
MAGYAR CSAPATOK AZ 1813. ÉVI DREZDAI 
CSATÁBAN. 

(Harmadik közlemény.) 

A szövetségesek támadása. 

A délfelé beállott szünet részben összefüggött a kiadott 
harczintézkedéssel, a mennyiben az alparancsnokoknak rendel-
kezniük kellett csapataiknak támadáshoz való csoportosítása 
tekintetében.1 Ennek következtében még a támadásra kitűzött 
idő, vagyis délután 4 óra előtt helyenkint újból megkezdődött 
a harcz. 

Wittgenstein sikertelenül kísérelte meg a Hopfengarten és 
a Lämmchen major elfoglalását.2 

Kleist már délután 2 órakor ismét megtámadta a Grosser 
Garten ágtorlaszát és kemény harcz árán négy órára sikerült is 
visszaszorítania a kert védőit a kert városfelőli végére. Ezalatt 
Kleist hadtestének főereje rendbe sorakozott.3 

A Mesko és Crenneville hadosztályok lassú tüzelést folytat-
tak, de mihamar lőszerhiány állott be, sőt Mesko tbk. erősbí-
téseket is kért.4 Gyulog késői beérkezése miatt a herczeg már-
már aggódni kezdett a bal szárny miatt, de a mikor 3 óra táj-
ban a Weissenwolf hadosztály élei beérkeztek, megszűntek aggo-
dalmai/ ' Ezzel szemben a freibergi s a Falkenschlagnál franczia 
csapatok gyülekeztek, egyidejűleg az ellenség megkísérelte a 

1 Horstenau i. m. 202. 1. 
2 U. o. 202—203. 1., valamint Friederich i. m. I. k. 452—453. 1. 
3 U. o. 203—204. 1., valamint Friederich i. m. I. k. 4<>0. 1. 



Feldschlösschen visszafoglalását is. Ennek ellensúlyozására 
Schwarzenberg a Bianchi hadosztálynak azt a parancsot adta, 
hogy egész erejével, Plauenen át a Weisseritz jobb part ján, 
Löbta felé nyomuljon elő, szállja meg nagyobb erőkkel az elő-
csapatok által már elfoglalt házakat s erélyes támadással igye-
kezzék lehetőleg az elővárosok közelébe jutni . 1 A Weissenwolf 
hadosztálynak e támadást támogatnia kellett, míg a Chasteler 
hadosztályt, esetleges balsiker esetére, készenlétbe helyezték.2 

Délután 4 órakor hatalmas ágyútűz vezette be a támadást,* 
egy órával később pedig már teljes erejével tombolt a gyalog-
sági harcz. 

Wittgenstein oszlopánál néhány major birtokáért folyt a 
küzdelem, de az időközben megerősödött francziákkal szemben 
boldogulni nem tudtak s néhány időleges siker után este G óra-
kor ott állottak, a hol délben voltak.4 

Egyidejűleg Wittgensteinnak Roth tbk. által vezetett oszlopa 
egyesült Kleistnak Ziethen tábornok vezette elővédjével s egye-
sült erővel megtámadták a dohnai sorompó környékét. A harcz 
itt is igen elkeseredetten folyt, de döntő eredmény nélkül. 
Az erők egyensúlyozták egymást.5 

Ez alatt a középen hatalmas tüzértömegek vonultak fel : 
az osztrák-magyar tartalektüzérség a räcknitzi és zsernitzi ma-
gaslatokon, a porosz nehéz tüzérség pedig a Kotes Hausnál. 
Mind a kettő hatásosan lődözte a III. és IV. sz. sánczot." 

Kleist egyelőre meglehetősen tétlenül maradt, szigorúan 
ragaszkodván az intézkedés betűihez.7 

A középen kifejlődtek: a Colloredo, Lichten-tein Móricz 
és Bianchi hadosztályok, és pedig a már harczban álló Crenne-
ville hadosztály mögött, azután a plaueni magaslaton megjelent 
(Ihasteler gránátos hadosztálya (kis részben magyar) és a 

1 U. o. 20<i. 1., valamint Freiherr v. Bianchi stb. i. m. 344. 1. 
2 U. o. 
3 U. o. 212. 1., valamint Friederich i. m. I. k. 462. 1. 
4 U. o. 211—215. 1., valamint Friederich i, m. I. k. 453., 457—458. L 
5 Horstenau i. m. 214—215. 1., valamint Friederich i. m. I. k. 459. L 

U. o., valamint Friederich i. m. I. k, 462. 1. 



tartalék lovasság. Miután az ellenség a Seevorstadtban tétlenül 
állott, Schwarzenberg — a ki a Colloredo (* 4 részt magyar) 
hadosztálynál tartózkodott — ennek, valamint a Bianchi (szín-
magyar) hadosztálynak meghagyta, hogy ejtsék hatalmukba az 
előnyomulási körletükbe esö sánczokat.1 

Bianchi haladéktalanul támadásra rendelte Máriássy dan-
dárát, és pedig a következőképen: a 19. Hessen-Homhurg (ma-
gyar) gyalogezredet a Weisseritztől keletre arczban, míg a 
48. Simbschen (magyar) gyalogezredet arra utasította, hogy 
vonuljon át a löbtai kőhidon, foglalja el a Klein-Hamburg és 
Altona majorságokat, azután pedig átgázolván a Weisse ritzen, 
az oldalába és a hátába támadjon a sánczoak.-

A 19. magyar ezred, a melyhez a Crenneville hadosztály 
egyes részei is csatlakoztak, halálmegvetéssel nyomult elő a 
sáncz ellen, de pusztító kereszttűzbe kerülvén, visszaveretett, 
még mielőtt a 48. magyar ezred átkarolása érvényesülhetett 
volna. Utóbb megjelölt ezrednek az első harczvonalban előnyo-
muló 1. zászlóalja azonban elűzte ugyan az ellenséget a fent 
említett majorokból,3 de az ezrednek a Weisseritzen átkelt egyes 
részeit néhány franczia zászlóalj a löbtai sorompó felől oldalba 
kapta és vissza is vetette úgy, hogy a már elfoglalt Altona is 
elveszett. Bár ezt a 2. zászlóalj ismét visszafoglalta, hosszas 
küzdelmek után mégis kénytelen volt átengedni a francziáknak. 
Ezek után a 48. ezred legnagyobb része csatlakozott a hadosz-
tályhoz, míg a többi, a melyeket északnak a Drescherhäuserek 
felé szorítottak, Weissenwolf hadosztálya vett magához.4 

Ez alatt a Hiller nevét viselő 2. magyar gyalogezred a Holz-
hof ellen nyomult, melynek szegélyét erősen megszállották a 
francziák. Turtsek 5. századbeli tizedes önként ajánlkozott, 
hogy 25 önkéntessel megtámadja a legközelebbi házat. Bár a 
védők sortüze 8 katonáját leterítette, a többivel halálmegvetéssel 
folytatta az előnyomulást, puskatussal betörette a ház ajtaját s 

1 U. o., valamint Freiherr v. Bianchi stb. i. m. 244. 1. 
2 U. o. 216—217. 1., valamint Freiherr v. Bianchi stb. i. m. 245. 1. 
:í U. o., valamint Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regimentes Nr. 4S. 

stb. Graz, 1897. 88. 1. 



magyar legényeivel betört a házba, a mi közben három szurony-
döfést kapott. A védők legnagyobb része elesett, a fennmaradók 
pedig megadták magukat. A vitéz tizedes jutalma az arany vitéz-
ségi érem volt.1 

A 2. ezred néhány ugyancsak önkéntes csoportja egészen 
a freibergi sorompóhoz ért, de a franczia erősbítések vissza-
vetették őket a Weisseritzig. I t t Melchior őrmester vette át a 
12. század parancsnokságát, ennek elesett parancsnoka helyett, 
s addig tartotta a hidat, míg az ezred 2. zászlóalja megérkezett.-

E hősiesen küzdő magyar csapatoktól délre a Crenneville 
határőrcsapatokból álló hadosztályának részei támadták meg a 
IV. sánczot és ennek közelében a lőpormalmot. Előrevont ágyúink, 
valamint gyalogságunk puskatüze is igen hatásosan érvényesült 
a mélyebben fekvő sánczczal szemben. Egy gránát szétzúzta a 
sáncz czölö])kapuját, a mire a megtizedelt védőőrség, néhány 
tiszt és altiszt kivételével, elmenekült a sánczból a Falkenschlag 
felé. Most azonban közbelépett a régi franczia gárda egyik csa-
pata, a mely nemcsak hogy visszazavarta a megvert csapatot, 
hanem kiverte a mieinket a sánczból és vissza is szorította a 
Feldschlösschenig. Erre Bianchi altábornagy a visszavonulók 
felvételére a 33. számú Colloredo magyar ezredet a Feld-
schlösschenbe parancsolta és közelebb vonta tartalékát, a Qual-
lenberg dandárt (32. Esterházy és 34. Davidovich magyar ez-
redek).3 

E visszacsapás nyugtalanságba ejtette a fővezérletet, majd 
a visszavonulók támogatására utasították Chasteler gránátos had-
osztályát, sőt még rendelkezésére bocsájtották a Nostitz és 
Schneller (utóbbi két magyar huszárezredből állt) lovashadosz-
tályokat is. Chasteler közvetlenül Plauentől délkeletre vonult fel 
s egy-egy zászlóalját előre to l ta : a Holzhofhoz, Plauen helység 
elé, és a Hahnenbergre a Feldschlösschen mellé. A lovasság a 

1 Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regimentes Nr. 2. stb. Wien, 1883. 
346—347. 1. 

2 IL o., valamint Geschichte des k. u. k. In fan te rk-Regimentes 
Nr. 34. stb. Kassa, 1900. 468. 1. 

3 Horstenau i. m. 217—218. 1., valamint Friederich i. m. I. k. 
462—463. 1. 



kartácstüz ellenére, Crenneville bal szárnyán fölvonult s néhány 
huszárszázad oldalba fogta a határőrezredeket üldöző franczia 
vadászokat. A helyzet már-már aggasztóvá vált, de Bianchi és 
Crenneville bátor zászlóaljai a Feldschlösschen és a Holzhof 
vonalában oly elszántan tartották magukat, hogy a francziák 
visszafordultak.1 

Ezalatt a középen Colloredo oszlopa támadást intézett a 
III . számú sáncz ellen. Az első harczvonalat, Lichtenstein 
Móritz vezetése alatt, vadászok ós határőrcsapatok alkották; ezt 
követték tartalék gyanánt a Colloredo és Lichtenstein had-
osztályok többi csapatai, köztük a 25. de Vaux magyar gyalog-
ezred is. A hadosztály- és dandárparancsnokok is a rohamoszlop-
pal mentek. A terepet ügyesen felhasználó vadászok a sáncziól 
300 lépésnyire befészkelték magukat egy árokba s innen a tüzér-
séggel együtt, hatásos tüzelést indítottak a sáncz s a város sze-
gélye ellen. De a mint az oszlop rohamra ment, a francziák 
oly heves puskatűzzel fogadták, hogy kétszer is visszaveretett. 
Ekkor előre rendelték a tartalékokat. Minden oldalról előretörve, 
végre sikerült a sánczba betörni, hol a védőrségnek kifogyott 
a lövőszere.2 Feldegg 25. ezredbeli főhadnagy volt az első a 
mellvéden, a ki rettenthetlensége mellett megmentette a roham-
oszlop veszélyben forgó parancsnokát Schneider alezredest is. 
(A katonai Mária Terézia-rend lovagjává lett.3) A csapatok foly-
tatták előnyomulásukat s a város szegélyénél még véresebb harcz 
keletkezett. Az előrevont tüzérség rést lőtt a III. sáncz közelé-
ben a falkerítésben s csapataink betörtek. De ekkor a védőőrség 
két zászlóaljnyi erősítést kapott, a mely visszaverte a támadást 
s csapataink kénytelenek voltak visszahúzódni a sáncz s a 
dippoldswaldi sorompó közelébe.4 

Az eddig várakozó Kleist tábornok, a ki látta az osztrák-
magyar csapatoknak hősies küzdelmét a III. sáncznál, most 

1 Horstenau 218—219. 1. 
2 U. o. 219—221. 1., valamint Friederich i. m. 463—464. 1. 
3 U. o., Kivonat a cs. és k. 25. gyalogezred történetéből stb. Losoncz, 

1903. 46. 1. és Dr. J. Hirtenfeld Der Militär-Maria-Theresien-Orden stb. 
Wien, 1857. 1184. 1. 



táraadásra határozta el magát a dohnai sorompó felé, hogy leg-
alább közvetve támogassa fegyvertársait.1 

A lámadás azonban a kertfalak alatt megakadt. A porosz 
ostromló csapat parancsnoka, Jagow alezredes, egy ideig várta, 
hogy a sáncz birtokába jutott osztrák-magyar csapatok a poro-
szokkal szemben álló francziák hátába kerülve, megkönnyítik 
elönyomulását; de mivel ez nem következett be, megelégedett 
azzal, hogy a város szegélyének közvetlen közelében kitartson, 
a mi magában véve is elég veszteséggel járt . 

Időközben Weissenwolf hadosztálya is megkezdte előnyomu-. 
lását, hogy a parancs értélmében Bianchit támogassa. A mikor 
azonban a hadosztály Löbta vidékén kifejlődött, a 48. magyar 
gyalogezred "már visszavonulóban volt Klein-Hamburg felé, a 
Friedrichstadt előtt pedig hatalmas ellenséges lovastömegek gyü-
lekeztek. Ily viszonyok közt Gyulay táborszernagy is veszélyes-
nek találta az előretörést a síkságon.2 • 

Mesko hadosztálya Weissenwolf hadosztályának beérkezése 
után Cotta és Schusterhäuser vonalában összpontosult. Bár e két 
hadosztály tulajdonképen nem is állott harezban, mégis sokat 
vesztett az ellenség ágyútüze miatt. 

Ez volt a helyzet, a mikor a szövetséges sereg fővezérsége 
franczia foglyoktól biztosan megtudta, hogy Napoleon Drezdában 
van.3 E hír kétségkívül nagy befolyással lehetett a szövetségesek 
további elhatározására. Mert ha Napoleon megérkezett, főereje 
sem lehetett messze; a franczia főerő elől pedig, a közösen 
megállapított haditerv alapján, vissza kellett vonulni.4 Schwarzen-
berg azonban a támadás folytatása mellett döntött, mert, a mint 
Ferencz császárhoz írt jelentésében is kifejti,5 a középen és a 
jobb szárnyon, a hol az előnyomulás sikerrel járt, folytatni kel-
lett a támadást, hogy eltereljék a francziák figyelmét a szövet-
ségesek nagyon is gyenge balszárnyáról, a melylyel szemben 

1 Horstenau i. m. 221—222. 1., valamint Friederich i. m. I . k. 461. 1.. 
2 U. o. 222—223. 1. 
:l Az időpont nem határozható meg biztosan. Horstenau i. m. 194— 

195., 223—224. 1., valamint Friederich i. m. I. k. 455. 1. 
4 Lásd : Hadtörténelmi Közlemények. XV. 1. f. 105. 1. 
5 Horstenau i. m. 224. 1. 

Hadtörténelmi Közlemények. 30 



jelentékeny erők fejlődtek fel, mert még mindig késett Klenau 
hadteste és Lichtenstein Alajos hadosztálya és most a csatavonal 
közepéből sem küldhettek csapatokat a balszárnyra a plaueni 
szakadék mia t t ! 

A szövetségesek támadása tehát este 7 óráig nem hozta 
meg a kivánt eredményt. A balsiker okai nyilvánvalók. Min-
denekelőtt h iányzot t : az erős akarat a támadásra. A fővezérlet 
sehogy sem tudta rászánni magát arra, hogy hatalmas seregét 
egészében teljesen latba vesse Drezda ellen. Hosszas habozás 

.és ingadozás u tán megtámadták ugyan a várost, de csak tüntetés-
képen s a rendelkezésre álló 120,000 emberük helyett csak 
körülbelül 70,000-et vetettek harczba,1 a többit ellenben vissza-
tar tot ták. E mellett h iányzot t : a támadó oszlopok között az 
összhang,2 az együttműködés, a kölcsönös támogatás, a közös 
czél! Ezt a csapatok vitézsége sem pótolhatta, a mely néhol 
még a támadás hiányos előkészítése következtében sem érvénye-
sülhetett. A legnagyobb veszteségek árán a város szegélye alá 
vergődött csapatok nem mászhatták meg a falakat, mert nem 
volt létrájuk. 

Mindezeknek csodás ellentétjét lát juk a francziáknál és 
vezérüknél Napoleonná l ! 4 

Reggel 9 óra óta szinte özönlenek Drezdába a franczia 
segítő csapatok, a régi s az i f jú gárda ós a Latour-Mobourg 
lovashadtest. A császár valamennyit azonnal a megfelelő pon-
tokra irányította. Napoleon minden mellette elvonuló ezredet 
bátorította szavaival s a gyakran futólépésben közeledő, fáradt 
és éhező csapatok a császár láttára mindent elfeledtek. A régi 
gárda még ahhoz is időt talált, hogy felöltse d íszruhájá t ! Bár 
helyenkint csendőrök kergették vissza a harczba a franczia csa-
patokat s igaz az is, hogy a csapatok mögött ágyúk álltak azzal 
a rendeltetéssel, hogy a gyáván menekülőkre tüzeljenek, végered-
ményében mégis a francziák ujonezserege győzött, mert vezéré-

1 Horstenau i. m. 226. 1. 
2 Friederich i. m. I. k. 454. 1. 
:1 U. o. 449. 1., valamint Horstenau i. m. 222. 1. 
4 U. o. 455., 456. 1., illetőleg 211—213. 1. 



ben meg volt erre az erős, rendíthetetlen akarat és a kellő erély 
a keresztülvitelhez ! 

A szövetségesek részben sikeres támadásai közepette Napo-
leon nem jutot t ahhoz, hogy főerejót egy bizonyos i rányban 
latba vetve, régi szokásához híven, egy ponton keresse a sikert. 
E szerint részemről is feleslegesnek tartom annak tárgyalását, 
hogy a franczia ellentámadás a jobb- vagy a balszárnyon lett 
volna hatásosabb. 

Este 7 és fél órakor Napoleon körülbelül 60,000 embert 
helyezett készenlétbe a város különböző kapuinál és pedig: 1 a 
Teste-hadosztály 8 zászlóalját és a Latour-Mobourg lovashad-
testet a Friedrichstadtban a már ott lévő Razout-hadosztálylyal 
együtt Murát parancsnoksága alatt, — az i f jú gárda Barrois 
és Dumuster hadosztályát a már harezban álló Bertezéne-had-
osztály mögött a Seevorstadtban Ney tábornagy alatt, — a pirnai 
elővárosban, hol az oroszokkal szemben amúgy is a francziák 
előnyben voltak, Mortier tábornagy vezényelte az itt álló 
Claparéde-hadosztályt és az i f jú gárdának időközben beérkezett 
Decouz és Roguet hadosztályait. Mindhárom csoportnak támadnia 
kellett. A császár maga a dippoldswaldi sorompóhoz ment, hogy 
t anu ja legyen Ney ellentámadásának. 

A franczia ellentámadás. 

Esti fél 8 óra volt, mikor majdnem egyidejűleg a város 
minden kijáratából kibontakoztak a franczia csapatok. A leg-
első támadás az oroszokat érte, kik mihamar feladták elfoglalt 
állásaikat s előbb a Windmühlbergre, majd Striesenre vonultak 
vissza. Wittgenstein ugyan erősbítést kért, de a Kliix dandár 
már csak a visszavonulás fedezésére érkezett jókor. Később az 
oroszok véres éjjeli harezok után még Striesen falut is feladták. 
Roth és Ziethen egy ideig tar tot ták magukat a Grosser Garten 
északkeleti részében, de később a középen beállott válságos hely-
zet következtében visszavonultak a nagy keresztfasorig. 

A III . sáncznál a francziák a Lichtenstein- és a Golloredo-

1 Horstenau i. m. 225—226. 1., valamint Friederich i. m. I. k. 455. 1. 



hadosztályok részeit támadták meg. Az osztrák-magyar csapa-
tok — köztük a 25. magyar gyalogezred — késő estig hősiesen 
ellenálltak, de végül legyőzte őket a nagyobb erő. A vissza-
vonulásnál már az ellenség sorain vágták át magukat, a mi 
közben a lelőtt lovak helyett emberek húzták az ágyúkat. 
A sánczban álló ágyúkat ugyan beszögezte a legénység, de ő 
maga a francziák fogságába jutott (mintegy 400).1 

Drezda nyugati részében Ney tábornagy egyrészt arczban 
megtámadta Bianchi hadosztályát, másrészt pedig a Bianchi- és 
Colloredo-liadosztályok közötti résbe iparkodott betörni.2 Mindkét 
hadosztályparancsnok felismerte a veszélyt s rendelkezésre álló 
tartalékait a támadó francziák oldalába irányította. Ez az ellen-
támadás, melyet legnagyobbrészt a Bianchi-hadosztály magyar 
csapatai, továbbá az eddig tartalékban lévő Í9., 32. és 34. ez-
redek hajtottak végre, meg is hozta a kivánt sikert, a mennyi-
ben a harczvonal áttörése meghiusult. A mint azonban az ilyen 
oldalozó támadásoknál igen gyakran megesik: egyes részek az 
ellenség hátába kerültek s ennek visszavonulásakor, saját csapa-
taiktól elvágatva, fogságba estek. így jár t a 19. ezred 1. zászló-
alja Fenyvesy százados parancsnoksága alatt. Még a zászlójuk 
is az ellenség kezére került.3 Veszélyben forgott a 32. ezred 
zászlója is, melyet kiragadtak ugyan a megsebesült zászlótartó 
kezéből, de Soltész György őrmester visszaszerezte azt.4 

Elkeseredetten harczolt Bianchi hadosztályának arczcsoportja 
is. Altonából a francziák elűzték ugyan a 48. magyar ezred 
egyik zászlóalját, de a másik megint visszafoglalta a helységet." 

A Holzhofot a 9. magyar gyalogezred védelmezte. Bár a 
támadó francziák egy része be is nyomult, Dubszky Iván br. 
százados útjukat állta. E vitéz tisztet a francziák megszúrták és el 

1 Horstenau i. in. 226—234. 1., valamint Friederich i. m. I. k . 
458—465. 1. 

2 Horstenau i. m. 229—230. 1., valamint Friederich i. m. I. k. 464. 1. 
: l Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regimentes Nr. 19. Wien, 1878. 
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akarták hurczolni; de Fröhlich Ferencz őrmester nyolcz ember-
rel útat nyitott a francziák sorain át úgy, hogy Podharatszky 
őrmester megmenthette a sebesült tisztet.1 Mindkét őrmestert 
az ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. Közben Wojtsek száza-
dos százada az ellenség oldalába támadt. A százados elesett 
ugyan, de Jellsitz őrmester átvévén a parancsnokságot, kiűzte 
a francziákat a Holzhofból s ezenfelül önszántából még tüzér-
ségünket is oltalmazta.2 

A 33. ezred ezalatt a Feldschlösschent védte s a tüzérséget 
is fedezte.3 Bár a francziák támadására kivonultak a Feld-
schlösschenből, ezt a 19. ezred zászlóalja ismét visszafog-
lalta.4 

A francziák második támadása azonban visszavetette Bianchi 
vitéz magyar csapatait,5 közben be is esteledett, a mire Schwar-
zenberg visszarendelte Colloredo és Bianchi hadosztályait eredeti 
állásaikba, s így Bianchi zöme Plauen felé visszavonult.6 

Ney támadásával egyidejűleg Murát is előnyomult a Friedrich-
stadtból. E támadás Gyulay táborszernagyot a löbta-cottai állás-
ban érte.7 A franczia gyalogság azonban nem ért el sikert, a 
mire Murát Pajol és Latour-Mobourg lovastömegeit rendelte 
rohamra a Weissenwolf- és Mesko-hadosztályok közötti hézagba. 

A lovastömeg élén egy lengyel ulánusezred száguldott, maga 
előtt űzvén egy század 12-es huszárt. Az ellenség azonban ez-
úttal csapdába került. Illésy ezredes ugyanis egy má ik 12-es 
huszárszázaddal az ellenség hátába került, a 8. huszárezred a 
lengyelek oldalába intézett rohamot,8 Gross főhadnagy pedig a 
i. huszárezred egy oldalbiztosító különítményével szétugrasztott 
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5 Horstenau i. m. 230. 1., valamint Friederích i. m. I. 464. 1. 
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egy csapat ellenséges lovas vadászt. A véres harcz a francziák 
vereségével végződött. 

Ez alatt Pajol lovassága több izben megtámadta Löbtát, de 
az 1. gyalogezred mindannyiszor visszaverte.1 A visszavonuló 
franczia lovasságot a 4-es és 8-as huszárok üldözték. Előbbi 
még egy ellenséges zászlóalj négyszögét is szétugrasztotta, a 
minél Sághy János és Thót Ferencz közhuszárok elsőknek ug-
rattak be a francziák soraiba s elfogták a zászlóalj parancsnokát.-

A mikor Mesko altábornagy észrevette, hogy a francziák el 
akarják vágni Weissenwolf hadosztályától, Cotta felé visszavonta 
csapatait, úgy hogy egy időre szabad lett a Meissen felé vezető 
út. Murát erre rögtön egy lovasezredet küldött ebbe az irányba. 
Hoditz gróf alezredes a 12-es huszárok egy századával útjukat 
akarta ugyan állani, a mi azonban nem sikerült. A franczia 
lovasok támadását végre az 58. ezred állította meg, az időköz-
ben beérkezett osztrák lovasság pedig Drezda felé visszavonu-
lásra kényszerítette őket.a 

Schwarzenberg aggódva látta a francziáknak a csatavonal 
közepén és az osztrák balszárnyon elért sikereit, de mivel be-
esteledett s a támadást újra kezdeni nem lehetett, visszarendelte 
a támadás előtti állásokba: Kleist hadtestét, Colloredo és Bianchi 
hadosztályát, továbbá, minden eshetőségre elkészülve, közelebb 
vonta tartalékait, a melyek azonban az ágyútüzben már eddig 
is sokat veszítettek.4 

Az ellenfelek éjjelezését (augusztus 26-án) az 1. sz. vázlat 
mutatja. 

Az első csatanap tehát nem hozta meg a döntést; végered-
ményében azonban a francziák sikerével végződött. Napoleon 
gyors és erélyes cselekvése és fiatal csapatainak elismerésre-
méltó bátorsága meghiúsította a nagyobb erővel rendelkező szö-
vetségesek erélytelen próbálgatását, a melyet támadásnak alig 
nevezhetünk. Ezenfelül a császár tért nyert a város előtt s ezzel 

1 Horstenau i. m. 231. 1. 
- U. o., valamint Geschichte des k. u. k. Huszarenregimentes N. 4-
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Horstenau i. m. 232. 1. 



mozgási szabadságot is másnapra. E mellett a francziák vesz-
teségei is sokkal kisebbek voltak, mint szövetségesekéi, a mennyi-
ben a francziák körülbelül 4—5000, a koalicziós seregek pedig 
kerek 13,000 embert veszítettek.1 Tekintve a harczban állott 
csapatok állományát, a veszteség a francziáknál 5%, a szövet-
ségeseknél pedig majdnem 13%-nak felel meg. 

A szövetséges csapatok vezetésével nem igen büszkélkedhe-
tünk, de annál nagyobb elismeréssel kell adóznunk a csapatok 
hősiességének. A magyar csapatok ezúttal is feltűntek harczi 
derékségükkel; ~ vezetőik, karddal kezükben, hősileg, mindenütt 
legelői harczoltak; Gyulay és Máriássy meg is sebesültek.3 

A seregnél levő angol tisztek és a parancsnokok nem is fukar-
kodtak a dicsérettel; az orosz czár a hullákkal sűrűn borított 
csatatér láttára elismerte, hogy a magyar csapatokból álló 
Bianchi hadosztálynál dúlt legei őseb ben a harcz,4 Schwarzen-
berg berezeg pedig ezt jelentette róla : «dicsőségéhez híven visel-
kedett.»* 

De sok magyar harezos vitézségét is megörökítette a kró-
nika. A 4 / . magyar gyalogezred gránátos zászlóalját megdicsérte 
a hadosztályparancsnok.6 A 33. ezred legénysége e napon öt 
ezüst vitézségi érmet szerzett. Nevezetesen kitüntették Fitzey 
őrmestert, ki egy félszázaddal nemcsak feltartóztatta a franczia 
csatárokat, hanem még néhány franczia ágyút is visszakergetett, 
sőt megsebesülése ellenére tovább előnyomult mindaddig, míg 
a vérveszteségtől össze nem esett. Winter István őrmester meg-
mentett egy üteget, melynek parancsnoka elesett. Günther Antal 
tizedes és Matuschka András közvitéz megmentették sebesült 
századosukat s este rajtütöttek egy franczia tiszti őrségen, a 
melyből néhány embert el is fogtak. Brandwein Mátyás kivágta 
megsebesült főhadnagyát az ellenség soraiból. Richter György 
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tizedes pedig sebesülése mellett a legvégsőig védelmezte és az-
után biztos helyre is vitte azokat az ágyúkat, a melyeket őri-
zetére bíztak. Jutalmul két aranyat kapott.1 A 34. gyalogezredben 
ezüst vitézségi éremmel tüntették ki bátor magatartásáért 
Eötvös János őrmestert, valamint a zászló megmentéséért Szalay 
István tizedest. Társai közül: Czakó János hat, Matbe István 
négy aranyat kapott.2 

A huszárok is öregbítették régi hírnevüket. A 4-es huszá-
roknál ezüst vitézségi érmet kapott Pákozdy Mihály őrmester, 
mert megmentette iszapba rekedt két ágyúnkat. Hasonló kitün-
tetésben részesült jSerényi József közhuszár, a ki kivágta az 
ellenség közül kapitányát s e közben maga is megsebesült. 
Farkas István és Varga Ferencz közvitézek megmentették a 
század trombitását és még egy társukat. Pataky Ferencz köz-
huszár pedig Gyulay táborszernagynak ajánlotta fel a lovát.:í 

A 12. huszárezredben ezüst vitézségi érmet kapott Petrovszky 
Imre közhuszár, a ki sebesült hadnagyát ültette a maga lovára 
s azután gyalogosan karabélyával védekezett tovább. Szikra 
András huszár szintén hadnagyának adta lovát, a mikor ez 
alól kilőtték a sajátját . Kovács Tamás huszár hasonló módon 
mentette meg sebbe esett hadnagyát. Mindketten négy aranyat 
kaptak jutalmul.4 

A seregek helyzete augusztus 26-áról 27-ére virradó éjjel. 
Elhatározások és parancsok augusztus 27-ére. 

A 26-iki sikertelen támadás után, ha ugyan az intézkedés-
ben is csak tüntetésnek mondott mozdulatokat annak lehet ne-
veznünk, a szövetséges fősereg vezetőségének augusztus 27-ét 
illetőleg nagyban három elhatározás között kellett választania. 
Vagy megtámadja immár erélyesen Drezdát, vagy bevárja Napo-
leon támadását a magaslatokon Drezdától délnyugatra, vagy 
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visszavonul. A támadás mellett szólt az a körülmény, hogy a 
francziák még a 26-án beérkezett erősbitések ellenére is szám-
belileg gyengébbek voltak, mint a szövetségesek.1 A végrehajtás 
azonban, tekintettel a fentemlített erősbítésekre, már nehezebb 
volt mint 26-án. Hadászati szempontból pedig felesleges volt a 
támadás, mert — a megállapított közös haditerv szerint 2 — a 
Drezda előtt eddig lefolyt harczok czélját e lér ték: Napoleon 
abbahagyta Blücher elleni hadműveleteit. 

Még inkább a támadás ellen szólt a hadsereg anyagi hely-
zete.3 A csapatok fáradtak voltak és éheztek. Az utánszálli tas 
teljesen felmondta a szolgálatot; pl. 27-én reggel egy egész 
század csak egy kenyeret kapott.4 Az eső, a mi miat t a csapatok 
már eddig is sokat szenvedtek, 26-án este megint megeredt úgy, 
hogy eloltotta az összes őrtüzeket,5 a legnagyobbrészt szabadon 
táborozó csapatok bőrig áztak, a lőszer pedig teljesen haszna-
vehetetlenné vált, a mi azután a 27-iki harczokban nagyon is 
érezhető volt. Ily körülmények között nagyfokú levertség vett 
erőt a csapatokon, ismét feltámadt a régi, alig megingatott hit, 
hogy a francziák császárja legyőzhetetlen. Megingott a bizalom 
a hadvezetőség rendszabályai i r á n t 6 s fegyelmetlenség kapott 
lábra. Sok őr elhagyta helyét, hogy a legközelebbi házban keres-
sen menedéket. A míg az osztrák-magyar és porosz csapatok 
hozzá sem nyúltak a magánvagyonhoz, addig az oroszok szaba-
don fosztogattak. A lakosság még sokáig emlegette az osztrák-
magyar tisztek nemeslelkűségét és a legénység kedélyességét. 
A csapatok tartózkodó magatartására nézve jellemző, hogy a 
francziák egyik dandára lerészegedett attól a bortól, a mit a két 
napig ott táborozó osztrák-magyar csapatok érintetlenül hagytak.7 

Végül ki kell emelnem, hogy a hadsereg hadászati helyzete 
sem kívánta azt, hogy még sokáig időzzenek Drezda falai előtt. 

1 Horstenau i. rn. 241. 1. 
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Az előzményekből ismeretes, hogy a francziák a königsteini 
Elbahidon át úgy a fősereg jobb szárnyát, mint a legegyeneseb-
ben Csehországba vezető visszavonuló vonalat, a pirnai ország-
útat veszélyeztethették. Ép e miatt hagyták Würtemberg herc-ze-
get a königsteini hicldal szemben, mint oldalbiztosító-seregtestet. 
Vandamme 26-án nagyobb erővel megtámadta a herezeget és 
nyugat felé vissza is szorította.1 Ha Vandamme erélyesebben 
támad, a Würtemberg feletti győzelme könnyen végzetessé vál-
hatott volna a főseregre nézve. A veszély azonban továbbra is 
fennállott, mert a herczeg, aránylag csekély erejével, képtelen 
volt biztosítani úgy a fősereg oldalát mint hálát és a pirnai 
útat. Bár ezen oldalt álló csoportot az orosz gárdával, valamint 
az orosz és porosz tartalékcsapatokkal meg is erősíthették 
volna, a czár, nemkülönben az orosz alvezérek, túlságos ked-
vezően ítélték meg a helyzetet és a mikor a herczeg többször 
erősbítéseket kért, alig adtak neki valamit; nevezetes az, hogy 
Schwarzenberget, a fővezért sem tájékoztatták kellőképen bal-
szárnya e helyzetéről. 

Mindent egybevetve tehát, a körülmények határozottan a 
visszavonulás mellett szólottak. 

A védelem esélyei sem voltak igen biztatók. Egyedül a 
terep kedvező alakulata szólott mellette, míg a fentebb, a táma-
dásnál említett gyöngék, mind megmaradtak; sőt a védelem sem 
hozhatta létre a támadás esetleges gyümölcsét, a győzelmet, 
mivel Napoleon, sikertelen támadása esetén, Drezdába húzódva, 
a szövetségesek tulaj donképen semmit sem értek volna el ! 

Rendkívül nehéz ezúttal is a fővezérlet elhatározásait min-
den kétséget kizárólag megáll ajútanunk, de még nehezebb követ-
nünk gondolatmenetét. Csakis a kiadott parancsokból következ-
tethetünk a hadvezetőség szándékaira, ügy látszik, hogy a fő-
vezérlet először mégis a támadásra határozta el magát.2 Legalább 
erre vall az a körülmény, hogy a még hátul levő csapatokat 
az orosz és porosz gárdát és a tartalékcsapatokat, valamint az 
osztrák-magyar Klenau-hadtestet — előrevonták. Később azon-

1 Horstcnau i. m. 242. 1., valamint Friederich i. m. I. 465—4<i7. 1. _ 
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ban a fővezérlet mégis aggódni kezdett a jobb szárny sorsa 
miatt s így elhatározták, hogy a hadsereget csak készenlétbe 
helyezik.1 Az erre vonatkozó parancsok,2 nagyjából, hasonló 
csoportosításban állították csatarendbe a sereget, mint 26-án, 
mégis azzal a különbséggel, hogy Wittgensteint jobban vissza-
vonták, a mi által Roth tábornok jutot t veszélyes helyzetbe 
megmaradt csekély csapataival.3 A középre vonták Gyulay had-
testét i s : valószínűleg azért, hogy 27 én itt ismételjék meg a 
tamadást, ahol ez már 26-án is némi sikerrel járt . Gyulay helyét 
a W'eisseritztől északra az előre rendelt Kleist hadtestének kel-
lett volna elfoglalnia.4 

A szövetségesek nem ismerték el vereségüket,5 mert Schwar-
zenberg intézkedésében, egyebek között, azt is említi, hog}7 bár 
a francziák visszaszorították a szövetséges seregek balszárnyát, 
a tartalékok ismét helyreállították «a dolgok rendjét .» 0 

Ezekkel ellentétben, Napoleon azt hitte, hogy reggelre el-
vonulnak a szövetségesek Drezda falai alól.7 Ezért inkább az 
üldözésre gondolt, mintsem új csatára. Hadseregét csak készen-
létbe helyezte 8 s a midőn másnap, várakozása ellenére, mégis 
szemben találta magát a szövetségesek csatarendbe állított töme-
geivel, igen megörült s biztos volt győzelmében.!> Csapatait is 
némileg máskép csoportosította s seregének felállításából arra 
következtethetünk, hogy a szövetségeseket, ezek nagyobb ereje 
ellenére is, mindkét szárnyon átkarolólag akarta megtámadni . 
Igaz ugyan, hogy utólag azt mondta, miszerint támadását az 
ellenség közepe ellen akarta intézni és ezért összpontosította 
főerejét a középen, de a rossz idő meggátolta ennek kivitelében.10 
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