynak a lugosi helyparancsnokság

s z á m á r a .........................................................  4000 »
Fülöp Leó k o rm án y b iz to sn ak ............................  4000 »
Danielisz hadi i n t e n d á n s n a k ............................. 238,344 »
Káldor ő rn a g y n ak .................................................... 600 »
Horváth Zsigmond hadipénztára számára . . 25,000 »

Összesen : 316,444 frt. 
A forradalmi kormány rendelkezése alatt állott értékek 

röviden következőleg összegezhetők :
1848. junius végéig befolyt.................................... 3.000,000 frt
1848. deczember végéig b e f o ly t ....................... 10.000,000 »
1 és 2 forintos b a n k j e g y e k .............................  4.000,000 »
1848- ban igénybe vett h i t e l .........................  20.000,000 »
1849- diki p én z fo rg a lo m .................................... 47.000,000 »
A f o r r a d a l o m  k ö l t s é g e  kerekszámban 8 4 .0 0 0 ,0 0 0  frt.
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Ha meggondoljuk, hogy Magyarország 165,000 főnyi se
reget állított fel, melynek felruházása, felszerelése, felfegyver
zése és eltartása az akkori kedvezőtlen pénz- és forgalmi vi
szonyok mellett sokkal többé került mint különben, hogy to
vábbá nagy katonai telepek állíttattak fel a sereg mindennemű 
szükségleteinek fedezésére, hogy a jobbára haszontalan sáncz- 
épités nagy mérvben űzetett s a népfölkelés és a szabad 
csapatok szintén sok pénzt nyeltek el és hogy végre e 84 
millióból fedeztettek a polgári közigazgatás összes költségei 
i s : aránylag csekélynek tűnik fel ez az összeg.

H IB A IG A Z ÍT Á S.

I. kötet, 5. lap, utolsó sorban leg p o n to sa b b  helyett olvasandó: «leg
fontosabb.»

II. kötet, 163. lap, 28. sorban G h ic z g  I m r e  M ik ló s 'h u s z á r  o k tó l he
lyett olvasandó: «Géczy a Sándor-huszároktól.» Szintúgy a 165. 
lapon.



Olvasóinkhoz

Munkánk kidolgozásánál messze túlléptük az 
eredetileg magunk elé tűzött programm keretét. Ez 
azonban a történelem érdekében történt. Oly forrá
sokra bukkantunk időközben, melyeknek felhasználását 
elkerülhetlennek tartottuk. És ha valamit sajnálunk, 
az nem más, mint hogy e forrásokat csak részben 
aknázhattuk ki. De azoknak tanulmányozása, a már 
nyomtatásra váró kéziratnak ez által szükségessé vált 
részbeni áldolgozása s az egész hadtörténeti anyagnak 
szélesebb alapon való feldolgozása több időt vett 
igénybe s munkánk kibővitésére inditott bennünket. 
Ebben bizonyára kárpótlást fognak látni azon olva
sóink, kik munkánkat füzetenkint kapták, ránk nézve 
különben hizelgő türelmetlenségökért, melynek hozzánk 
intézett leveleikben kifejezést adtak.

Miután munkánk megnagyobbodásával megdrá
gulása is karöltve jár, kiadónk, nehogy ezt még inkább 
fokozza, elállott Magyarország térképének hozzácsa
tolásától, minővel olvasóink közül sokan különben is 
birnak s minő csekély áron beszerezhető.

Budapest, 1889. február 1.

A szerző.




