
Héjjasfalván igen sok 1848/49-es honvéd alussza örök álmát közös sírokban - amit igazol a 
faluvégen emelt emlékoszlop is - , amely pedig nem messzire van a Cseh József kertjétől. 

De hogy Kozma Ferencz nelyes úton indult kutatásaival, igazolja az is, hogy a nagy beteg 
költő orvosi segély nélkül végelgyengülésben nem is bírt volna ki egy 10-12 kilométeres utat 
Székelykeresztúrig. S így valószínűnek látszik az, hogy koszorús költőnk hamvai Héjjasfal-
ván, a Cseh Józse íker t jében porladoznak." 

Nos , mindösszesen ennyit tartalmaznak a segesvári csatasíkon súlyosan megsebesült „őrnagy 
ú r " eltűnéséről és ennek két utolsó szemtanújáról az egykori héjjasfalvi földesúr, Körösi O r b ó k 
Kálmán eredeti feljegyzései. Hogy igazat mondtak-e neki a héjjasfalvi székely huszárok, azt ma 
már igen nehéz lenne kideríteni. Petőfi Héjjasfalvára kerülését ugyanis egyéb hiteles információ 
tudtommal nem támasztja a l á - jó l l ehe t , nem is cáfolja.. . 

Budavár visszavétele után a kormány rövidesen elhagyta Debrecent. A katonailag 
kiürített városba július 3-án bevonult Cseodajeff orosz tábornok és néhány napos 
it t-tartózkodás során alaposan kifosztotta. Július 11-én Tiszafüredről Debrecenbe 
érkezett Korponai János ezredes 2 ezer (más források szerint 3280 fős) népfelkelő 
hadával. Katonái közül azonban csupán 1100-nak volt lőfegyvere, a többiek csak 
lándzsával rendelkeztek, 380-an lovasként teljesítettek szolgálatot. Seregének 4 ágyúja 
is volt. 

Korponai hadának döntő része olyan újonc volt, akik még eddig csatában nem 
voltak. (Ennek majd következményei lesznek az ü tközet során!) Az ezredes a városba 
érve népfelkelést hirdetett, bár ezzel a Cseodajeff-féle megszállás után óvatossá vált 
városvezetők nem értettek egyet. Korponai azzal a téves hírrel szolgált a rövidesen 
Hajdúhadházra érkező Nagysándor József tábornoknak, hogy őt, mármint Korpo-
nait, 10-15 ezer főnyi orosz sereg követi. 

Az I. hadtest - amely a Görgey vezette fősereg oldalvédjének számított - , 
Nagysándor József parancsnoksága alatt augusztus 1-jéről 2-ára virradó éjjel három 
óra körül a várost északnyugatról megkerülve Debrecen nyugati szélén állásfoglalt a 
Füredre vezető országút (Köntösgát) két oldalán, mintegy ezer lépésre a várostól. Az 

Dr. Fenyvesi László 

A debreceni csata: 
1849. augusztus 2. 
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I. hadtest ekkor 9521 embert és 43 ágyút számlált. (Némely források azonban azt állítják, 
hogy a Debrecen alatt harcoló két magyar sereg, együttes létszáma csupán 7 ezer fő volt!) 

A sereg a következőképpen állt fel: a Köntösgáttól délre, a balszárnyon volt Máriássy 
János ezredes 3728 fős gyalogságával és 21 ágyúval. A terep itt vizenyős, néhol mocsaras 
volt. Katonái mögöt t bekerített és körülárkolt szőlőskertek húzódtak, amelyek között csak 
a városból kivezető országutaknál volt átjáró. A Máriássy által vezényleti egység legdélibb 
részére kapott beosztást 4 századnyi huszárság a Mesterházy István ezredes parancsnok-
sága alá tartozó I. hadtest lovashadosztályából. 

A balszárnytól északra elhelyezkedő centrumban, amelyhez területileg hozzátar tozot t 
az ún. kokaslói téglavető körülárkolt és kerített területe is, valamint az a halom is, amelyről 
az egész csatatér át tekinthető volt, s amelyen többször is huzamosan tar tózkodot t a magyar 
sereg vezére (ennek emlékére nevezik ezt a halmot ma Nagysándor-dombnak. ) A közép 
egyebként a Köntösgáttól északra helyezkedett el és Bobics János ezredes parancsnoksága 
alatt állt. Itt 2923 honvéd, 6 (később 16) ágyúval sorakozot t harcra. Bobics alakulatai 
mögöt t nyert elhelyezést a sereg tartaléka. 

A jobbszárny kissé hátravontan, a Nyulas csárda közelében jutott állásba. Ide volt 
beosztva Korponai ezredes serege. E szárny támogatására idetelepítették a 96. honvéd 
zászlóaljat Balka Arnold irányításával. (Balka őrnagy a csatában kapott sebe miatt halt meg 
Nagyváradon, ahová katonái magukkal menekítették.) De a hadtest négy huszárszázada is 
itt kapott helyet. A sereg legészakibb pont ján, már a Nagyerdő fái alatt két század gyalogos 
honvéd látta el a szárny védelmét. A Korponai vezette seregrész tüzérségét kiegészítették 
12 ágyúra, mégpedig Csányi Márton századosnak, a csata egyik legnagyobb hősének 
parancsnoksága alatt. 

A magyar sereg által megszállt területen két nagyobb halom volt. Az egyik a már emlí-
tett Nagysándor-domb, a másik ezzel szemben, az országút bal oldalán állt. Ezekre 
egy-egy vetéságyút (tarackot) helyeztek el. A hadtest málhás szekereit Debrecen utcáin 
helyezték el, ami — tekintve, hogy Nagysándor József nem gondoskodot t idejében való 
továbbindításukról —, sok veszteséget okozó akadálynak bizonyultak a csata utáni 
menekülés idején. 

Nagysándor József a szükséges rendeleteit kiadva hajnali 4 órakor a halom tetején lefe-
küdt aludni. Egy szolgálatos őrnagy reggel 7 órakor költöt te fel. Ekkor sült szalonnából 
és abból a kenyérre csepegtetett zsírjából álló reggelijét elfogyasztotta. Miután Vámos-
pércsről Pongrácz őrnagy visszaérkezett Görgey parancsával, Nagysándor József össze-
hívta főbb tisztjeit. A tanácskozáson ellentétes álláspontok ütköztek. Nagysándor József és 
Máriássy a parancs változatlan, szó szerinti teljesítése mellett foglaltak állást. Mesterhá-
zy ingadozott, Bobics pedig akként nyilatkozott , hogy a harcot csak az ellenség támadá-
sa esetén kell felvenni. Korponai és Pongrácz azonban a támadás elvetését javasolták. Vé-
gül is a következő határozatot hozták: a sereg egész nap készenlétben marad, de éjjel 
tovább vonul. 

Ezt követően megtörtént az előőrsök főtisztek általi szemléje, majd a tábor feletti 
parancsnokságot Bobicsnak átadva a tábornok több más tiszttel fél 11 óra tájban bement a 
városba, az Aranybika vendéglőbe. Előzőleg - még a reggeli órákban - kiadta a parancsot 
Debrecen lakosságának, hogy délben 2 órára húsból és főzelékből álló meleg ebéddel lássák 
el katonáit, akiknek hosszú idő óta - az állandó visszavonulások miatt ilyenben nem volt 
részük. E kívánalomnak a város lakossága lelkesen eleget is tett. 

Délelőtt 10 óra körül herceg Belutow parancsnoksága alatt 500 kozák a látóképi csárda 
irányából Debrecen felé jőve összetalálkozott az előőrsbe küldött 4 század huszárral, de 
egyik fél részéről sem történt még puskalövés sem. A kozákok visszahúzódtak. 

Gondoskodtak a meglepetések elhárításáról is. Minden frontegység (centrum és'szárnyak) 
elé kihelyeztek biztosításra egy-egy gyalogzászlóaljat, a balmazújvárosi útra pedig ismét 
kiküldték a 4 század huszárt, de most már 2 ágyúval is megerősítve őket. Ez utóbbi egység 
adta le — a fegyverneki, másképpen látóképi csárdához érve - az ütközet első ágyúlövését. Az 
történt ugyanis, hogy közben Paskievich nerceg, az orosz seregek magyarországi főparancs-
noka 80 ezer főnyi nadával, tehát nem 10-15 ezer, ahogyan azt a magyarok vélték, kiindult 
Balmazújvárosból. 

Paskievich az úttól jobbra II. hadtestét, ugyanattól balra a III. hadtestét indította el. 
Mindkét seregtest külső szárnyát saját lovasnadosztályuk biztosította. Tartalékként az 
országúton nyomult előre a XII. gyaloghadosztály és két ezred lovasság. Az eredeti 
menettagozódást hamarosan meg kellett változtatni, mert a nagy kiterjedésű, ekkor már 
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rendkívül magas és erős kukoricások miatt az egész seregnek az országúton volt csak módja 
menetelni. A sereg élére Offenberg altábornagy lovas egysége került, ő k e t látták meg a 
magyar huszárok a látóképi csárdánál, így Offenberg alakulatára lőttek elsőnek az előőrs 
tüzérei. 

Az ágyúlövés hangjára, valamint a közben beérkező ordinánc jelentésére az Arany-
bikában ebédelő tisztek azonnal a küzdőtérre vágtattak. Kiérkeztük idejére az elő-
őrsök már mind visszahúzódtak a tulajdonképpeni frontvonalba. T ö b b tiszttársa kérte 
Nagysándor Józsefet, hogy kihasználva azt, nogy az oroszok még nem fejlődtek fel, 
vonuljon vissza seregével, ő azonban a csata elfogadása mellett döntöt t . Kétségtelen, 
hogy a délután 2 órakor meginduló csata első időszakában - különösen a balszárny jól 
rejtett ágyúi, de a jobbszárnyon kiválóan működő vörössipkás tüzérek is jelentős pusz-
títást végeztek az ellenséges lovasságban és tüzérségben. Kiváltkép hatásossá tette tü-
zérségünk működését , hogy a muszkák sűrű sorokban, nagy tömegben hajtották végre 
hadmozdulataikat. így azután minden lövés talált. Rövidesen ágyúgolyó érte és lováról 
lehanyatlott Kyprianov, az orosz II. hadtest parancsnoka, aki másnap belehalt sérülé-
seibe. 

A magyar balszárny elleni támadásban az ellenfél cserkesz lovassága is részt vett. ő k e t 
azonban az e szárnyon tartózkodó lovasságunkból két századnyi Coburg-huszár visszaver-
te. Ezt követően az eddig a balszárnyon tartózkodó két másik huszárszázadot átvezényelték 
a jobbszárny megerősítésére. A centrum is sikerrel utasította vissza az orosz V. gyaloghad-
osztály egyik dandárának támadását. Érdemes közbevetőleg megemlíteni, hogy a magyar 
balszárny megkerülésére kiküldött Glasenap altábornagy csapatával együtt olyannyira 
eltévedt a hatalmas kukoricásban, hogy már csak a csata lefolyása után bukkant ki 
Debrecennél. 

A magyar tüzérség nagyszerű teljesítményével zavart keltett az orosz lovasság soraiban. 
Ekkor ismét többen kérték Nagysándor Józsefet, használja ki a kedvező alkalmat, és 
rendezett formában kezdje meg a retirálást. Különösen Máriássy javasolta ezt, aki jól látta a 
dombról - Nagysándor József azonban rövidlátó volt - az orosz lovasság mögött felfejlődő 
ellenséges sereg roppant tömegét, amelyhez folyamatosan újabb és újabb egységek érkeztek. 
Nagysándor József azonban kiindulva abból, hogy a balszárny és a centrum sikeresen verte 
vissza a támadást, még egy ellentámadást akart, hogy ezáltal is fokozza az orosz sereg 
mutatkozó zavarát, ezért elrendelte a centrum és a balszárny előnyomulását. 

Ezzel egyidőben azonban a Korponai újoncaival szemben felállított 4 orosz nehéz üteg (32 
ágyú!) Gillenschmiedt tábornok vezénylete alatt megkezdte fokozott tüzelését. A borzalmas 
sortüzek alatt a vörössipkás tüzérek parancsnokának, Csányi Márton kapitánynak ágyúgo-
lyó tépte le bal lábát (más források szerint mindkét lábát), de ő vérében feküdve, csonkult 
lábait rongyokkal csavarva be, csengő hangon vezényelte továbbra is katonáit. Az egyenlőt-
len harcban (nekünk csak 12, ráadásul kisebb kaliberű és rövidebb hatósugarú ágyúnk volt 
ezen a szárnyon!) a magyar tüzérek fele hamarosan elesett, majd a muníció is kifogyott. 
Ekkor indult meg az ágyútűztől már megzavart jobbszárnyunk ellen az oroszok VII. és VIII. 
gyaloghadosztályának (Kaufmann és Lissetzky tábornokok) ezektől balra a III. könnyű 
lovashadosztály (Offenberg altábornagy) és a muzulmán lovasezred, valamint 2 század 
kaukázusi hegyi (cserkesz) lovasegység összpontosított támadása. A számbeli túlsúlyra 
jellemző, hogy a jobbszárnyra támadó muszka lovasság egymaga felülmúlta az egész magyar 
sereg létszámát. E hatalmas tömeget látva Arnsberg György kapitány és katonái, azaz az 
erdőben elhelyezkedő 2 század honvéd, valamint a népfelkelőkből néhányan elhagyták a 
csatateret, és a várost északról körülkerülve, annak keleti oldalán, Nagyléta irányában 
elmenekültek. A jobbszárny tüzéreinek egy része is ezt az utat követte. Az egyik muníciós 
szekéren menekítették hős parancsnokukat, Csányi kapitányt, aki azonban szörnyű sebeibe 
Nagyváradon belehalt. 

A támadókat Korponai ezredes megpróbálta a huszárság bevetésével megállítani, de ez 
utóbbiak az irtózatos túlerő miatt vágtatva menekültek, miközben legázolták saját gyalogsá-
gukat is. Ez, a harcban még tapasztalatlan gyalogság az ellenségre kilőtte ugyan tűzfegyvereit, 
de ahelyett, hogy összetömörülve, szuronyszegezve ellenállt volna, puskáit eldobálta és 
futásnak eredt, így könnyű áldozatává lett a muszka lovasságnak, mert a muzulmán és 
cserkesz lovasság ellenállás nélkül kaszabolhatta őket. Egyébként a jobbszárny jelentős 
hányada fogságba esett. 

A centrum és a balszárny megpróbált a jobbszárnyon segíteni. Tartalékaikat a betörő 
ellenséges csapatok elé vetették, de egyidejűleg ellenük is megindult szemből egy-egy 
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yalogos dandár támadása, hátukat ped ig a szétvert jobbszárny helyén keletkezett hézagon 
e tóduló ellenség veszélyeztette. Bobics ezredes (centrum parancsnoka) alól a lovát is 

kilőtték, maga is megsebesült. Katonáinak nagy része - akik közö t t a középnél t a r tózkodó 
Nagysándor József t ábornok is megkerült - Máriássy egységeihez (balszárnyhoz) csatla-
kozva a város és a kertségek közöt t i sávban, Debrecentől nyugatra , délnyugatra Ha jdúszo -
vát, illetve Derecske i rányában vonult vissza. 

Máriássy ezredes példásan oldotta meg feladatát. Kiválóan szervezte meg kato-
nái visszavonulását. Agyúi t idejében előreküldte, de kellő számban hagyot t (8 dara-
bot) ezekből az utóvéd számára is. Az ágyúk megmentésében nagy érdeme volt egy, 
a honvédseregben szolgáló dzsidás t isztnek, aki a Mester utca végén lévő salétrom-
dombokná l szekerekből és hordókból bar ikádot alkotott , s huzamos ideig feltartóz-
tatta az ü ldözőket . Ezzel elegendő időt nyer t a menekülő tüzérek számára. 

Máriássy János időről időre huszárait vetette be az őt ü ldözni akaró orosz lovasság ellen. 
A huszárok magatartása a gugyori csapszékig mintaszerű volt , mert többször összecsaptak 
az ellenséggel, ezután azonban megeresztet tkantárszárral vágtattak Derecske felé. A sereg 
egy további része Monostorpály i felé menekül t . Az őket u to lé rő ellenséges lovasság ölte 
meg azt a honvédtisztet (Szarka Már ton János százados), akinek sírját évtizedekig 
gondozták a környékbel iek, majd hamvai fölé obeliszket emeltek. 

Máriássy egységeinek vesztesége halot takban, sebesültekben, illetve el tűntekben és 
hadifogságba esetteket tekintve mindössze 40 főre volt becsülhető, holot t az egyesített 
magyar sereg (Nagysándor József és Korpona i János) vesztesége 2 ezer főre és 12 ágyú-
ra tehető. A csatatéren 112 magyar hősi halot t maradt. Ennyi t tudtak összeszedni és kö-
zös sírba eltemetni a csata utáni negyedik napon (addig az oroszok nem engedték az 
embereket az ütközet színhelyére), a sebesültek száma meghaladta a 200-at, ezenkívül kb. 
ezren estek fogságba, 7 tiszt és 1296 ember pedig eltűnt. Ez utóbbiak dön tő hányada a 
környéken élő rokonoknál , ismerősöknél húz ta meg magát, mer t kilátástalannak ítélte a 
további harcot . 

Igaz, az ellenség vesztesége is tetemes volt . Eszerint megsebesült 2 t ábornok (az egyik 
Kypr ianow) , részint elesett, részint megsebesült 27 tiszt, elesett 634 közember . 

Görgey Ar túr seregével, a III. és a VII . hadtestekkel a debreceni csata idején 
Vámospércsen ta r tózkodot t . Hibájául ró t ták fel - különösen az elmúlt évt izedekben 
hogy nem jött Nagysándor József segítségére. E nézetre való reagálás előtt először 
Nagysándor József szereplésének értékeléséről kell szólnunk; hibát követett el a tábornok 
a csatatér megválasztásában. Helytelen volt a csata vállalása is, de főképpen az ü tközetnek 
a kellő pil lanatokban való abba nem hagyása, s az, hogy nem gondolt kellőképpen a 
Nagye rdő védelmére, minek következtében az ellenség lovassága a serege hátába hatolha-
tott . De gondatlanság volt az ő részéről Debrecen utcáinak málhásszekerekkel való 
eltorlaszolása is, aminek következtében, elsősorban a cen t rum katonáinak menekülése 
rendkívül veszteségessé vált. A legfőbb hibája azonban az elégtelen felderítés volt, így 
azután a várt 10-15 ezres muszka sereg helyett 80 ezerrel kellett harcolnia a 7 -9 ezernyi 
magyarnak, azaz csaknem tízszeres volt a túlerő. Egy pillanatra sem vitás, hogy az 
oldalvédi feladatokkal megbízot t seregtestnek nem lett volna szabad az ellenség derékhadá-
val csatába szállania. A kialakult helyzetben Nagysándor Józsefnek alapvető feladatának 
megfelelően késedelem nélkül, a csata vállalása nélkül idejében vissza kellett volna 
vonulnia. 

Ami Görgey t illeti, ő kétségtelenül gúnyos megjegyzésekkel aposztrofálta környe-
zetében Nagysándor József vezéri képességeit, mialatt a vámospércsi t emplom tor-
nyából szemlélte az eseményeket . De nem szabad elfeledkezni arról, hogy Görgey 
csak az ágyúszóra figyelhetett fel (délután 2 órakor!) a csatatértől jó 25 kilométer-
nyire lévő táborában. Seregét riadóztatni, a korabeli v iszonyok közöt t 5 -6 órás menetre 
elindítani a segítségnyújtás biztos reménye nélkül, felelőtlenség lett volna, hiszen nem 
tudhatta meddig fog tartani a csata. Tar t -e addig, míg az ő csapatai odaérnek? További 
bizonytalansági tényező volt , hogy milyen erőviszonyok közé érkeznének katonái. 
Elfogadhatatlan az az o rmót lan ráfogás Görgey re, hogy tudatos szándéka volt Nagysándor 
József hadtestének feláldozása. Ezáltal ugyanis saját seregének zömét is kitette volna a 
pusztulásnak. 

Beszélnünk kell arról; a debreceni csatának sajnálatos következménye volt, hogy 
meggyengült a magyar fősereg I. hadteste (számbeli veszteség, morális hanyatlás). Továbüi 
kedvezőtlen kihatása volt a csatának; Görgey ezt követően kénytelen volt eddigi délnyugati 
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vonulási irányát délire változtatni. így a déli sereghez (Dembinszky-Bem) való útja 
tetemesen meghosszabbodott , ami más tényezőkkel együtt (Szeged túl hamari feladása stb.) 
lehetetlenné tette az eredeti terv végrehajtását, az osztrák és az orosz főseregekkel való 
külön-külön szembeszállást. 

A debreceni csata egyébként utolsó ütközete volt az orosz seregnek hazánkban, 
ugyanakkor összes itteni csatája közül a legmeghatározóbb jellegűként minősíthető. 

Az általános és országos kihatásokon túl érdemes megvizsgálni, mi volt a csata közvetlen 
befolyása Debrecenre. A városba bevonult muszka katonák háromnapos szabadrablásra 
kaptak engedélyt. Ezenfelül hetekig kellett a sok ezernyi orosz sebesültet, illetve kolerás 
beteget ellátni. A kórházakban 3—4 ezer katona feküdt . Számukra párnát, paplant is a 
civileknek kellett adni. Nagy anyagi veszteség volt az is, hogy nyilvánosan, térítés nélkül kb. 
800 ezernyi Kossuth-bankót égettek el a lakosság vagyonából. A következő tényező már az 
érzelmekre hatott . Kötelezték ugyanis a város papjait, hogy hálaadó istentiszteletet 
tartsanak. Jellemzőként említhetjük, hogy Rüdiger gróf cári tábornok a városháza előtt, az ő 
fogadására megjelent tanácsnokok előtt kijelentette: „Ihre Feinde sind weg, und Ihre 
Freunde sind da!" (Az önök ellenségei eltávoztak - ez utalás a magyar seregre - , és az önök 
barátjai itt vannak! 

N e m hisszük, hogy a magyar sereg elesetteit sirató debreceniek hasonlóképpen gondol-
koztak az ellenség és a barát fogalmáról, mint a szabadságukat letiporni segítő Rüdiger 
tábornok. 

Dr. Szűcs Ernő 

I roda lom: Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Bp., 1983. - Kossuth 
Lajos kapitányai. Bp., 1988. - Breit József: Magyarország 1848/49 függetlenségi. . . III. k. Bp., 
1930. - Steier Lajos: Haynau és Paskievics II. k. Bp . , é. n. - Szűcs István: Szabad királyi 
Debreczen város. . . III. k. Debrecen, 1871. - Varga Zoltán: Debrecen orosz megszállás alatt. 
Sárospatak, 1930. 

Noszlopy Gáspár 
A somogyi e rdők mélyén, Újvárfalva - régi nevén: Vrácsik - mellett áll Nosz lopy Gáspár 

szülőháza, amely ma emlékmúzeum. Nosz lopy Gáspárról nem maradt fenn „szabályos" 
életrajz, sőt még hiteles ábrázolás sem, emléke azonban csillogó mozaikdarabokban 
elevenen él ma is. 

1822-ben született , ősi kisnemes család kilencedik gyermekeként . Iskoláinak elvégzése 
után megyei tisztviselő lesz; 25 évesen a marcali járás szolgabírája. Egy év múlva, 1848 
őszén támadnak Jellasics hadai Magyarországra, hogy eltiporják a forradalmat. E k k o r 
kezdődik N o s z l o p y életének az az ötéves szakasza, amellyel ö rökre beírta nevét történel-
münkbe . 

Az első összecsapásra Marcali és Boronka községek közt kerül sor szeptember 26-án: 
Nosz lopy nemzetőrei az esti szürkületben lecsaptak Jellasics utóvédjére, elfogtak 118 
katonát, valamint 95 szekér élelmet és felszerelést zsákmányoltak. Ekkor fenyegette meg 
először Jellasics akasztófával Nosz lopy t . Ez az eset lelkesítőleg hatot t a Dunántúl népére, 
amely eleinte döbbenten nézte a magyar hadsereg állandó visszavonulását és a betolakodó 
császáriak garázdálkodását. Egyre több helyen bontakozot t ki az ösztönös népi ellenállás, 
amelynek eredményeként a horvát bán kb. 35 ezer főből álló hadseregéből mintegy 15 ezer 
martalócot ejtettek foglyul vagy vertek agyon a falvak, puszták lakói. N e m véletlen, hogy az 
országgyűlés elnöke 1848. szeptember 29-én - a pákozdi diadal napján - jelentette a Háznak , 
hogy Jellasics futárpostáját 3 somogyi kanász elfogta. Bátor tettüket a képviselők megtapsol-
ták. A későbbi hónapokban elpártolt a hadiszerencse a magyar hadseregtől és Windischgrátz 
tábornokai ismét elfoglalták a dunántúli megyéket, sőt a magyar kormány is Debrecenbe 
kényszerült áttelepedni. 

Megkezdődött a forradalom híveinek üldözése. A megszállók mégsem érezhették 
biztonságban magukat : „Az erdőkben zsiványok tanyáznak, akiknek száma a hazatérni nem 
tudó honvédek, önkéntesek és gerillák számával együtt félelmetesen növekedik" - írja a 
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