
247Szemle

HK 127. (2014) 1.

olyan neves bécsi képviselőivel, mint Sénac de Meilhan, Bonnay márki, vagy Napóleon korzikai 
ellenlábasa, az orosz szolgálatba állt Charles-André Pozzo di Borgo. Élete utolsó éveiben még meg-
érhette Napóleon hatalmának megrendülését és Ausztria megerősödését, melyben mindig is bízott. 
Végül 1814. december 13-án hunyt el Bécsben. 

A tavalyi év folyamán megjelent két kötetes forráskiadás a herceg orosz levelezőtársaival foly-
tatott, illetve orosz témájú leveleit tartalmazza. A leveleket a téma két legjelentősebb szakembere 
– az orosz Alexandre Stroev és a belga Jeroom Vercruysse – készítették elő a kritikai kiadásra.  
A herceg életének alkonyát végigkísérte a cári udvarral és az orosz arisztokráciával folytatott fo-
lyamatos és változatos levélváltás. Ennek a teljesség igényével kiválogatott dokumentumait rendez-
te sajtó alá, látta el magyarázó jegyzetekkel a két neves filológus. E nagyszabású válogatás-kötet
a francia nyelvű irodalmi igényű európai levélírás több száz XVIII. századi forrását adja közre  
a francia nyelvet értő olvasók és a tudományos kutatás számára. E forráscsoportot a szerkesztők a 
levelek címzettjei alapján egyéni fontossági rendben osztották 50 tematikailag is indokolt egységre. 
Az iratok jelentős része először jelenik meg nyomtatásban.

A forrásközlést egy tájékoztató jellegű, ám nagyon alapos, részletes bevezető tanulmány előzi 
meg. A munka végén pedig a tájékozódást a kötetben a témára vonatkozóanaz  alapos és rendsze-
rezett névmutató segíti. Alexandre Stroev és Jeroom Vercruysse szép, elegáns, formáját tekintve és 
tartalmilag egyaránt nagyon igényes kötete úgy vélem, alapvető kézikönyve lesz a XVIII. századi 
francia–osztrák–orosz kapcsolatok történetének, s a jövőben megkerülhetetlen forráskiadvány a 
téma kutatói számára. Az impozáns kötetek bibliofil értékét sajnálatos módon csorbítja, hogy a
neves Honoré Champion kiadó felhagyott a keménytáblás, klasszikus kötésű könyvek előállításával 
és e kiadvány is csak fűzött puhatáblás változatban jelent meg. A nyilvánvaló költségcsökkentő 
kivitel ellenére azonban megállapíthatjuk, hogy a két könyv ára még mindig borsosnak tekinthető 
a magyar kutatók számára.

Tóth Ferenc

SOLYMOSI JÓZSEF

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC  
ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON 1848-1849-BEN

(A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára, sorozatszerkesztő Veszprémy László. 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2013. 175 o.)

Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc időszaka a magyar történelem egyik kiemel-
kedő korszaka, amely máig méltán örvend nagy népszerűségnek. Ezt az is mutatja, hogy lassan 
könyvtárnyi irodalma lesz ennek a témának. Ám az egyre szaporodó szakirodalom ellenére is még 
mindig akadnak „fehér foltok” a történtekben, hiszen a keletkező művek többségének fókuszában 
a kiemelkedő személyek és a döntő események állnak. Ezért is örvendetes, hogy most egy olyan 
munka jelent meg, amely az egyik elfeledett „mellékhadszíntér” történéseit veszi számba. Solymosi 
József, a Hadtörténelmi Levéltár főlevéltárosa több mint másfél évtizedes kutatómunkájának ered-
ményeit foglalja össze ebben az új kötetben, és nemcsak hadtörténeti, hanem politikai és gazdasági 
szempontokból is vizsgálja Északkelet-Magyarország 1848–1849-es eseményeit, beillesztve azokat 
a szabadságharc történetébe.

A bevezetőben a szerző röviden elmondja, hogy milyen motiváció vezette abban, hogy érdeklő-
dése homlokterébe a forradalom és szabadságharc időszakából éppen ez a régió, azaz Ung, Bereg, 
Máramaros és Ugocsa vármegyék kerültek, majd bemutatja a területre vonatkozó nem túl nagy 
szakirodalmat és a forrásokat, végezetül exponálja, milyen kérdésekre is keresett választ.

Az első fejezetben röviden áttekinti a régió földrajzi elhelyezkedését, közigazgatási szervezetét 
és gazdaságát az 1840-es évek második felében, majd a politikai helyzet alakulását 1845 és 1848 
között. Megállapítja, hogy a bécsi kormány az adminisztrátori rendszer bevezetésével még ezen a 



248 

HK 127. (2014) 1.

Szemle

soknemzetiségű (magyar, német, szlovák, ruszin, román és zsidó) lakossággal rendelkező területen 
sem tudta igazán visszaszorítani a reformpárti tábort, hiszen az utolsó, 1847–1848-as rendi országy-
gyűlésre megválasztott követek döntő többsége haladó elveket képviselt, és ilyen irányú követutasí-
tásokat is kapott. A fejezetet az 1848 elején a körzetben állomásozó cs. kir. katonaság alakulatainak 
a bemutatása zárja.

A következő rész az 1848. március 15-i forradalom után, a gróf Batthyány Lajos miniszterelnök 
vezette kormány utasításai, illetve az áprilisi törvények nyomán a helyi viszonyokban 1848 tavaszán 
és nyarán keletkező változásokat ismerteti. Solymosi József itt előbb részletesen bemutatja a megyei 
közigazgatás átalakulását, majd a helyi népképviseleti országgyűlési választásokat. Felsorolja a 
térség első népképviselőinek és a fontosabb felsőházi tagoknak a névsorát rövid életrajzokkal páro-
sítva, akik között olyan jelentős személyiségek is találhatók, mint Lónyay Menyhért, aki 1867 után 
miniszterelnök lett, vagy báró Perényi Zsigmond, az 1848-as országgyűlés felsőházának elnöke, a 
későbbi vértanú. Ezt követi a helyi nemzetőrség megszervezésének és működésének leírása, majd 
a májusi honvédtoborzás, végül az önkéntes mozgó nemzetőrség megszervezésének bemutatása. 
Utóbbiak esetében kiderül, hogy a környék mind a 9., mind a 10. honvédzászlóaljak felállításában 
megfelelő számú újonccal és felszereléssel segédkezett; míg az ungi és beregi önkéntes nemzetőrök 
a horvát betörés után főhadszíntérre vonultak. Az ezt a szakaszt záró utolsó alfejezet a bemutatott 
időszak fontosabb helyi eseményeit veszi sorra: a nemzetiségek helyzetét, a parasztmozgalmakat, 
a munkácsi lengyel foglyok kiszabadítását, a Lenkey János kapitány vezette huszárszázad haza-
térését, illetve a napilapokban nagyobb teret kapott történeteket. A szerző megállapítja, hogy a 
helyi vezetők a vármegyék apparátusával és okos, belátó politikával sikeresen meg tudták nyerni a 
nemzetiségeket és törvényes mederbe terelni a parasztmozgalmakat, a nemzetőrség és a katonaság 
bevetésére csak néhány esetben került sor. A lengyel foglyok kiszabadítását, illetve a „hazaszökő” 
huszárok bántatlanságának elérését mind a négy vármegye hazafias lakossága támogatta.

A harmadik fejezet az önvédelmi háború időszakának helyi vonatkozásait mutatja be 1848 
szeptembere és 1849 májusa között. A magyar kormány és a bécsi udvar között a Josip Jellačić 
horvát bán és cs. kir. altábornagy vezette haderő magyarországi betörése nyomán kirobbanó nyílt 
konfliktus nagyobb hadműveletei közvetlenül nem érintették az Északkelet-Magyarországot, de
hatásai áttételesen itt is érvényesültek. A szerző vázolja, hogy a területre kinevezett kormánybiz-
tosok milyen intézkedéseket tettek az itt állomásozó cs. kir. alakulatok eltávolítására, a munkácsi 
vár megszerzésére, a határok megerősítésére és a belső nyugalom biztosítására, majd ezt követi az 
újoncállítás és haderőszervezés bemutatása. Solymosi József részletesen ismerteti, mennyi újoncot 
állított ki ez a vidék, ezekből milyen alakulatok jöttek létre, s röviden összefoglalja történetüket.  
A következő alfejezet a helyi hadiipar működésével foglalkozik, adatokkal illusztrálva, hogy milyen 
jelentős szerepet töltött be a hadsereg élelmiszer, fegyver- és lőszerellátásában ez a régió. Az utolsó 
szakasz a helyi hadieseményeket foglalja össze 1848 telétől 1849 tavaszáig. A szerző megállapítja, 
hogy bár a Galíciában állomásozó cs. kir. csapatok létszáma és felszereltsége meghaladta a magyar 
határvédelmi erőkét, azonban rajtaütéseikkel nem tudták érdemben zavarni az itt működő hadiipar 
munkáját; egyetlen komolyabb támadásukat pedig – Barco vezérőrnagy cs. kir. dandárának áprilisi 
offenzíváját – 1849. április 22-én Podheringnél a honvédcsapatoknak sikerült visszaverniük.

A következő rész a munkácsi vár 1848–1849-es történetét dolgozza fel. Solymosi József először 
röviden ismerteti a vár előtörténetét, s hogy milyen körülmények között került 1848 októberében a 
magyar hatóságok kezére. Ezt követi Munkács szabadságharcban betöltött szerepének bemutatása: 
megerősítése, felszerelése, megfelelő helyőrséggel való ellátása, amelyben döntő szerepe volt utolsó 
parancsnokának, Mezősy Pál őrnagynak. Az utolsó szakasz a vár kapitulációjának körülményeit 
ismerteti, kiemelve, hogy a helyőrség 1849. augusztus 26-án csak az után adta meg magát a nagy 
túlerőben lévő cári csapatoknak, hogy előtte követek révén meggyőződött az ellenállás valóban 
felesleges voltáról.

Az ötödik fejezet a Kazinczy-hadosztállyal és az 1849. évi nyári hadjárat helyi eseményeivel 
foglalkozik. A szerző áttekinti a terület élére 1849. június 2-án kinevezett Kazinczy Lajos ezre-
des pályafutását, majd a korabeli helyi viszonyokat. Ezt követi Kazinczy kiemelkedő szervező te-
vékenységének bemutatása, akinek a meglévő és az újonnan felállított alakulatokból 1849. július 
végére sikerült egy kb. 7400 főből és 27 lövegből álló hadosztályt szerveznie. A hadihelyzet gyors 



249Szemle

HK 127. (2014) 1.

romlása és a megfelelő utasítások hiánya miatt a hadosztály nagyobb akciókban már nem tudott 
részt venni, 1849. augusztus 24–25-én Zsibónál feloszlott, illetve letette a fegyvert.

Végül Solymosi József a szabadságharc utáni megtorlást mutatja be a helyi katonai és polgári 
vezetők sorsán keresztül, akik közül Ormai (Auffenberg) Norbert, Lázár Vilmos és Kazinczy Lajos 
ezredeseket, és báró Perényi Zsigmondot kivégezték, míg a többiek súlyos börtönévekkel fizettek
1848–1849-ben betöltött szerepükért. Zárásként a szabadságharc helyi emlékhelyeiről esik szó.

Az összegzésben Solymosi József megállapítja, hogy bár a régiónak nem volt döntő szerepe az 
eseményekben, ám a belső nyugalom megőrzése, a határok védelme, a munkácsi vár biztosítása és a 
hadianyaggyártás volt az a négy legfontosabb tényező, amellyel Északkelet-Magyarország jelentős 
mértékben segítette a szabadságharc erőfeszítéseit. Az igényes kivitelű kötetet hadrendeket, térké-
peket, képeket tartalmazó függelék, rövidítésjegyzék, illetve hely-és névmutató, valamint angol és 
német nyelvű összefoglaló zárja.

A kiadványban, mint minden munkában, előfordulnak kisebb hibák, elírások is. Ung megye a 
régió nyugati és nem a keleti felén található (15. o.). A korabeli huszárezredeknél nem voltak ezrede-
si és alezredesi „második” osztályok (56. o.), itt valószínűleg századokról van szó; illetve Zsurmay 
Lipót 1848 decemberében már nem hadnagy (56. o.), hanem kapitány volt. A 3. (Ferdinánd) huszár-
ezred 1. őrnagyi osztályának 2. századáról maga a szerző állapítja meg, hogy nem a régióban állo-
másozott (26. o.), később mégis odaszámítja (56. o.). A honvédsereg csak egy gránátos zászlóaljjal 
rendelkezett, nem többel (80. o.). A (Hajdú)Szoboszlón szervezett lengyel dzsidás csapat aligha le-
hetett a Kazinczy-hadosztályban szervezett dzsidás osztály alapja, mivel ott (mármint Szoboszlón) 
a lengyel légió 1. ulánus ezred 1. osztályának 2. századát állították fel, ez pedig 1849. május 17. 
után bevonult a légióhoz Miskolcra (83. o.). A 336. lábjegyzet nem a 291-dikre, hanem inkább a 
339-dikre utal (85. o.). Kérdéses, hogy a podheringi ütközetben a 35. honvédzászlóaljnak egy (93. 
o.) vagy kettő (94. o.) százada vett-e részt. A szakirodalom szerint Szelvan cári vezérőrnagy külö-
nítménye nem augusztus közepén (108. o.), hanem augusztus 23-án verte szét Rembowski alezredes 
csapatait. A térképeknél a 8. (Coburg) és a 10. (Vilmos) huszárezredek menetvonalának jelzése fel-
cserélődött (130. o.), míg a Barco-dandár 3600 (131. o.), illetve 3000 (132. o.) fős összlétszámmal is 
szerepel. Végezetül a rezümékben Kazinczy nem „General”, hanem csak „Colonel” (167. o.), illetve 
„Oberst” (170. o.); Barco pedig „Brigade”, nem „Division” (172. o.) élén állt.

A fentiektől függetlenül a recenzens csak ajánlani tudja a ezt a munkát mind a szakmabeliek, 
mind a történelem iránt érdeklődő olvasók számára, mert az egy széles forrásbázison alapuló, él-
vezetesen megírt munka, amely a megértést segítő, kiváló kép- és térképanyaggal illusztrálva egy 
mára már feledésbe merülő régió lakosainak és 1848–49-es teljesítményüknek állít maradandó 
emléket.

Kemény Krisztián


