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csapat Székes - Fehérvárba ellenállás nélkül be
vonult.

Aug. 3-án egy orosz csapat, m iután a város
nál a hódolatnyilvánitást megrendelé, Debreczenbe 
bevonult, 4 nap múlva azonban a várost odahagyni 
kénytetett.

m .

Görgei Tokajból Debreczen felé vonu lt, sergének 
egy részét Nagy-Kálló, Vámos-Pirts és Szent-Mária 
felé ktildvén s Nagy Sándort Debreczenbe rendelvén, 
feltartani az orosz erőt; nem mintha a kormánynak 
N.-Váradra teendett húzódását, melly terv a császári 
sergek villámgyors előnyomulása következtében 
meghiúsult, fedezni, nem mintha az itt történendett 
concentratiót létesíteni akarta volna. A tervet, mit 
megkezdett, páratlan számítással, okos combinatió- 
val s következetességgel folytatá.

Az ú t, m it te tt s mit teendett ezután, egy láng
eszű de fegyverét letenni szándékozó tábornoknak 
hadjárata volt, hadjárat, melly által katonai talen
tumát ki akarta tüntetni s melly által katonai becsü
letét meg akarta menteni.

Az orosz sergek fővezére főhadiszállását Újvá
rosba tevén, illyforma dispositiókat te tt :

Tábornok Grabbe a bányavárosokba küldetett, 
részint a zavargókat lecsendesiteni, részint az arra
felé történhető vonulást meggátolni.

Ezredes Chrulew Miskolczon át Szolnokra ment
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egy csapat gyalog- és lovassággal s négy ágyúval, 
hogy a Benedek tábornok vezetése alatti osztrák ser- 
geknek a Tiszáni átmeneteit biztosítsa, könnyítse.

Görgei, kinek főhadiszállása Nyíregyházán volt, 
Nagy-Sándort azon világos rendelettel küldé Debre- 
czenbe, hogy lia m egtám adtatik, lassan húzza ma
gát vissza. Vele szemben az orosz sergek a Tisza 
mentében voltak felállítva.

EzenbenNagy-Sándor 7,000 emberrel és 40 ágyú
val megérkezett Debreczenbe. Küldetésének czélja 
volt az oroszokat Görgei elvonultáig feltartani s ak
kor vele csatlakozni.

Sajátságos állás volt e két ember közt.
Nagy-Sándor átlátta annak árulását s erről ko

rán értesité Kossuthot, sőt egy hadi tanácsban ki- 
mondá, hogy a ki dictator akarna lenni, Brutusává 
válnék.

Görgei mindezekért neheztelvén r á , rendesen oil}' 
helyekre küldé, hol bizonyos volt megvcretése s vesz
teni hagyá öt.

Kossuthnakpedigpanaszkodék, hogy lőpora nincs, 
s midőn ez küldött volna neki, nem ment érte , el
hozandó az t, mit áldozat nélkül m egtehete, hanem 
utát mindig más irányban ve tte , m int Ígérte.

I V .

Augustus 1-jére viradólag az orosz sergek m int
egy 80 ezeren Újváros elébe érkeztek, honnan Deb- 
reczen felé indulának. A főhadvezér jelenté: „Uj-
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városban az ellenségről semmi tudomást sem szerez
hettem magamnak. Az ország minden lakosa annyira 
ragaszkodik Görgeihez, hogy köztök kémeket találni 
nem lehet.“ Mindazáltal lehetőnek ta lá lván , hogy 
Görgei egész erejével arra ta rt, mindenfelé vizsgáló 
csapatokat küldött.

Másnap — aug. 2-án — Újvárosból, a málhás sze
kereket ottan hagyva, két oldalról indulának Debre- 
czen felé.

Debreczentöl nem messze azonban a kukoricza 
m iatt nem lehetett az utat folytatni. Máskép rendezke- 
dének tehát.

Nagy-Sándor sergei előőrseit a dombok, kertek 
mögé, gödrökbe olly ügyesen rendezé e l, hogy csak 
4 escadron lovasságot s két ágyút lehete közülök 
látni. Az orosz lovasság ezeket a várostól elvágandó, 
elönyomult. E perczben a golyók s gránátok minden
felől hullának ráj o k , mireők is hasonló tűzzel feleltek.

Megállitá tehát a fővezér a lovasságot s hadi rende 
alakította forradalmiak iszonyú tüzelésének közepettet

A varsói herezegnek e csatáról irt hadi jelentése 
kiemelé a forradalmi sergek tüzéreit, mint a kik rej
te tt positiók mögül nehéz kaliberjeikkel remekül irá
nyoztak, annyira, hogy daczára, mikép ricochet-lö- 
véseik igen messze estek, a fővezérnek battériáit 
vissza kellett huzatnia, sok ló s tüzér sebesülvén 
meg. A lövésbeli egyensúlyt csak egy jól elhelyzett 
battéria tudta *helyrehozni, mikor az ágyuk mögött 
töméntelen gyalogságot lehete látni.

A fővezér ezenben észrevevén, hogy a forradalmi
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sereg bal szárnya megkerülhető, intézkedett, hogy 
az megtörténjék. Tábornok Gillenschmidt a ka
pott rendelet következtében 4 üteggel elönyomult. 
Alig hogy ennek előnyomulása által a magyar tüzé
rek megváltoztatták á llásukat, két dandár parancsot 
kapott, hadi rendben, dobszőval a város ellen menni, 
más két dandár pedig azokat támadásában gyámoli- 
tani. A támadás megtételét kozákokra s muzulmán 
lovasságra bizták. A magyar sergek ekkor a város 
előtt állottak.

A túlnyomó erő , a gyors megtámadás, az ügye
sen intézett s épen azért észre nem vett hadi esel a 
magyar lovasságot annyira megrémité, hogy az ló
halálában szaladt be a városba, hol Nagy-Sándor és 
tisztjei a-tám adással m it sem gondolva, vig ebéd 
mellett ülének. Herczeg Bebutow tábornok a keze 
alatti muzulmánokkal s hegyi kozákokkal e zavaro- 
dást fölhasználva, a hasonlag futásnak eredt gya
logságot megtámadá s Debreczenbe vonulni kényteté.

Beérve a kozákok s muzulmánok, az üldözést oiiy 
hévvel, olly szakadatlanul folytaták, hogy 4 ágyút, 
a málhás szekerek s élelmi szerek nagy részét s meg
lehetős lőport foglaltak el. Gondolni lehet, hány sze
rencsétlen végzé életét ez üldözés alatt! Ezenben a 
bal szárny is utánok sietvén, sokan elfogattak, ú g y 
h o g y  azok számát ezeren fölül tehetni.

Ezenben beállván az éj, felhagytak az üldözéssel. 
Nagy-Sándor serege jó  messze haladt Debreczentöl, 
hová az orosz sergek még az nap bevonultak. H itelt 
érdemlő adatok szerint, ha az orosz bal szárny Gör-
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gei üldözésére s ie t, őt könnyen kényszerithette volna 
m ár ekkor letenni a fegyvert.

Ez legfényesebb diadaluk az oroszoknak az egész 
hadjáratban, s a legnagyobb veszteség, mit ekkorig 
a magyar sergek szenvedtek. Mindamellett, hogy a 
veszteség illy nagysága sok tekintetben a csatake- 
rülö magyar tisztek hanyagságának tulajdonitható, 
magoknak az oroszoknak is tetemes veszteségük volt. 
Részükről elhullott s megsebesült két tábornok, 27 
tiszt s több mint 300 közember. A magyarok vesz
tesége azt sokkal fölülhaladta.

Mint emlitém, e csatát maga Paskiewics varsói 
herczeg rendezé, kinek föherczeg Konstantinon kivül, 
ki mindenütt elül állt s golyózápor közt buzditá ka
tonáit, tábornok Rüdiger tette a legnagyobb szol
gálatot.

Nagy-Sándor a seregromokkal Várad-Püspökiig 
vonult. Görgei erről s a vesztett csatáról Kis-Máriá- 
nál, tehát jóval fenébb, értesült.

y.
Nagy-Sándor sergének missiója volt, feltartani az 

orosz sergeket, miglen Görgei lehuzódhatandik Nagy
várad felé. Daczára a roppant áldozatnak, roppant 
veszteségnek, mi a honvédek demoralizálásáranagy 
befolyással volt, Görgei czélt is ért. Mert ö ezenben 
Debreczentöl balra Nagyvárad felé levonult.

Kijátszá tehát a roppant erőt, melly öt, ha rög
tönivel nem is , de bizonnyal előbbutóbbi megsem-
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misitéssel fenyegető, úgy hogy a sok elő- s hátra- 
hurczolásban kifáradt sergeivel, a mint nem küzd- 
hetett volna, úgy el is kerülte a csatát s lehuzóda 
annyival inkább, m ert a fegyverletételnek, számi- 
tása szerint, még nem jö tt el ideje.

Igaz ugyan, hogy most Görgei lehuzódék, m int
ha maga is akarta volna a concentrálást. De ide kell 
venni, hogy részint az orosz sergek állása m iatt nem 
tehete m áskép, részint az erőtetett mozdulatok-, ok- 
nélkiüijáratásokkal annyira elgyengité sergeit,hogy 
azokat néhány napi nyugalom nélkül rendezett csa
tában aligha lehetett volna használnia.

S ide kell venni a levertséget, mitNagy-Sándor- 
nak szétveretése okozott. Ezáltal az összes sereg na
gyon meggyengült, mig kedélye igen lehangolódék. 
Meggondolása annak, hogy illy roppant üldöző erő 
ellenében ezzel iskevesebbettudandnakállitani, milly 
leverőleg nem hathatott mindenki kedélyére.

S Görgei ezáltal is közelebb ju to tt czéljához, a 
capitulatiohoz, melly azonban hadvezéri hirnevét ne 
koczkáztassa. Minden utóbbi működéseit ide irányzá, 
s ha csatát küzdött, ez egy vagy más jó positió ked
véért, vagy azért történt, hogy katonai talentum á
nak bizonyságát adja.

Láttuk eddigi mozdulatait, hadjáratát, mellyek 
mind oda voltak irányozva, hogy az idő fogyjon, s 
midőn ő a concentrálásra határozott helyre érkezen- 
dik, az m ár lehetlenné váljék, valamint sergeinekis 
lehetlenné váljék, őt elhagyni

Egyesülvén Nagy-Sándor seregmaradékával,
7
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Nagyváradra m ent, hol ö még magyar sergeket ta
lálni remélt.

Innen azonban pór nap múlva Világos s Arad 
felé folytatá útját.

Orosz tábornok Rüdiger, ki Görgeinek nyomában 
volt, augustus 7-én megszállta Nagyváradot s még 
némi erősítéseket csatolván sergeihez, folytatá ú tjá t 
Arad felé.

Ez útban semmi csata, semmi ütközet nem tör
tént. Görgei elül ment s az oroszok utána, mintha 
comitivái lettek volna.

Herczeg Paskiewits s tábornok Görgei közt az al
kudozások már annyira ki voltak fejlődve, mikép le- 
hete lá tn i , hogy az néhány nap múlva eredményé
vel együtt nyílt titok leend a világ előtt.

VI.

Bem a szászsebesi vesztett csata után néhány hu
szár kíséretében (ezek közt voltak azok is, kik öt a 
csatamezön feltalálták) augustus 2-án Maros-Vásár
helyre érkezett. Intézkedett, hogy az országbőlmin
den erő oda m int központba gyűljön, hogy az orosz 
sergek ellen a csatát folytathassa.

Rendeletet küldött Kolos várra Kemény Farkas
nak , hogy a keze alatti 4000 emberrel, 800 lovassal 
s 12 ágyúval aug. 4-ig oda menjen. Az ezt illető le
velek elfogatván, tábornok Lüders Fogarasból kiin
dult és Segesvárnál tábornokDick dandárjával egye
sülvén , augustus 4-ikérc Gálfalvára érkezett.


