
DAMJANICH, A FORRADALMI HADVEZÉR 
Nagy Kálmán alezredes 

Ebben az esztendőben ünnepeljük a nagy magyar szabadságharcos 
katona, az 1848/49-es forradalmi honvédő háború diadalmas csatáinak 
hőse, történelmünk egyik nagy hadvezére, D a m j a n i c h J á n o s hon
védtábornok születésének 150. évfordulóját. 

Damjanich az 1848/49-es magyar forradalom egyik pozitív katonai 
vezetője, a honvédsereg egyik kitűnő parancsnoka volt, kiváló alvezér, 
aki önálló alkalmazásban is fényes hadvezéri képességekről tett tanú
ságot. Hadművészete a szabadságharc haladó, forradalmi hadművészeté
nek kiemelkedő vonásait és elemeit foglalja magában. Damjanich a 
Hunyadi, Zrínyi, Bocskai, Bethlen által és a kuruckorban megteremtett 
magyar hadművészetet alkotó módon fejlesztette tovább. 

A honvédsereg diadalmas védelmi és támadó harcaiban és had
műveleteiben Damjanichnak és az általa vezetett csapatoknak jelentős
szerepe volt. Damjanich, honvédéi élén, 13 csatában és ütközetben vett 
részt, s a betört ellenséges hadakkal szemben kiváló hadvezéri képessé
geivel, legendás hősiességével vitte diadalra a szabadság zászlaját. Kos
suth a tavaszi hadjárat befejeztével méltán állapíthatta meg, hogy Dam
janich „vitéz hadserege . . . azon hadsereg, mely az ő vezérlete alatt a 
temper victrix' (mindig győző) nevet kiérdemelte".1 

A történelmi fejlődés a néptömegek munkájának, harcainak, ered
ménye. A marxizmus-leninizmusnak ezt a tanítását a szabadságharc poli
tikai és katonai történetében világosan kimutathatjuk. 

A honvédsereg minden egyes becsületes harcosa részese volt a törté
nelem formálásának. Munkájával, harcával hozzájárult a közös cél el
éréséhez, a betört ellenség megsemmisítéséhez, a haza függetlenségének é« 
szabadságának védelméhez, a reakció egyik fő hatalmasságának szét
zúzásához, a magyar nép boldogabb jövendőjének biztosításához, egy
úttal az emberi haladáshoz. 

A nagytehetségű katonai vezetők természetesen lényegesen nagyobb-
hatást gyakoroltak a történelem fejlődésére, mint kisebb képességű kor
társaik. Köztük viszont azok voltak a legkiemelkedőbb, valóban törté
nelmi egyéniségek, akik felismerték a haladás helyes irányát, a töme
gek vezetőivé tudtak válni, s tevékenységükkel előmozdították a magyar 

i Közlöny, 1849. ápr. 29-i 97. sz. 
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nép széles tömegeinek törekvéseit, az ország függetlenségének kivívását 
és védelmét. 

A néptömegek és a kiváló személyiségek történelmi szerepének 
marxista-leninista értelmezése szerint keli Damjanich hadvezéri tevékeny
ségét, szerepét és helyét vizsgálat alá vennünk és megállapítanunk 1848— 
49 történetében. 

Damjanich az 1848/49-es szabadságharc más vezetőivel együtt nem 
véletlen jelenségként tűnt fel a magyar történelemben. Öt is a társadalmi 
fejlődés alakította ki. A szabadságharc történelmi fejlődése és alakulása 
tárta fel előtte a képességei kibontakozásához szükséges lehetőségeket. 
Nagyságát az adta meg, hogy megértette a történelmi helyzetet, amelyben 
élt, felismerte a helyzet parancsolta tennivalókat, megtalálta a honvéd
sereg leghaladóbb erőit, maga is hozzájárult azok kifejlődéséhez, élükre 
állt és forradalmi hadvezetésével valóban nagy katonai eredményeket 
ért el. 

Damjanich sikereinek titka abban rejlett, hogy elsőrangú katona 
volt, a nép hű fia, a szabadság és függetlenség lelkes híve, csapatainak 
kiváló szervezője, kiképzője, nevelője, szigorú, igazságos, gondoskodó, 
példamutatóan hős parancsnoka. 

Damjanich sikereit kiváló hadvezéri képességeivel, forradalmi had
művészet alkalmazásával érte el. A harcoló tömegek és a forradalmi 
hadvezér egymásra gyakorolt kölcsönhatása hadvezéri képességeinek ki
alakulásában és hadvezetői tevékenységében, valamint csapatainak harci 
szellemében, hősi helytállásában különösen szembetűnő. 

• 
A magyar hadtörténetírás évszázados mulasztását kívánjuk pótolni, 

amikor az évforduló alkalmából vizsgálat alá vesszük Damjanich János
nak, haladó történelmi hagyományaink kimagasló alakjának hadvezéri 
tevékenységét, forradalmi hadművészetét, hogy őt a magyar hadtörténe
lem legkiválóbb hadvezérei közé, a méltó helyre állítsuk. 

Damjanich nevével és tetteivel gyakran találkozunk a szabadság
harccal foglalkozó történelmi munkákban, azonban a nagy hadvezér 
monográfiájának megírása még elvégzendő feladatként áll hadtörténé
szeink előtt. Róla csak egyetlen, rövid, népszerű életrajzi munka jelent 
meg eddig, Hamvay Ödön lelkes feldolgozásában, 1904-ben.2, Ugyancsak 
ő állította össze Damjanich nejéhez intézett leveleinek kiadását 1910-
ben,3 melyben az özvegytől kapott értékes életrajzi adatok találhatók. 

Damjanichról a „Forradalom férfiai" c. munkájában Szilágyi Sándor 
emlékezett meg néhány oldalon. Gelich Rikhárd „Magyarország függet
lenségi harca 1848—49-ben" c. műve II. kötetében rövid lábjegyzetben 

2 Hamvay O.: Damjanich János élete története és szemelvények nejéhez in
tézett leveieiDŐl, Budapest, 1904- 192. o. terjedelemben. 

3 Hamvay ö.: Damjanich levelei nejéhez, Budapest, 1910. 96-o. terjedelemben. 
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jellemezte néhány sorban Damjanich életét és katonai tevékenységét 
(277—278. old.). A negyedszázados ellenforradalmi korszakban Julier 
Ferenc foglalkozott Damjanich hadvezéri tevékenységével egy kisebb 
tanulmányban (Nagy magyar hadvezérek, Budapest, 1940.). 

À felsoroltak — Harnvay kivételével — főleg a memoárirodalom alap
ján, egyoldalúan és célzatosan foglalkoztak Damjanich személyével, s 
őt szándékosan, vagy felelőtlenül, a levéltári anyag felhasználásának 
mellőzésével, úgy ítélték meg, hogy csak mint alparancsnok volt kiváló, 
de magasabb egységek vezetése, nagyobb hadvezéri feladatok elvégzése 
már meghaladta képességeit. 

Harnvay idézett munkájában helyesen állapította meg, hogy Damja
nich „nemcsak elszánt és bátor katona volt, hanem jeles hadvezér is, 
aki igaz, hogy minél kevesebbet dolgozott a térképen és cirkálómmal. 
de a csatamezőn senki se tudott annyira a körülményekhez alkalmaz
kodni, mint ő. A legválságosabb pillanatokon is diadalmaskodott Dam
janich lángelméje, s ez az, ami legjobban jellemzi az ő hadvezéri mű
ködését". Az események helyes ismeretének hiányában azonban Harnvay 
sem tudta kellőképpen bebizonyítani állítását és megmutatni Damjanich 
teljes hadvezéri egyéniségét, annak csak egyes részleteire világíthatott rá. 

A dualizmus és a negyedszázados ellenforradalom korszakának ter
mészetesen nem állott érdekében, hogy megmutassa Damjanich forradalmi 
hadvezéri egyéniségét, haladó hadművészetét. El akarta hallgatni, feled
tetni Damjanichot és 1848/49 többi haladó katonai vezetőit, a belőlük 
áradó forradalmi tanulságokat. Helyette, a történelmet meghamisítva, 
hazug Görgey-kultuszt igyekezett teremteni. 

>V 
Damjanich János 28 évi katonai szolgálat után, önkéntes elhatáro

zásából lépett az 1848-as honvédsereg soraiba. Életének addigi története 
katonai vonatkozásban nem mutat fel nagyobb eredményeket. Erről az 
időszakról — Damjanichcsal kapcsolatban — kevés adatunk van, neve 
csak a császári sematizmus fakult lapjain szerepel. A 61. Saint-Julien 
osztrák sorgyalogezred kötelékében teljesített szolgálatot magyar- és 
olaszföldön, mint ezredhadapród, majd tiszt, és századosságig vitte föl. 
1830-ban lett zászlós, 1832-ben alhadnagy, 1838-ban főhadnagy, 1844-ben 
pedig százados. 1848 május elejétől június 6-ig az olasz-osztrák háború
ban vett részt, Radetzky hadseregében. 

Damjanich katonai tevékenységének, hadvezéri ténykedéseinek tár
gyalása előtt vizsgálat alá kell vennünk politikai nézeteit, forradalmi 
állásfoglalását, mely egész egyéniségét meghatározta. 

Származását, osztályhelyzetét tekintve önkéntelenül felmerül a kér
dés: hogyan lett a szerb származású császári tiszt, az abszolút monarchia 

14 Hact+ov-tŕn-ťmi K ö z l c m ' r y e k — E£2V2. 
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legfőbb támaszának, fegyveres erejének tagja a magyar függetlenségi 
mozgalom lelkes híve, a népek szabadságának meggyőződéses harcosa? 
Mi volt az a vonzóerő, amely az idegen katonát a népek ellenségeinek 
oldaláról a szabadság táborába hozta, s hogyan lett ez az egyszerű, volt 
császári tiszt kiváló szabadságharcos hadvezér? 

Származása, családi körülményei, osztályhelyzete, neveltetése erre a 
kérdésre nem adhatnak magyarázatot. így legfeljebb egy tiszteletreméltó, 
különleges kivételnek tekinthetnénk, de Damjanich életének alakulása és 
körülményei, megnyilatkozásai és tettei világosan megmutatják szá
munkra eszmei fejlődését, igazi arculatát, egyéniségének és politikai 
állásfoglalásának jellenvonásait. 

Damjanich János a horvátországi Staza községben (Sziszektől dél
keletre kb. 25 km-re, a Száva jobbpartja közelében) született, 1804. de
cember 8-án. Apja szerb nemzetiségű, császári határőrtiszt volt, a 2. báni 
határőrezredben, anyja Taborovics-lány, egy császári tábornok húga, bátyja 
osztrák tiszt — ki 1848/49-ben Olaszországban szolgált, s 1849-ben ki
lépett a hadseregből. Ebben a császárhű, dinasztikus katonai családi kör
nyezetben semmiképpen sem válhatott Damjanich azzá, ami lett, csupán 
a katonai hivatás iránti vágy ébredhetett fel benne. Lényeges változásnak 
kellett életében bekövetkeznie, hogy a kor társadalmi és politikai hely
zetéről tudomást szerezzen és azzal kapcsolatban állást foglaljon. Ez a 
változás akkor következett be, amikor a később oly hatalmas termetű, 
daliás Damjanich — ekkor vézna, gyenge testalkatú 16 éves ifjú — 
dacolva a szülői akarattal, mely a katonai szolgálat fáradalmaira és 
nehézségeire alkalmatlannak tartva őt, papnak szánta, otthagyta a jó
módú családi otthont, a kényelmes életet, s tanulmányait félbeszakítva, 
inkább jelentkezett katonának, mintsem hogy pap legyen belőle. 

Sok fiatalos romantika, ifjúi lelkesedés f üthette ebben a lépésében 
a tapasztalatlan, még szinte gyermek Damjanichot, de már a későbbi ha
tározott egyéniségének, törhetetlen jellemének és akaratának vonásai is 
megmutatkoztak benne. 

A 61. gyalogezredben Damjanich számára a katonai szolgálat kemény 
iskola volt. A császári hadseregben uralkodó lélektelen szellem, a testi 
fenyítésen alapuló kényszerfegyelem, a drill, a kegyetlen altisztek és 
tisztek embertelen bánásmódja megismertették vele az egyszerű katona, 
az elnyomott nép fiainak nehéz sorsát. Meglátta bajtársai, az elnyomot
tak helyzetét és problémáit, fogékonnyá vált a nép bajai és igazságtalan 
körülményei iránt. A feudális elnyomás és terror minden terhét és keser
vét a saját életében is tapasztalta. 

Már katonai szolgálata kezdeti éveiben világnézete alapjává vált a 
nép és a szabadság szeretete, az egyszerű katonák megbecsülése, az el
nyomás elleni gyűlölete. 

A tehetséges, szorgalmas ifjú neve a sematizmusban 1823-tól már a 
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tiszti sarjadékok, az ezredhadapródok között szerepel, majd később el
érte a tiszti rendfokozatot, azonban sohasem feledkezett meg arról, hogy 
a szolgálatot milyen körülmények közt kezdte meg, s harcosaival mind
végig a legközvetlenebb emberi és bajtársi viszonyt tartotta fenn. Mint 
Mészáros hadügyminiszter leírta: 

„ . . . Damjanich hosszabb ideig levén ausztriai szolgálatban, a ma
gyar gránátosokkal töltvén idejét, ezek által úgyszólván imádtatott, mert 
a szolgálaton kívül velük mulatott, társalgott, ivott, s barátjuk, pajtásuk 
volt."4 

Osztályhelyzetét tekintve — származásánál és tiszti állásánál fogva 
•— az uralkodó osztály középnemesi rétegéhez számíthatjuk, ő azonban 
a nép fiaihoz tartozónak érezte magát, innen erednek kifakadásai a „pa-
szomántos nagyurakkal"5 szemben. Az emberek megítélésénél is sohasem 
a származást, hanem csak az illető egyéniségét, becsületességét, haza
szeretetét és katonai erényeit ismerte el. 

Damjanich a magyar nemzetiségű katonák között tanult meg magya
rul, akikkel együtt szolgált, s magáévá tette a nép legjobbjainak haladó 
eszméit. Állandóan érdeklődő, fogékony elméjével megismerte a magyar 
reformkorszak törekvéseit, s élénk figyelemmel kísérte a kor politikai 
küzdelmeit. Igazságérzete, fejlődésre vágyó szelleme felismerte a magyar 
nép követeléseinek jogosságát, s a reformoktól várta Magyarország né
peinek jobb jövőjét, közte a szerb nép fejlődésének biztosítékát is. 

A Pesti Hírlap állandó olvasója lett, s Olaszországban is nyomon 
követte a hazában végbemenő politikai eseményeket. Lelkes örömmel 
hangoztatta, hogy a haladó erők győzelmét kívánja, s ezeknek az esz
méknek igyekezett megnyerni tiszttársait is. Reakciós érzelmű elöljárói 
előtt sem titkolta nézeteit, s nyiltan arra törekedett, hogy a Magyar
országon állomásozó csapatnál a magyar alkotmányra történő eskütétel
hez rokonszenvet keltsen. Teljesen jogos ténykedéseit a császári abszo
lutizmus zsoldosai, az osztrák tisztek, forradalmi megnyilatkozásnak vet
ték, s emiatt sok kellemetlensége volt a szabadelvű Damjanichnak.6 

Haynau tábornokkal 1848 április 4-én súlyosan összeszólalkozott. 
A szabadságharc 49-es vérszomjas hóhéra, minden szabad gondolat esküdt 
ellensége, provokációs célból Damjanich jelenlétében szidni kezdte a ma
gyarokat és az alkotmányos intézményeket, mire Damjanich — nem 
törődve azzal, hogy előljáró hadosztályparancsnokával áll szemben, — ön
érzetesen visszautasította Haynau kifakadásait.7 

4 Mészáros Lázár emlékiratai, Pest, 1867. I. K. 91. o. 
5 Hevesi Márton: Az 1848—49-iki harmadik honvédzászlóalj története. Buda

pest, 1898. 68. o-
« Remellay Gusztáv cikke az Alkotmányos nagy naptár 1862. évi számában. 

91—92. o. Márki: Arad vármegye és Arad város története, II. k. 589. o-, Hegyest-
i. m. 23. o., Hamvay ö.: Damjanich J. 16—17. o, 

7 özv. Damjanich Jánosné 1903. nov 18. és dec. 18. levele Hamvay Ödönhöz. 
Hamvay Ö-: Damjanich levelei nejéhez c. műve 88. és 89. o. 

14* 
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Szavai klasszikus tömörséggel fejezték ki felfogását a haza iránti kö
telességek felől: 

„Aki Magyarországon született, az magyar állampolgár, köteles Ma
gyarországot hazájának tekinteni és annak — bármiiyen állásban legyen 
is — törvényes jogait megvédelmezni."« 

Damjanich haladó politikai felfogását megerősítette a hazafias közép
nemesi Csernovits családba való benősülése is.9 

Damjanichnak a népek jogos szabadságküzdelmeiről, a közös ellen
ség ellen vívott harc összefüggéseiről és szükségességéről való felfogása 
1848 tavaszán még nem jutott odáig, minit néhány hónappal később. 
Az olasz nép szabadságharcában még nem látta meg azt, hogy az el
nyomó Habsburg-uralommal szemben teljesen jogos ez a küzdelem, éppen 
úgy, mint a magyaroké. 

Csak a két nép küzdelmeiben fennálló különbségeket vette észre. Ezt 
a felfogását mutatják a feleségéhez 1848 május 10-től június 6-ig Olasz
országból írt levelei.10 

Damjanichnak — haladó gondolkozását tekintetbe véve is — nagy 
utat kellett megtennie politikai fejlődésében, amíg az osztrák uralom 
császári tisztjéből a szabadságharc híve lett. Az olasz-kérdésben elfog
lalt álláspontját nyilvánvalóan befolyásolta a császári hadseregben ural
kodó felfogás, de meg kell állapítanunk azt is, hogy ebben a kérdésben 
a haladó magyar középnemesség nagyrésze sem látott tisztán, márpedig 
Damjanich politikával mégsem foglalkozott olyan alaposan, mint a pesti 
politikusok. 

Damjanich előtt a császári ház aljas politikája 1848 nyarán leplező
dött le, amikor az udvar nyíltan készülődött a megadott szabadságjogok 
elfojtására, s a nemzetiségek félrevezetett tömegeit szembeállította a ma
gyar néppel. 

A magyar kormány első felhívására, melyben 1848 májusában az első 
tíz honvédzászlóalj felállítását meghirdette, Damjanich az elsők között 
jelentkezett a haza védelmére. Feleségéhez írt leveleiben többször ki
fejezte hazatérési szándékát.11 

Hazaszeretét, önfeláldozó kötelességvállalását tükrözik vissza Pestre 
érkezése napján, június 21-én írt sorai: 

„ . . . azt hiszem, . . . a haza iránti érzelmeimhez méltó alkalmaztatást 
fogok kapni, hogy milyet, nemsokára elválik . . . amint rendeltetésemről 

s Hamvay: i. m. 11. o., Hamvay: Damjanich János, 20. o., Hegyesi: i. m. 23. o. 
!> Damjanich 1847. aug. 3-án vette feleségül Csernovits Emiliát, Hamvay: 

i- m. 13. és 88. o. Damjanich sógora, Csernovits Péter 1848 ban a Délvidékre kine
vezett kormánybiztos volt, Kossuth híve, aki „ezért nem tudta megnyerni a fő-
hadparancsnokok rokonszenvét", a reakciós Hrabovszky ,,ultraradikálisnak tar
totta, akinek politikai tekintetben rossz híre van". Thim József: A magyar
országi 1848—49-i szerb fölkelés története, Budapest, I. k. 1940. 75. o. 

io Hamvay: Damjanich levelei nejéhez c. m. 30—42. o. 
i i Damjanich levele feleségéhez, Verona, 1848. máj. 27-, Cestelaccio, jún. 3-, 

Verona , jún. 6. Hamvay: i. m. C8—42. o. 
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értesítenek, haladéktalanul oda kell m e n n e m . . . a háború az én elemem, 
kivált egy olyan, amelyben drága hazám követeli igyekezetemet és oda
adásomat".12 

Állásfoglalása a szabadság védelme ügyében ettől kezdve világos és 
félreérthetetlen. Amint félredobott minden feudális előitéletet, s a csá
szári tiszt fiaként már eddig is a nép, a szabadság, a haladás mellé állott, 
most is bátran indult a szerb felkelők ellen. Tisztában volt azzal, hogy 
neki, a szabadság hívének a magyarok oldalán a helye — még a saját, 
félrevezetett népével szemben is. Felismerte, hogy a magyar szabadság 
ellen küzdő szerb nép a saját szabadságát temeti sírba. Tiltakozott az 
ellen, hogy a szerbek szabadságügyét azonosítsák az osztrák császári ház 
érdekeivel. 1849 január 17-én, a Délvidék ideiglenes kiürítése alkalmával 
kiadott felhívásában, amely vitába szállt Todorovits osztrák-szerb tábor
nok proklamációjával,13 a következőképpen tette fel a kérdést: 

„Vájjon hiszi-e ön, hogy ha az osztrákok győznek, a szerbek meg 
fogják kapni az óhajtott szabadságot, akik most egy szintén szabadságért 
küzdő nemzet elnyomására harcolnak?"14 

Ugyanebben a felhívásában tiltakozott azért, hogy Todorovits bosszú
állásra hívta fel harcosait. Szavai a szabadságharcos katona emelkedett 
szellemét tükrözik vissza. Az a DamjanichnaK tulajdonított hírhedt fel
hívás, melyben a szerbeket kiirtással fenyegeti meg, cáfolatra sem érde
mes hamisítvány, eleven cáfolata ennek az idézett, jan. 17-i proklamá-
ciója.15 

Damjanich a politikai és katonai vezetés egymáshoz való helyes vi
szonya értelmében igyekezett cselekedni. Híve volt a függetlenség esz
méjének, bízott és hitt a forradalom politikai vezetőiben, elsősorban 
Kossuthban. Vukovics írta róla, hogy Kossuth iránt „ . . .leghőbb pietással 
s szeretettel viseltetek . . . A mi apánk, úgy nevezé őt a fegyveres nép 
előtt."16 

Damjanich csapatainál érvényesültek a politikai vezetés irányelvei 
A forradalom politikai vezetése, Kossuth minden esetben számíthatott 

12 Hamvay: i. m. 46—47. o. 
13 Todorovits Kuzmán, szerb származású osztrák tábornok 1949. jan. 2-án 

vette át a délvidéki szerb-osztrák csapatok főparancsnokságát, s ugyanezen a 
napon felhívást intézett az ittlakó népekhez és a csapatokhoz, hogy küzdjenek 
a szerb vajdaságért a magyarok ellen és álljanak bosszút a magyarokon. Néhány 
nap múlva pedig feleskette a szerb csapatokat a császári zászlókra, osztrák 
mintára átszervezte őket és a szerb nemzeti tisztek helyébe régi osztrák tiszte
ket állított. Thim J.: i. m. I. K. 300. o. 

Todorovits felhívását ld. Thim J-: i. m. III. K. 290. o. 
i* Damjanich felhívását lásd: Thim J.: i. m. III. K. 312. o. 
15 Gelich R-: i. m. II. K. 310. o. közli ezt a soviniszta koholmányt, de annak 

hiteles nyoma sehol nincs. Megnyilatkozásai az ilyen felfogásnak éppen az ellen
kezőjét bizonyítják. Amikor pl. Knezichcsel először találkozott, így kiáltott fel: 
„Boldog vagyok, hogy ismét találkozom egy szlávval, mégpedig egy granicsál-
ral, aki az igaz ügyért harcol." Hegyesi M.: i. m. 105. o. 

ie Vukovics Sebő emlékiratai, Budapest, 1894. 441. o. 
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Damjanichra és kipróbált seregére. Vukovics már 1848 elején kijelen
tette, hogy Damjanich százados „rokonszenvez szabadságunkkal, akire a 
legkritikusabb viszonyokban is számíthatunk!"17 

Damjanichot katonai tevékenységében az vezette, hogy előmozdítsa 
az önvédelmi háború megnyerését, az ország szabadságának és független
ségének biztosítását. 

Forradalmi meggyőződése a szabadságharc során egyre erősödött. 
Később már az Ausztriától való elszakadás híve lett. Így, amikor Török
szentmiklóson Kossuth ismertette a hadsereg vezetői előtt az oktrojált 
alkotmányt, Damjanich így kiáltott fel: 

„ . . . aki még most is pacifikációról mer beszélni, azt hazaárulónak 
kell nyilatkoztatni!"18 Más alkalommal pedig kijelentette, hogy „én ugyan 
koronás fő alatt nem szolgálok".19 

Politikai nézeteit, magatartását fejlődésében vizsgálva megállapíthat
juk, hogy az uralkodóosztály tagjaként induló Damjanich otthagyta csa
ládját, szakított a császári tisztikarral, csatlakozott a magyar nép sza
badságküzdelméhez. Tetteiben az vezérelte, hogy minél sikeresebben szol
gálhassa a haladás ügyét. Éberen figyelt fel minden ellenforradalmi 
megnyilvánulásra, harciasan szembeszállt vele és kérlelhetetlenül leszá
molt minden ellenséges próbálkozással. 

öntudat, éberség, önfeláldozó hűség jellemezte. Egyéniségét Kossuth 
következőkben idézett szavai rajzolják meg a legszebben: 

„ . . . Damjanich olly hú fia e hazának, mint aminő hú csak ember 
lehet, tiszta mint az arany, bátor mint a villám, s határozott, mint az úr 
Isten akarata, — ő egyike e haza rendíthetetlen oszlopainak, kiben bízhatik 
a haza, mint bízhatik bennem, vagy akárkiben."20 

Damjanich parancsnoki kiképző és nevelő munkája 

Damjanich hadvezéri képességeit, forradalmi hadművészetének ki
alakulását — az általa vezetett harcok és hadműveletek során — fej
lődésükben nyomon követhetjük. Katonai ténykedéseit röviden, a hadi
események ismertetése alapján vázoljuk fel. 

Az 1848/49-es szabadságharcban Damjanich 1848. június 22-től 1849. 
április 28-ig és 1849. július 10-től augusztus 17-ig fejtett ki katonai tevé
kenységet, különböző rendfokozatokban és beosztásokban, négy harcterü
leten. A Délvidéken 1848. jún. 22-től 1849. jan 31-ig, mint a 3. honvéd
zászlóalj-, verseci féldandár-, 6. hadosztály-, és bánsági hadtest parancs

ig Országgyűlési Nanló, 1848. dec. 20-i ülés: Thim: i. m. I. k. 277. o. 
18 VuTcovics: i. m. 470. o. 
19 Elekes István: Honvédek könyve, Budapest. III. k. 13—14. o. 

Hegyesi: i. m. 174. o. 
20 Kossu th levele Görgeyhez , Debrecen , 1849. m á r c . 23. Közli Barta István 

(szerk.) Kossu th Lajos az Országos Honvéde lmi B izo t tmány élén- Kossu th Lajos 
összes m u n k á i XIV. k. Bp . 1953. 701. o. 
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noka, ői'nagyságtól tábornoki rendfokozatig; Aradnál és a Közép-Tiszánál 
1849. február 1-től márc. 24-ig, mint a bánsági hadtest-, 6. hadosztály-, 
hadtest- és középmagyarországi hadsereg parancsnoka; a tavaszi had
járatban 1849. márc. 25-től ápr. 28ig mint a 3. hadtest parancsnoka és 
végül Arad vár parancsnokaként 1849. júl. 10—aug. 17-ig. összesen 360 
napig. 

Hosszú katonai szolgálata alatt Damjanich kiváló csapattiszti kép
zettségre, az olasz-osztrák háború alatt pedig jelentős haditapasztalatra 
tett szert. Tudását és képességeit a délvidéki harcokban és a tavaszi 
hadjárat hadműveleteiben fényesen érvényesítette. 1848. jún. 22-én őr
naggyá és a szegedi 3. honvéd zászlóalj parancsnokává nevezték ki.21 

Az ő parancsnoksága alatt állottak az 1848/49-es honvédsereg leghíresebb 
alegységei, a 3. és 9. honvédzászlóalj, s ő teremtette meg a szabadság
harc legütőképesebb magasabb egységét, a 3. hadtestet, mely a tavaszi 
hadjárat győzelemsorozatának döntő tényezője lett. 

Damjanich zászlóalja, majd magasabb egységei élén kiváló szervező, 
kiképző- és nevelőmunkát végzett. Céltudatosan készítette elő diadalait. 
Tisztában volt azzal, hogy a siker alapfeltétele a jól képzett, fegyel
mezett, forradalmi-harci szellemű csapat. Kiképző- és nevelőmunkájában 
kemény, következetes, szigorú, magas követelményeket támasztó parancs
nok volt. 

Arra törekedett, hogy számbelileg erős és minőségileg kiváló zászló
aljat, majd magasabb egységet alakítson. Kinevezése estéjén kijelentette: 
„Ki vagyok nevezve a Szegeden megalakuló 3. zászlóaljhoz. Szándékom 
abból olyan zászlóaljat összeállítani, melynek híre legyen az országban.'a j 

Június 25-én, Óbecsén kezdte meg a gyakorlatlan, fiatal katonákból 
álló zászlóalj kiképzését. Harcosai katonai tudását a harcok közben ala
kította ki. Ekkor még magyar szabályzatok hiányában csak osztrák sza
bályzatok álltak rendelkezésre. Damjanich azonban nem az ósdi császári 
szellem szerint oktatta és nevelte harcosait, hanem csak arra és úgy. 
amire a harcban szükségük volt. A kiképzés főfeladatát a lőkiképzés 
és szuronyharc, a csatárkiképzés, terepkihasználás elsajátításában, a harc
készség gyors elérésében, a nagy menetteljesítményekre való képesség 
kifejlesztésben látta. Magas felelősségérzetével éjt nappallá téve végezte 
kiképzési munkáját. 

Több feljegyzés és leírás-3 tanúskodik róla, hogy milyen kemény és 
szigorú kiképzés folyt zászlóaljainál, de bizonyítják ezt elsősorban azok 
az eredmények, amelyeket ezek a dicső csapatok felmutattak minden 

21 Közlöny, 1848. június 25-i, 16. sz. 
22 Mogyoródy Adolf volt honvédfőhadnagy feljegyzései után: Hegyesi M.: 

i. m. 23. o. 
23 Hegyesi M.: i. m. és Hoffmann Arnold: Az 1848—49-iki vörös-sapkás 

fl-ik honvédzászlóalj története, Kassa, 1906., s a benne hivatkozott feljegyzések 
Icülön könyvre való anyagot mondanak el erről. 



216 Nagy Kálmán alezredes 

ütközetben és csatában. Különösen kiemelkedőek voltak csapatainak szu-
ronyrohamai. Szolnoknál kartácsoló ütegeket foglaltak el, császári drago-
nyosokat futamítottak meg szuronyrohammal, Tápióbicskénél, Vácnál be
vehetetlennek tartott hidakat foglaltak el öldöklő ellenséges tűzben. Az 
utóbbi helyen olyan lenyűgöző hatással voltak az ellenségre, hogy pa
rancsnokuk elfelejtett tüzet vezényelni.24 

Csapatai tűzharcban is kiválóak voltak. Isaszegnél a faluból kitörő 
dragonyosokat jól irányzott sortüzekkel verték vissza, du. 16 órától este 23 
óráig pedig a túlerejű ellenség négyszer megismételt rohamát zúzták 
szét szuronnyal és puskatúzzel, hatalmas ágyútűzben, Nagysallónál hosz-
szú ideig szívós tűzharccal tartották fel a községbe betört ellenséget, 
stb.25 

Magasabb egységeinek kiképzésére is nagy gondot fordított Damja
nich. A tavaszi hadjárat előtti időben — az általános utasításnak meg
felelően — tervszerű kiképzési intézkedéseket adott ki, melyekben a harc
rendi alakzatok megalakítását, mozgatását, dobjelek elsajátítását, majd 
az előőrs- és járőrszolgálatot, a védelmi harcot, a harctéri szolgálat ele
meit gyakoroltatta. Gondoskodott a kiképzés ellenőrzéséről, s maga is 
meggyőződött a kiképzés helyes végrehajtásáról.20 

A kiképzés mellett a fegyelem megteremtése és fenntartása volt 
Damjanich másik főcélja. Szigorú parancsnok volt, aki minden hibát, 
fegyelmetlenséget keményen megbüntetett, de csak a forradalmi had
sereghez méltó módon. Nála nem fordult elő botbüntetés, mint Görgey-
nél. Csapataiban öntudatos, forradalmi fegyelmet alakított ki. A fegyel
metlenséget, gyávaságot bajtársi bíróságok torolták meg.-T 

Nemcsak büntetni, hanem jutalmazni is tudott Damjanich. Jól is
merte és használta a fegyelem és a harci szellem ezt a kettős nevelő esz
közét. Helyes módszerére jellemző, hogy a harcok közben vitézségükkel 
kitűnő honvédeket ott helyben, soron kívül előléptette, megjutalmazta, 
vagy kitüntette.28 Ugyanígy megdicsérte, előléptetésre, vagy kitüntetésre 
hoztfe javaslatba kiváló alparancsnokait is.29 

A győzelmes nagysallói csata után büszkén írta harc jelentésében: 
„Hadtestemnek csapatparancsnokairól és csapatairól általában a nap 

2i Brandenstein százados, a 12. osztrák vadászzászlóalj tisztjének vallomása. 
Hamvay: Damjanich János c. műve 119—120. o. 

25 Ped ig t e k i n t e t b e ke l l v e n n i azt, h o g y elöl töl tő p u s k á v a l vo l t ak felsze
relve, me lyné l a tö l téshez nyolc fogásra volt szükség és a g y a k o r l o t t lövész 
tíz p e r c a la t t csak 5—8 lövést t udo t t l eadni . Csillag Ferenc: Szu ronyos p u s k a 
a 48-as honvéd kezében . Honvéd, 1948. évf. 8—9. sz. 69—70. o. 

26 Damjan ich n a p i p a r a n c s a a középmagyaro r szág i had t e s t részére . Török
szentmiklós , 1849. m á r c i u s 13. H a d t ö r t é n e l m i In téze t Levé l t á r a fa t ovább i akban 
Ht. Lt.) 1849. 182. (116.) sz. esom. 3. fasc. 24. sz. 

27 Hegy esi: l. m. 117. o. 
?8 Hegyest: i. m. 91. o. 
29 Damjan ich t á b o r n o k ha rc j e l en t é se Vác elfoglalásáról , 28/H. számhoz,. 

Damjan ich s. k . a lá í rásával , ke l t né lkü l . Ht . Lt . 1849. 183. (116.) sz. esom-
4. fasc. 64. a. sz. 
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sikere a legszebb ítéletet mondhatja és én csak hízelegve mondhatom, 
hogy ismert hírnevüknek most is dicsőséget szereztek".30 

Éberen őrködött azon, hogy csapatai tiszta öltözetűek legyenek, a tá
borban és az állomáshelyeken rend, nyugalom, a szolgálatban pontos
ság uralkodjék Ügyelt arra, hogy csapatai fegyelmezettségét ez is meg
mutassa. Mikor Kossuth a a honvédseregnél tartózkodott, így intézkedett^ 
,,.. . abban a szerencsében részesülünk, hogy a kormányelnök úr körünk
ben tartózkodik; ajánlom a legnagyobb rendet és nyugalmat az állomás
helyen, tiszta öltözködést és pontosságot a szolgálatban, hogy magas 
vendégünk itteni állapotunkról a legjobb benyomást vihesse magával."31 

Messzemenően gondoskodott harcosai ruházattal, fegyverrel, lőszer
rel, élelemmel és egyéb anyaggal való ellátásáról. Csapatainak harci 
alkalmazását anyagilag is előkészítette. Ezt mutatja alparancsnokainak 
j'elentése is: „Az alárendelt zászlóaljak állapota általában jó, a lábbeli 
legnagyobb részben helyreállítva, a fegyverek tisztítva és használható 
állapotba hozva úgy, hogy a dandár menet- és harckészségbe van he
lyezve."32 

Csapatai élén kiviáló alparancsnokok álltak. Az ő zászlóaljaiból 
kerültek ki az olyan tisztek, mint Földváry Károly, a tápióbicskei és váci 
hős, Kiss Pál, a vörössapkások parancsnoka, az ő vezetése alatt tűntek 
ki vitézségükkel Nagysándor József, Leiningen, Knézich, Czillich, Köké-
nyessy, Wysoczki; Freudenreich, Philippovich, Marko, Vagner tüzér
tisztek; győzelmes vezetését segítették elő Kleinheinz, Vendrey (Asser-
mann), Albrecht táborkari tisztjei. Es még sorolhatnánk számos más. 
neves tisztjét, altisztjét, hős honvédéi egész tömegét. 

A kiképzés; nevelés, fegyelem, anyagi előkészítés és biztosítás mel
lett csapatai erkölcsi-harci szellemét is igen magas fokra fejlesztette, s. 
ez volt győzelmeinek egyik legfontosabb tényezője. Damjanich katonái 
tudták, miért harcolnak, nem voltak politikailag semlegesek, hanem 
büszkén vallották magukat a szabadságharc katonáinak, bátran, forra
dalmi dalokat énekelve mentek a harcba. Damjanich nevelő módszerével, 
példamutató, hősi magatartásával magasfokú harci szellemet fejlesztett 
ki csapataiban. Mikor a szolnoki ütközet előtt figyelmeztette honvédéit, 
hogy a harci fegyelmet most még szorosabban tartsák be, már jól képzett 
sorkatonasággal kerülnek szembe, azok ilyen kijelentéseket tettek: 
.,... Ha jobban lőnek, nem engedjük őket sokáig lövöldözni, szuronysze
gezve megrohanjuk, s majd elbánunk velük is!"33 

Az ütközetek előtt, vagy a válságos pillanatokban alkalmazott né
hány biztató szavával, elismerő, vagy korholó kijelentésével, alparancs-

30 Damjanich: 77. H. sz. Harcjelentés a nagysallói csatáról, Komárom, 
1849. ápr. 22. Damjanich s. k. aláírásával. Ht. Lt. 1849. 183. (116) sz. esom. 4. 
fasc. 142. sz. 

.'U Pamianich napiparancsa. Ld. 26. jegyzet. 
32 Czillich őrnagy gyalogdandárparancsnok jelentése Damjanich hadtest-

parancsnoxnaK, Tiszat'öldvár, 1849- március 21. Ht. Lt. 18:9- 182. (13.) sz:, 
esom. 3. fasc. 54. sz. 

33 Hegyesi i. m. 106. o. 
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nokai és a saját hősi példamutatásával oly magas fogra hevítette a hősi 
szellemet, hogy zászlóaljai rohamát egyetlen ellenséges csapat se tudjta 
megállítani. „ . . . mi alkalmat se mulasztott el, hogy rajok hasson — 
állapította meg Mészáros hadügyminiszter — s e hatás annál könnyebb 
volt, mert testalkata nagy és izmos levén, már az által is imponált s a 
köznép szeretetét és tiszteletét önkénytelenül is megszerzé.""4 

Személyes hatását, lelkesítő megjelenését Vajda János, a költő, így 
•örökítette meg: 

„Damjanich alakja éppen olyan buzdító, a vakmerőségig bátorító 
volt, mint akár a Marseillaise, vagy a Rákóczi-induló... sok daliás 
alakot láthatni, de oly imposant, hősies alakot, mint Damjanich, soha 
nem láttam."35 

Alárendeltjeivel szoros és állandó kapcsolatot tartott fenn. Szerette, 
megbecsülte az egyszerű katonát. 

„ . . . A 3. zászlóaljnak még a közkatonája is megérdemli, hogy bár
mely rangú tiszt szívességet tegyen neki" — mondotta, mikor egy sebe
sültjéért egy lovastiszttel négylovas hintót küldetett, hogy megfelelő 
orvosi kezelésbe kerüljön.86 

Zászlóaljában kiváló csapatszellem alakult ki. Harcosai még tiszt
ként se akartak más zászlóaljba átkerülni, pedig igen sok lett alkalmas 
közülük tiszti hely betöltésére. Csak mikor Damjanich szolgálatképte
lenné vált, s magához hivatta sok altisztjét, harcosát, s rábeszélte őket, 
váltak meg tisztként a fehértollasoktól. 

A 3. hadtestnek, a honvédsereg legütőképesebb magasabb egységé
nek magvát a fehértollas 3. szegedi, a vörössapkás 9. kassai honvéd
zászlóalj és a lengyel légió csapatai alkották. Ezeknek a zászlóaljaknak 
a nemzetiségi és osztályösszetétele olyan volt, hogy a legforradalmibb 
«lemeket foglalták magukba, s a legnemzetközibb jellegűek voltak. Ezek 
a csongrádi, szegedi, bácskai, bánsági, békési, bihari, aradi, kassai, bor
sodi, abaujtomai magyar, szlovák, román, német, délszláv ifjak, s a len
gyel harcosok a szegényparasztság, ipari munkásság és az értelmiség leg
haladóbb részéből kerültek ki. 

Ez a forradalmi egységben összeforrt, öntudatos harci szellemtől át
hatott egység forradalmian új emberanyag volt, melynek erkölcsi értéke 
magasan fölötte állott a kényszerfegyelemmel összetartott osztrák csá
szári hadseregnek. Damjanich, aki harcosaiban különben is nemcsak 
„általában emberanyagot" látott, felismerte ezt a fölényes erőt, maga is 
igyekezett azt tovább fejleszteni, s ez a felismerés hadvezéri fejlődésére, 
forradalmi hadművészetének kialakulására döntő jelentőségű volt. 

Harcosainak kiváló szelleme csodálatos haditettekre tette alkalmassá 
•csapatait, s Damjanich a nekik adott feladatok megszabásánál ezeket a 
tulajdonságokat számításba is vette. 

34 Mészáros: i. m. I. k. 91. o. 
35 Vajda János: Egy honvéd naplójából, Pest, 1869- 94. o. 
se Hegyesi: i. m. 152. o. 
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Damjanich szabadságharcunkban kifejtett egész tevékenységében 
végzett szervező, kiképző és nevelő munkája, alárendeltjeiről való állandó 
gondoskodása, csapataival kapcsolatos viszonya, magas fokra fejlesztett 
harci szelleme vetette meg az alapját diadalmas hadműveleteinek. 

Damjanich a délvidéki hadműveletekben 

Az osztrák-szerb csapatok ellen a Délvidéken vívott 1848-as őszi és 
téli hadműveletekben Damjanichnak és az általa vezetett csapatoknak 
•döntő szerepe voltv Már ezeknek a harcoknak a során megmutatkoztak 

Damjanich kiváló katonai képességei, hadvezéri megnyilatkozásának 
csírái. 

A császári reakció az abszolútizmus helyreállítására, a magyar sza
badságmozgalom megdöntésére kihasználta a magyarországi szláv és 
román népek nemzeti felszabadítási mozgalmát, s őket fegyverbe állította 
a magyar forradalom ellen. 

A szerb felkelés kifejlődéséhez hozzájárult a magyar középnemesi 
kormány helytelen nemzetiségi politikája is 1848-ban. 

Horvátországban Jellasics, a Délvidéken Sztratimirovits György, 
Rajasics érsek és Mayerhofer ezredes, belgrádi osztrák konzul vezetésé
vel indult meg a szervezkedés, amely a Szerbiával határos délvidéki terü
leteken a határőr csapatok mozgósításával, a szerb nemzetiségű lakosok 
felfegyverzésével és szerbiai önkéntes segélycsapatok bevonásával meg
erősített katonai táborok megalakítására, a magyarlakta területek elleni 
támadásokra vezetett. 

1848 nyarán az osztrák-szerb erők a Bácskában a Tisza torttolatvidé-
kén és a Ferenc-csatorna mentén, a Bánságban Periasz, Tomasevác, Ali-
bunár és a Karas torkolatvidéke vonalában megerősített, táborszerű 
támpontokban foglaltak állást és innen indították támadásaikat a magyar 
és más nemzetiségű falvak ellen. 

Damjanich a 3. honvéd zászlóaljjal a bácskai Óbecsén, a Tisza mentén 
íolyó megfigyelést hajtott végre és az áruló Bechtold altábornagy, az itteni 
magyar haderő parancsnoka vezetésével indított, szenttamási tábor elleni 
támadásokban, s a földvári szerb rajtaütés elhárításában vett részt. 
Zászlóalja már az első harcokban kitűnt, a fővezér harcjelentése is ki
emelte."7 

Damjanich zászlóalj parancsnoki beosztásában még nem látta át az 
egész hadihelyzetet, de felfigyelt az eseményekre és elégedetlenkedett 
azon. hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene.38 

A császári reakció 1848 nyarán új erőre kapott, amikor a prágai fel
kelést elnyomta, s Radetzky július 25-én Custozzánál döntő győzelmet 

3' Bechtold jelentése a hadügyminiszternek. Iványi István: Szabadka és 
vidéke 184«—49-ben. Okirattár, Szabadka, 1886. 54. o. 

38 Damjanich levele feleségéhez, Öbecse, 1848. június 27. Hamvay: i. m. 48. o. 
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aratott az olaszok felett, majd augusztus 9-én megkötötték a hosszú 
fegyverszünetet. Az ellenforradalom Magyarország ellen is ellentámadásba: 
ment át.89 

A császári udvar az osztrák-szerb csapatoknak hasonló szerepet szántr 
mint Jellasics horvát hadseregének. Az ő betörését kellett volna támo
gatniuk azzal, hogy a magyar déli hadsereget támadásukkal lekötik, a 
bácskai csapatokat Szabadka felé, a torontáli csapatokat Szeged felé 
elszorítják, a felkelést a kikindai területre is kiterjesztik, Fehértemplom
nál pedig felveszik az összeköttetést az illír és román határőrvidékkel.40 

Ez a támadás azonban meghiúsult a szerbek vezetői, Rajasics érsek, 
és Sztratimirovits között kitört viszálykodás miatt. 

Az osztrák-szerb csapatok támadásukat elkésve, csak október 13-án 
indították meg. Főcsapásukat a Tisza mindkét oldalán, Törökbecse, Óbe-
cse irányába, egy oszloppal Nagykikinda irányába akarták mérni. A bács-
bánsági hadtest ereje 32.596 főből állott, 70 ágyúval, a bácsi erők pa
rancsnoka gr. Vécsey ezredes, a bánsági tábor parancsnoka Kiss Ernő 
tábornok volt. 

Az osztrák-szerb hadtest Suplyikác tábornok alatt 23.074 fő voltr 
104 ágyúval. 

Az ellenség Törökbecse ellen indította meg először támadását, s már 
a külső sáncokat el is foglalta, amikor Damjanich parancsot kapott, 
hogy a 3. zászlóaljjal és egy üteggel menjen a védők segítségére. Damja
nich gyorsan átkelt a Tiszán, a Franyova községben ellenálló erőket le
küzdötte, majd oldalba és hátba támadta a túlerejű, támadó ellenséget,, 
s három órán át tartó, véres küzdelemben sikerült visszavernie. Öbecsé-
nél is visszavetették az ellenséget a magyar csapatok. A törökbecsei 
ellenséges vereség olyan jelentős volt, hogy másnap a Kikinda ellen tá
madó ellenség is visszavonult Tomasevácra,41 sőt a szerbek alkudozásba 
kezdtek. 

A sikeres törökbecsei harcok után Damjanichot megbízták az arc
vonal legfontosabb része, a bánsági erők délkeleti szárnyának biztosítá
sával. Mint a verseci féldandár parancsnoka, bebizonyította, hogy maga
sabb parancsnokként is ismeri feladatát. Erélyes kézzel rendet teremtett, 
megszilárdította a fegyelmet, megszervezte erőit. Gondoskodott a csapa
tok szükségleteiről. Vukovics így jellemezte tevékenységét: „G hatalmát 
azonnal kezelni és éreztetni kezdé. A táborban minden dolog legnagyobb 
serénységgel és pontossággal indult meg. Mindenki félt akár hazafi 
buzgalmában habozónak, akár kötelességében tétlennek játszani előtte."1-

Védelmi feladatát a legnagyobb aktivitással oldotta meg. Elhatározta,. 

30 Sz. B. Kan: 1848 Ausz t r i ában és Németországban , Budapes t , 1950. 173— 
174. o., 

40 Thim J.: i. m. I. k. 220—221. o 
4i Thim J.: i. m. 253—254. o. 
42 Vukovics i. m. 382. o. 
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liogy nem várja meg az ellenség támadását, hanem önálló akciót indít 
•és egyenként felszámolja a környező ellenséges támpontokat. 

Először a Fehértemplommal való összeköttetést akadályozó lager dor f i 
(strázsai) megerősített szerb tábort akarta megsemmisíteni. Az ellenség 
<1600 fő. 3 ágyúval), jól megerődített támpontot foglalt el ezen a helyen, 
a terepet is jól kihasználta. 

Damjanich két támadó csoportot alakított. Az arctámadó csoporttal 
Versec felől támadott, mintegy két századdal, fél lovasszázaddal, lovas 
nemzetőrökkel és Rózsa Sándor lovas szabadcsapatával, két ágyúval; 
baloldali átkaroló csoportja Elek százados parancsnoksága alatt Vojvo-
-dincon át két századdal, 50 lovas nemzetőrrel és 2 ágyúval. November 
"7-én éjjel, a legnagyobb titoktartás mellett, a gyalogságot szekéren szál
lítva, megközelítette az ellenséges védőállást, majd hajnalban erős tüzér
ségi tüztámogatással heves szuronyrohamot indított, közben Rózsa Sán

dor lovasaival elhárította a szomszédos ellenséges erők ellenlökését, el
vágta az ellenség visszavonulási útját a Karas hídján keresztül, kemény 
küzdelem után szétverte és teljesen megsemmisítette az ellenséges tábort. 
Az ellenség 470 halottat, 71 foglyot, 2 ágyút és sok hadianyagot vesztett, 
4 halott és 7 sebesült saját veszteség mellett.43 

A támadás eredménye, a veszteségek összehasonlítása élénken meg
világítja Damjanich kiváló elhatározását (kétoldali átkarolás), az ütközet 
közben tett intézkedései harcászati vezetőképességét bizonyítják, vala
mint megmutatják az általa személyesen vezetett támadás és szurony-
Toham ellenállhatatlan erejét. 

Damjanich itt alkalmazta először a harcban a felkelt nép fiait, s az 
ő vezetése alatt ezek, valamint a nemzetőrök kiválóan működtek, amikor 
ugyanebben az időben mások vezetése alatt a nemzetőrök a schwechati 
csatában nem feleltek meg. Damjanich, a néppel egységben, a szabad
ságért harcolt és Görgeyvel ellentétben mert, akart és tudott a népre 
támaszkodni. Hadművészetében ezt haladó vonásként állapíthatjuk meg. 

A siker hadműveleti jelentőségű volt, megszilárdította a védelmet az 
arcvonal balszárnyán. Mint Vukovics a kormánynak jelentette: „A Dam
janich ezredes által Lagerdorf mellett kivívott diadal sokkal jelentéke
nyebb, mint az első pillanatban látszot t . . . Ezen vidékre nézve a fent 
•említett diadal következtében jóidőre biztonságban lehetünk."44 

A délvidéki védelmi hadműveleteknek fontos szerepe volt Windisch-
grätz téli támadása alatt. Ezekben a Damjanich által vezetett hadműve
letek voltak a legjelentősebbek. A lagerdorfi győzelem hiúsította meg 
•az osztrák-szerb erőknek azt a tervét, hogy Versecet elfoglalva, megtér 
remtsék az összeköttetésit Temesvár osztrák őrségével.4* 

*& D a m j a n i c h h a r c je len tése , Versec. 1848- nov . 12. Ht . L t . 1848. 133. sz. e s o m . 
11. fasc. 15. sz. 

44 Ve t t e r An ta l : Az 1848a49-iki sze rb t á m a d á s . Hazánk , X. K. 265 o. 
45 Thim J.: i. m. I. k . 256. o 
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A győzelem fő jelentősége abban mutatkozott meg, hogy a támadás 
sikere rávilágított a magyar hadvezetőség előtt a követendő helyes el
járásra, az aktív védelem alkalmazására. 

A lagerdorfi győzelem a hír szárnyára vette a példásan vitéz pa
rancsnok és hős csapatai nevét, lelkesedest vitt a honvédsereg soraiba. 
Damjanichot a kormány tárgyalásra magához rendelte. 

A bánsági hadtest parancsnoksága ekkor szakított az eddigi passzív 
védelem módszerével, erőit összevonta és feladatát támadólagosan, az 
egyes ellenséges támpontok felszámolásával igyekezett megoldani. Ezek 
a támadások azonban, melyeket Vetter tábornok vezetett, eredményte
lenek maradtak, az ördöghídja elleni támadás kivételével. Damjanich 
ekkor távol volt. 

Közben az osztrák főerők is támadásra készültek. Windischgrätz 
utasította az osztrák-szerb erőket, hogy első feladatként állítsák helyre 
az összeköttetést Temesvárral és Araddal.40 

Közvetlenül támadása előtt Windischgrätz újból együttműködésre 
szólította fel a déli osztrák-szerb erőket. Midőn tudatta velük, a dec. 
16-i támadása megkezdését, elrendelte, hogy indítsanak támadást Fehér
templom és Versec ellen, majd szállják meg a Marostól délre eső terü
leteket. Kilátásba helyezte, hogy Pest elfoglalásával egyidőben erőket 
küld Szeged felé.4T 

Az ellenség tervét azonban Damjanich sikeres támadó hadműveleté
vel meghiúsította. A december 12-én megindított magyar támadás célja 
az volt, hogy miután- Damjanich a saját erőivel (5 zászlóalj, 3 lovasszá
zad, 30 ágyú, a továbbiakban: 5—3 és 30 ágyú) Karlsdorf, Alibunár felől 
felsodorítja az ellenséges támpontokat, majd együttes erővel, Vetter 
nagybecskereki hadosztályával (6—9 és 30 ágyú) együtt szétverik a toma-
seváci szerb tábort, Pancsovára törnek előre és szétzúzzák a szerb
osztrák erők bánsági csoportjait, s a területet felszabadítják az ellen
ségtől. 

A közbeeső támpontok felszámolását Damjanich a saját tervei alap
ján hajtotta végre. Elhatározása az volt, hogy a karsldorfi, azután az 
alibunári támpontot gyors rajtaütéssel birtokba veszi, majd tovább előre
tör északnyugat felé, megsemmisíti a kisebb ellenséges erőket, s előre
nyomul Tomase váchoz. 

A dec. 12-én megindított Karlsdorf—Alibunár-i támadást Damjanich 
kiváló taktikai érzékkel oldotta meg. Az ellenség, erőit megosztotta és 
egyenként, egymás után verte meg. Részeivel lekötötte Alibunár védőit, 
főerejével pedig váratlan, gyors, erélyes rajtaütéssel megsemmisítette a 
karlsdorfi tábort, majd egyesített erővel Alibunárt. A támadási irányokat 
is úgy választotta meg, hogy míg részei lekötöttek, főerőit a már harcban 
álló alibunári ellenséges erők hátába irányította. így a támadáshoz nem-

*« Windischgrätz Suplyikác tábornokhoz. Bécs-Schönbrunn. 1848. nov. 16. 
Thim J.: i. m. III. k. 178—180. o. 

4T Windischgrätz Rajasicshoz, Schönbrunn, 1848. dec. 13. Thim J-: i. m-
III. k. 249. o. 
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csak helyi túlerőt biztosított, hanem a támadás irányával és időpontjá
val is meglepte az ellenséget. 

Damjanich hadosztálya dec. 13-án este folytatta menetét Tomasevác 
felé, hogy lehetőleg meglepetésszerűen érkezzék meg az erős támpont
hoz. Miközben felszámolta Háncsa és Dobrica megerősített helyeket, Jar-
kovác előtt vette a hadtestparancsnokság értesítését, hogy a támadást 
elhalasztják egy nappal, mivel a Vetter-hadosztály csak Botosig ért, ? 
fáradt. 

Damjanich ekkor Jarkovácra vonult és fáradt, s a hidegtől szen
vedő csapatait a községbe szállásolta be. A dec. 14-ről 15-re virradó é j 
szakán súlyos ellenséges rajtaütés érte itt hadosztályát. 

Suplyikác tábornok, az osztrák-szerb erők főparancsnoka, felismerte 
a helyzetet, hogy a magyarok egyesült erejével szemben Tomasevácot 
megtartani nem tudja, ezért erőit kivonta az erősségből, s elhatározta, 
összevont csapataival megtámadja és megsemmisíti Damjanich hadosz
tályát. Hajnali 1 órakor a jarkováci és környékbeli szerb lakosokkal 
együtt megtámadta a pihenő hadosztályt. 

A rajtaütés következtében válságos helyzet következett be. Damjanich 
azonban olyan magasrendű hősiességgel és lélekjelenléttel rendelkező 
vezér volt, aki a lehetetlennek látszó helyzeten is úrrá tudott lenni, s 
meghiúsította az ellenség tervét. Az elszánt és rettenthetetlen parancs
nok a harc egyik legsúlyosabb formája, az éjjeli rajtaütés és községharc 
okozta nehézségek ellenére a pánikot megakadályozta, kitört csapatai
val a községből. Kiváló alparancsnokai, Kiss Pál őrnagy és Assermann 
százados a hadosztály másik részét szedték össze és ellenkező irányban 
ugyancsak áttörtek. Damjanich virradatkor hadosztályának töredékét — 
a reménytelennek látszó helyzetben is — ellenlökésre vezette a hatalmas 
túlerő ellen, s hallatlan erélyével, hősi példájával kiverte a faluból az 
ellenséget, egyesült hadosztálya másik részével, kivívta a győzelmet. A 
szabadságharc történetében páratlan ez a haditény. 

Damjanich a beszállásoláskor megtette a szükséges biztonsági rend
szabályokat, biztosító őrségeket állított fel, csapatait szakaszonként kö
zösen helyezte el, a fegyverekhez őröket állított, a tüzérség lövegeit 
együtt helyezte el, a lovak lenyergelését megtiltotta. Az ellenség tervé
nek meghiúsítását nagyrészt ezek az intézkedések segítették elő, de 
hozzájárult alparancsnokainak erélye, lélekjelenléte, csapatainak harc-
készsége, fegyelme, a sokat gyakorolt riadók beidegzettsége. Viszont hi
bát követett el Damjanich, midőn az ellenség közelében, az ellenséges 
érzületű községben szállásolta be csapatait, nem szervezte meg még fe
szesebben a biztosítást, s nem küldött felderítést a környező falvakba. 

Damjanich Alibunárra mért csapása és további sikeres támadó had
műveletei teljesen meghiúsították az ellenségnek azt a tervét, hogy az 
osztrák-szerb erők részt vegyenek a Magyarország elleni koncentrikus 
támadásban, s elősegítsék az osztrák főerők főcsapását, ellenkezőleg, oly 
súlyos helyszetbe kerültek, hogy csak Kiss Ernő tábornok tehetségtelen 
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vezetése miatt kerülték el csapataik végleges megsemmisülését Pancso-
vánál.48 

A szerb-osztrák erők súlyos vereséget szenvedtek, az egé?z vonalon 
visszavonulásban voltak, a bánsági hadtestparancsnokságnak ekkor kel
lett volna elrendelnie az üldözést, mely az eredeti támadási rterv teljes 
sikeréhez vezetett volna. Mint az ellenség megállapította: 

„Szerencse, hogy Kiss nem használta ki a helyzetet, Pancsovát köny-
nyen elfoglalhatta volna."40 

A jarkováci rajtaütés elhárítása Damjanich vezéri képességeinek fé
nyes próbaköve volt. Vukovics leírása szerint: „ . . . a sereg gyors rendbe
állása s a reggeli győzelem az alsóvidéki háború Legfényesebb dicsőségei 
közé tartoznak; Damjanichot bátorsága s parancsnoki lélekjelenléte a fő-
veszélyben is, egy percig sem hagyta el."50 

Damjanich hadvezéri képességeit a kormány is elismerte. A Hon
védelmi Bizottmány őt jelölte ki a felállításra tervbe vett tartaléksereg 
parancsnokául.51 

Damjanich lábadozó állapotban is kész volt a forradalom érdekében 
minden olyan feladat elvégzésére, amit számára a szabadságharc vezetői 
kitűztek. 

„ . . . Én, az elárult, szegény hazáért, e szabadságért vívó nemzetért 
tűrni, tenni, s ha kell, meghalni tudok — írta Kossuthnak. — Parancsol
jon bárhova, elnök úr, mit tehetségem tenni enged, akaratom elhatáro
zott s tiszta lévén, tenni fogom."52 (Kiemelés tőlem. N. K.) 

Sorozatos győzelmei jutalmául tábornokká nevezték ki, Kossuth sza
vai szerint: „ . . . azon hadi szolgálatok méltánylatául, melyek által a haza 
jelen vészes körülményeiben a magyar nemzet előtt tántoríthatatlan 
hazafiuságánál, katonai erélyességénéi, különösen pedig az . . . alibunári, 
jarkováci és tomasováci sáncok ostromlása és bevétele alkalmával, vitéz 
bátorságánál fogva magának hervadhatatlan érdemeket szerzett."52 

Január 2-án Pancsova előtt Kiss Ernő vezetési hibájából súlyos ku
darc érte a bánsági hadtestet. A csapatok között komoly elegületlenseg 
tört ki. Földváry őrnagy és tiszttársai egyenesen a Honvédelmi Bizott
mányhoz fordultak, felváltását kérve. Damjanich Nagy Sándorral együtt 
felszólította Vukovics kormánybiztost, hogy intézkedjék a foparancsnoki 
hely alkalmas egyénnel való betöltésére.54 

is Thim J.: i. m. I. k. 275. o. 
í9 Jaurek belgrádi konzulhelyettes jelentése. Thim J.: i. m. I. k. 276. o-

so Vukovics: t. m. 403. o. 
sí Kossuth Kiss Ernő tábornokhoz, Pest, 1848. dee. 20. Országos Levéltár, 

OHB 1848: 6167. Barta István: Kossuth a Honvédelmi Bizottmány élén, Buda
pest, 1952. 823. O. 

52 Damjanich levele Kossuthhoz, Szeged, 1848- dec. 24. O. Lt. K. I. 1848: 
•6632/e, és Thim J.: i. m. III. K. 272. o. 

53 Damjanich tábornoki kinevezése, Debrecen, 1849. febr. 3. Ht. Lt. Bach-
kori és Kriegsgericht, Arad, iratok, fasc. 1. 

s* Az esetet részletesen leírta Thim J.: i. m. I. k. 284—286. o., Vukovics 
Kossuthhoz küldött jelentését közli i. m. III. k. 293—294. o-, Vukovics: Emlék
iratai, Hegy esi M.: i. m. 87—88. o. 
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1849 jan. 10-én Kiss tábornok helyett Damjanichot nevezték ki a bán
sági hadtest parancsnokává, kitől Kossuth „mint elhatározott és merész 
vezértől, csodákat várt".55 

A kormány január 2-án elhatározta, hogy a mellékhadszinterekről az 
összes felhasználható katonai erőket kivonva, főerőit egyesíti a Közép-
Tisza mentén. Damjanich erőinek felvonulását is elrendelte. Ezzel ka
tonai tevékenységének egy jelentős része lezárult. 

Damjanich Aradon és a Közép-Tiszánál 
Damjanich a Délvidék katonai kiürítése, a menet és a szállítás meg

szervezése és végrehajtása terén újból tanújelét adta kiváló szervező
képességének, forradalmi katonai elveinek. 

Erélyesen szállt szembe minden 'ellenálló nézettel, s azokat teljes 
parancsnoki tekintélyével szüntette meg. 

Menet közben Aradra rendelték csapataival, a vár elfoglalásában 
való részvétel céljából. A vár ostromzárának parancsnoka, Gál ezredes 
és Boczkó kormánybiztos azon a véleményen voltak, hogy a várat egy 
erélyes támadással bevehetik, s erre akarták rábeszélni Damjanichot. 
Ö azonban az ostromelőkészületek és a szemrevételezések alkalmával 
meggyőződött arról, hogy a haditechnikai előkészületek felületesek, hiá
nyosak, s így az ostrom időpontja eltolódott. A kormánybiztossal is ösz-
szeütközésbe került emiatt, azonban a katonai szakkérdésben Damjanich-
nak volt igaza, a vár még nem volt ostromérett, s utóbb a történelem is 
Damjanichot igazolta, sok vér és anyagi áldozat volt szükséges, míg a 
vár magyar kézbe került. Helyes megítélése, szakértelme felesleges vér
áldozattól és időveszteségtől mentesítette csapatait. Bebizonyosodott, bogy 
Damjanich nemcsak szerencsés alparancsnok, hanem meggondolt, önálló 
magasabb parancsnok, ki az összes körülményeket mérlegelve, helyes 
elhatározásra tud jutni, s azt keresztül is tudja vinni. 

Aradi tartózkodása alatt, miként volt segédtisztje leírja, saját felelős
ségére hadteste egy jelentős részét küldte el Bemnek támogatásul (3—2 
és 12 ágyú), miután felismerte, hogy ha Erdély elvész, az az egész össze
vont haderő tervezett hadműveleteinek sikerét veszélyezteti, sőt katasz
trofális helyzetet teremthet. Tisztában volt azzal, hogy ez hadtestpa
rancsnoki hatáskörét túlhaladja, de bátran vállalta a felelősséget. Segély
csapatai beérkeztével (febr. 8) Bem erdélyi hadműveleteit újból meg
kezdhette.50 

Damjanich febr. 7-én indult el Aradról — a Bemnek küldött segítség 
miatt — hadosztállyá csökkent erőivel (6600 fő) és a főparancsnokság in
tézkedése szerint közben Szeged felé is tett oldalmenetet. Emiatt csak 
febr. 24-én ért Cibakházára (Szolnoktól délre). Másnap innen küldött 

53 Thim J.: i. m. I. k. 285—286. o. 
so Vendrey (Assermann) Ferenc: Arad i v é r t a n ú k a lbuma, Budapes t , é. n-

89—91. o. Czetz János: B e m erdé ly i h a d j á r a t a 1848—49 ben, Pes t , 1868, 93. o. 
Mészáros L.: i. m. I. k. 133. o. 

15 H a d t ö r t é n e l m i Köz l emények — 6028./2. 
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helyzetjelentésében"'7 figyelmeztette hibáira a hadvezetést. Kérte, hogy 
ellentmondó parancsok helyett világosan adják meg a feladatokat, feles
leges menetekkel ne fárasszák a csapatokat, ezzel ne veszélyeztessék az: 
erőösszpontosítás és a támadó hadműveletek sikerét, hanem minden esz
közzel segítsék elő. Ne veszítsenek időt és ne pazarolják az erőt, hanem 
egységes akarattal, határozott terv szerint kezdjék meg minél előbb az 
ellenség megsemmisítésére irányuló hadműveleteket. Világos és határo
zott helyzetmegítélésének helyességét a kápolnai csata elvesztésének és 
a szolnoki tüntetés elkésett véghezvitelének eseményei is igazolták. 

Damjanich a maga részéről mindent megtett, hogy a várt döntő ösz-
sœcsapasra minél jobb feltételeket teremtsen. A Tisza jobbpartján meg
levő magyar hídfőt, mely röviddel ezelőtt egy ellenséges támadást sike
resen visszavert, megerősítette, csapatainak elhelyezését biztosította, ki
egészítette a felderítést és a folyó megfigyelését, a cibakházi hidat meg
erősítette, az febr. 28-án már a nehéz tüzérség átkelésére is alkalmassá 
vált. A rendelkezésre álló időt csapatai harckészségének fokozására,, 
anyagi feltöltésére használta fel. Leiningen így jellemezte ebben az idő
ben: ..Damjanich csupa tevékenység volt, az ő magában bízó modorában 
csak Szolnokról beszélt, melyet el akart foglalni, szóval életet öntött a 
Vécsey alatt egészen elernyedt lelkekbe."58 

Törzsével is felkészült a várható hadműveletre, Szolnok elfoglalá
sára. Táborkari főnöke, Kleinheinz őrnagy jelentéseiből39 értesülünk róla, 
hogy az együttműködésre felkérték Vécsey tábornokot, vezérkari tisztjé
vel, Albrecht századossal is megbeszélést folytattak, valamint tervbe 
vették a kecskeméti és körösi készülő népfelkelés bekapcsolását a táma
dásba. 

A harc előkészületei közben kapta meg Damjanich a támadási intéz
kedést Szolnok elfoglalására. Ennek a támadásnak az eredeti célja az: 
volt, hogy Szolnok elfoglalásával vonja magára az osztrák főerőket 
északról, míg a magyar fősereg Eger, Gyöngyös, Pest felé méri főcsapását. 
Az intézkedés azonban elkésett, mert közben a honvédsereg a febr.. 
26—27-i kápolnai sikertelen csata után visszavonult a Tisza mögé. Dem-
binski nem vonta vissza támadási parancsát, viszont így nem lett volna 
értelme a Szolnok elleni tüntetésnek, s hogy Damjanich a támadást mégis 
végrehajtotta, annak más indokai voltak. Éspedig az, hogy a fősereg át
csoportosult, Aulich és Klapka hadtestei már közeledtek, s Damjanich 
és Vécsey „értesülvén a Szolnokon és Abonyban fekvő ellenség számá
ról, bizton remélték, hogy őt Aulich és Klapka már közeledő hadtesteinek 
megérkezése előtt is kiverhetik Szolnokból" — állapította meg Horváth 
Mihály. A támadás végrehajtását támasztja alá az is, hogy „Aulich és; 

57 Damjan ich j e len tése Dembinsk ihez , Cibakháza , 1849. febr. 25. Gelich R-: 
i .m. II . k. 473—474. o. 

58 Gr. Leiningen Westerburg Károly h o n v é d t á b o r n o k levelei és n a p l ó j a 
1848/49. Budapes t , 1900. 113. o. 

50 Kle inhe inz ő rnagy j e l en tése Damjan ichhoz , Cibakháza , 1849. febr. 28-
Ht. Lt . 1849. 182. (14.) sz. csőm. 2- fasc. 46. sz. 
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Klapka tábornokok hadtestei már a szolnoki ütközet napján megérkez
tek Törökszentmiklósra, minek következtében az ott összpontosított had
erő mintegy 35.000 emberre és 108 ágyúra ment."60 

A szolnoki támadás tehát nem egy elkésett tüntető akció végrehaj
tása volt. hanem az új támadó hadműveletek helyes megindulása. Ezt 
mutatja az 1. hadtest jelentése is: „Hadtestem ma Törökszentmiklóson 
van összpontosítva és készen áll, hogy tábornok úr parancsára támogatá
sul Szolnokra előnyomuljon."61 

Más kérdés az, hogy a kedvező helyzetet magyar részről azonnal nem 
használták ki. Ezért viszont nem Damjanich, hanem Görgey felelős, aki 
tiszafüredi puccsával a fővezérlet kérdésében zavart okozott, ami a szol
noki győzelem után megakadályozta a támadás kibontakozását, s így 
Kossuth közbelépésére — de már későn — határozták el a cibakházi 
támadást. 

Marc. 5-e előtt Szolnok—Pest közt az 1. osztrák hadtest állott. Ebből 
a Karger dandár (3V8—6 és 15 ágyú) Szolnokon és a Tisza balparti hídfő
ben, az Ottinger nehéz lovasdandár (—, 11 és 9 ágyú) Abonyban, egy 
lovasszázada Nagykőrösön, a hadtest zöme Cegléden állott, összesen kb. 
15.000 fő (15—22 és 56 ágyú). 

Damjanich hadosztálya (8—8 és 20 ágyú) Cibakházán, Vécsey had
osztálya (6—8 és 16 ágyú) Törökszentmiklós körzetében, összesen kb. 
10—12.000 fő. 

A támadás tervét Damjanich utasításai szerint táborkari főnöke, 
Kleinheinz őrnagy62 készítette. A terv az volt, hogy a Vécsey hadosztály 
a/ osztrák hídfő ellen arcban támad, míg a Damjanich hadosztály a Ti
szán átkelve, déli irányból meglepetésszerűen oldalba támadja a Karger 
dandárt és így együttes erővel megsemmisítik az ellenséget. 

A merész terv a meglepő, gyors és határozott támadáson alapult. 
Szükség is volt erre, mert különben a túlerejű ellenség zöme beavatkoz
hat és Damjanich erőit még a döntés előtt a Tiszába szoríthatja. Mint az 
egyik résztvevő leírta: „Meg akartuk téveszteni az ellenséget, hadd higyje, 
hogy ez csak rekognoszkálás (felderítés N. K . ) . . . 

Ez teljesen sikerült is, az osztrákok mitsem tudtak a mi átkelésünk
ről és nem sejtették, hogy hátba támadjuk őket, mert különben rosszul 
járhattunk volna. Ottinger tábornok ugyanis Abonyban állott, a mi 
hátunkban. Tervünk minden esetre igen merész volt, de Damjanich bí
zott szerencséjében is igaza volt."63 

Damjanich merte a kockázatot vállalni. Hadosztályával márc. 4-én 

60 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 
1849-ben, Genf, 1865. II. k. 308. és köv. o. 

61 1. hadtestparancsnokság jelentése Damjanichhoz, Törökszentmiklós, 1849. 
márc. 7. Ht. Lt. 1849. ir. 182. (14.) sz. csőm. 3. fasc. 11. sz. 

62 Kleinheinz tehetséges, fiatal táborkari tiszt volt. Assermann százados
sal, Damjanich segédtisztjével együtt több sikeres hadműveleti terv és intéz
kedés készítője. Budavár ostrománál hősi halált halt. 

es Leiningen: i. m. 114—115. o. 

15* 
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este Cibakházánál átkelt a Tiszán, éjjeli biztosított menetben haladt 
Szolnok felé. A Vezsenynél átkelt Knézich ezrede bevonásával Tószegnél 
megalakította harcrendjét, több lépcsőben, főerővel a középen, balszár
nyán a lovassággal, szétbontakozott alakzatban indult Szolnok talé. 

A teljesen nyílt, sík terepen, a reggeli ködöt felhasználva, márc. 5-én 
7 órára észrevétlenül megközelítette a várost. Ekkor kellett volna Vécsey-
nek is megindítania támadását a hídfő ellen. Az azonban késett, a köd 
felszállt és az ellenség — észrevéve a felvonult magyar hadosztályt — 
sietve megszállta a Tisza és a vasúti töltés közti terepszakaszt, s Abony 
felé egy mozdonyon jelentést küldött. 

Damjanich 8 óra 30 perckor, miután megállapította, hogy tovább 
ri'am várhat a Vécsey hadosztály támadására, mert 3—4 órán belül már 
Ottinger lovasdandára is beérkezhet, s a védők is jobban megszervez
hetik az ellenállást, elhatározta, hogy a Vécsey hadosztály nélkül is tá
madni fog. 

A balszárny lovasságát vadászokkal és tüzérséggel megerősítve előre
küldte a szolnok—abonyi vasút és út lezárására, majd erélyes tüzérségi 
előkészítés után, hadosztálya élén rohamra indult. Kemény harcban 
visszavetette az ellenséget a város széléig, visszaverte az ellenlökésre 
induló két osztrák zászlóaljat is, majd öldöklő utcai harc után észak felé, 
.a megáradt Zagyvának szorította. 

A Vécsey hadosztály — parancsnoka hibájából — elkésve, csak a déli 
őrákban foglalta el a hidat, s a Rékas felé visszavonuló ellenség üldö
zését is elmulasztotta, pedig Damjanich erre külön is felszólította. Dam
janich lovasságával a hátát veszélyeztető, — a Karger dandár támoga
tására Abonyból Tószeg felé, majd onnan a szolnok—abonyi útra vonuló 
— Ottinger iovasdandárral fordult szembe. A visszavonuló Ottmger utó-
védjeit szétverte. A Ceglédről Törteiig előnyomult másik osztrák dandár 
is viszavonult erre Abonyba. 

Az egyesült magyar erők Karger dandárát szétverték, Damjanich 
Szolnokot elfoglalta. Az ellenség 1191 főt vesztett sebesültekben é? 
halottakban, 800 foglyot, 317 lovat, 11 ágyút, 17 lőszerkocsit és egész 
vonatát.6* 

Szolnoknál a honvédsereg eddigi legnagyobb győzelmét aratta. Mint 
Ttüstow, porosz hadtörténetíró megállapította: „ . . . a szolnoki ütközet két
ségkívül a legfényesebb volt a magyarokra nézve, minden eddigiek 
közt."63 

A szolnoki ütközet egy csata jelentőségével ért fel. Windischgrätz 
végleg zavarba jött, félreismerte a helyzetet, támadó hadműveleteit sür
gősen befejezte, minden erejével a nyugati irányok lezárására, a főváros 
védelmére és a Tisza-vonal megfigyelésére szorítkozott, s főerőit a jobb
szárnyra vonta össze. Magatartására jellemző, hogy míg Kápolna után 

6-t Gelich R.: i. m. I I . k. 479—482. Q. 
65 Rüstow: Az 1848—1849-diki m a g y a r h a d j á r a t tö r t éne te , Pest , 1866. I. k. 

276. O. 
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elbizakodott hangot jelentette be „közeli győzelmeit", most több lovas
ezredet kért sürgősen, mert a magyarokkal nem boldogul. 

A szolnoki siker jelentőségét Kossuth is felismerte, s a győzelem 
azonnali kihasználását, a harcászati siker hadműveleti sikerré való ki
fejlesztését követelte a hadvezetéstől: „ . . . a dolog úgy áll, hogy a szolnoki 
győzelmet hadviselésünk kiindulási pontja gyanánt, minden időveszteség 
nélkül, haladéktalanul, rögtön, a legnagyobb eréllyel felhasználni a hazá
nak oly érdekében áll, hogyha ezen alkalom elhalasztatnék.. . meglehet 
egy egész évi táborozás fáradságaival sem lehetne helyrehozni."80 

A szolnoki ütközet után alkalom nyílott arra, hogy Jellasics erőit 
külön megverjék, mielőtt az Eger—Poroszló vonalában álló osztrák fő
erők beérkezhettek volna. A menetet a felengedett fagy és az esőzések 
következtében szinte járhatatlanná vált utak nagyon megnehezítették, 
s a vereség következtében nagy levertség és zavar uralkodott soraik
ban.67 

A honvédsereg felső vezetésében fennálló egyenetlenségek azonban 
megnehezítették a siker kihasználását. Vetter visszarendelte az előre
nyomuló magyar erőket, a márc. 18-i újabb előretörést pedig Cibakházán 
keresztül éppen Damjanich befolyására szüntették meg, mint utóbb ki
derült, hamis hírek alapján. Mint Kossuth írta: 

„Damjanich a legtalpraesettebb parancsnok volt a táborban és ha ő, 
a vakmerő vezér ennek ellenére visszavonulásra gondolt. Vetter, aki csak 
24 órája volt a hadseregnél, a dolgot nem merte kockáztatni."08 

A szolnoki ütközet sikerét nem a szerencse, vagy a véletlen döntötte 
el, ahogy Leiningen vélte, hanem a hadművelet előkészítése, tervezése 
és végrehajtása, a főcsapás helyének és időpontjának kiválasztása, a 
csapatok és fegyvernemek együttműködésének megszervezése a harc előtt 
és a harc dinamikájában, a harc kiváló vezetést, a parancsnokok hősi 
példája, a csapatok önfeláldozó bátorsága, erkölcsi fölénye. 

A szolnoki ütközetnél is bebizonyosodott, hogy Damjanich katonai 
tudása nem állott mögötte személyes bátorságának, s gj^őzelmét nemcsak 
vakmerő, szerencsés rohamainak, hanem hadvezéri képességeinek, forra
dalmi hadművészet alkalmazásának köszönhette, melyhez ő teremtette 
meg a szükséges eszközt is, a forradalmi szellemű, győznitudó sereget. 

Rá kell mutatnunk azonban Damjanichnak a szolnoki ütközetben 
elkövetett hibáira is, amelyek abban nyilvánultak meg, hogy elmulasz
totta a meglepés teljes kihasználását, midőn másfél órát várt Vécseyre; 
az Abony felé vezető út- és vasútvonalat csak későn zárta le, különben 
teljesen elszigetelhette volna Karger dandárát, s Ottinger be se avat
kozhatott volna a harcba; nem zárta el a Zagyva hídját, amivel teljes 
bekerítést ért volna el, s végül, hogy az üldözést nem erőszakolta ki 
Vécseytől. 

GG Kossuth beszéde a képviselőházban, 1849. márc. 9- Kossuth Lajos Iratai 
XI. k. Budapest, 1905. 471. o. 

er Horváth M-: i. m. II. k. 312. o. 
68 Kossuth levele Görgeyhez, Debrecen, 1849. márc. 23. L. 20. jegyzet. 
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Ezek a hibák abból eredtek, hogy nem volt egységes vezetés, Vécseyt 
nem rendelték Damjanich alá, az együttműködésben Vécsey hibájából 
nem volt meg a kellő összhang, végül pedig, hogy Damjanichnak a maga
sabb egységek vezetésében még nem volt meg a kellő tapasztalata. 

Jellemző Damjanich egyéniségére, katonái iránt érzett elismerésére, 
hogy a szolnoki győzelemről mindig így nyilatkozott: 

„Nekem nem volt benne semmi érdenvem, én csak néztem, mily hő
sök az én fiaim, s mint rohannak előre, nekem még csak buzdítani sem 
.kellett őket!"69 

A Honvédelmi Bizottmány az egész nép háláját fejezte ki, midőn a 
•dicsőséges szolnoki győzelemért Damjanichot II. oszt. katonai érdem
jellel, a 3. zászlóaljat pedig a zászlójára tűzött III. oszt. katonai érdem
jellel tüntette ki.70 

A győzelem híre még az ellenség által megszállt területeken is nagy 
lelkesedést váltott ki. Az osztrákok Ceglédről csapatokat küldtek Pestre, 
hogy a nyugalmat biztosítsák. Seregükben is megindult a bomlás, töme
gestől szöktek át a katonák a forradalmi erőkhöz, az elfogottak is be
álltak a honvédseregbe, mint a Szolnoknál elfogott egész üteg is tette. 
Karger tábonokot pedig Bécsben, haditörvényszék előtt, azzal vádolták, 
hogy összejátszott a magyarokkal, s dandárát szándékosan feláldozta.71 

Az ellenség nem értette meg, a honvédsereg forradalmi hadművésze
tében rejlő erőt. 

Kossuth büszkén jelentette ki a képviselőházban: „ . . . ha a kápolnai 
és a mezőkövesdi ütközetekért az ellenség kebelében tedeumokat tar
tottak is irányunkban Pesten, ez egy kis respectust gerjeszthetett, sőt 
gerjesztett is, másrészről pedig a szolnoki győzelem egy kissé talán töb
bet is gerjesztett a respectusnál."27 

Damjanich a szolnoki ütközet után önhatalmúlag átvette a parancs
nokságot Vécsey hadosztálya fölött, noha Vécsey nem volt neki aláren
delve, sőt idősebb tábornok volt, mert úgy látta, hogy nem alkalmas for
radalmi sereg vezetésére. Ezt a lépését így indokolta: „ . . . én a haza ér
dekében, melyért vérzeni kész vagyok, gróf Vécsey tábornok irányában 
másképpen nem cselekedhettem, hozzá másként nem szólhattam. Talán, 
•sőt valószínűleg, szavam keménynek hangzik; de szívből fakad, mert 
szeretem az igazságot, s az nekem jóban-rosszban válhatatlan társam. 
Így történt, hogy fölingerelve Vécseynek a harctéren való késő meg
jelenése, s azon szokása által, hogy ő minden merészebb mozdulatnak 
kerékkötője szeret lenni, nem latolgattam kifejezéseimet, azok egyébként 
nem érték őt igazságtalanul".73 

69 Hegyesi M.: i. m. 116. o. 
70 Közlöny, 1849. márc . - i 49. sz. 
' i A lb r ech t ő rnagy j e l en tése a 6. és 8. hadosz tá ly v e z é r k a r i osztá lyától 

V e t t e r főpa rancsnoknak , Törökszen tmik lós , 1849. m á r c i u s 12. Ht . Lt . 1849. ,jr-
182. (51.) sz. csőm. 3. fasc. 21. sz. 

72 L. 66. j egyze t . 
73 Damjan ich levele Görgeyhez , Szolnok. 1849. m á r c . 7. Hanruay: i. m. 

SÍ—92. o. V. ö. H o r v á t h M-: i. m. II . k. 310—312. o. 
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Damjanich márc. 12-én, mint a középmagyarországí hadsereg pa
rancsnoka, tett jelentést; vezérkari tisztjei: Kleinheinz és Albrecht őr
nagyok74 voltak ekkor. 

A következő naptól kezdve rendeződtek a parancsnoklási viszonyok, 
s ettől kezdve hadteste, mint középmagyaror.szági hadtest, majd márc. 
25-től, mint 3. hadtest szerepelt.75 

Damjanich a honvéd fősereg tavaszi ellentámadásában. 

A téli hadműveletek után, midőn Kossuth hatalmas politikai és ka
tonai szervező munkája nyomán, a magyar nép nagyszerű erőfeszíté-
sével, tevékeny részvételével és lelkes támogatásával ütőképes, új ma
gyar forradalmi hadsereg jött létre, megnyílt a lehetőség a Közép-Tiszá
nál összpontosított honvéd fősereg tavaszi ellentámadására. 

D'embinski lemondatásával előtérbe került a hadsereg egységes ve
zetésének, a legalkalmasabb fővezér személyének kérdése. Mint Kos
suth írta: „Dembinszki lehetetlenné válván, Bem pedig Erdélyben levén 
elfoglalva, csak három egyéniség között lehetett választanom, úgy mint: 
Vetter, Görgei és Damjanich tábornokok közt."76 

Damjanichot a fővezérségre délvidéki sikeres hadműveletei és szol
noki győzelme alkalmasnak mutatták. Dembinski is őt ajánlotta, azzal, 
hogy vállalja alatta a táborkari főnökséget, „mivel ő Damjanichot me
rész, csupa rohamot lehellő katonának tartja, ugyanazt Vetter alatt el
fogadni nem akará ...""" — írta Mészáros. 

Kossuth és a forradalom politikai és katonai vezetői azonban ekkor 
még nem tartották alkalmasnak Damjanichot a fővezérségre. Mészáros 
hadügyminiszter szerint: benne „a küzdő és vitézi tehetség nagyobb, 
mint a haditudomány".78 A Kossuth környezetéhez tartozó Horváth 
Mihály, aki valószínűleg Kossuth véleményét osztotta, erről a kérdésről 
a következőket írta: 

..Damjanicsnál egyes hadtest élén jobb tábornokunk nem volt; egy
aránt erélyes a fegytartásban, gondos hadtestének ellátásában, mint 
bátor és körültekintő a harcban, ő nagy kincse volt seregünknek. . . De 
egy fővezérben megkívántató magasabb hadi kiképzettséggel, s nagyobb 
seregek vezérletének tapasztalatával még ekkor minden deréksége mel
lett sem bírt. S efelett még tábornokságára nézve is legifjabb volt, mely 

74 Je l en t é s a magya ro r szág i hadse regek főpa rancsnokának , T ö r ö k s z e n t m i k 
lós, 1849. m á r c . 12. Ht . Lt . 1849 ir. 182. (51.) sz. csőm. 3. f a s c 22. sz. 

75 Hadse reg főpa rancsnokság 136/2. sz- in tézkedése , Tiszafüred, 1849. márc- 25, 
H t . Lt . 1849. ir . 182. (51.) sz. csőm. 3. fasc. 76. sz . 

76 Kossu th levele Klapkához , 1849. m á r c 9. Klapka György: Emléke imbői -
Budapes t , 1886. 114—115. o. 

11 Mészáros: i. m. I. k . 148. o. 
78 Mészáros: i. m. I. k. 93. o. 
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körülmény az osztrák hadseregben nevelkedett tiszteink közt nem cse
kély fontosságúnak tartatott."70 

Görgey sorozatos engedetlenségei és tiszafüredi súlyos fegyelemsér
tése, valamint az általános helyzetről való tájékozatlansága miatt nem 
volt alkalmas a fővezersegre. így került sor a jól képzett, tehetséges és 
jól tájékozott, bár kevésbbé forradalmi szellemű Vetterre a választás. 
(Görgey valódi egyéniségét és szándékait ekkor még nem ismerték fel.) 

Itt kell megemlítenünk azt a sajnálatos összeszólalkozást, ami Török
szentmiklóson Damjanich ós Vetter főparancsnok közt történt. Vetter 
beszédet intézett Damjanich főtisztjeihez, s ebben — dicséret helyett — 
a fegyelem fenntartására hívta fel a figyelmüket, ellenkező esetben meg
torlásokat helyezve kilátásba. 

Damjanich igazságtalannak tartotta ezeket a szavakat a 3. hadtest, 
a honvédsereg egyik legfegyelmezettebb magasabb egységével szemben. 
Csapatai szellemét és hangulatát féltve, nem tudott lobbanékony termé
szetén uralkodni, s meg nem engedhető hangon visszautasította a beszé
det. Ellentétük már a délvidéki harcokból eredt, ahol a lagerdorfi győ
zelem után Vetter élesen kifogásolta Damjanich egyes csapatainak véres 
harcmodorát. A császári alezredesből lett, magyarul alig beszélő Vetter-
rel szemben Damjanich bizalmatlanságot érzett, s ez most ismét feltá
madt benne. Azonban, míg Lagerdorfnál Vetternek volt igaza, mert kü
lönösen a nemzetiségi vidékeken a véres harcmodor nem helyes poli
tika — bár itt se volt helyes, hogy az eredményeket nem ismerte el kel
lően, — most azonban Horváth Mihály sem helyeselte Vetter fellépé
sét, mondván: „ö . . . egy osztrák tábornok szellemében lépett föl a sza
badság harcosai közöt t . . . E követelés és fenyegetés, melynek elég 
alapja volt ugyan a tiszafüredi jelenetek után, helyén volt volna talán 
hasonló körülmények közt a szigorhoz szokott, gépies szellemű császári 
hadseregben: sehol azonban nem volt volna helytelenebbül alkalmaz
ható, mint a mi seregünk tisztikara előtt. E sereg különféle elemekből 
állott, melyek nem annyira a fegyelem kényszere, s a vak engedelmes
ség szigorú köteléke, mint inkább a honszeretet és szabadság eszméje 
által tartattak össze".80 

Annál kevésbbé volt szerencsés ez a hang, mivel Damjanich és csa
patai nem voltak jelen a tiszafüredi esetnél. 

Kossuth megbízott Vetter becsületességében, azonban ő sem tartotta 
forradalmi szelleműnek, mint egyik levelében írta: „Ismerem Vettert és 
je l lemét . . . Öt nem fűzik olyan kötelékek hazánk ügyéhez, mint ben
nünket, azért vonakodott a parancsnokságot átvenni. De ha már átvette, 

79 Horváth M.: i. m. II. k. 314—315. o. (Kiemelés tőlem. N. K ) 
so Horváth M-: i. m. II. k. 406. O. , 
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akkor inkább darabokra vágatja magát, semhogy visszalépjen, vagy 
Damjanich Vetterrel kapcsolatos további magatartásával is Görgey 

becstelenséget kövessen el."81 

fővezérségre törő célját segítette elő — bár akaratán kívül — ami hibá
jául róható fel. Igaz, hogy később bocsánatot kért Vettertől, megbánva 
magatartását, azonban ezzel a történteken már nem segíthetett. 

Damjanichnak a többi katonai vezetőkkel való viszonya igen jónak 
mondható. Készséges segíteni vágyás, jó bajtársi szellem jellemezte kap
csolatait. A harcok közben támadt nézeteltérések katonai vonatkozásúak 
voltak, s ezeknél az eseteknél az igazság az ő oldalán állott. 

Kezdetben elégedetlen volt Görgeyvel szemben is. Elítélte a kor
mánnyal és Kossuthtal szemben tanúsított engedetlenségeit, hadműveleti 
vezetésével sem értett egyet. A szolnoki győzelem után azonban Görgey-
nek sikerült őt félrevezetnie. S ebben az időszakban jó viszony volt 
köztük. 

A tavaszi ellentámadás stratégiai célját Kossuth tűzte ki. Eszerint: 
az ellenség főerejének szétzúzása után törjenek előre a Dunától északra, 
mentsék fel az ostromlott Komáromot, ami maga után vonja a főváros 
és a nyugati részek ellenségtől való kiürítését.82 

Vetter sikertelen hadműveletei, majd megbetegedése után ápr. 1-én, 
Görgey ideiglenes főparancsnoksága alatt, Bayer és Klapka hadműveleti 
tervei alapján vette kezdetét a fősereg ellentámadása, a dicsőséges „ta
vaszi hadjárat". 

Damjanich ezekben a hadműveletekben hadvezéri képességeinek fé
nyes tanújelét adta. Hadvezéri pályafutásának legmagasabb ívelését 
ezekben a harcokban érte el. Bebizonyította, hogy a tavaszi hadjárat 
részvevői közül ő lett volna a legalkalmasabb fővezér, mint ahogy ő 
volt valóban a legkimagaslóbb vezéri egyéniség is, a döntő csaták és üt
közetek igazi irányítója és vezetője. 

A kivételes katonai képességekkel rendelkező szabadsághős forra
dalmi hadművészetének számos oldalát ismerhetjük meg ezekből a küz
delmekből. Tápióbicske, Isaszeg, Vác, Nagysalló, Komárom voltak az ál
lomásai ennek a győzelmi sorozatnak, melyben Damjanich, hős csapatai 
élén, mindig verhetetlen maradt. Az ő hadteste volt a honvédsereg acél
ökle, amely a legsúlyosabb, döntő csapásokat mérte az ellenségre. 

Az ellenség márc. végén, Windischgrätz parancsnoksága alatt, négy 
hadtest erőben (55.000 fő, 220 ágyú) Pest, Szolnok, Aszód, Balassagyar
mat, Vác térségében, állandó mozgásban, ellenfele ereje és szándéka fe
lől teljes bizonytalanságban, határozott hadműveleti terv nélkül várta a 
magyar főerők támadását. 

*i Kossu th Görgeyhez , Debrecen , 1849 m á r c 23. Ld. 20. jegyzet . 
82 Horváth M.: i. m . I I . k . 413—414. o. 
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A honvédsereg főerői — 1., 2.} 3. és 7. hadtest (52.310 fő, 184 ágyú) — 
m á r a 31-én Gyöngyös és környéke területén összpontosultak, s innen kezd
ték meg az ellentámadás hadműveleteit. 

A hadműveleti terv az volt, hogy az Aszód—Gödöllő körzetében gyü
lekező osztrák főerőket három hadtest délről, a Tápió völgyén át meg
kerüli, oldalba és hátbatámadva megsemmisíti, egy hadtest pedig Hat
van, Gödöllő felé indított korlátolt célú támadással leköti, a főerők ma
nőverét leplezi és biztosítja. 

A hadművelet a főparancsnokság főhadiszállása által ápr. l-re ki
adott menetintézkedéssel indult meg.83 A 3. hadtest a megkerülő erők 
második lépcsőjében, az 1. (Klapka) hadtest mögött indult. 

Ápr. 2-án a 3. osztrák (Schlick) hadtest erőszakos felderítést kísé
relt meg Hatvan felé, előretörését a 7. (Gáspár) hadtest állította meg. 
Az ütközet sorsát a Gáspár kérésére, Damjanich parancsára bevetett 
Wysoczki hadosztály az ellenség déli szárnyának oldalba támadásával 
döntötte el.84 Damjanich a harcba való beavatkozását saját felelősségére 
tette, az intézkedést Görgey Damjanichnak engedte át, mint Klapkához 
írt levelében közölte: 

„ . . . mellőzöm, hogy a nevezett két dandárnak közvetlenül innen pa
rancsot adjak és ezt tenni egészen átengedem Damjanich tábornok úr 
belátásának".85 Damjanich hadvezéri elhatározása tehát már az első 
hadműveleti napon döntőleg esett latba. 

Ugyanígy történt Tápióbicskénél is, a következő ütközetben, ápr. 
4-én. A Klapka-hadtest megtámadta Jellasics Ceglédről Gödöllő felé vo
nuló hadtestének végdandárát, de a lesállásból ellenlökést végrehajtó el
lenség visszaverte, s a pánikba esett fiatal csapatokat sem Klapka, sem 
a közben beérkező Görgey nem tudták megállítani. 

Damjanich Nagykátán öntevékenyen felfejlődtette egy dandárát, s 
felfogta Klapka visszaözönlő hadtestét. Ami Klapkának és Görgeynek 
nem sikerült, azt Damjanich saját személyes beavatkozásával rövid idő 
alatt végrehajtotta. Az idegen csapatokat megállította, rendezte, majd 
harcra kész állapotba hozta. 

Damjanich itt magasabb kötelékben, alparancsnokként vezette had
lestét, de vezéri képessége a többi parancsnok fölé emelte. Parancs 
nélkül, saját elhatározásából lépett harcba, támadásra fejlődtette csapa
tait, s ezzel lehetővé vált a kellő időben való beavatkozása, ami eldön
tötte az ütközet sorsát. Harci szellemét és kiváló harcászati képességeit 
harc jelentésének szavai is mutatják: „ . . .K lapka tábornok úr csapatai 
és az ellenség között harc kezdődött; a hadtest tehát haladéktalanul a 

83 Ht. Lt. 1849. ir. 183. sz. csőm. 4. fasc. 8. sz. 
8-t Horváth M.: i. m. II. k. 415—416. o. 
85 Görgey Klapkához, 1849. ápr. 2. Ht. Lt. 1849. ir. 183. sz. csőm. 4: fasc. 

16. b . sz. 
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Tápió-patak felé nyomult előre, miután egyelőre a Knézich-dandárt az: 
ellenség baloldalának megkerülése és a saját biztosítás végett kikülö
nítette. — A Leiningen dandár az első harcvonalban felvette a harcot és 
az ellenséget szuronnyal a Tápió patak malomhídjától visszavetette".80 

A híd elfoglalása után a Czillich dandár és Nagysándor lovasdandára 
felfejlődött, az ellenséget a községbe, majd azon is túlra visszavetette, 
a dombokon megkapaszkodó osztrákokat szétverte, s Pánd, Tápióság felé 
estig üldözte. 

Az ütközet során kimagaslott a 3. hadtest csapatainak fölényes, for
radalmi hősi szelleme, katonai értéke. Amíg' az 1. hadtest az ellenség 
első csapására megingott, visszavonult, majd pánikba esett, addig a 3. 
hadtest zászlóaljai, a hősiességben egymással versenyezve, szuronyroham-
mal törtek rá a győzelmesen előnyomuló ellenségre. Akik elől egy egész 
hadtest elfutott, azokat a 3. hadtest egy dandára szétverte. Damjanich 
csapatait nem ingatta meg a visszaözönlők pánikhangulata, az erős ellen
séges tűz, hanem fölényes erkölcsi erővel győztek. Az ütközet sorsát 
Damjanich hadteste döntötte el. Klapka maga is beismerte: „Csak a 
Damjaních-féle III-ik hadtestnek . . . megérkezése szabadított ki bennün
ket ebből a kritikus helyzetből. Damjanich legjobb zászlóaljait vezé
nyelte támadásra, megrohanta velük az általunk már föladott helyeket, s 
ezáltal alkalmat adott az én csapataimnak is, hogy összeszedjék magu-
kat".ST 

Mind Hatvannál, mind Tápióbicskénél megvalósítva láthatjuk Dam-
janichnak a szolnoki ütközet után tett ígéretét, egyben fő harci elvét: 
, , . . . én tétlen nem leszek . . . az én csekély számú, de válogatott seregem 
sem lesz tétlen és így ön erélyes támogatásra számíthat".ss 

Damjanichot az ellenség elleni gyűlölete számos forradalmi tettre 
sarkalta. Ebből kifolyólag végeztette ki a hazaáruló kókai és szecsői pa
pot. Amennyire szerette a nép becsületes fiait, a szabadság híveit, any-
nyira gyűlölte és pusztította a haladás ellenségeit. 

1849 április 6-án Isaszegnél került sor a tavaszi hadjárat legnagyobb 
méretű csatájára, melyben a magyar és osztrák főerők csaptak össze. 
A csata győzelmes kimenetelét Damjanich harcászati vezetése, a saját 
elhatározásából hozott hadműveleti intézkedései, valamint csapatainak 
hősi, önfeláldozó helytállása döntő módon segítették elő. 

A főparancsnokság intézkedése alapján a fősereg az egész arcvonal 
szélességében támadáshoz nyomult előre. A jobbszárnyon a 7. hadtest 
Bag elfoglalására. A középen a 3. hadtest Szecsőről a Szentkirályi-erdőn 

86 Damjan ich ha rc j e l en té se az 1849. ápri l is 4-én Tápióbicskéné l lefolyt 
ü tköze t rő l . Ke l t né lkül , Damjan ich s. k. a lá í rásával . Ht. Lt. 1849. ir. 183. (48.) sz: 
csőm. 4. fasc. 35- sz. 

87 Klapka Gy.: i. m. 123—124. o. V. ö. Mészáros L.: i. m. I- k. 161. o. 
88 Damjan ich levele Görgeyhez , Szolnok, 1849. márc . 7 Gelich R.: i. m-

II . k. 486. o. 
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át Isaszegre, a balszárnyon az 1. hadtest Tápiósülyről és Tápiósápról a 
magaslaton át Isaszegre, a második lépcsőben a 2. hadtest Tóalmásról 
Dányba, részeivel Zsámbokra. Indulás ápr. 6-án reggel 5 órakor. 

A 7. hadtest Kmety hadosztály ütközött először össze Bagnál, 12 
órakor, Schlick hadtestének részeivel, azokon rajtaütött, s igen előnyös, 
rejtett, magaslati tüzelőállásából eredményesen lőtte az ellenség oldalát. 
Jellemző a 7. hadtesetnek adott helytelen parancsra, s Gáspár passzív 
vezetésére, melynek következtében az isaszegi csata döntő időszakában 
•ez a kb. 18.000 főnyi hadtest teljesen tétlen maradt, a 7. hadtest vezér
kari főnökének jelentéséből a Kmety kedvező helyzetére utaló követ
kező részlet: „ . . .Ez a hadmozdulat nagy eredménnyel járt volna, ha 
ugyanabban az időben a völgy torkolatba n a másik oldalon előnyomulás 
történt volna. Mivel azonban az intézkedés csak Bagig szólt, a tábornok 
úr elrendelte a visszavonulást ennek a csapatnak is és a hadtest Aszód
nál és Bagnál táborozott".80 

Teljesen helytelen volt Gáspár tábornok tétlensége, de semmivel sem 
menthető Görgey súlyos mulasztása, aki az egész csata alatt egyetlen 
parancsot sem küldött ennek a jelentős erőnek a felhasználására. Ennek 
következtében a csata közben, a le nem kötött Schlick-féle dandárok 
beavatkozása kritikus helyzetet teremtett, súlyos veszteségeket is idé
zett elő a legjobb, 3. hadtestbeli csapatoknál, s a győzelem sem válhatott 
megsemmisítő eredményűvé. 

A főerők harca azzal kezdődött, hogy a Kóka—Dány közötti magas
latokról a 3. hadtest — Knézich és Wysoczki hadosztálya — ügyes harc
mozdulatával, északról a 2. hadtest, délről az 1. hadtest előnyomulásá-
val harc nélkül visszavonulásra kényszerítették az ellenség egy had
osztályát. Majd Damjanich hadteste, utolérve a visszavonuló Rastich-
dandárt, azt megtámadta, s a felgyújtott Királyerdőn át nyugat felé 
visszavetette. 

Eközben Klapka hadtestét, sikeres előnyomulás után, Jellasics túl
ereje visszavetette, Damjanich azonban Kiss Pál dandárát küldte támo
gatására, négy ütegét is felvonultatta, hadtestével pedig erélyes táma
dást indított Isaszeg és az attól északra fekvő magaslatok irányába. 
Jellasics hadtestét arcban és oldalban megverve, Isaszeg mögé döntőleg 
visszavetette. Eközben Klapka hadteste is visszaszorította az ellenség 
jobbszárnyát. 

Damjanich a helyzetet átlátva, s miután Görgey nem volt jelen, 
a siker kiaknázása és jobbszárnyának biztosítása céljából saját felelőssé
gére előrerendelte a 2. hadtestet. A 2. hadtest jelentése ezt így adja elő: 
„ . . . y24 órakor a hadtest parancsnokság Damjanich tábornok úrtól pa-

89 A 6- hadtest vezérkari főnökének jelentése a hadseregfőparancsnokság-
íiak, Gödöllő, 1849. ápr. 8. Bezerédy őrnagy s. k. aláírásával. Ht. Lt. 1849. ir. 183: 
<133) sz. csőm. 4. fasc. 49. sz. 
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rancsőrtiszt által közvetített szóbeli parancsot kapott az Isaszeg felé elő
ny omulásra és hogy a jobbszárnyon vegyen állást. 

Ez a parancs abból az okból nem teljesíttetett, mivel a jobboldalban 
Túrán át a biztonság még kétséges volt, másrészt, mert a hadsereg fő
parancsnokságtól nem érkezett parancs és Damjanich tábornok úr nem 
írásban adta."!)0 

Damjanich előrelátására, helyzetértékelésére és helyes elhatározására,, 
sajnos, a 2. hadtest nem adta meg a szükséges erőt, nem nyomult előre 
idejében. Ennek következtében, valamint a 7. hadtest passzivitása miatt 
történt, hogy a le nem kötött Schlick hadtest legnagyobb része, az e l 
lenséges táborkar, s a helyszínen jelenlévő Windischgrätz utasítására a 
döntő pillanatban északról beavatkozhatott a harcba, s az egész támadó 
magyar erőt, — főleg pedig a jobbszárnyon támadásban lévő Damjanich 
hadtest oldalát és hátát — veszélyeztető ellenlökésbe kezdhetett. 

Damjanich a veszélyes helyzetet felismerve, megállította támadó 
hadtestét, azt az erős ellenséges tűz ellenére, az erdő északi részébe, a 
legnagyobb rendben visszavonta, s ott részeivel északi irányban is arc
vonalat vett föl. Ugyanakkor újból, most már írásban küldött parancsot 
a 2. hadtest számára, hogy azonnal nyomuljon előre, egyrészével az arc
vonal közepén lévő hézagot szállja meg, egy zászlóalj Klapka támoga
tására siessen, 4 zászlóalj, 1 huszárosztály és két üteg pedig az északi 
szárnyat támassza alá. A 2. hadtest vezérkari főnökének előbb hivatko
zott jelentése így ír erről: „ . . .Mihelyt azonban az ágyúszó kivehető 
volt, a hadtest haladéktalanul előretört és a csapatok már mozgásban 
voltak, amikor Damjanich tábornok úr parancsa írásban is megérkezett 
az Isaszeg felé való előnyomulásra." 

Közben Isaszeg felől is ellenlökésre indult az osztrák lovasság és 
gyalogság a magyar állások közepe ellen. A fiatal honvédtüzérség azon
ban, csekélyebb száma ellenére is igen sikeresen vette fel velük a har
cot, mint Klapka írta: , , . . . a 3. hadtest derék ütegei nemcsak rendület
lenül megállották helyüket az ellenség gyilkos tüzelésével szemben, ha
nem oly eredménnyel lődözték az ellenség ütegeit, hogy több szerkocsi
juk a levegőbe röpült, s ágyúikat is egymás után hallgattatták el és űz
ték ki elfoglalt állásaikból."01 

Az osztrák lovasság tömeges támadását a huszárok merész rohamaik
kal szintén visszaverték, s a visszavonulást biztosító két zászlóaljunk is 
hősiesen kitartott az Aulich-hadtest beérkeztéig. A visszavonulást a 
Damjanich-hadtest „9. honvéd zászlóalja és az én hadtestem 34. gyalog
ezredben 3. zászlóalja rettenthetetlen bátorsággal addig fedezték, míg 

90 A 2. hadtest főhadiszállásának jelentése az isaszegi csatáról, 1849. ápr. 8-
Isaszeg melletti táborból. Meszéna alezredes, vezérkari tiszt s. k. aláírásával. 
Eredeti németnyelvű okmány. Ht. Lt. 1849. ir. 183 (48.) sz. csőm. 4. fasc. 34. sz. 

»i Klapka Gy.: í. m. 245—246. o. 
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estére a tartalék Aulich tábornok alatt megérkezett" — jelentette 
Klapka.'''-

Miután az ellenség arcban indított ellenlökését sikeresen visszaver
ték, az ellenség Damjanich jobbszárnya ellen erőszakolta tovább ellen
akcióit. A többszörös túlerejű ellenség az erdős terepen négyszer meg
ismételte szuronyrohamait, Damjanich azonban hős csapatai élén mindet 
visszaverte. Ekkor jelentek meg Aulich tábornok csapatai, s velük egy-
időben az eddig távol időző Görgey. Az 1. hadtest Aulich támogatásával 
újból rohamra indult és elfoglalta Isaszeget, valamint a környező ma
gaslatokat, mire az ellenség Gödöllő felé visszavonult. Legtovább dúlt a 
küzdelem a jobbszárnyon, egész éjjel 23 óráig, azonban , , . . . megjelent. 
Aulich tábornok úr hadteste . . . a mi jobboldalunk támogatására és az. 
ellenséget olyan nyomással vetette vissza, hogy az érezte, miszerint az 
egész vonalon vissza kell vonulnia. . . Az ellenség veresége jelentékeny, 
amit az bizonyít, hogy a következő napon Gödöllő melletti rendkívüli 
állását kardcsapás nélkül feladta"93 — állapította meg Damjanich. 

Az isaszegi csatát a honvédsereg nyerte meg. Az ellenség keményen 
és szívósan harcolt, nagy erőkkel végrehajtott ellenlökéseivel több alka
lommal válságos helyzetet idézett elő. A honvédsereg forradalmi szelle
me, erkölcsi fölénye, hősiessége azonban — Damjanich kiváló harcászati 
és hadműveleti vezetésével, a tartalékhadtest beavatkozásával, a Klapka 
hadtest támadásával, a 3. hadtest szilárd ellenállása mellett — eldöntötte 
a csata sorsát. Az osztrák főerők súlyos veszteségek mellett visszavonul
tak, Windischgrätz végleg lemondott támadási szándékáról, s főerőivel 
Pest előtt védelemre kényszerült. A győzelem a hadműveleti tervben ki
tűzött cél, a Komárom felé való előnyomulás feltételeit biztosította, azon
ban — döntőleg a fővezér, Görgey hibájából — nem válhatott megsem
misítő győzelemmé. Mint Isaszegnél is láttuk, Görgey egyáltalán nem 
vezetett, mindent rábízott alparancsnokaira. A taktikai célt ugyan ki
tűzte, azonban sem a 7. hadtesttel, sem a 2. hadtesttel nem intézkedett,, 
maga jelen sem volt, csak az utolsó mozzanatnál érkezett a harc szín
helyére, s érdeméül csak az tudható be, hogy Klapka visszavonuló had
testét támadásra rendelte Isaszeg ellen. 

A 2. hadtestet tehát nem Bayer ezredes, Görgey vezérkari főnöke, 
még kevésbbé Görgey rendelte előre, hanem Damjanich. S hogy a Schlick 
hadtest beavatkozása nem okozott magyar veresége^ az Damjanich 
Aulichhoz küldött ismételt parancsának köszönhető, öntevékeny, önálló 
hadvezéri elhatározásának, miután Aulich nem volt parancsainak alá
rendelve. 

92 AZ 1. hadtest 473. sz. jelentése a hadsereg főparancsnokságnak, Oroszi, 
1849. ápr. 12. Klapka tábornok s- k. aláírásával. Eredeti, németnyelvű okmány-
Ht. Lt. 1849. ir. 183. (116.) sz. csőm. 4. fasc. 65. sz. 

93 Damjanich-hadtest harcjelentése, kelt nélkül, Damjanich s- k. aláírásá
val. Eredeti németnyelvű okmány. Ht. Lt. 1849. ir. 183. (48) sz. csőm. 4. fasc. 35. sz. 
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Az isaszegi győzelemmel a honvédsereg döntő fölénybe került és a 
kezdeményezést a saját kezébe ragadta. 

Damjanich hadművészetében — az isaszegi csata során — kiemel
hetjük kiváló harcászati vezetését. A hadműveletet igen eredményes 
manőverrel vezette be, mely a többi hadtestek közreműködésével olyan 
helyzetet teremtett, hogy az ellenség kénytelen volt ellenállás kifejtése 
nélkül visszavonulni. Élénk ütemű támadásával, a terep nehézségei elle
nére — meredeken emelkedő, hegyes terep, égő erdő — visszaverte az 
ellenséget. Az erdőből kiérve azonnal felismerte az új helyzetet, s rögtön 
intézkedett, öntevékenyen odaküldött egy dandárt Klapka támogatá
sára, majd igen jól választott támadási irányával arcban és oldalban 
megtámadta, s visszaverte Jellasics hadtestét. 

Rendkívül súlyos feladatot jelentett a csapatok támadásának meg
állítása, rendezett visszavételének megszervezése és végrehajtása, majd 
az új arcvonal felvétele és az elfoglalt állások megtartása a Schlick had
test támadása idején. Kiemelhető itt Damjanich részéről a helyzet gyors 
felismerése, villámgyors új elhatározásának meghozatala, a parancsok 
azonnali kiadása-eljuttatása az egyes harcrendi elemekhez, a szervezett 
és rendezett visszavonulás lebonyolítása az ellenség gyalogsági és tüzér
ségi tüzében, az ellenség aie- és oldaltámadása közben, a rend és fegye
lem fenntartása a válságos helyzetben. A vezér akaratának közlése és 
végrehajtatása, a csapatok és egyes emberek életveszélyben való veze
tése igen nehéz próbára teszik egy hadvezér képességeit. Damjanich 
azonban ezt a súlyos próbát is sikeresen kiállotca. 

Vezető- és manőverezőképességének számos példáját nyújtotta a 
csata további részeiben is. Külön kiemelhetjük azt a szilárd állhatatossá
got, mellyel az erős tüzérséggel támogatott, túlerejű ellenség négyszer 
megújított rohamát 16 órától éjjel 23 óráig, a nehéz, hegyes, erdős tere
pen győzelmesen visszaverte.04 

Damjanich ezt a kiváló haditettet hősi példájával alátámasztott ve
zetése mellett csapatainak forradalmi állhatatosságával, mindhalálig hű 
kitartásával érhette el. 

A 3—5 km-es arcvonalon 9 zászlóalj, 15 lovasszázad, 40 ágyú, mint
egy 12.000 ember vezetése az átszegdelt, hegyes, erdős terepen rendkívül 
nehéz feladatot jelentett, amikor a híradás leggyorsabb eszköze a hír
vivő lovas volt, s amikor az arcvonal egyes részei közt még nagy héza
gok is tátongtak. Valóban csak kiváló, körültekintő, erélyes vezetés és 
jól kiképzett, összeszokott, magas erkölcsi és harci értékű csapatok biz
tosíthatták a sikert. 

A csata végső időszakában még egy súlyos, válságos helyzeten lett 

OÍ Szeremlei Samu: Magyarország k r ó n i k á j a 1848—1849-ben, Pes t , 1867-
II . k. 96—97. o. Rüstow: i. m. I. k. 338—347. o. id. Görgey István: 1848 és 1849-
ből, Budapes t , 1888, I I k. 107—108. o., Kočička: Win te r -Campagne , Olmütz, 1850-, 
Mészáros: i. m. I I : k. 163. o. s t b : 
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úrrá Damjanich vezéri egyénisége. Zászlóaljait a támogatására küldött 
Mihályi-dandár az erdő homályában ellenségnek vélte és élénk csatár
tűz közben hátbatámadta, éppen az osztrák Fiedler- és Möntenuovo-
dandárok rohama alatt. Damjanich azonban erői egy részét nyugodt 
lélekjelenléttel a háta biztosítására küldte s amíg a tévedés ki nem de
rült, két irányú arcvonallal küzdött tovább.0-" 

Rüstow az esettel kapcsolatban a következő megállapítást tette: 
„A magyar csapatok néhány hónap alatt sokat nyertek. Most képesek 
voltak még e zűrzavarral is dacolni, mely 1848 decemberben, vagy 1849 
januárban teljes fölbomlást okozott volna."'"'1 

Rüstow, midőn Damjanich csapatait érték szempontjából általáno
sította a honvédsereg más csapataival, nyilván nem gondolt Jarkovácra. 

Damjanich hadművészetében forradalmi elem a tüzérség felhaszná
lása is, — 32 löveg bevetése egy helyen —, amivel sikerült az arcvonal 
közepén szétzúznia az ellenség ellenlökéseit. 

A harc közben végrehajtott átcsoportosítások mutatják, hogy egy
ségeit mindig a helyzet követelményeinek megfelelően használta fel. 
Hadművészetének jellemvonásai: a harc különböző formáinak — táma
dás, támadásból visszavonulás, majd védelem — megszervezése és vál
toztatása csata közben. 

Harc közben hibákat is követett el Damjanich. Elmulasztotta az Isa-
szeg elleni támadásnál a harcterület felderítését és jobbszárnyának tá
volabbi biztosítását. A felderítés megállapította volna a közeledő ellen
séges dandárokat, nem került volna sor ebben az időpontban a támadás, 
s ezután a veszteségteljes visszavonulás végrehajtására, bevárhatta volna 
az Aulich-hadtest beérkezését, s együttes erővel, a Schlick-dandárok 
ellen indítandó támadással elsöpörhette volna az ellenséges főerőt. 

A felderítés, biztosítás és összeköttetés elhanyagolása általános tünet 
volt a szabadságharc harcászati és hadműveleti vezetésében, holott ren
delkezésre álltak a fölényes számú, kiváló harcértékű huszárezredek. 

Damjanich vezetésében a lovasság felhasználásánál is emelhetünk 
kifogásokat. Szükséges volt a középre, a nagy hézag betöltésére lovas
ságot tenni, azonban a jobbszárnyon sokkal sikeresebben védekezhetett 
volna az ellenséges támadás ellen, ha a Schlick-hadtest oldalába vetette 
volna be lovassága erősebb egységeit. 

Damjanich valószínűleg azért nem intézkedett jobban a jobboldala 
felderítésére és biztosítására, mivel számított a 7. hadtest erélyes le
kötő tevékenységére, valamint oda várta a 2. hadtest beérkezését is, mi
után ilyen értelmű szóbeli parancsot küldött számára. Általában meg
állapíthatjuk, hogy Damjanichot rendszerint ott érték meglepetések, ahol 
a szomszédainak kellett volna tevékenykednie. 

»5 Horváth M-: i. m. II . k. 428. o. 
96 Rüstow: i. m. I. k. 315. o. 

16 H a d t ö r t é n e l m i Köz lemények — 602&/2. 
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Damjanich az isaszegi csatában mint hadműveleti vezető is fénye
sen kitűnt. A 3. hadtest élén, mint egyik alparancsnok indult el, de rö
videsen magához ragadta a vezetést és a kezdeményezést, s ő lett a csata 
igazi vezére. Mutatják ezt a Kóka—Dány közti manőverei, melyekben 
mind a három hadtesttel operált, mutatja ezt az együttműködés a Klapka 
hadtesttel Isaszeg első elfoglalásánál, de különösen kiemelkedő az a 
tette, midőn saját felelősségére parancsot küldött a 2. hadtestnek a jobb
szárnyon való bevetésre, ami — végrehajtása esetén — gyors győzel
met eredményezett volna. Felelőssége tudatában és öntevékenyen adta 
ki írásbeli parancsát is az Aulich-hadtest számára, mely intézkedésével 
biztosította a győzelmet, a 2. hadtestnek a döntő pillanatban való be
érkezését. 

Láthatjuk tehát, hogy ellentétben az eddigi állásponttal, — amely 
szerint Görgey beavatkozása és intézkedései döntötték el az isaszegi 
csata sorsát — nem Görgey, vagy Bayer intézkedett a 2. hadtest beve
tésére, hanem Damjanich, s a győzelmet nem Görgey, a „névleges fő
vezér", hanem a csata igazi hőse, Damjanich biztosította és vívta ki. 

Teljes tárgyilagossággal megállapíthatjuk, hogy az isaszegi csatában 
Damjanich volt a legkiemelkedőbb katonai vezető, a legötletesebb tak
tikus és csapatvezér, a legjobb magasabb parancsnok, ő volt a honvéd
sereg önálló hadműveleti vezetője, igazi hadvezére, akinek a hadművé
szetében találhatjuk meg a forradalmi elemeket. 

Damjanich a következő, váci ütközetben Önálló hadműveleti felada
tot oldott meg. A váci ütközet szerves folytatása volt az eddigi hadmű
veleteknek, s az volt a célja, hogy míg a Pest védelmére visszavonult 
osztrák főerőket részekkel lekötik, a magyar főerőknek Vácon át utat 
törnek Komárom felszabadításához. 

Damjanichnak itt nyílott alkalma arra, hogy két hadtestnyi erővel, 
önálló elhatározása alapján, saját tervei szerint oldja meg Vác elfogla
lásának feladatát. 

Április 9-én a főparancsnokságtól a következő parancsot kapta : 
„III. hadtest. (Damjanich) 

Reggel pont 6 órakor Veresegyházáról Sződön át Vác felé indul, 
megtámadja, igyekszik az ellenségnek Nógrád felé a visszavonulást lehe
tetlenné tenni és őt Balassagyarmat felé szorítja. Azután Vácon innen 
kell táborba szállnia, visszavonulási vonal Veresegyháza és Gödöllő felé. 
I. hadtest. (Klapka) 

V28 órakor Csornádról a III. hadtest számára fent megadott irány
ban, mint tartalék, utána indul."!)T 

97 A hadseregfőparancsnokság No 233. intézkedése 1849. április 10-re, Fő
hadiszállás, Gödöllő, 1849. ápr. 9. Albrecht őrnagy s. k. aláírásával. Eredeti 
németnyelvű okmány. Ht. Lt. 1849. ir. 183. (51) sz. csőm. 4. fasc. 61: sz: 
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Ez a fantázia nélküli támadási intézkedés megoldhatatlan feladatot 
tűzött ki, nem vette számításba a terepet, midőn a Dunára támaszkodó 
ellenség északkeleti irányba való elszorítását akarta elérni, ahelyett, hogy 
a két dandárnyi erőnek a két hadtesttel való megsemmisítését és erélyes 
üldözését tűzte volna ki célul. Ebben az intézkedésben hadvezéri elhatá
rozást nem találhatunk, főleg arra terjedt ki, hogy mikor induljanak a 
hadtestek, — itt sincs nyoma sem a meglépésre való törekvésnek, — ko
rai éjjeli menet és rajtaütés feltételei biztosításának —; hol szálljanak 
táborba, ezt a helyet is hátul jelölte ki; mi legyen a visszavonulási vo
nal. Ebben a döntő időszakban, amikor a legnagyobb erélyre és gyorsa
ságra lett volna szükség, az eddigi hadműveleti sikerek kihasználására 
és kifejlesztésére, Görgey, illetőleg Bayer úgy intézkedett, mintha egy 
nyári nagygyakorlatról lett volna szó, nem pedig a szabadságáért küzdő 
magyar nép élet-halálharcáról. 

Ezzel az intézkedéssel élesen szembeállíthatjuk Damjanich hadvezéri 
elhatározását, erélyes vezetését, sikeres támadását. 

Damjanich az ellenségről annyit tudott, hogy Vácnál két ellenséges 
dandár áll vele szemben, kb. 30 löveggel. A kapót támadási intézkedés 
erős balszárnnyal indítandó arctámadást feltételezett volna. Damjanich 
azonban úgy ítélte meg a helyzetet, hogy feladatát a legnagyobb siker 
reményében és a legkevesebb saját véráldozattal akkor oldhatja meg. 
ha az ellenséget bekeríti és megsemmisíti. Arctámadással az ellenség 
északi — helyesebben nyugati, dunavölgyi — visszavonulásának megaka
dályozását és erőinek Balassagyarmat felé való elszorítását nem érheti 
el. Ezért Klapka egy dandárát (Bobich) a Váctól keletre és északra fekvő 
magaslatokon át az ellenség bekerítésére, visszavonulási útjainak lezá
rására rendelte, hadtestével pedig arcban megtámadta. 

Szolnoknál kétoldali átkarolást hajtott végre, itt pedig már az ellen
ség teljes bekerítésére, megsemmisítésére törekedett. Ez hadvezéri ké
pességeinek újabb vonását, fejlődését mutatja. Szolnoknál is túlerejű 
ellenség beavatkozásával kellett számolnia, itt pedig támadó csapatai 
mögött az egész osztrák főerő állott, melynek erélyes támadása esetén 
két tűz közé kerülhetett, s a magyar fősereg is végzetes helyzetbe sod
ródhatott volna. Ezt a körülményt mérlegelve, Damjanich úgy határo
zott, hogy arctámadó csoportja mögött erős tartalékot képez, Klapka had
testének túlnyomó részéből, s bekerítésre csak egy dandárt különít ki. 
Ezt az elhatározását a különben igen jó harcászati érzékkel rendelkező 
és képzett Klapka ellenvetései ellenére is keresztülvitte. Klapka erről 
így írt.: 

„ . . . Azt akartam, hogy hadtestemmel Dukán és Kósdon át az ellen
ség baloldalába török, Duka előtt azonban azt az utasítást kaptam, hogy 
Damjanich tábornok úr egész erőmmel engem az ő hadteste mögé küld, 
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ezért csak a Bobich dandárt meneteltettem Dukán át az ellenség olda
lába és hadtestem többi részével a tartalékot képeztem."9S 

Damjanich ezzel a csoportosítással kiváló éleslátásáról tett tanúságot. 
Helyes volt az az elhatározása is, hogy amikor a bekerítő csoport 

beavatkozása egyre késett, s észrevette, hogy az ellenség — helyzetét 
felismerve — megkezdte visszavonulását, azonnal megindította arccso-
nortjának támadását. Ezzel megakadályozta, hogy az ellenség kivonhassa 
»erőit csapása alól, de egyben annak a követelménynek is megfelelt, hogy 
minél előbb utat nyisson nyugat felé. 

Ez az elhatározás volt — kiváló helyzetmérlegelése, jó terve, cél
szerű erőcsoportosítása mellett — Damjanich hadvezéri megnyilatkozá
sának másik kiemelkedő része a váci ütközetben. Rugalmas vezetését 
bizonyítja, hogy nem ragaszkodott eredeti tervéhez, amikor az már ve
szélyeztette a sikert, hanem a helyzetnek megfelelően, azonnal új elhatá
rozásra jutott és azt rögtön keresztül is vitte. 

A hős 3. és 9. honvédzászlóalj rohama a Gombás-patak hídjánál el
söpörte az ellenséget, s kiverte Vácról is, ami már szinte természetes
nek mondható ezekről a kiváló csapatokról. Hangsúlyoznunk kell, hogy 
a parancsnok helyes elhatározását csak ilyen szellemű egységek való
síthatják meg. Ezeket a csapatokat Damjanich nevelte naggyá. 

Harcjelentésében ilyen szerény szavakkal írta le a harc lefolyását: 
„Az ellenség (2 dandár, 30 löveggel és 1 röppentyű üteggel) a város előtt 
a kitűnő állást elfoglalta és teljes erővel állta a támadást, tüzérségünk 
és rohamoszlopaink erőszakolt előrehatolása folytán azonban nagyon 
hamar kivettetett minden állásából és még a Dunaparton, a támadó osz
lopokra szórt heves röppentyűtűz sem tudta azok előrehatolását meg
akasztani. A rohamoszlopok előretörtek és az ellenség a főutcában ví
vott heves harc után futva hagyta el a várost."99 

Vácnál is bekövetkezett az, ami Szolnoknál történt, hogy az együtt
működő egység nem hajtotta végre a kellő időben, s összhangban fel
adatát, s emiatt az ellenséget nem lehetett teljesen megsemmisíteni. 
A 3. hadtest azonban kemény utcai harc után, így is súlyos veszteségeket 
okozott az ellenségnek, feladatát teljesítette, megnyitotta az utat 
Komárom felé. 

Az ellenség, a Vác mögött lévő magaslatokon felvonult lövegei vé
delme alatt, ismételten ellenállást kísérelt meg, azonban északi irány
ban megkerülve és baloldalában megtámadva három állásából is kiver-

98 Az 1. hadtest 473. sz. jelentése a hadseregfőparancsnokságnak, Oroszi, 
1849. ápr. 12. Klapka tábornok s. k aláírásával. Eredeti németnyelvű okmány. 
H t Lt. 1849- ir . 183 (116) sz. csőm. 4. fasc. 65. sz. 

os Damjanich tábornok hadtestének harcjelentése Vác elfoglalásáról 28/H 
számhoz, kelt nélkül. Damjanich s. k. aláírásával, hadrend melléklettel. Eredeti 
németnyelvű okmány. Ht. Lt. 1849. ir. 183. (116) sz. csőm. 4. fasc. 64. a. sz. 
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ték, s maradék erői Verőce felé visszavonultak. Az előbb idézett jelen
tés az üldözésről a következőket írta: 

„A terep kedvezőtlensége... a beállott rossz időjárás és ezáltal a 
csapatoknál beállott kifáradás az ellenségnek csak gyenge üldözését 
engedték meg." 

A győzelemben a hős csapatok élén kiválóan működtek Damjanich 
munkatársai, alparancsnokai, mint Horváth Mihály megörökítette: 

„Hadaink vezényletében... kiváltképpen a nemrégen tábornokká 
kinevezett Nagy-Sándor, Vysoczki, Knézics, Kiss Pál és Leiningen ezre
desek, Czillich és Kökényessy alezredesek tüntették ki magukat. De mind 
ezek felett méltán dicsőíttetett Földváry Károly alezredes, ki e nap hőse 
vala s vitézségével elhatározá az ütközetet. ' A derék alezredest a tiszti
kar ezóta ia .legvitézebb magyar harczfinak' czímezé. A tábornok őt a 
másodrendű érdemjellel kívánta feldíszíttetni."100 

Damjanich hadművészetében a váci ütközetnél is kiemelkedő jelen
ség volt a tüzérség együttes alkalmazása, amiből látható, hogy Damja
nich felismerte és tudatosan alkalmazta a tüzérség helyes felhasználásá
nak ezt a forradalmi elvét. A mintegy négyórás tüzérségi tűzharcban, 
a támadás bevezetésénél, a hadtest egész tüzérsége résztvett. Damjanich 
magára akarta vonni s fel akarta fejlődtetni az ellenséget, hogy ezalatt 
a bekerítő csoport lezárhassa a visszavonulási utakat. 

A lovasságot tartalékban tartotta, s csak az utóvédállások ellen 
vetette be, Vác elfoglalása után. A sikert itt sem követte az erélyes ül

dözés, ami megsemmisítő eredményt hozhatott volna. A lovasság helyes 
és eredményes alkalmazására kedvező lehetőség lett volna, ha a bekerítő 
csoportba nagyabb számú lovasságot osztott volna be. A bekerítő cso
port összeállítása elvileg helyes volt, vegyes fegyvernemekből állott. 
Elkésének oka abban rejlett, ami Damjanich törzsének hibája volt, 
hogy a menetidő kiszámításánál nem vették eléggé tekintetbe az isme
retlen, hegyes terepet, a rossz időjárási- és útviszonyokat, s erre a fon
tos feladatra nem a legjobb csapatokat használták fel. Ha nagyobb 
számú lovasságot vetettek volna be, szekéren szállított gyalogsággal, 
lovastüzérséggel, megbízható helyiismeretű vezetőkkel, s korábban indí
tották volna el őket, a teljes siker nem maradt volna el. Lgy alkalmaz
ták gyalogságukat a Délvidéken a szerb felkelők is, s így lepte meg 

Damjanich is Lagerdorfnál az ellenséget. 
A váci győzelem nagy jelentőségű volt. A honvédsereg egy része, alig 

100 Horváth M-: i. m. II. k. 437. o. A Gombás patak hídjánál, a pusztító 
tűz elől a lengyel légió súlyos veszteségek közben visszahőkölt. Földváry al
ezredes erre megragadta a lengyelek zászlaját, elkiáltotta magát: „Utánam, 
fiúk, hiszen a miénk ez a haza!" Haláltmegvetően tört utána a 3. zászlóalj. 
Kilőtték Földváry alól a lovat, erre másik lóra ült, s tovább vezette a rohamot. 
Fzt is kilőtték alóla, akkor gyalog vezette tovább, diadalra a hősöket. Hegyesi: 
i. m. 154—157- old. 
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20 kilométerre az osztrák főerők oldalától, megverte és visszavonu
lásra kényszerítette a jól védhető állásban lévő, erős tüzérséggel ren
delkező osztrák sorhadosztályt. Mintegy 150 halott és sebesült saját vesz
teséggel szemben az ellenség l tábornokot, több tisztet, 343 halottat és 
•sebesültet veszített, számos fogoly mellett, kiknek nagyrésze beállott a 
lengyel légióba. Zsákmány: 3 ágyú, 1 teljes hadihídoszlop, számos hadi
eszköz, fegyver, 1 többezer mérő gabonahajó gabonával.101 A győzelem 
legfőbb jelentőségét az adta meg, hogy Vác elfoglalásával a nyugat felé 
vezető út kulcspontja került magyar kézre, megnyílt az út a további 
hadműveletekhez, olyan kedvező manőverezési lehetőség feltételeit biz
tosította, ami a további sikeres harcok hatásával együtt az ország kiürí
tésére kényszerítette az osztrák főerőket. A váci győzelem egyik közvet
len következménye volt Windischgrätz osztrák főparancsnok leváltása is, 
ami éppen a hadműveletek dönitő időszakában egyidőre zavart okozott 
az osztrák erők vezetésében. 

Április 19-én, a nagysallói csatában újból Damjanich volt a harcoló 
magyar főerők önálló és valóságos parancsnoka és vezetője. Görgey a 
csata színhelyétől távol, légvonalban kb. 14 km-re, Léván tartózkodott és 
a csata menetébe egyáltalán nem avatkozott bele. Damjanich nem volt 
megbízva a főerők vezetésével, azonban magához ragadta a kezdemé
nyezést, s a többi hadtestparancsnokok alávetették magukat vezérlő 
akaratának. 

A főparancsnokság tevékenysége kimerült abban, hogy a megáradt 
Garamon való átkelést sürgette, s menetintézkedéseket adott ki április 
18-ra 102 és 20-ra.103 Ugyanakkor a felderítésre mit sem tett, s csapatait 
vaktában indította Komárom felé, anélkül, hogy az ellenség helyzetéről 
bármi biztosat tudott volna. 

A magyar főerők célja: a körülzárt Komárom várának felszaba
dítása volt. Az 1. és 3. hadtest ápr. 18-án Garamlök, Alsópél, Derezslény 
vonalát érte el, a 7. hadtest még a Garam keleti partján, Zsemlér, Szt. 
György körletében, Kmety hadosztálya Vácnál volt, a 2. hadtest pedig 
Pest előtt kötötte le az osztrák főerőket. 

Az osztrák főerők még — a 2. vázlat szerinti helyzetben — Pest-
Budán voltak, az új főparancsnok, Weiden főhadiszállása Esztergomban. 
A császári udvar a félelmes magyar előretörés hírére, Weiden segély

sürgetéseire a német örökös tartományokban összeszedett minden nélkü
lözhető erőt és abból egy újabb, 4. hadtestet állított össze, s küldött a 
Duna balpartján előre, azzal az utasítással, hogy Komárom felmentését 

íoi Horváth M.: i. m. II. k. 435—437. o. 
102 Hadse reg főpa rancsnokság mene t i n t ézkedése ápr . 18-ra, ke l t é s a lá í rás 

n é l k ü l , No 68. H. H t Lt . 1849. ir . 183. (13) sz. csőm. 4. fasc. 132. sz. 
103 Hadse reg főpa rancsnokság 326. sz. mene t in t ézkedése , Főhadiszál lás , Léva, 

1849. ápr . 18. Görgey s- k. a lá í rásáva l . Ht . Lt . 1849. ir . 183. (51.) sz . c sőm. 4. 
fasc . 148. sz. 
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akadályozza meg.104 A hadtest vezetését ápr. 17-én Wohlgemuth tábor
nok vette át. aki az olasz-osztrák háborúban Custozzánál kitűnt az 
osztrák vezérek közül. Ez a hadtest 3 dandárból állott, nagyrészt jól kép
zett osztrák gránátosokból, válogatott sorkatonákból. Hozzá csatlakoztak 
a komáromi ostromló sereg egyes részei, Jablonowszky Vácról elűzött 
hadosztályának zöme, még 18-án este. 19-én pedig még 3 osztrák dan
dár érkezett be Esztergom felől, a csata közben. Az ellenség egészben 
véve 24—26.000 embert számlált, amivel szemben a magyar 1. és 3. had
test mindössze 18.000 főt tett ki, a 7. hadtest még a Garam túlsó partján 
állt.lor-

Damjanich azonban felderítése alapján ápr. 18-án csak annyit tudott, 
hogy két ellenséges dandár van útban, az egyik a Garam mentén Zseliz 
felé, a másik Ágóra, részeivel elérte Nagysallót, másnapi menetcélját.100 

Wysoczki, a kiváló lengyel szabadságharcos azonnal félszázad huszárt 
küldött felderítésre Nagysallóra. 

Damjanich a hírek alapján azonnal megítélte a helyzetet, s elhatá
rozását az alábbiak szerint jelentette, amiből tevékeny, mindig segíteni 
kész magatartását láthatjuk: 

„ . . . Ennek az előnyomulásnak nem lehet más célja, mint hogy Gás
pár tábornok hadtestének átkelését Vészeiénél akadályozza. 

Ennélfogva a Czillich dandárnak Baj kán és a Leiningen-, valamint 
a Kökényessy-dandárnak Alsó- és Felső-Váradon parancsot adtam, hogy 
ha Gáspár tábornok hadteste szétbontakozás közben megtámadtatnék, az 
ő támogatására haladéktalanul nyomuljanak előre és az ellenség szán
dékát hiúsítsák meg. 

Ha az ellenség nem nyomul előre, és nem 'támad, akkor a menetin
tézkedésben elrendeltek szerint Nagysalló felé fogunk elvonulni."107 

Április 19-én reggel 8 órakor újból jelentette a helyzetet és tett in
tézkedéseit, melyekből kitűnik, hogy 3 ellenséges zászlóalj, 2 osztály 
lovasság és 1 üteg érkezett Nagysallóba, s ott fosztogatni kezdett. Dam
janich erélyes intézkedésével elrendelte, hogy a Czillich és Leiningen 
dandár, tartalékban a Kökényessy dandár „üssön rajta a csőcseléken és 
verje szét" - - előreláthatóan és minden eshetőségre készen többi erőit 

104 Horváth M-: i. m. II. k. 434. és 441. o. 
los Klapka: i. m. 249. o. Horváth M.: i. m. II. k. 450. o. az ellenséget 20—22.000 

főre teszi, az l-,3. és 7. hadtestet a távollévő Kmetyvel együtt 30000-re, ha le
vonjuk a csatából távolmaradt 7. hdt-beli erőket, Klapka létszámadata elfogad
ható. 

10« 1. hadosztályparancsnok jelentése Damjanichnak, Bajka, 1849. ápr. 18. 
Wysoczki ezredes s. k. aláírásával. Eredeti németnyelvű okmány. Ht. Lt. 1849. ir. 
183. (13.) sz. csőm. 4. fasc. 138. sz. 

107 Damjanich 3. hadtestének jelentése a hadseregfőparancsnokságnak, Nagy-
kálna, 1849. ápr. 19. reggel 2 órakor. Damjanich tábornok parancsára: Benkő vk. 
százados (Knézich 1. dd. vk. tisztje) s k. aláírásával. Eredeti németnyelvű ok
mány. Ht. Lt. 1849. ir. 183. (116) sz. csőm. 4. fasc. 138. sz. 
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készenlétben tartotta, „hogyha ez csak egy nagyobb ellenséges erő lep
lezésére szolgál."108 

A nagysallói csata igen változatos harccselekményekből állott. 
Damjanich összevont erőivel, teljes együttműködésben Klapka hadtesté
vel, majd a csata második felében a Gáspár-hadtest részeivel, egyenként 
verte meg a részenként bevetett osztrák erőket, s zúzta szét a „custozzai 
hős"-nek nevezett Wohlgemuth osztrák császári tábornok minden tervét, 
egész hadtestét. 

A csatát Klapka tábornok kezdte meg hadtestével, a Hölvény és Kis-
salló előtti magaslaton előnyös állásban felvonult ellenséges dandárok 

balszárnya ellen. Ehhez csatlakozott a 3. hadtestnek előbb a tüzérsége, 
majd a gyalogsága, a Czillich- és Leiningen-dandár, balról a Wysoczki-
hadosztály. Megrohamozták Nagysalló községet és szuronyrohammal, ke
mény harc után elfoglalták. Nagy-Sándor lovasdandára pedig az ellen
ség balszárnya mögött elhelyezett tüzérséget oldalbatámadta és vissza
vonulásra kényszerítette Málas felé. Három erős dandárt és négy üteget 
vertek itt vissza, mely a községtől délnyugatra lévő magaslatokon azon
ban újból megkapaszkodott. 

Az ellenség a közben beérkező új három dandárral megerősödve, 
arcvonalát megszilárdította, sőt balszárnya Klapka hadtestének jobb
szárnyát átkarolta és visszavetette. Damjanich erre két dandár meg
erősítést küldött Klapka fenyegetett jobbszárnya támogatására (Köké-
nyessy és Kiss Pál dd.), balszárnyát erélyes támadásra előrevetette s a 
közép lendületes támadásával két részre vágta az ellenség erőit. Most 
a harmadik hadtest kiváló csapataival, lovasságával, a felkérésére beér
kező Gáspár hadtest egyes gyalogos és főleg lovas részeivel teljesen meg
rendítette az ellenség szétszabdalt csapatait, s azokat délnyugati irány
ban üldözte, a megálló részeket levágta, vagy bekerítette és elfogta. 

A harc késő estig folyt. A lendületes támadás és erélyes üldözés 
alatt az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett és részeire bomlott 
szét. Damjanich jelentése szerint: „Az ellenség a csata végeztével álta
lában mindenütt rendetlenségben menekült és a teljes megsemmisüléstől 

való megmenekedését csak a kedvező, őt mindenütt védő terepnek kö
szönhette. 

Balszárnya Vezekényen és Faj kürtön át futott, hadközepét és jobb
szárnyát a Nagy-Sándor tábornok úr vezette lovasság Nagymálason és 
Csekén át üldözte. A leszálló éj vetett véget ia további üldözésnek. A mi 
veszteségünk nem volt jelentékeny. Az ellenség általában sokszáz halot
tat és több mint 1000 foglyot vesztett, közte számos tisztet . . ."10í) 

108 Damjan ich sa já tkezű leg í r t j e l en tése a hadse reg főpa rancsnokságnak , 
N a g y k á l n a , 1849. ápr . 19. d. e. 8 ó rakor , s. k . a lá í rásáva l . E r e d e t i n é m e t n y e l v ű 
o k m á n y . Ht. Lt . 1849. ir. 183. (116) sz. csőm. 4. fasc. 139. sz. 

109 Damjan ich t á b o r n o k 77. H. sz. Harc je len tése , K o m á r o m , 1849. ápr . 22. 
D a m j a n i c h s. k . a lá í rásáva l . E rede t i n é m e t n y e l v ű o k m á n y . Ht . L t . 1849. ir . 183. 
(116.) sz. csőm. 4. f a s c 142. sz. 
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Az ellenség vesztesége igen jelentős volt. Más források szerint 2000 
halott és sebesült, 2000-nél több fogoly, 4 ágyú, 22 lő- és szertárkocsi, 
sok ló és fegyver volt az eredmény,110 ami 18—20 százalékos embervesz
teséget jelent. 

A nagysallói csata egyike volt a szabadságharc legeredményesebb 
és legvéresebb csatáinak, melyben Damjanich hadvezéri képességei teljes 
mértékben kibontakoztak. Görgey itt már meg sem jelent, mindent rá
bízott hadtestparancsnokaira, s így Damjanich saját elhatározásából 
maga vezette a csatát, a legteljesebb együttműködésben a többi hadtes
tekkel. 

A Damjanich főirányítása — Klapka, Wysoczki, Pöltenberg, Nagy-
Sándor, Guyon és a többi hős alparancsnok — által vezetett dicső hon
védsereg fényes győzelmével szabaddá tette az utat Komárom ostrom
lott várának felszabadításához. 

A nagysallói csatában a honvéd fősereg hadműveleti meglepetést 
okozott az ellenségnek. Damjanich erélyes és ötletes hadvezetésével fel
vonulás közben ütött rajta az egyes ellenséges erőkön, még azok egye
sülése előtt. Meghiúsította szétbontakozásukat és együttműködésüket 
szétzúzta. A fegyvernemek kiváló, sajátosságuknak megfelelő, újszerű 

felhasználásával, a magasabb egységek összműködésének példás meg
szervezésével, a harc dinamikájában hozott céltudatos és eredményre 
vezető intézkedéseivel hadvezéri képességeinek kiváló példáját adta. 

A honvédsereg a tavaszi hadjárat sikeres manőverével és az ellen
ségnek okozott, élőerőben, anyagban és erkölcsiekben megmutatkozó 
veszteségekkel oly súlyos helyzetbe hozta az osztrák főerőket, hogy azok
nak sietve ki kellett üríteniök az ország területét, hacsak nem akartak 
teljesen megsemmisülni. 

A nagysallói győzelem hadművelet?, Sőt kihatásaiban hadászati 
jelentőségű volt. Lehetőség nyílt arra, hogy a visszavonulásra kénysze-
rített ellenséges főerőket, oldalba és hátba támadva, megsemmisítsék. 

Sőt Ausztriába törve, eldöntsék a háború sorsát, a forradalmat nyugat 
felé kiterjesztve, az egész emberi haladás sorsára befolyást gyakoroló 
eseményeket idézzenek elő. Már a váci győzelem után nagy lelkesedés 
és izgalom keletkezett Bécs forradalmi népében, mely „ .. .alig titkolta 
örömét a magyar seregek győzedelme fölött, ettől várván Ausztria ré
szére is szabadulást az alkotmány álczája alá rejtett abszolutizmustól"113 

—' írta Horváth Mihály. 
Ebben az időpontban az osztrák hadsereg teljes megverésére megvolt 

minden reális alap és lehetőség. Az osztrák hadsereg a nagy vesztesé
gek mellett nagyfokú lőszerhiányban is szenvedett. A császári hadveze
tés a 4. hadtest felállításával és bevetésével a rendelkezésére álló utolsó 

no Horváth M.: i. m. II. k. 453. o. 
m Horváth M.: i. m. II. k. 439—440 o. 
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tartalékát dobta be a küzdelembe. Az osztrák hadsereg erkölcsi ereje is 
úgy megtört, hogy mint Weiden főparancsnok Radetzkyhez írt levelei 
bizonyítják, egy magyar támadás katasztrófába sodorta volna a császári 
Ausztriát. 

Damjanich a nagysallói csata után is élénk figyelemmel kísérte a 
hadieseményeket, készen arra, hogy erélyes akcióval támogasson min
den, az ellenség megsemmisítésére, vagy gyöngítésére irányuló műve
letet. A Komáromba való menet közben, ápr. 21-én Nagy-Sándor tábor
nok vezetése alatt 4 osztály lovasságot küldött egy lovasüteggel előre 
Komáromba, annak a hírére, hogy a várőrség kitörést kísérel meg.112 

Damjanich Nagysalló után, ápr. 26-án résztvett a Komárom Duna
jobbparti ostromzárának szétzúzására irányuló nagyszabású kitörésben. 
A hadművelet legdöntőbb részében, az éjjeli átkelés után történő rajta
ütésben a 3. hadtest legjobb csapatai vettek részt. Damjanich erről így 
írt: „Már 25-én este elrendeltetett a hadtest Knézich hadosztályának, 
hogy a Dunán átkelve éjjeli rajtaütést intézzen az ellenséges ostrom
zárak és ütegek ellen, mely 6 db huszonnégyfontos ostromlöveg és jelen
tékeny lőszer zsákmányolásával, továbbá néhányszáz főnyi ellenség fog
lyul ejtésével .'tökéletesen sikerült is. 

. . . A csapatok magatartása ennek az ütközetnek a során is kiváló 
volt, különösen a tüzérséget kell dicsérőleg kiemelnem, ezen a napon 
mindenképpen ragyogóan cselekedett."113 

Damjanichnak a 26-i harcban kifejtett tevékenységéből főleg há
rom jellemző mozzanatot emelhetünk ki: 

— Felismerte, hogy a kitörés csak akkor lehet eredményes, ha egy 
ponton, nagy erők összevonásával indítják meg a támadást az ostrom
zár áttörésére, s ehhez ő valóban összevont a középre minden erőt, amit 
csak lehetett, a saját dandárain kívül még az 1. hadtest csapataiból is 
sokat. 

— A támadást az arcvonal közepén, Schlick ellen, határozottan és 
erélyesen indította meg, bár a szárnyak gyengesége miatt nem fejt
hette ki szokásos támadási lendületét. 

— Az ellenség ellenlökésének elhárításánál szilárd állhatatosság
gal állt ellen az elért terepszakaszon, s azt végig kézben tartotta. 

Komárom felszabadításával az 1849->es dicsőséges tavaszi hadjárat 
befejeződött. Ezt a történelmi eseményt a következő szavakkal jelen
tette a főparancsnokság Kossuth Lajos kormányzónak: 

„Damjanich és Klapka hadtestei a megszállva tartott Komárom fel
szabadítását ma végképp befejezték; a Duna jobb partján lévő ütegeket 

u s Damjanich jelentése a hadseregfőparancsnokságnak, Szentpéter, 1849. 
ápr. 21. Damjanich s. k. aláírásával. Eredeti németnyelvű okmány Ht. Lt. 1849. 
ir. 183. (116.) sz. csőm. 4. fasc. 174. sz. 

113 Damjanich 3. hadtestének 132. sz. Harcjelentése, Komárom, 1849. ápr. 28-
Damjanich s. k. aláírásával. Ht. Lt 1849. ir. 183. (116.) sz. csőm. 4. íasc. 212. sz_ 
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rohammal bevették és ez alkalommal 6 huszonnégyfontos ágyút és 2 ta
rackot elfogtak, továbbá 600 foglyot tettek, köztük a Deutschmeister 
gyalogságnak egész gránátos osztálya tisztestül. 

A fősereg a Duna jobb partján áll; — az oszitrák sereg visszavonul, 
a mennyire kivehető, Győr felé. 

Tegnap seregeink Pestre bevonultak."114 

Damjanich katonai ténykedéseit Komáromnál egyidőre befejezte. Ápr. 
28-án végzetes baleset áldozata lett. Lábát bokában eltörte, s többé meg 
sem gyógyult. 

Damjanichot, hős csapatai élén, csak egy cél vezette: 
„Lelkemben egy gondolat nőtt nagyra: hazánk megszabadítása. 

Fogjunk tehát testvérileg kezet, és amennyit emberek bírnak, emberek 
végre is hajtandják" — írta az ekkor még hasonló gondolkodásúnak vélt 
Görgeynek, a szolnoki győzelem utáni napokban.113 

A tavaszi hadjárat vége felé azonban, amikor nyilvánvaló lett Görgey 
igazi szándéka, önző, egyéni célokat követő eljárása, hazafiatlan maga
tartása, amikor megismerte a Görgey körében dívó szokásokat, a Kos
suthtal és a forradalom vezetőivel szemben megnyilvánuló ellenséges 
hangulatot, hadtestének a harcból való állandó kivonását, erősen kétel
kedni kezdett Görgey hazafiasságában, amit ki is fejezett. Midőn Ko
máromban betegen feküdt, elutazása előtt barátai elbúcsúztak tőle, egye
dül Görgey nem jött el, kimentette magát, Damjanich a mentegetőzésre 
megszokott őszinteségével így válaszolt: 

„Nem kívánom én, hogy eljöjjön. Azt sem kívánom, hogy velem 
rokonszenvezzen, vagy nézetemet egészben ossza, én is ember vagyok, 

mint a többi, de annyit mondjon meg neki nevemben, hogy az ügyet 
szeresse, melyért mindnyájan egy zászló alatt küzdünk, melynek érdekei 
sokkal szentebbek, semhogy azokat egyéni érdekünk, vagy netalán ellen
szenvünknek föláldozhatnánk."1 U1 

Amikor, >a győzelmes tavaszi hadjárat befejeztével, a vert osztrák 
sereg Bécs felé menekült, s Görgey az üldözés helyett Budának fordította 
a magyar seregeket, Damjanich már törött lábbal feküdt a betegágyban. 
Május 15-én meglátogatta Puky kormánybiztos, aki már jóval előbb — 
Kossuthhoz tett felterjesztésében — árulási szándékkal vádolta Gör
geyt.117 Beszélgetés közben Damjanich is osztotta nézeteit Görgeyről, s 
keserűen mondotta, hogyha nem lenne beteg, fellépne vele szemben. 
Horváth Mihály így írta le ezt a jelenetet: 

11+ A magyar hadsereg főparancsnoka No 397., No 56-, No 29. H. sz. jelen
tése Kossuth Lajos Kormányzónak, Főhadiszállás, Komárom, 1849. ápr. 26. Görgey 
távollétében: Molnár alezredes, fővezér karsegéd s. k. aláírásával. Eredeti ma
gyarnyelvű okmány. Ht. Lt. 1849. ir. 183. (116.) sz. csőm. 4. fasc. 210. sz. 

u s Damjanich levele Görgeyhez, Szolnok, 1849. márc. 7. Gelich: R-: i. m. 
II. k. 486. o. 

HG Vadnay Károly: Nagy képes naptár 1862. Budapest, 73. o 
117 Horváth M.: i. m. II. k. 461—462. o. 



254 Nagy Kálmán alezredes 

„ . . . Érzi maga a hős tábornok is, mennyire közös a haza sorsa az 
övével . . . Görgeyről folyván a szó, monda: ,meglássa, barátom, ezen em
ber elárulja még hazánkat'; s könnybe lábadt szemekkel lábára mutatva 
kiálta fel: ,Hej, csak e láb ne tört volna el!" l l s 

Ö lett volna az egyetlen a honvédsereg tábornokai közül, aki haza
szeretete mellett erélyével és erkölcsi bátorságával ellensúlyozhatta volna 
Görgey bűnös tevékenységét — állapította meg Horváth Mihály — (fent 
idézett helyen) a forradalom felbomló időszakában. 

Életrajzírója, Damjanich özvegyének levele alapján, azt állítja, hogy 
Aradon, a világosi fegyverletétel előtt el akarta fogatni Görgeyt. Hivatta, 
hogy keresse fel, de erre nem került sor, Görgey visszautasította 
a hívást.119 

A forradalom néhány személyiségével történt nézeteltéréséből a 
burzsoá történetírók azt a következtetést vonták le, hogy Damjanich 
összeférhetetlen egyéniség volt, aki gyakran összekülönbözött az embe
rekkel. Ha alaposan megvizsgáljuk azonban a nézeteltérések okait és 
körülményeit, rájövünk arra, hogy az esetek legnagyobb részében Dam-
janichnak volt teljesen igaza, s azok soha nem az ő egyéni céljaiból ki
folyólag keletkeztek. Damjanich a szabadságharc érdekeit sértő, vagy 
veszélyeztető mulasztások, hibák miatt vonta felelősségre azok elköve
tőit. Szeme előtt csak a forradalom érdeke lebegett, s ha hibát észlelt, 
igyekezett azt forradalmi módon kiküszöbölni. Nézeteltéréseinek forrása 
tehát, ha közben hibákat követett is el, a legönzetlenebb haza- és szabad
ságszeretet volt. Az összetűzéseknél Damjanichot szangvinikus, könnyen 
indulatba jövő természete, forradalmi jelleme kemény és néha nyers 
megnyilatkozásokra ragadta. Forradalmi háborús időszakban azonban 
rendszerint nincs idő, vagy lehetőség a szavak megválogatására. S indító 
okainak tisztasága ad magyarázatot erélyes fellépéseinek. 

Damjanich akkor esett ki a harcból, amikor határozott, hűséges, ki
próbált, forradalmi egyéniségére a hazának legnagyobb szüksége lett 
volna, s amikor hadvezéri tehetségével az egész forradalom sorsát el
határozó katonai helyzetben döntő befolyást gyakorolhatott volna az 
események menetére. A Főhadiszállás jelentése így írt balesetéről: 
„ . . . A hadseregnek minden embere fájdalmasan érzi e nagy veszteséget 
és úgy hiszem, azt honunk minden hű fia hasonlóan érzendi, mert pótol-

118 Horváth M.: i. m. II. k. 502. o. 
119 özv. Damjanichné levele Hamvay Ödönhöz, 1903. dec. 18. Közli: Hamvay 

Ö-: Damjanich levele nejéhez, 92. o. A levél így írja le az esetet: „Görgey a 
fegyverletételi nap előtt íelkereste ő t . . . Férjem csendes volt, délután egy tisz
tet a városba küldött és kérette Görgeyt, hogy csak 5 percre jöjjön a várba. 
A tiszt visszajött azon válasszal, hogy már lehetetlen, mert már kocsira szállt 
Világosra. Férjem indulatosan felkiáltott, talán megérezte, hogy a várat el nem 
hagyná!" 



Damjanich, a forradalmi hadvezér 255 

hatatlan." Kossuth a jelentéshez többek közt a következő megjegyzést 
fűzte: „ . . . e baleset országos csapás."120 

Damjanich mint az aradi vár parancsnoka. 

Damjanichot ezidőben meggyógyítani nem tudták, azonban midőn 
állapotában némi javulás állott be, törött lábbal is további katonai iszol-
gálatot vállalt a szabadságharc érdekében. 1849 júl. 10-én átvette Arad 
várának parancsnokságát. 

Ebben a minőségében is mindent megtett, hogy a várat komoly véde
lem kifejtésére alkalmas állapotba hozza. Kijavíttatta a hosszas ostrom 
által megrongált bástyákat, földtöltéseket; a fegyverzetet, lövegeket mű
ködőképessé tétette, a 3800 főnyi őrség kiképzéséről intézkedett, a rak
tárakat bőven ellátta lőszerrel, élelemmel. Érezte, hogy még nagy fel
adatok várnak az ország védelmének erre a fontos pontjára. 

Arad várának parancsnokaként azonban már nem tudott beavat
kozni a rohamosan gördülő, végzetes események menetébe. A temesvári 
csatavesztés után Schlick csapatai aug. 12-én elértek a vár falaihoz és 
megadásra szólították fel Damjanichot. 

A betegágyhoz kötött vezér határozott és hajthatatlan szilárdságú, 
forradalmi egyéniségét nem tudta érvényesíteni. Hűséges, vitéz csapatai 
távol voltak, a vár tisztjeinek haditanácsa pedig, erélyes tiltakozása elle
nére, elhatározta a vár átadását a cári csapatoknak. Az osztrákok előtt 
ők sem akarták letenni a fegyvert. A világosi fegyverletétel napján ér
keztek a haditanács küldöttei a cári főparancsnoksághoz, s felajánlották, 
hogy feladják a várat. Buturlin cári tábornok folytatott azután tárgya
lást Aradon, miközben Damjanich megpróbált csapatainak szabad elvo
nulást biztosítani, azonban csak szóbeli ígéreteket kapott. 1849 aug. 
17-én cári csapatok szállták meg a várat, ígéretüket azonban megszeg
ték, s Damjanichot, a tisztekkel és harcosokkal együtt kiadták az 
osztrákoknak. 

Az ellenforradalmi düh 1849 október 6-án 12 tábornoktársával együtt 
kivégeztette Aradon a nagy magyar hadvezért, a szabadság igaz bajnokát. 

A vérbíróság előtt Damjanich éppen olyan keményen és öntudatosan 
állott, mint győzelmes csatáiban seregei élén. A tizenhárom aradi vér
tanú tábornok között Damjanich volt az egyik iegöntudatosabb, forradalmi 
kiállású egyéniség, aki vállalta a sors által rászabott megpróbáltatást és 
bátran szállott szembe kínzóival. Nagy lelke egy pillanatig sem tört 
össze a halálfélelem súlya alatt, élete utolsó óráiban is azokra gondolt, 

120 Közlöny, 1849. május 5-i sz. 
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akiket legjobban szeretett.121 Felesége és a haza nevével az ajkán adta 
ki utolsó leheletét. 

Damjanich hadvezéri képességei, hadművészete. 

Katonai ténykedéseit nyomon követve világosan láthatjuk és meg
állapíthatjuk, hogy Damjanich kiváló képességű, tehetséges hadvezér 
volt, aki sikereit az átlagon messze felülemelkedő katonai szervező és 
vezető képességével, forradalmi hadművészet alkalmazásával érte el. 

Hadvezéri képességeinek és ténykedéseinek megítélésénél feltétlenül 
figyelembe kell vennünk a fősereg tavaszi ellentámadása legfelsőbb ve
zetésének kérdését, amelynél eldönthetjük, hogy csupán alparancsnok 
volt-e Damjanich, vagy kitűnt mint hadvezér is. 

A tavaszi hadjáratban a vezetés, a hadműveletek elemei megvoltak. 
Főparancsnokság, főparancsnok, magasabb egységek parancsnokságai, 
parancsnokai, egységei, csapatok, ellátási, utánpótlási szervek, fegyver
zet, löveganyag, lőszer — általában biztosítva voltak. A főparancsnok
ság és az ideiglenes főparancsnok Görgey, teljesítették-e azonban fel
adatukat, irányították-e a csapatokat, vezették-e a hadműveleteket és 
harcokat a megfelelő módon? — Ez a kérdés. 

A tavaszi hadjárat előbbi ismertetése nyomán határozottan megál
lapíthatjuk, hogy Görgey fővezéri szerepét nem töltötte be, a harcokat 
és hadműveleteket nem vezette, megelégedett azzal, hogy egyszerűen 
menetintézkedéseket, rövid harcintézkedéseket adjon ki, de az események 
menetébe már nem avatkozott be, rábízott mindent alparancsnokaira. 
személyes irányítását, vezetését nem vetette latba. 

Szolgáljanak itt bizonyítékul Görgey saját szavai: 
„A VII. hadtestünk által Hatvannál nyert győzelem, mely, mint ki

emeltem, személyes közreműködésem nélkül vívatott, azon módszer kö
vetésére bírt, miszerint ezentúl valamennyi hadtest parancsnoknak kivé-

121 Damjanich a kivégeztetése előtti éjszakán egy imát vetett papírra, mint 
ír ta: „Emiliának vigasztalásul". Ezekben a búcsúsorokban többek közt azt az 
óhajtását fejezte ki, hogy a szerencsétlen haza szabaduljon meg a további ve
szedelemtől, a hátramaradó bajtársak könyörületesebb elbánásban részesülje
nek, s a népek javára forduljon a győztes akarata. Az imát Damjanich felesé
géhez juttatta el. Kézirata csak közel egy félévszázad után került napvilágra, 
a. hiteles szöveget pedig csak 1910-ben adta ki Hamvay: „Damjanich levelei 
nejéhez" c. müve 83—84. oldalán. 

Damjanich nem volt materialista világnézetű, s a marxizmus vulgarizálása 
lenne, ha ezekből a feleségéhez intézett soraiból kiindulva elítélnénk őt, azt 
gondolva, hogy a császárhoz fordult a nép érdekében. Damjanich az utolsó pil
lanatban is, egyéniségéhez és eszméihez hűen, - keményen és férfiasan viselke
dett, s példamutató bátorsággal állt szemben, az elnyomókkal. Ezek a sorok az 
érzőszívű ember búcsúsorai voltak, amelyekből a még végső pillanataiban is a 
haza, bajtársai, a nép sorsán aggódó férfi nemes és elvhű érzései csendülnek ki. 
Természetesen nem volt forradalmi elgondolás az, hogy a nép számára bármit 
is a császártól várt. Az elnyomottak sorsuk megváltoztatását csak forradalmi 
harc útján érhetik el-
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tel nélkül teljesen szabad kezet engedjek a rájuk bízott feladat meg
oldásához, magáim pedig csak válságos pillanatokban lépjek előtérbe, 
mert ha egyáltalán bír a főparancsnok személyes fellépése döntő súllyal 
a csatában: akkor azt tartogatni kell a legnagyobb veszély percei szá
mára; ha pedig nem bír személyes megjelenésem azzal a kedvező ha
tással: no, akkor úgyis jobb, ha mentül ritkábban érvényesítem".12'-

Ezek a cinikusan hangzó, üres szavak önmagukban is mindent el
mondanak Görgeyről, a „hiadvezér"-ről. A honvédsereg főparancsnoka a 
tavaszi hadjárat legtöbb ütközeténél és csatájánál még a helyszínen sem 
jelent meg. Hatvanról maga nyilatkozott, ott a 7. hadtest parancsnoka és 
Damjanich hadosztályparancsnoka vezették az ütközetet és vitték győ
zelemre. Tápióbicskénél akkor jelent meg, amikor Damjanich már tá
madásra rendelte erőit, s Görgey csak jóváhagyta az intézkedéseket. 

Isaszegnél a reggel óta folyó, döntő csatában, a főerők összecsapá
sánál, ahol még a tehetségtelen Windischgrätz is jelen volt a túloldalon, 
csak a délutáni órákban érkezett oda. Aulich hadtestének csatadöntő 
bevetését sem. ő, hanem Damjanich rendelte el, a 7. hadtestet tétlensé
gében meghagyta. Tevékenysége abban merült ki, hogy Klapka had
testét megfordította, s támadásra rendelte, de a váci ütközet napján már 
Gödöllőn várta az események bekövetkezését, sem az osztrák főerőket 
lekötő erők, sem a váci támadó csoport harcát nem befolyásolta, vagy 
irányította, holott ez döntő időszaka volt a hadműveleteknek, s azok to
vábbi sikere függött a helyes végrehajtástól. 

Nagysallónál még szembetűnőbb főparancsnoki teendőinek teljes el
hanyagolása, midőn a csata helyétől 14 km-re tartózkodott, s egyetlen in
tézkedése abban merült ki, hogy a Garam átjáróit két zászlóaljjal meg-
szállatta, „hogy a visszafutó honvéd csapatokat felfogják"! 

Helyesen állapította meg Borús József egyik tanulmányában, hogy 
„Ami hadvezéri intézkedése Görgeynek e hadjárat folyamán van, azt 
mind vezérkari főnöke, a gyáva és részeges Bayer ezredes dolgozta ki. 
Nélküle Görgey úgyszólván mozdulni sem tud, de nem is hajlandó. 

A fényes győzelmek az egyes parancsnokok, Damjanich, Nagy—Sán
dor, Guyon és a vezetésük alatt álló fiatal honvédsereg hazaszereteté
nek, forradalmi lelkesedésének gyümölcse. A nép tevékeny részvételé
nek, odaadó támogatásának köszönhető a siker."123 

A tavaszi hadjárat résztvevői közül Damjanich volt a legkiemelke
dőbb hadvezéri képességekkel rendelkező magasabb parancsnok, aki 
soha nem volt tétlen, öntevékenyen átvette a döntő pillanatokban a ve
zetést, harcászati és hadműveleti intézkedéseivel a válságos helyezete-

122 Görgey A r t h u r : É te tem és m ű k ö d é s e m Magyarországon az 1848. és 1949. 
években . Budapes t , 1911, I. k . 276. o. 

123 Borús József: A forradalmi háború kérdései 1848—49-ben. Katonai Figyelő, 
1951. évf. 2—3. sz. 116. o. 
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ken is úrrá lett és győzelemre vitte a főerők harcát. Minden ütközetben-
és csatában döntően működött. Elhatározásai, tervei, parancsai és ezek 
nyomán a tavaszi hadjárat sikerei bizonyítják, hogy â fősereg tavaszi 
ellentámadásának Damjanich volt a vezetője, hadvezére. Méltán álla
píthatta meg nagy történetírónk, Horváth Mihály, hogy ?iDamjanich Já
nos, a hős tábornok . . . erélye, bátorsága, vezéri tehetsegei folytak be 
legelhatározóbban minden eddigi ütközeteinknél a győzelem kivivá
sára".124 

Lagerdorf, Alibunár, Szolnok, Isaszeg, Vác, Nagysalló hadvezéri ké
pességeinek legfényesebb tanúságai. 

Még ellenfelei is úgy nyilatkoztak róla, hogy kiváló hadvezéri ké
pességekkel rendelkezett: 

„Magasan kiemelkedék . . . a kötelességüket teljesítő férfiak közül . . . 
alkalma adódott kimutatni, önállóan mit bír. És megmutatta, hogy nem
csak teljesen megbízható hadtestparancsnok, hanem hadvezérnek is be
vált".125 

Kossuth Komárom után Damjanichot akarta megbízni a fővezérség-» 
gel Görgey helyett. Benne látta azt a támadó szellemű, tehetséges had
vezért, aki szervező ereje mellett kiváló stratégiai képességekkel ren
delkezett, s aki a magyar nép. a forradalom érdekében vezette volna to
vább a honvédsereget. Kossuth viddini szózatában is megemlékezett er
ről.12" 

Damjanich hadművészete az 1848/49-es magyar szabadságharc had
művészetének haladó, forradalmi elemeit és vonásait tükrözi vissza és: 
adja meg. 

Damjanich felismerte azt, hogy a forradalmi hadsereg ereje a tá
madásban van. Tudta, hogy győzni csak támadással lehet, az ellenséges 
túlerővel szemben csak a gyors döntés vezethet eredményre, ezért töre
kedett minden feladatát támadással, gyors lendülettel végrehajtani. 

Védelmi feladatait is a legnagyobb aktivitással, támadólagosan ol
dotta meg. Védelmi harcait a legnagyobb szilárdság, az elfoglalt döntő 
jelentőségű területhez a végsőkig való ragaszkodás jellemezte. A meg
szerzett állásokat soha nem adta ki a kezéből. Védő csapatainak szívós 
ellenállásán elvérzett az ellenség minden túlereje. Hadműveleteiben vi
szont nem pozíciókat foglalt el, vagy adott fel, mint Görgey, hanem fel
kereste az ellenséget, megtámadta és megverte. 

Hadműveleteiben és harcaiban az ellenség erőinek megsemmisítésére-
törekedett. A támadás főirányába az erőket összpontosította, s igyekezett 
mindig túlerőt, vagy legalább is helyi túlsúlyt elérni. Sikereit ezzel, va-

124 H o r v á t h M.: i. m . I I . k . 502. o. 
125 id. Görgey I s t v á n : 1848. és 49-ből, Budapes t , 1885- I I . k. 196—203. o. 
126 Kossuth viddini szózata. Közli Szilágyi Sándor: Magyar forradalmi adat

tár, Pest, 1850. 16. o. 
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lamint támadási irányaival és a támadás időpontjának kiválasztásával 
érte el. Elve az volt, hogy az ellenség csoportjait egyenként megtámadja 
és megveri. Az ellenséges erők megosztására törekedett mind hadmű
veleti, mind harcászati vonatkozásban. 

Hadműveleteiben fellelhetjük a manőverezésre való törekvés gon
dolatát. A ellenséget oldalba és hátba támadta, kétoldali átkarolását, tel
jes bekerítését igyekezett elérni. Támadásainál mindig gondolt arra, 
hogy az ellenség visszavonulási útjait lezárja, erőinek a harcból való ki
vonását megakadályozza, visszavert erőit a megsemmisítésig üldözze. 

Minden támadásánál meg akarta lepni az ellenséget. Lehetőleg éjjel, 
gyorsan közelítette meg, egyszerre több irányból csapott rá. Éjjeli me
netei, folyón való éjjeli átkelései, titoktartási rendszabályai, ködös, esős, 
hideg idő felhasználása támadásra, mind azt célozták, hogy az ellensé
get meglepje. Szándékai felől is igyekezett az ellenséget félrevezetni. 
Erre mutat a Cibakházánál tervezett támadás előtt küldött egyik levele, 
melyet szándékosan Windischgrätz kezébe juttatott, s amellyel el is érte 
a célját.11'7 

Damjanich szándékosan takarékoskodott erőivel, kímélte csapatait, 
de ha kellett, a döntő helyen és időben teljes erejét kíméletlenül beve
tette, a döntést minden erővel és eszközzel kierőszakolta, s ebben nem 
gátolta az ellenség túlereje sem. 

Harcászati vezetését is a legnagyobb rugalmasság jellemezte. A harc 
előtt és a harc dinamikájában rögtön felismerte a szükséges teendőket 
és azokat haladék nélkül végrehajtotta. 

Az ellenség gyenge részeinek felismerése, a roham időpontjának ki
választása, az ellenlökések elhárítása, a támadás lendületének a mély
ségből való táplálása, a harc más módjaira való gyors áttérés, a tűz és 
mozgás változatos alkalmazása, a harcrend célszerű felépítése, a fegyver
nemek, magasabb egységek, csapatok, alegységek együttműködése 
— mindezek kiváló előkészítésében, megszervezésében és végrehajtásá
ban bővelkedik Damjanich vezetése. 

A harcbiztosítás, felderítés, üldözés volt Damjanich hadművészeté
nek viszonylag gyenge oldala, bár ezen a téren is sok pozitívumot ta
lálunk nála. 

A forradalmi hadművészet alkalmazásával szemben az ellenségnek 
alul kellett maradnia, s ezzel kapcsolatban a reakciós hadvezetés felfo
gására igen jellemző Weiden osztrák főparancsnoknak az a megállapí
tása, hogy a magyarok azért érték el győzelmeiket, mivel 

„ . . . a stratégia minden szabálya ellen harcoltak, úgy, hogy tanult 
tábornok nem tarthatta lehetségesnek mozdulataikat".128 

i2ï Damjanich levele Nagy-Sándorhoz. Közli: Gelich R.: i. m. III. k. 19. o. 
12S Közli: Rüstow. i. m. I. k. 341. o. 
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Damjanich annak köszönhette sikereit, hogy forradalmi hadművé
szete fölénybe hozta ellenfeleivel szemben, akik értetlenül álltak minden 
világos, tudálékosságtól mentes, ötletes, célravezető elhatározása és eré
lyesen véghezvitt akciója előtt. 

Damjanich, mint hadvezér, a tettek embere volt. A legbonyolultabb 
helyzetet is azonnal felismerte, a körülményeket reálisan mérlegelte, vil
lámgyors, merész elhatározásokat hozott, s azokat teljes erővel megvaló
sította. Nem volt habozó, feleslegesen fontolgató és elkéső parancsnok. 
Elhatározásait csak a saját akaratától tette függővé, s nem az ellenség 
esetleges, vagy feltételezett tevékenységeitől. A kezdeményezést min
den harcban és hadműveletben a kezébe ragadta, s azt többé nem en
gedte át az ellenségnek. 

Hadművészetének haladó jellegét mutatja a néphez való viszonya, 
a népfelkelők, nemzetőrök, szabadcsapatok sikeres felhasználása har
caiban. A nép közreműködését maga is igénybevette, s a honvédsereg tá
mogatására előmozdította. 

Forradalmi elem volt hadművészetében a tüzérség tömeges alkal
mazására való törekvése. De igen hatásosan működött a gyalogság és a 
lovasság rohamát közvetlenül támogató kisérő tüzérsége is. 

Hadművészetére jellemző volt honvédéi ellenállhatatlan szurony-
rohamának helyes alkalmazása, mellyel nemcsak a szerb felkelőket, ha
nem az öles osztrák gránátosokat is pocsékká verték fiatal honvédéi. 

A csapatok erkölcsi szelleme jelentős szerepet töltött be hadművé
szetében. Meggyőződése volt, hogy a hadsereg legfőbb ereje az egyes 
harcos, s ha jól bánnak vele, gondoskodnak róla, megnyerik bizalmát és 
szeretetét, a legnagyobb erőkifejtést is meg lehet követelni a csapatoktól. 
Ezt tartotta a siker alapjának. Bizott csapataiban, mert és tudott épí
teni azok forradalmi harci szellemére, a háború igazságos jellegéből fa
kadó, hatalmas erkölcsi erejére. Mindezt így fejezte ki: 

„Az én operációim egyszerűek: fölkeresem az ellenséget és derék vi
tézeimmel győzni remélek!" 129 

Damjanich csapatainak harci szellemét, győzelmi akaratát minden 
eszközzel előmozdította, elsősorban személyes hősi példájával. Válságos 
pillanatokban saját személyét is bevetette a harcba, önmagát soha nem 
kímélte, szuronyt ragadott, vagy kivonta tenyérnyi széles pengéjű kard
ját és maga is aprította az ellenséget. Ha csak ránézett „fiaira", ahogy 
fiatal katonáit nevezte, vagy néhány buzdító, emlékeztető szót kiáltott 
feléjük, dicső honvédéi dalolva mentek a tűzbe, a halálba. 

A szurony roham sikeres alkalmazását, a harcosaival való közvetlen 
viszonyát, katonáira gyakorolt rendkívül nagy személyes hatását, példa-

120 Damjan ich levele Görgeyhez , Szolnok, 1849. márc . 7. Közl i : id. Görgey I . : 
i . m. I. k. 276. o. 
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mutató hősiességét, önzetlen szerénységét, néha a nyersesegig menő 
őszinteségét szuvorovi vonásként jelölhetjük meg Damjanich hadvezéri 
egyéniségében. 

Félelmet nemismerő, törhetetlen akarata, a szabadság ügyének igaz
ságába és győzelmébe vetett hite, kimagasló erélyessége a legválságo
sabb pillanatok felett is diadalmaskodott. Személyes példájával és közbe
lépésével az elveszettnek látszó harc sorsát is megfordította. 

Damjanich kiváló hadvezéri képességeivel a délvidéki védelmi har
cokban, Szolnoknál, a tavaszi hadjárat győzelmes ütközeteiben és csa
táiban kiemelkedő, vezetőszerepet vitt és a siker egyik döntő tényező
jét alkotta. Kemény forradalmi katona volt, a népek szabadságának baj
noka, elszánt és bátor férfi, a magyar hadtörténelem egyik kimagasló 
forradalmi hadvezére, a magyar hadművészet alkotó továbbfejlesztője. 


