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TANULMÁNYOK 

HERMANN R Ó B E R T 

GÖRGEI ARTŰR VÁCI NYILATKOZATA 

1849. január 5-én reggel a váciak szokatlan zajokra ébredtek. Patacsattogás, 
kerékzörgés, lábak tomba dobbanása, vezényszavak harsogása verte fel a város 
csendjét. Vác hozzászokott már a katonák látványához, hiszen az elmúlt év szep
temberében ez a város volt a négy mozgó nemzetőrségi kerületek egyikének szék
helye, de ez a hadsereg egészen más volt, mint az, amely innen vonult Jellačic ellen. 
A katonák felszerelése sokkal jobb volt, s e hadsereg összességében katonásabb be
nyomást tett, mint a szeptemberi nemzetőrök. E tény azonban nemhogy felheví
tette volna a honfikebleket, pedig igencsak rájuk fért volna e mínusz 20 fokos hi
degben, hanem inkább lehűtötte őket. 
A jólértesültek híreiből már hetek óta sejteni lehetett, hogy valami nincs rendben 

a dunántúli hadszíntéren, de akinek szeme volt hozzá, az a hírlapok egymásnak 
naponta ellentmondó haditudósításaiból is rájöhetett, hogy baj van. Pozsony és 
Győr elestéről már mindenki tudott, de még mindig élt a remény, hogy a honvéd
sereg legalább Buda előtt feltartóztatja az ellenséget. S most itt volt az ország alig
hanem legnagyobb s legjobban felszerelt hadteste, s egyáltalán nem úgy festett, mintha 
csatát akarna állni. Jóllehet, a derék polgárok még némileg örültek is ennek, mert 
senki sem szereti, ha lakóhelye azáltal szerez magának kétes értékű történelmi di
csőséget, hogy csatatérré válik. Am e hadtest menetelésének irányából még a leg
gyengébb logika j úak is levonhatták azt a következtetést, hogy nemsokára egy 
újabb haderő fog bevonulni e városba, de ez már a cs. kir. hadsereg lesz. S e követ
keztetés levonása után még a legoptimistábbaknak is fel kellett tenniük a kérdést : 
„Úristen, mi lesz ebből?" 

A lakosság aggódó részét valószínűleg az sem hangolta volna jobb kedvre, ha 
tudja, hogy az utóvéd élén belovagló fővezér, a nemsokára 31. életévébe lépő Görgei 
Artúr tábornok sem vidámabb. A magas, vörösesszőke hajú és szakállú, szemüveges 
fiatalembernek, a magyar hadsereg legfiatalabb tábornokának rosszkedve aligha 
ismert ekkor határt. Elégedetlen volt a politikai vezetéssel, tábornoktársaival, tiszti
karával, csapataival, a Dunántúl lakosságával s alighanem önmagával is. Hetek 
óta minden egyes nap újabb és újabb keserű tapasztalatokat hozott, s így aligha 
fékezte magát a környezete előtt a távollevőkre tett epés megjegyzéseiben. E rossz
kedv okát megtudandó lapozzunk vissza egy hetet a naptárban. 

Mórtól Vácig, 1848. december 30—1849. január 5. 

1848. december 16-án, több cs. kir. mellékerő betörése után megindult a Windis cb> 
Grätz herceg, tábornagy vezette cs. kir. fősereg támadása. A nyugati határszélen 
vékony vonalban felállított magyar feldunai hadtest képtelen volt ellenállni a herceg 
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jól felszerelt és kiképzett, kétszeres túlerőben lévő csapatai támadásának. Előbb a 
határszélt és Pozsonyt, majd a es. kir. fősereg támadásának második szakaszában 
Győrt is kénytelen volt feladni. A hadsereg parancsnoka, Görgei Artúr tábornok 
úgy ítélte meg, hogy csapatai egyelőre nem alkalmasak az ellenség feltartóztatására, 
ezért néhány győztes utóvédharcot kivéve, minél lassabban ugyan, de egyfolytában 
visszavonult a főváros felé. S mintha az időjárás is a magyar csapatok vesztére tört 
volna, mínusz 20—30 fokos hideg köszöntött be, š a védelmi vonalként számbajöhető 
folyók és mocsarak kőkeményre fagytak, úgy, hogy nem volt egy védhető átjáró 
„széles e posványos magyar vidéken".1 A Győrből való kivonulás után a hadtest 
utó védj ét súlyos vereség érte Bábolnánál december 28-án. 

Ugyanakkor a Muraközből felrendelt Perczel-hadtest szintén a főváros felé tartott. 
A katonai kudarcok miatt egyre gondterheltebb politikai vezetés, s különösen az 
ország vezető testülete, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, Kossuth Lajos 
abban reménykedett, hogy a két hadtest egyesülése után talán lehetségessé válik 
az ellenség feltartóztatása és a főváros megvédése. Ez okból egyrészt igyekezett a 
tartalékcsapatokat a fővárosban összpontosítani és kisebb egységeket elvonni a 
Délvidékről, másrészt időnyerés végett állandóan kisebb, lehetőleg győztes össze
csapásokra buzdította Görgeit és Perczeit. Elkövette azonban azt a hibát, hogy a 
két hadtestet nem rendelte egységes vezetés alá. A két tábornokot nem lehetett egy
más alá rendelni, mert még 1848 októbere óta kölcsönös utálattal viseltettek egy
más iránt. Az egységes irányítást így az OHB és a hadügyminisztérium által ki
dolgozott tervek és utasítások voltak hivatva képviselni. E tervek és utasítások 
azonban a fővárosban dolgoztattak ki, s a hadműveletek gyorsasága miatt megér
kezésünkkor már kivihetetlenek voltak, illetve a forradalmi matematika szellemé
ben készültek, tehát olyan csapatokkal számoltak, amelyek még nem érkeztek meg, 
feleakkora létszámúak voltak, vagy nem volt fegyverük. 

December 29-én Kossuth mind Görgeit, mind Perczeit levélben utasította, s 
utóbbit még egy külön levélben kérte is, hogy forduljanak szembe Windisch-Grätz 
főerejével. Görgei még aznap hosszú levélben indokolta meg, hogy a támadás a Kos
suth által leírt feltételek mellett lehetetlen. Perczel viszont, anélkül, hogy erről tá
bornoktársát értesítette volna, Mór előtt bevárta Jellačic hadtestét, és súlyos vere
séget szenvedett tőle. A vereség halomra döntötte az ellenség feltartóztatását célzó 
terveket. Bár a Perczel-hadtest vesztesége nem volt olyan súlyos, mint az az első 
pillanatban tűnt, további alkalmazása egyelőre nem látszott célszerűnek.2 

Másnap, december 31-én valamivel éjfél után Kossuth értesítette Görgeit, hogy 
Perczel hadtestét az ellenség megtámadta és csaknem teljesen felmorzsolta. Egyben 
utasította Görgeit, hogy vonuljon vissza a Buda előtti első védvonalba, „ahol a 
Dunán való átkelést véghez kell vinni". Különös figyelmet ajánlott a székesfehérvári 
út biztosítására és a fegyelem fenntartására.3 Görgei ekkorra már értesült a Perczel-
hadtest vereségéről, a Perczel megsegítésére kiküldött, de a csatából elkésett Karger-
dandár jelentéséből4, Kossuth levelét reggel 9-kor Bicskén kapta meg, s fél 10-kor már 

1 Görgei Artúr — Kossuth Lajos. 1848. december 29. Hadtörténelmi Levéltár (HL). Az 1848—1849. évi forradalom 
és szabadságharc iratai. 7(144) 1/2. Közli: Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Bp., é. n. 264-—268. o. (a továbbiakban: 
Steier I.) 

2 Kossuth Görgeihez és Perczelhez intézett december 29-i parancsait közli: Barta István (szerk.): Kossuth Lajos 
összes munkái. XII I .k . Bp., 1952. 915. o. és. XV. k. Bp., 1955. 882. o. (a továbbiakban: KLÖM). Görgeinek az előző 
jegyzetben említett levele e rendeletre válaszolt. A móri vereségről az összefoglaló munkákon kívül mindmáig a leg
jobb: P. [Görgey István]: A moóri csata. Pest, 1867., s ugyanezt ismétli meg: Görgey István: 1848 és 1849-ből. I. k. 
Bp., 1885. 89—97. o. Görgeit hibáztatja: Borús József: A Perczel hadtest januári ellentámadása. Hadtörténelmi Köz
lemények (a továbbiakban: HK) 1961. 2. sz. 672—674. o., de mellőzi Görgei december 29-i levelét és azt a tényt, hogy 
Perczel nem értesítette Görgeit tervezett támadásáról. A Perczel-hadtest veszteségeiről tájékoztat az a két jelentés, 
amelyet Perczel december 31-én, ül. január l-jén küldött Kossuthnak. Közli: KLÖM X I I I . 939—940. ill. KLÖM XIV. 
15—16. o. 

3 KLÖM XII I . 933—934. o. Magyar fordításban közli: Steier I. 285. o. és Borús József: Dembinski fővezérsége és 
a kápolnai csata. Bp., 1975. 46. o. 

4 Görgey István : m. I. k. 91—92. o. 
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válaszolt is rá. Válaszában jelentette, hogy megindítja csapatait Buda felé. „Nem azért 
teszem azt, mintha meg volnék győződve arról, hogy ez a legjobb rendszabály ha
zánk megmentésére, hanem azért, mert tudom, hogy ilyen rendkívüli percekben 
csak egy lehet a parancsnok, a rendelkező". Hozzátette, hogy amennyire lehetséges, 
rendben folytatja a visszavonulást, de figyelmeztetett arra, hogy a Perczel-hadtest 
szállingózó részei ezt megzavarhatják. „Seregem részei hollétéről körülményes je
lentést még ma teendek" — fejezte be levelét a tábornok.5 Alighogy megkapta a tá
bornok levelét, az elnök ismét asztalhoz ült s újabb levelet írt Görgeinek: 

„Az ellenség mozdulatai határoznak — írja —, én innen sem nem dirigálhatok, 
sem nem akarnám, ha tudnám is. 

Én csak a célt mondom ki, melyet Ön, tisztelt Barátom szeme előtt tartand. 1-ör 
verje meg az ellenséget, ha lehet, csináljon a nemzetnek jó újesztendőt. 2-or ha ez 
nem lehet, tartsa meg az országnak a sereget, arra hozva azt a megsemmisítést ki
kerülő biztosságba, amerre lehet. Eszéknek, ha lehetséges, ha nem lehetséges, erősen 
tartva a pozíciókat Budára, úgy, hogy a hídon csapatonkint átvonulhasson. Ez nagy 
feladat, igen nagy, de csatavesztés esetére ettől függ az ország sorsa. Míg seregünk 
van, van hazánk" — írta az elnök.6 

Két órával később, délelőtt 11 órakor megnyílt az országgyűlés zárt ülése. Kossuth 
ezen bejelentette Perczel móri vereségét. Erre hivatkozva javasolta, hogy az ország
gyűlés és az OHB hagyja el a fővárost. „Pestnek elvesztésével az ország nincs el
vesztve, sőt Pestet nem kellvén őrzeni, elosztott seregünket egyesíteni lehet, s a 
Tisza vidékéről visszanyerni, ami el van vesztve. Pest városát nem akarjuk védel
mezni, nehogy ezáltal a várost veszélyeztessük." A javaslatot többen ellenezték, 
mások mielőbbi végrehajtását indítványozták. Végül is az országgyűlés abban ál
lapodott meg, hogy délután 5 órára zárt ülést hívnak össze, hogy az elmenetel kér
déséről döntsenek.7 

Kossuth valamivel ezután kaphatta meg Görgei levelét. Válaszként újabb levelet 
írt a tábornoknak. „Kérem, azt tegye Ön, amit legjobbnak talál" — írja. Kérte a 
tábornokot, hogy „védelmezzen minden lépésnyi tért teljes erővel", vagy ha ez 
nem lehetséges, minél lassabban hátráljon. „Nézetem ez: Budapestet nem lehet 
ostromnak s annak következtében prédálásnak kitenni, tehát a csatának Budán 
túl, nem Budán bent kell vívatni, s ha a csata elvesz definitíve, úgy magát a várost 
nem fogjuk harc terévé tenni (...) Ekkor fő feladat marad a sereget megmenteni." 
A továbbiakban értesítette a tábornokot a dunai átkelés megkönnyítésére tett intéz
kedéseiről, s levelében közölte, hogy az országgyűlésnek és a kormánynak Debre
cenbe kell mennie. „Bátran neki, én azt hiszem, győz, de ha nem győzne, akkor 
mentse ám meg a sereget a Tiszához".8 

Ezen a délutánon, az országgyűlés zárt ülése előtt Kossuth tanácskozott az ekkor 
a fővárosba érkezett Klapka György táborkari őrnaggyal is. Klapka emlékiratai 
szerint Kossuth reménytelennek mondta a Buda előtt vívandó ütközetet, s meg
kérdezte: „Minek kell hát történnie az ön nézete szerint avégből, hogy az ország 
védelmének jobb fordulatot adjunk?" Klapka, aki Vetter Antal tábornok, helyet
tes hadügymmiszter elbeszélése alapján már ismerte a hadihelyzetet, emlékiratai 
szerint javasolta a magyar csapatoknak a Tisza mögött való összpontosítását. Kos
suth helyeselte ezt, a főváros feladásával együtt, s utasította Klapkát, hogy Vetter-

5 Görgei levelét 1. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 7/190a. Közli : Steier : I. 285—286. o. 
és KLÖM XII I . 938—939. 

6 KLÖM XII I . 932—933. o. Kossuth ez esetben visszautalt arra a haditervre, amelyet előző nap tanácsolt Görgei
nek. A terv lényege az volt, hogy Görgei és Perczel hadteste a Duna jobb partján vonuljon le Eszék irányába, s a 
Duna befagyása után keljen át a Bácskába, esetleg Szegeden át vonuljon a Bánságba, tisztítsa meg a Délvidéket az 
ellenségtől, s lépjen összeköttetésbe Bem seregével. Ha ez nem lehetséges, akkor Eszéknél keljen át a Dráván, s vagy 
Horvátország, vagy Pétervárad felé vonuljon. KLÖM XII I . 923—924. o. 

7 Hunfalvy Pál: Napló 1848—1849. S. a r. Vrbán Aladár. Bp., 1986. 135—136. o. 
8 KLÖM XIII. 933—934. o. 
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rel együtt dolgozzák ki az erre vonatkozó utasításokat.9 A hadügyminisztérium ki 
is dolgozta a tervet, amelyet Kossuth még aznap megküldött véleményezésre töb
bek között Perczel tábornoknak. A tervben a Görgei vezette feldunai hadtest azon
ban nem a Felső-Tisza, hanem Vác felé vonult volna vissza.10 

Aznap délután, Görgei levelének kézhez vétele után Kossuth Pázmándy Dénesnek, 
az országgyűlés képviselőháza elnökének írott levelében úgy ítélte meg, „hogy a 
csata Buda közvetlen közelében fog vívatni".11 Délután öt órakor megnyílt a kép
viselőház és a főrendiház közös zárt ülése, amely egyrészt elhatározta az ország
gyűlés Debrecenbe költözését, másrészt Batthyány Lajos javaslatára egy küldött
ség kiküldését Windisch-Grätzhez, s ha lehet, Ferenc Józsefhez, ,,az egyezkedést 
megkísérteni".12 Ezt követően a zárt ülés nyílttá vált, amelyen ugyanezeket a kér
déseket vitatták meg.13 A nyílt ülés előtt vagy alatt Kossuth este 7 órakor levelet 
írt a feldunai hadsereg mellé kirendelt országos biztosnak, Csány Lászlónak. E levél
ben teljhatalommal ruházta fel Csányt, s egyben közölte álláspontját a követendő 
hadműveletekkel kapcsolatban: „Ha tehát csatát vesztenétek, meg kell mentenetek 
a sereget — által a Dunán (hol több átjárást csináltatok) s fel a Tiszához a szolnoki 
híd felé".14 Az országgyűlés nyílt ülése megerősítette a zárt ülésen hozott határoza
tokat és éjjel 11 órakor eloszlott. A határozatokról Kossuth nem értesítette Görgei 
tábo rnokot. 

Kossuth tehát ugyanazon a napon írott három levelében három különböző had
működési tervet vázolt fel Görgeinek. Az első még csak a Buda előtti védvonalba 
való visszavonulásra és a hadsereg megmentésére vonatkozott; a másodikban már 
egy konkrét, december 30-án egyszer már részletesen kifejtett, de meglehetősen il
luzórikus haditervet javasolt; a harmadikban az eddigieket érvénytelenítve az Al-
Duna ill. az Alsó-Tisza felé való visszavonulás helyett Szolnokot jelölte meg a visz-
szavonulás irányának, s a főváros előtt esetleg vívandó ütközettel kapcsolatban tel
jesíthetetlen feltételeket szabott. Hiszen a tábornoknak úgy kellett volna csatát 
vívnia hogy az lehetőleg győzelemmel végződjék, de ha lehetséges, ne a főváros 
közvetlen közelében vagy magában a fővárosban, s ha a sereget mégis vereség érné, 
a tábornok akkor is mentse meg azt a pusztulástól. Hozzáteendő még, hogy Kossuth 
Görgeihez írott második és harmadik levelében alternatív utasítást adott ki, 
tehát lényegében a tábornokra bízta, vív-e csatát Buda előtt vagy sem ? 

Görgeiben december 30-án még megvolt a jó szándék, s egyes jelek szerint decem
ber 31-én is. De január l-jén, amikor megkapta Kossuth harmadik levelét s egyben 
értesült az országgyűlési követküldés tényéről, már elgondolkozott. Mit akarhat az 
elnök és az országgyűlés? A Kossuth által küldött kivihetetlen parancsokat már 
megszokta, de azt már joggal furcsállta, hogy az országgyűlés által választott O HB 
elnöke ütközetet parancsol neki a főváros előtt, s ugyanakkor az országgyűlés,Deb
recenbe távozva, békekövetséget küld ahhoz a Windisch-Grätz herceghez, akinek 
csapatait Kossuth utasítása értelmében meg kellene támadnia. S miért nem értesíti 

9 Klapka György: Emlékeimből. S. a. r. Katona Tamás. Bp., 198C. 78—79. o. Klapka tévesen december 30-ra tes; f 
a találkozást, ami képtelenség, mivel a móri vereség híre csak aznap éjjel érkezett meg a fővárosba. 

10 A tervet Kossuth még aznap megküldte véleményezés végett Perczelnek, mert a tábornok már erre válaszként 
írta január 1-jei jelentésében : „Elnök úr véleményemet kérvén Pest-Buda feladása iránti tervezetük iránt, ezt röviden 
terjesztem elő". KLÖM XIV. 15—16. o. A feldunai hadtest Vác felé vonulására utal a hadtest iktatókönyvének egyik 
bejegyzése: „385. Ofenpesth den 1-ten Jan. 849. Vetter G. Major. 1-ten Jan. 849. Verordnung in Betreff des Rückzug 
nach Waitzen vom [olvashatatlan szó] Befehl dass die Truppen in Falle eines Rückzuges beisammen bleiben. — 385. 
Budapest, 849. jan. 1. Vetter vezérőrnagy. 849. jan 1. Rendelet a vác felé való visszavonulásról... Parancs, hogy vissza 
vonulás esetén a csapatok együtt maradjanak." Országos Levéltár (OL) P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. csomó. 
b/31. íasc. ,,Az 1848/9. magy. Feldunai utóbb VII-ik hadtest/Móga, Görgey Arthur, Gáspár, Pöltenberg tábornok 
eredeti igtatókönyve". (a továbbiakban: Iktatókönyv). 

11 KLÖM XII I . 934. o. 
12, Hunfalvy: i. m. 136—137. o. 
13 Az ülés jegyzőkönyvét közli: KLÖM XIII . 940—952. o. Kossuth maga sem helyeselte a követküldést: „Ez bo

londság, sikere nem lesz, nem lehet, de épp azért ártalom sem lesz belőle"— írta január 2-án Csánynak. KLÖM XIV— 
18. o. De nem akarta elmulasztani az utolsó lehetőséget arra, hogy esetleg békés úton lehessen rendezni Magyarország 
és Ausztria konfliktusát. 

14 KLÖM XIII . 935. o. 
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őt e követküldésről Kossuth ? Komoly kérdések voltak ezek, s a politikailag iskolá
zatlan Görgeiben fel sem merült, hogy ez esetben az OHB elnöke és az országgyűlés 
véleménye nem fedi egymást.15 

A küldöttség ténye nemcsak a tábornokban keltett ingerültséget. Kossuth való
ban nem helyeselte kiküldését, s talán ezért nem értesítette róla a tábornokot. Emiatt 
aztán a küldöttség tagjainak feje is fájt. Ezért előbb Nyáry Pál, az az OHB még 
Pesten maradt tagja értesítette Görgeit a küldöttségről, és kért számára katonai 
kíséretet. A Nyáry által Görgeihez küldött, s a főhadiszállásról visszatérő tiszt azon
ban nemcsak azt jelentette, hogy a küldöttség számára készen áll a katonai kíséret, 
hanem azt is, hogy „a táborban nagy a neheztelés, hogy a hadsereg megkérdezése 
nélkül akar alkudozni az országgyűlés". Közben megérkezett Csány László főkor-
mánybiztos is, aki szintén írt Görgeinek a küldöttség ügyében. Csány után nevelt 
fia, Schmiddegg Kálmán érkezett meg a főhadiszállásról, aki szintén említette a 
hadsereg neheztelését. „A hadsereg ne politizáljon" — válaszolta Csány.16 

A követküldés és a vele kapcsolatos tájékozatlanság óriási felháborodást keltett, 
s nemcsak a hadseregben. „Az a Windisch-Grätzhez küldés, Jósef Ferenc császár
hoz-e, királyhoz-e ? az Isten ki tudja, rosszabb hatású egy csatavesztésnél. Az maga 
jobban felbátorítja az ellenséget egy győzelemnél, és a következése, teljes bizonyos
sággal mondom, semmi, sőt nem semmi, hanem egy nagyszerű büszke megbántása 
leend a nemzetnek, az Elnök Úrnak [ti. Kossuthnak] akarata nem lehetett" — írja 
Csány Kossuthnak január l-jén.17 "Rossz hatást tett még azon küldöttség kikül
detése is, mit előbbi levelemben írtam, mit azonban Görgey, mint hallom, helyre 
hozott, miután a küldötteket nem engedte átmenni Windisch-Grätz táborába, mivej 
ez örökös gyalázat volna a nemzetre, most fegyverszünetet kérni és békés kiegyen
lítést, egyébiránt is még nincs itt az ideje, s úgy látszik, hogy őneki még a két várost 
megtartani is erős reménye van" — írja ugyanezen a napon Madách Károly báty
jának, Madách Imrének.18 A hadseregben sem csak a tisztikar elégedetlenkedése, 
hanem a legénység is.19 Szintén rossz hatása volt az OHB és az országgyűlés Deb
recenbe távozásának. „Az országgyűlésnek és a kormánynak inneni elvonulása ki-

15 Görgei december 30-án előző nap Kossuthhoz írott levele ellenére is mindent megtett a Perczel-hadtesttel való 
összeköttetés megteremtése érdekében. Görgey István: i. m. I. k. 89—97. o. L. még december 30-i levelét Bikkesy 
Alajos őrnagyhoz: „Nézetem szerint be kell várnom és visszavernem az ellenséget; mentül beljebb az országban, annál 
nagyobb kilátással, de természetesen tekintettel arra, hogy ne közvetlenül a főváros tövében történjék." OL P 295. 
Gorge y-család lta. 36. cs. b/6. íasc. 16—17. f. Közli: Gorge]/ István: i. m. I. k. 86—87. o. A móri vereség után intéz
kedett Perczel hadtestének lehetséges megmentéséről. L. erre levelét Csány Lászlóhoz. OL H. 103. Csány László 
kormánybiztos iratai. 14. doboz. Vegyes iratok. 232. f. December 31-i csatavívási szándékára mutat dandárainak 
december 31-i felállítása. Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Fordította 
Görgey István. Bp., 1911. I. k. 120. o. és december 31-én Bikkesy Alajos őrnagyhoz, Kossuth vezérkari irodájának 
vezetőjéhez írott levele. Siebenbürger Bote, 1850. 6. sz. Hogy e szándéka még január 2-án is fennállt, arra szintén em
lékirataiból következtethetünk, ill. egy tisztjének emlékezéséből, amely szerint aznap lelkesítő beszédet intézett had
seregéhez. Zámbelly Lajos: Emlékiratok 1848/49-ből. Hazánk, 1889. 355. o. Eredetije: HL Tanulmánygyűjtemény 
782. Erinnerungen eines Honvédoffizieren. 

16 Gsengery Antal: Deák békekövetsége Windisch-Grätznél. Budapesti Szemle, 1878. XVIII . k. és Kónyi Manó 
(szerk.): Deák Ferenc beszédei. 2. bőv. kiad. Bp., 1903. I I . k. 368—369. o. A Nyáry és Csány által írott levelek erede
tijét nem ismerjük, létezésükről csupán az Iktatókönyvből tudunk.,,378. Pesth, den 1-ten Jan. 849. Nyáry, Mitglied 
des L. V. Ausschussees. Mittheilung dass vom Seite des Representanten-Hauses eine Deputation ins feindliche Lager 
geschickt wird und selbe passieren zu lassen sein." ,,390. Pesth, 1-ten Jan. 849. Csány Ober L. Com. Mittheilung in 
Betreff der Entfernung der L. V. C. vom Pesth und der Absendung einer Deputation in feindliehe Lager". „378. Pest, 
849. jan. 1. Nyáry, az O. H. Bizottmány tagja. Közlés, hogy a képviselőház részéről egy küldöttség küldetett az ellen
séges táborba, s ez átengedendő." „390. Pest, 849. jan. 1. Csány főkormánybiztos. Az OHB Pestről való eltávozására 
s egy küldöttségnek az ellenséges táborba történt kiküldésére vonatkozó közlés". 

17 Csány László — Kossuth Lajos. 1849. január 1. KLÖM XIV. 16—17. o. 
18 Madách Károly — Madách Imre. 1849. január 1. Közli: Madách Imre összes művei. S. a. r. Halász Gábor. Bp., 

1942. I I . k. 1072—1075. o. Megerősíti ezt Hunfalvy naplója is: „A közönség értetlenségének megítélésére álljon it 
tény : Azt beszélték, hogy Görgei és Csány haragudtak a kormány és az országgyűlés elmenetele miatt, hogy a kettő 
eleve meg sem volt értesítve. Kossuth poltronsága és a pillanaton függő intézkedése a legvilágosabban kitűnt. — Azon
nal gyalázta a közönség szájas része a követséget, s dicsérve mesélte, hogy Görgei nem akarta átbocsátani, sőt elfoga
tassál fenyegette volna". I . m. 141. o. 

19 Matolay Etele: Visszaemlékezéseim honvéd életemre. Sátoraljaújhely, 1883. 46—47. o. és Mezősy László: Ezer-
ayolcszáznegyvennyolczadiki levelek. S. a. r. Szőcs Sebestyén. Bp., 1976. 49—50. o. 
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mondhatatlan ingerültséget szült; itt-ott ismét indítvány ozgat j ák a teljhatalmú 
diktátor választását" — írta Stuller Ferenc, Kossuth titkára az elnöknek.20 

Görgei álláspontjáról emlékirata nyújt némi tájékoztatást. Eszerint nem helyeselte 
sem a követküldést, sem az országgyűlés és az OHB Debrecenbe távozását. Az előbbit 
azért nem, mert ha Windisch-Grätz Schwechat előtt nem tárgyalt, akkor miért éppen 
most tette volna; utóbbit azért, mert az utolsó pillanatban történt, s inkább gyáva
ságra, mint további ellenállási szándékra mutatott. Ugyancsak emlékiratai szerint 
teljesen tisztában volt azzal, hogy a Kossuth által kívánt feltételek mellett lehetetlen 
Buda előtt ütközetet vívnia, mert nem lehet egyszerre biztosítani a győzelmet, a 
biztos visszavonulást és a főváros megóvását. Ennek ellenére azonban csatát szán
dékozott vállalni, ha Kossuth e feltételek valamelyikétől eláll.21 

Ezért január 2-án reggel Budára sietett, hogy Kossuthtal a további teendőkről 
értekezzék, s hogy rábeszélje az elnököt, ,,vagy a csatáról, vagy a hadsereg meg
mentéséről, vagy legalább a fővárosok kíméléséről s a háziurak rokonszenvéről 
mondjon le". Emlékiratai szerint elhatározta, hogy ha Kossuth erre nem hajlandó, 
lemond a hadtest parancsnokságáról. Kossuthot nem találta már a fővárosban, csak 
Vetter Antal tábornokot, a helyettes hadügyminisztert. Görgei felszólította őt a had
sereg főparancsnokságának átvételére, de Vetter ezt nem fogadta el, csupán egy 
haditanács összehívását ígérte meg.22 

Görgei még január l-jén Pestre hívta Perczeit is, aki aznap értesítette csapat ai 
állásáról tábornoktársát.23 Görgei emlékirataiban említi, hogy aznap reggel az Érd 
és Tétény közötti úton találkozott Perczellel. Ha e találkozás valóban megtörtént, 
a két tábornok még ezelőtt írta az említett leveleket.24 

így január 2-án ült össze a haditanács, amelynek lefolyásáról a beszámolók meg
lehetősen eltérőek. A haditanácson a polgári kormányzat teljhatalmú képviselője
ként Csány László főkormánybiztos, a hadügyminisztérium részéről Vetter Antal 
tábornok, Kohlman József ezredes és Klapka György őrnagy vettek részt, a had
seregek képviseletében Görgei Artúr, Perczel Mór és Lázár György tábornokok, 
Pusztelnik Henrik és Bayer József őrnagyok jelentek meg, a tartalék hadtest részé
ről pedig Répásy Mihály tábornok vett részt.25 A haditanácsnak két kérdésben kel
lett döntenie ; az egyik a főváros előtt vívandó ütközet, a másik a további hadműve
letek iránya és célja volt. A Buda előtt vívandó ütközet kérdésében Görgei és Perczel 
álláspontja csapott össze. Perczel ellenezte a főváros harc nélküli feladását, s őt 
támogatta Csány is. Görgei viszont annyira demoralizáltnak mondta seregét, hogy 
azzal képtelen lenne Budát megtartani. Csány sokkal fontosabbnak tartotta a fő
város feladásának morális hatását. Végül azonban Perczel beadta a derekát, s így, 

20 Stuller Ferenc — Kossuth Lajos. 1849. január 2. OL H. 2. Kossuth Polizei Akten. 574. sz. (a továbbiakba«: 
KPA). 

21 Görgey Artúr: i. ni. I. k. 122—124.0. 
22 Uo. 124—125. o. Görgei már december30-án megírta Bikkesynek, Kossuth szárnysegédjének: „Ha mint fiad 

seregparancsnok lehetetlenné váltam; akkor csak egyre vagyok bátor figyelmeztetni, hogy t.i. akkor csakis Vetter 
tábornok vezényelhet, ha nem akarják, hogy megbomoljon minden." OL P 295. Görgey-család Ita. 36. cs. b/0. bwc 
16—17. f. Közli : Görgey István i. m. I. k. 87. o. December 31-én már Kossuth is felajánlotta a fővezérséget Vetteraek. 
KLÖM XII I . 935. o. Vö. Csány január 2-i jelentésével. KLÖM XIV. 16—17. o. 

23 Egyik levél eredetijét sem ismerjük, létezésükről csupán az Iktatókönyvből tudunk. „387. Ats 1-ten Jäner 34$. 
Perczel G. Major. 2-ten Jan. 849. Mittheilung über die Stellung der Perczel'schen Truppen und über die Ankunft des 
Gen. Perczel in Ofen." „380. Pesth, 1-ten Jäner 849. Csány Ober L. Com. 1-ten Jäner 849. Aufforderung zur Mitheitaag 
warum Perczel durch den G. Görgei nach Ofen berufen wurden." „387. Ats (Vértesacsa?) 849. január 1. Perczel vezér
őrnagy. 849. január 2. Közlés a Perczel-féle csapatok állásáról és Perczel tábornok Budára érkezéséről. 380. Pesti 849 
január 1. Csány főkormánybiztos. 849. január 1. Felszólítás annak közlésére, hogy miért hívatott Perczel Görgei 
tábornok által Budára". 

24 Görgey Artúr: i. m. I. k. 121—122. o. 
25 A haditanács lefolyására 1. Görgey Artúr: i. m. I. k. 125—126. o.; Georg Klapka: Der Nationalkrieg in Ungarn 

und Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849.1. k., 2. kiad., Leipzig, 1861.122—123. o.; uő.: Emlékeimből. 80. o.; 
Görgey István: i. m. I. k. 102—103. o. és Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. Bp.. é. ti
li, k. 158—162. o. Gelich szerint Aulich Lajos ezredes is részt vett a haditanácson. A haditanács lefolyását többé-
kevésbé tisztázta: Barta István: Az 1849. január 2-i haditanács és a főváros kiürítése. HK 1955. 2. sz. L. még Borús: 
Dembinski 47—48. o.Meglehetősen pontatlan elemzése : Nemeskürty István : Kik érted haltak, szent Világszabadság. 
Bp., 1977. 302. o. 
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egyedül maradván, Csány is.26 A főváros feladását a hadügyminisztérium képviselői 
sem ellenezték, hiszen az általuk kidolgozott december 31-i haditerv lényege szintén 
a főváros ideiglenes feladása és a hadseregeknek az ország belsejében való összpon
tosítása volt. 

A haditanács ezt követően erről a tervről tárgyalt. A haditerv lényege a követ
kező volt : A fővárost fel kell adni. Meg kell kezdeni a magyar hadseregnek a Felső-
és Közép—Tiszánál való összpontosítását. Ennek érdekében ki kell üríteni a Bácskát 
és a Bánságot, csupán egy gyenge hadtestnyi erőt hagyván Szeged és Szabadka 
környékén. Az összpontosítandó hadsereg hátát biztosítandó, meg kell tisztítani 
Erdélyt. Az ellenség lekötésére biztosítani kell a magyar kézben lévő várakat, így 
Komáromot, Péterváradot, Eszéket és Lipótvárat. Az észak felől betört Schlik-
hadtest kiűzése vagy megsemmisítése érdekében meg kell erősíteni a Mészáros Lázár 
tábornok, hadügyminiszter vezette felső-tiszai hadtestet. Végül a Görgei vezette 
feldunai hadtest Vác felé indul, s az ellenség főerejét elvonandó, vagy legalább is 
lekötendő, északnyugat felé vonul, a Simunich által ostromolt Lipót vár felmenté
sére. Ha hadmozdulata nem sikerülne, vagy Komáromba, vagy a bányavárosokba 
kell visszavonulnia. Egyes források szerint Görgei felvetette egy Bécs elleni diver-
zió gondolatát is.27 

A haditanács három hadtestre nézve hozott konkrét határozatokat is. A Görgei-
hadtest feladatául szabta, hogy az említett lipótvári akció mellett biztosítsa a bánya
városok környékét is. A Perczel-hadtestnek kellett a feldunai hadtest visszavonu
lását fedezendő, megszállnia a Buda előtti első védvonalat. A főváros kiürítése után 
s hadtestnek Szolnok felé kellett visszavonulnia, utóvédharcokat víva, de Szolnok
nál meg kellett volna állnia. A két hadtest egységesebbé tétele érdekében elrendelték 
a huszárezredek egyesítését. A feldunai hadtest emellett némi erősítést adott át .a 
Perczel-hadtestnek. Ennek fejében a Vácott található 4—5000 újoncot kellett meg
kapnia. Mindkét hadtest kapott néhány alakulatot a Répásy tábornok vezette tar
talék hadtest állományából is. Végül a Mészáros Lázár vezette felső-tiszai hadtest 
megerősítésére egy dandárt küldtek. Az összpontosítás érdekében elrendelték, hogy 

26 Perezel már január l-jén így írt Kossuthnak: „Budapest feladása az ország elvesztése. Senki sem fog többé 
engedelmeskedni az onnét eltávozottaknak. A hadsereg pedig fel fog oszlani (...) Én azért minden erőnknek Budára és 
Pestre való pontosítását, ennek élethalálrai védelmét kívánom. Én Budát télen át különösen bé nem vehetőnek hiszem 
kissé jó védelem mellett". KLÖM XIV. 15—16. o. Csány pedig így írt Görgeinek január 10-én: „A morális hatásnak 
általam a tanácsban felhozott nagysága csakugyan sokkal fontosabb, mint azon okok, melyek ön t a főváros feladására 
indították — ezt jelenben a nemzet fájlalva rosszallja —, a história pedig szigorúan ítélend felette". OL. H. 103. Csány 
László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott fogalmazatok. 313—314. f. Január 11-én Perczelhez írott leve
lében pedig Perczeit hibáztatja azért, ha Görgei esetleg diktátorságra törne: annakegyedül te vagy az oka, aki 
vezér létedre reáállottál a már előre kidolgozott tervre — én nem túloztam el a morális hatásnak felhozott nagyságát 
mellyel a főváros feladása csata nélkül kapcsolatba leszen, mert látjuk, az országgyűlésnek csúf megszaladása minden 
jó embert elszomorít, de nem kevésbé a vezéreknek meg nem mérkőzése az ellenséggel". Uo. 315. f. 

27 A haditanács határozataira 1. a 25. jegyzetben hiv. műveket. Görgei hallgat arról, hogy e kiegészítést ő terjesz
tette volna elő, s ez ellen látszik bizonyítani a 10. jegyzetben hivatkozott iktatókönyvi bejegyzés. Görgei indítványo
zását némileg alátámasztja Csány három levele : Egy datálatlan, de valószínűleg január 9-én Kossuthhoz írott levele 
szerint „Görgei tervei — utánzása Scipio remek eljárásának — de Görgei nem Scipio — ha elvesz Magyarország, azért 
vesz el, mert szabadságharca soha ily rosszul nem volt vezérelve — ahelyett, hogy összesítenénk az erőnket, mind, 
inkább eldaraboljuk — az Istenért, ha a magyar erő együtt lenne, hogyan győzedelmeskedne az erejében megosztott 
osztrák?" OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott fogalmazatok 414—415. f. Január 
10-én Görgeinek a következőket írja : „Engedjen meg, tábornok úr, hogy én, az elaggott veteránus barátságosan mond
hassam el, hagyjon fel azzal a napjainkban nem alkalmazható Scipio-tervvel — hisz az kivihetetlen, és ha kivihető 
lenne is, Bécsben megjelenésével mentve lenne-e a sereg? és mentve az ország?" uo. 313—314. f. Január 11-én Perczel-
nek azt írja, hogy Görgeiben ő is egyre inkább kalandort lát, „különösen nem Scipiot, kinek szerepével te és Vetter őt 
íelruháztátok". Uo. 315. f., v. ö. Mészáros Lázár emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja: Szokóly Viktor. 
Pest. 1867. I. k. 355. o. és I I . k. 38., ül. 50. o. 
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ez a hadtest Tokajig vonuljon vissza és Miskolcnál csupán egy megfigyelő csapatot 
hagyjon.28 

A haditanács határozatai értelmében a hadügyminisztérium még aznap kiadta a 
Görgei- és a Perczel-hadtest elvonulásával kapcsolatos és a Mészárosnak küldendő 
dandár útnak indítására vonatkozó utasításait. A határozatokról Csány levélben, 
Vetter pedig Bikkesy Alajos őrnagy útján értesítette Kossuthot. Az elnök január 
3-án még mit sem tudott a határozatokról, csupán január 4-én Csányhoz írott leve
lében tiltakozott ellenük.29 

A haditanács határozata értelmében Görgei hadtestének január 6-ig kellett volna 
Pesten maradnia. A visszavonulást előkészítendő a tábornok elrendelte dandárai 
közelebb húzódását Budához. Január 3-án eközben érte támadás Téténynél a Zichy-
dandárt. A dandár a támadást visszaverte, mire Görgei elrendelte a Karger-dandár 
visszatérését is. Éppen támadni készült, amikor Vettertől hírt kapott, hogy a cs. 
kir. hadsereg egy része Érdnél már átkelt a Dunán, s így elvághatja a visszavonulás 
útját. Görgei erre elrendelte a dandárok Pestre való visszavonulását. Amikor ki
derült, hogy a hír alaptalan, már késő volt. így a feldunai hadtest utóvédje csak 
január 4-ig maradt Pesten.30 

Január 3-án azonban más is történt. Az elmúlt napok eseményei, az országgyűlési 
küldöttség, az OHB és az országgyűlés gyors távozása, végül egy Görgei nevében 
kibocsátott, de apokrif kiáltvány következtében megkezdődött a tisztikar, főleg 
a törzstiszti kar bomlása, tömeges leköszönése, Görgey István szavaival élve, „le
vélhullása". Január 2-án ugyanis egy Görgei aláírásával ellátott kiáltvány jelent 
meg a házfalakon és a különböző hírlapokban. A kiáltvány közölte Kolozsvár visz-
szavételének igaz és Kassa visszavételének ül. Schlik vereségének hamis hírét, majd 
így folytatódott: „Lássátok, minden oldalon győz a magyar vitézség. Tehát csak ti, 
kiket szülőitek és testvéreitek imádsága és áldáskívánása kísér a harcba, lennétek 
azon szerencsétlenek, kik nem tudnátok legyőzni a hitszegő osztrák zsoldos hadat ? 

28 A Görgei-hadtest feladatára 1. Görgei január 25-i jelentését a hadügyminisztériumhoz. OL P . 295. A Görgey-
«salád levéltára. 40. cs. b (30. fasc. 153. iktatószám 40—41. f. Közli: Qörgey István: i. m. I. k. 169—170. o. „A január 
3-án [helyesen: 2-án] Csány országos főbiztos úr elnöklete alatt megtartott haditanácsban elvégeztetett, hogy én had
testemmel Nagyszombat felé vonulván, Lipótvárt fölmentsem és utána a bányavárosokat biztosítsam". A Perczel-
hadtest feladatára utal a hadügyminisztérium január 17-i leirata Klapka György ezredeshez, amely szerint Perczel 
nem vette figyelembe a pesti haditanács azon határozatát, hogy harcolva vonuljon vissza Szolnokig, hanem harc 
nélkül húzódott vissza Karcagig. OL H. 147. Vegyes iratok. 13. doboz. 116—117. f. Az alakulatok cseréjére 1. Görgei 
január 2-i levelét Perczelhez. OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. cs b /35. fasc. 273. iktatószám. 75. f. Közli : 
Oörgey István : i. m. I. k. 103—104. o. Borús József szerint ezt az intézkedést csak részben hajtották végre, mert január 
8-án csupán a 25. honvédzászlóalj, a 16. Zanini gyalogezred 1. zászlóalja és néhány századWürttemberg-huszár sze
repel a Perczel-hadtest hadrendjében azon alakulatok közül, amelyek korábban nem tartoznak a hadtest kötelékébe. 
A Perczel-hadtest január 17-i és 19-i hadrendjeiből, ill. a feldunai hadtest december 29-i és január 5-i hadrendjeiből 
azonban kitűnik, hogy Görgei a 25. honvédzászlóaljon és 5 század Württemberg huszáron kívül átadta a hadtestéhez 
tartozó 1. Császár huszárezred 4 századát, az 54. honvédzászlóaljat, a 34. Vilmos porosz herceg gyalogezred 1. zászló
alját, ezen kívül különböző utász- és tüzéralakulatokat is. A Vácon átveendő 4—5000 újonc helyett Görgeit itt mind
össze 2000 ember várta, köztük a 10. honvédzászlóalj. A hadrendeket 1. : Perczel, január 8. HL Az 1848—1849. évi 
forradalom és szabadságharc iratai. 8. /413.; január 17. uo. 9/ 447.; január 19. OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 
39. cs. b /21. fasc. 3. 33. f. Görgei-hadtest, december 29. OL H. 2. KPA 536. sz.,- január 5. OL P. 295. A Görgey-
család levéltára. 42. cs. b / 47. fasc. 43—44. f. L. még Oörgey István: i. m. I. k. 102. o. A felső-tiszai hadtest feladatára 
1. Mészáros január 9-i jelentését Kossuthhoz. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 208. sz. A hadtest megerősítésére 1. Borús: 
Dembinski 69—70. o. Vetter értesítése 1849. január 2-án Mészárosnak a küldött segéderőről: OL P 295. Görgey-
család lta ,36. cs. b/10 e/4, fasc. 5—6. f. 

29 A hadügyminisztérium által kiadott rendelkezésekre 1. az Iktatókönyvet. „393. Pesth, 2-ten Jan. 849. Vetter G. 
Major. 2-ten Jan. 849. Uibersendung des kriegsrätlich beschlossenen Marsch- und Dislocationsplanen." „393. Pest 
849. január 2. Vetter vezérőrnagy. 849. január 2. A haditanácsban elhatározott menet- és elhelyezési tervek átkül
dése". Csány levelét nem ismerjük, de megvan Kossuth január 4-i válaszlevele. KLÖM XIV. 30—32. o. Bikkesy futár
szolgálatáról 1. Vetter Antal —• Kossuth Lajos. 1849. január 3. ,,A hadi tervezetekről Elnök urat írásban értesíteni 
fontos okoknál fogva tanácsosnak nem tartván, azokrul Bikkesy őrnagy úr személyes jelentést fog tenni". OL H. 2. 
OHB-iratok. 1849:15. sz. Hogy Kossuth január 3-án még mit sem tudott a tervről, azt bizonyítja aznap Csányhoz 
írott levele. KLÖM XIV. 24—25. o. 

30 A tétényi összeütközésre az összefoglaló munkákon kívül 1. Oörgey Artúr: i. m. I. k. 126—127. o. ; Oörgey István : 
i. m. 105—106. o.,* Zámbelly: i. m. 355. o. Vetter értesítésének eredetije elveszett, s az Iktatókönyvben sincs nyoma. 
De hogy valóban ez okozhatta az ütközet félbehagyását, arra némi adalék Trsho János emlékirata: „Januárius 3-án 
a tétényi ütközetben vettünk részt. Görgei Artúr Baksányi nevű hadsegéde kíséretében hozzánk nyargalt, s elkiáltotta 
magát: reteriren! Akkor közülünk valaki önkéntelenül is e szavakra fakadt: »Tábornok úr, so'se halljam szájából e 
szót — reteriren«. Erre Görgei jókedvében azt monda: »Fiam, nem reterálunk, csak jobb helyet keresünk. A Duna 
jege már áll, s az ellenség rajta átkelve, hamarább lehet Pesten, mint mi«. "Szlauka Károly: Naplótöredékek és föl
jegyzések az 1848—49-iki szabadságharcról. Nagytapolcsány, 1901.16. o. 
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(...) Nem, istenemre mondom, győzni fogtok, hős karjaitok ismert erejében bízom, 
bízom ügyünk szentségében, melynek nem szabad az ármány áldozatává esni". 
E kiáltványnak igen leverő ellenpontozása volt a Budán és Pesten átvonuló dan
dárok látványa.31 

A törzstiszti kar egy részének ez adta meg az utolsó lökést ahhoz, hogy végre 
döntsön abban a morális konfliktusban, amely október eleje óta kínozta. Hiszen 
V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király, igaz, magyar miniszteri ellenjegyzés 
nélkül kiadott kiáltványában, törvénytelennek nyilvánította a magyar országgyű
lést, s október 30-án a feldunai magyar királyi hadsereg már nem csupán Jellačic 
horvát és es. kir., hanem Windisch-Grätz csak es. kir. csapataival került szembe 
Sehwechatnál. A trónváltozás, majd Windisch-Grätz december közepén meginduló 
támadása, ill. a herceg által kibocsátott kiáltványok sora pedig egyre világosabbá 
tette, hogy egy ideig lehet ugyan lavírozni osztrák császár és magyar király között, 
de előbb-utóbb dönteni kell, vagy a csak osztrák császár Ferenc József és a dinasztia, 
vagy a politikailag immáron nullifikált V. Ferdinánd magyar király, pontosabban, 
a magyar királyság mellett. A tisztikar egy része a december végére kialakult hadi
helyzetben, a, feldunai hadtestnél pedig a már említett tényezők hatására a dinasztia 
és a császár mellett döntött, s kilépett a magyar hadsereg kötelékéből. A kilépettek 
egy részét azok alkották, akik egzisztenciális okokból (magasabb rang és fizetés, 
nagyobb előmeneteli lehetőség), ill. a körülmények által sodortatva (pl. Magyar
országon állomásozó vagy Magyarországra vezényelt alakulatok tisztjei) kerültek 
a honvédsereg kötelékébe.32 

A kilépések sorát gróf Lázár György tábornok, a feldunai hadsereg tartalék had
osztályának parancsnoka nyitotta meg január 3-án.33 Őt követték január 4-én báró 
Alois Wiedersperg őrnagy, gróf Zichy Lipót ezredes, dandárparancsnok, gróf Zichy 
Pál őrnagy, Bárczay János ezredes, dandárparancsnok, Gosztonyi Imre alezredes, 
Kórossy Kamilló őrnagy, Alexander Kypke alezredes. A 10. Vilmos huszárezred 
tisztikarából 16 tiszt lépett ki, s csupán nyolcan maradtak. Kypke alezredes és tár
sai még a legénységet is megpróbálták fellázítani, amíg Mezey Károly alszázados ki 
nem jelentette, hogy ő ezennel átveszi az ezred parancsnokságát, „és ha az urak rög
tön nem távoznak innen, egytől egyig elfogatja őket".34 Zichy Lipót és Pál pedig 
Görgeit kapacitálták, hogy „ne engedje magát eszközül felhasználtatni önző ambí
ciók tisztátalan céljaira, ne űzzön eszményt, melyet Kossuth és társai rosszul kép
viselnek".35 Felkereste Görgeit a Vilmos huszárezred lemondott tisztikara is, s a 
tábornok, miután rájuk pirított, kijelentette, hogy ha a legénységet és az altiszteket 
is fel akarnák lázítani, akkor főbe löveti őket. Ugyanakkor a tábornok több, zászló
aljától engedély nélkül eltávozott tisztet megfosztott rangjától. Nem mindig méltá
nyolta az önhibájukon kívül elmaradt tisztek indokait sem, ami arra mutat, hogy 
eléggé zaklatott kedélyállapotban lehetett e napon.36 A törzstisztikar cserélődését 

31 A kiáltványt közli Gelich: i. m. I I . k. 176—177. o. Mind Görgei Artúr, mind Görgey István tagadják hiteles
ségét. Görgey Artúr i. m. I. k. 132—133. o. és Görgey István: i. m. I . k. 112—112. o. Hogy a kiáltvány nem Görgei 
műve, arra némi bizonyíték lehet az, hogy Görgei egyetlen más kiáltványában sem szerepel a historikus érvelés, ebben 
pedig szó esik Hollós Mátyásról, a rákosi mezőről stb. Közvetett bizonyíték Kossuth december 31-i kiáltványa, amely 
szintén közli az erdélyi diadalok hírét ill. azt, hogy „derék tábornokunk, Mészáros, Schliknek már sarkában van.. . ' ' 
KLÖM XII I . 952—953. o. L. még Gelich megjegyzéseit Görgey István munkájára, i. m. I I . k. 465—466. o. 

32 A tisztikar morális válságának okait és lefolyást a legjobban elemzi és a kilépett törzstisztek névsorát közli : 
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Bp., 1983. 26—27. és 352—374. o. A feldunai hadtest 
tisztikarán belül lezajlott eseményekre a legjobb Görgey István: i. m. I. k. 108—111. o., bár az okokat tekintve némileg 
túlzásba esik: uo. 111—120. o. 

33 Lázár január 3-i kilépésére 1. Vidos Elei naplója. OSZK Kézirattár. Duód. Hung. 135. 4. f. 
34 A Vilmos-huszárezrednél történtekre 1. Görgey István: i. m. I. k. 109—111. o. és a Szikszay Tamás őrnagy ügyé

ben lefolytatott hadi törvényszéki vizsgálat iratait: OL H. 115. Görgey Artúr iratai. 1. cs. 36—39. f. és OL H. 75. Had
ügyminisztériumi általános iratok. 78. doboz. 1849: 6843. sz. Szikszay t Kypke még lemondása előtt a tartalék század
hoz vezényelte, s Szikszay csak 1849 márciusában tért vissza, immár őrnagyi rangban az ezredhez. 

35 Görgey István: i. m. I. k. 110. o. 
36 Hyen volt pl. Mezősy László, a zempléni nemzetőrzászlóalj századosa, aki csak 1849. június végén kapta vissza 

rangját. Mezősy: i. m. 5. és 48—49. o. Görgei még december 31-én megfosztotta őt rangjától, de a rendelet csak a 
KMöny 1849. január 16-i számában jelent meg. 

— 255 — 



fokozta néhány törzstiszt betegszabadságra távozása is. így ideiglenesen elhagyta 
a hadtestet Horváth János őrnagy, aki december 30-án Mórnál kapott sebet, s 
ugyanaznap, a móri csata után beteget jelentett Ferdinand Karger ezredes, a 4. 
Sándor huszárezred parancsnoka, akinek dandára elkésett a móri csatából.37 

„Ez volt hadseregünk második purifikációja : számos derék tisztet vesztettünk 
általa; de a hadseregre nézve jobb volt így, mivel a megmaradottak a nemzeti ér
deket jobban képviselték" — írja a tisztikar válságáról Zámbelly Lajos, a 4. Sándor 
huszárezred őrnagya.38 

A tisztikar ilyen méretű kilépésének okait Csány László f Őkormánybiztos egyértel
műen az országgyűlés és az OHB túlzottan gyors Debrecenbe távozásának tulajdo
nította: „Görgei tábornok, de más tisztek is nyíltan kárhoztaták, hogy azok, kik 
mindent élére állítottak, a legkomolyabb percben elhagyták a fővárost, a sereget 
anélkül, hogy vele szólani érdemesnek tárták, — bizonyosan ez oka, hogy a legje
lesebb tisztek elhagyák vagy elhagyandják a sergeket"39 

A feldunai hadtest egy része már január 3-án megkezdte kivonulását a fővárosból, 
Görgei az utóvéd élén január 4-én éjjel hagyta el Pestet. A váci útra érve így szóit 
mellette lovagló öccséhez: ,,ki csak kimegyünk most. De hogy mikor jövünk vissza 
megint Pestre — és hogyan: azt már csak a jó isten tudja".40 

Vác, 1849. január 5—6. 

A feldunai hadtest közelebbi célja Vác városa volt. A városban ekkor már állomá
sozott némi katonaság, a Szodtfridt Ferdinánd utászkari őrnagy vezette „éjszaki 
hadosztály". Kossuth még december végén bízta meg Szodtfridt őrnagyot egy kisebb 
dandárnyi erő parancsnokságával.41 Szodfridt december 31-én reggel 5 órakor vonult 
be Vácra négy utászszázaddal (311 fő), és még aznap kérte Kossuthot, hogy a meg
ígért többi csapatot, „1 honvédzászlóaljat, 40 huszárt és egy fél ágyútelepet 4 löveg
gel" szintén rendelje Vácra, s lássa el őt a megfelelő rendeletekkel.42 Nem sokkal 
ezután hírt kapott arról, hogy az ellenség a Duna bal partján tör előre, ezért ismét 
kérte Kossuthot a megígért fegyveres erő Vácra küldésére.43 Ugyanezen a napon 
egy kellemetlen ügyet is el kellett intéznie. December 30-án Fekete Sándor utászkari 
százados, hivatkozva Görgei seregének állandó vereségeire, kijelentette, hogy „a 
honvédtiszti öltöny jövőben csak megvetéssel fog tekintetni, miért is egy becsületes 
érző férfiú nem szolgálhat tovább a magyar seregben." Szodtfridt azt válaszolta, 
hogy ő nem szándékozik elhagyni csapatait, mire a százados kijelentette, hogy kész 
lemondani tiszti rangjáról, s mindjárt meg is írta lemondását. Fekete századoshoz 
csatlakozott még Swoboda János százados és Tóth Károly főhadnagy is. Szodtfridt 
azonban nem fogadta el lemondásukat, hanem elzáratta a három tisztet, „kik azon 
percben, midőn a hazát a legnagyobb veszélyek fenyegetik, az egész zászlóaljnak 
közbotrányául, rögtön lemondani és gyáva futásnak eredni akartak". Szodtfridt ez
után a Kossuthtól kapott szóbeli felhatalmazás alapján a három leköszönt tiszt 
helyére újakat nevezett ki, s a történteket ill. az általa foganatosított előléptetéseket 

37 Horváthra és Kargerra 1. Bona: i. m. 174—175. és 361. o. 
38 Zámbelly: i. m. 356. o. 
39 Csány László — Kossuth Lajos. d. n. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott 

íogalmazatok. 414—415. f. 
40 Görgey István: i. m. I. k. 121. o. 
41 KLÖM X I I I . 895. o. Kossuth terve szerint ez az erő 2 zászlóaljból, 4 század lovasból, 2 század utászból és egy 

üteg ágyúból állott volna. E dandárnak kellett volna maga köré gyűjtenie a Hont, Esztergom és Nógrád megyei sza
badcsapatokat. Kossuth ilyen értelemben utasította az illető megyéket is. KLÖM X I I I . 912. o. Szodtfridt váci tevé
kenységére 1. Tragor Ignác: Vácz története 1848—49-ben. Vác, 1908. 86—87. o. 

42 Szodtfridt Ferdinánd — Kossuth Lajos. 1848. december 31. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 31. sz. Kossuth vála
szát közli a KLÖM XIV. 39. o. Kossuth értesítette Szodtfridtot, hogy a kért csapatokból csak a szabadcsapatokra 
számíthat, kivéve Esztergom megye szabadcsapatát és nemzetőreit. 

43 Szodtfridt Ferdinánd — Kossuth Lajos. 1848. december 31. OL H. 2. OHB-iratok. 66. csomó. Iktatatlan ira
tok. 272—273. f. 
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jelentette a hadügyminisztériumnak is.44 Az eset azért érdemel ilyen hosszú említést, 
mert arra mutat, hogy a kilépési hullám még a legkisebb alakulatokat is érintette. 

Január l-jén Szodtfridt újabb jelentést küldött Kossuthnak, amelyben beszámolt 
eddigi intézkedéseiről, s kérte az elnököt, küldjön számára egy nyílt rendeletet, 
„mellyel fel hatalmaztatom minden nemzetőröket vagy szabadcsapatokat vezérletem 
alá vonni s a körülményekhez képest működni". Emellett kért 4, de inkább 10 ágyút, 
4 három- és 6 hatfontosat, egy honvédzászlóaljat és fél század huszárt. A jelentést 
azonban Kossuth helyett már Csány kapta meg, s a benne foglaltak a feldunai had
test Vácra vonulásával aktualitásukat veszítették.45 

A feldunai hadtest január 4-éről 5-re virradó éjjel Foton és Dunakeszin éjjelezett. 
Ötödikén reggel 7 órakor az egész hadtest megindult Vác felé, ahová még aznap 
fényes nappal megérkezett. Az utóvéd élén érkező Görgei a püspöki palotában ütötte 
fel főhadiszállását. A hadtest tisztjei igyekeztek lehetőleg együtt elszállásolni a 
legénységet, „hogy lehetőségig készen legyenek, miután a fiatal seregnél arra is kel
letik figyelni, hogy el ne maradjanak a további visszahúzódó menetelésnél".46 A dan
dárok tisztjei is egy helyen szállásoltak el. A kegyesrendi szerzetesek épületébe 190 
embert szállásoltak be, a ferenceseknél a Szabolcs megyeieket és 250 önkéntest 
helyeztek el.47 

A püspöki palotába szállásolt Görgei nyugtalan volt és ideges. Nyugtalan volt, 
mert érezte, hogy a főváros feladása nem egyszerűen egy hadászati lépés volt, hanem 
az önvédelmi harc egy szakaszának végét is jelentette. S ideges volt, mert tisztikará
nak ilyen mértékű bomlására nem számított. Bármilyen önuralommal is igyekezett 
fogadni az eseményeket, azok mégis csak megrázták. Úgy érezte, hogy a politikai 
vezetés után immár saját tisztjeinek egy része is cserben hagyta. S a beállott vál
tozások egy sor kisebb-nagyobb problémát vetettek fel. A kilépett tiszteket pótolnia 
kellett, de vajon képesek lesznek-e a most előléptetettek megfelelni a követelmé
nyeknek? A serege mellé kirendelt főkormánybiztos, Csány László Pesten maradt, 
egyrészt betegsége miatt, másrészt azért, mert ő irányította a főváros kiürítését, 
így a hadtest és az OHB között egyelőre megszűnt a közvetlen kapcsolat. Az utóbbi 
napokban ugyan, főleg a főváros előtt vívandó ütközet kérdése miatt, megromlott 
viszonya Csány val, de továbbra is kedvelte ezt a becsületes öregurat. Az OHB Deb
recenbe távozásával nemcsak Kossuth állandó tanácsadó leveleitől szabadult meg 
€gy időre, amelyekre sem kedve, sem ideje nem volt válaszolni, hanem a polgári 
hatóságokkal való kapcsolattartás és az ellátás tekintetében is magára maradt 
se rege. 

Talán éppen ezen gondolkodott, amikor jelentkezett nála Danielisz János, a tá
bori intendantúra vezetője, aki 1848 december vége óta töltötte be ezt a tisztsé
get.48 Danielisz jelentette, hogy itt, Vácott találkozott egy régi ismerősével, Fri-
deczky Lajos Nógrád megyei képviselővel, aki szüleit meglátogatni jött Vácra. 
Danielisz azt ajánlotta neki, hogy csatlakozzék a sereghez, amelyben „sok szolgá
latot tehetne". Danielisz javasolta Görgeinek, próbálja meg rábeszélni Frideczkyt, 
hogy vállaljon részt a hadsereg ellátásának munkájában. Frideczky mellett szólt, 
hogy az eljövendő hadműveletek irányába eső Nógrád megye képviselője, egykori 

44 Szodtfridt Ferdinánd — Hadügyminisztérium. 1849. január 1. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai 
ö. doboz. Iktatott beadványok. 1225. sz. A Budapestről eltávozott kormányszervekhez érkezett iratokat a futárok 
Caánynak kézbesítették, ezért található az ő iratai között Szodtfridt jelentése is. A hadügyminisztérium helyett így 
Csány erősítette meg a kinevezéseket. A három tiszt még december 31-én tiltakozott Kossuthnál leváltása miatt, 
de utóbb Fekete és Swoboda Pesten maradt és jelentkezett a bevonuló cs. kir. csapatoknál. Tóth Károly a 2. utász
zászlóaljba beosztva hagyta el a fővárost, s a szabadságharc végéig szolgált. A három tiszt levelei 1. OL H. 2. OHB-
iratok. 1848:7137. Életrajzi adataikra 1. Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 613., 714—15. és 733. o. 

45 Szodtfridt Ferdinánd — Kossuth Lajos. 1849. január 1. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 14. 
doboz. Vegyes iratok. 329—330. f. 

46 Pongrácz István 1848—49-es naplójának 1896-os átdolgozása. OSZK Kézirattár. Oct. Hung. 1142. 1. k. 76. f. 
47 Tragor i. m. 86. o. 
48 Danielisz megbízatására 1. Kossuth december 11-i levelét Görgeihez. KLÖM XIII . 706—707. o. 
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főjegyzője és az ottani birtokos osztály tagja volt. A tábornok jónak találta Danielisz 
javaslatát, és egy századost küldött Frideczkyékhez. A százados éppen ebédidőben 
érkezett. Felszólította a képviselőt, hogy délután 5 órakor keresse fel a tábornokot. 
Frideczky elfogadta a meghívást, s a kitűzött időben megjelent a püspöki palotában. 
Görgei vei való találkozásáról így ír emlékirataiban: 

„[Görgei] fogadása szívélyes volt, — midőn helyet foglaltunk, így szólt hozzám: 
»ön képviselő, Nógrád vármegyei birtokos, e megyének főjegyzője volt ? « Igennél 
feleltem ezután feltűnő idegességgel így folytatta : 

»A Honvédelmi Bizottmány, most ideiglenes kormány, nem várta be megérke
zésemet, anélkül, hogy jövőbe teendők iránt utasításokkal és a hadsereg élelmezése 
és ruházatára szükségesekkel ellátott volna, Pestről idő előtt, gyáván megfutott, 
s engemet oly kényszerhelyzetbe juttatott, hogy ha e rendkívüli körülmények között 
az ellenséges nagy haderő előtt hátráló sereg élelmezése- s felszereléséről nem gondos-
kodhatom, az a végfeloszlásnak van kitéve. 

Ezen feladatomat pedig csak úgy vélem teljesíthetőnek, ha Ön támogatásomba 
részt veend, mit Ön hazafias érzelmeitől el is várok. 

Ön teendője pedig, mire általam felhatalmazva lesz, következő: a vármegyei és 
városi hadipénztárakba beszállított, kezelt, a sóházi s egyéb kincstári pénztáraknál 
készletbe levő pénzösszegeket nyugták mellett magához venni; posztó-, vászon-, 
lábbelianyag szereket beszerezve — ezekből a ruházatnak elkészíttetése iránt intéz
kedni, a készletet a ruhatárba szállíttatni —, a felesleget pedig, maradványt a hadi 
pénztárba beszolgáltatni.«" 

Frideczky két feltétellel elfogadta Görgei felhívását. Első feltétele az volt, hogy 
Görgei jelentse az OHB-nak megbízatását, s hogy távollétét a képviselőház is en
gedélyezze. Ugyanakkor kérte, hogy a tábornok rendeljen mellé egy tisztet, „hog5r 

azon esetre, ha katonákkali érintkezés s intézkedés szüksége fordulna elő", segít
sen neki.49 

Görgei mindkét feltételt teljesítette. Frideczky mellé rendelte Roth Sándor szá
zadost, s még az nap jelentette az OHB-nak, hogy Frideczkyt felszólította „seregem 
ellátása tekintetében segítséget nyújtani, mit ő hazafiúi készséggel el is vállalt". 
Egyben kérte az OHB-t, hogy a képviselőt, „míg seregemnél hivatalos működése 
tartani fog, a hongyűlésnéli megjelenéstől felmenteni méltóztassék."50 

A tábornok Vácott kapta meg Csány levelét arról, hogy az OHB határozata szerint 
a fővárost nem szabad kardcsapás nélkül feladni.51 Görgei ekkor már nem fordul
hatott vissza, nem is igen akart, de felhasználta az alkalmat, hogy Csánynak írjon. 
Levelében elmondta, hogy „a hadi működések jövőre egymástól elágozva vévén 
irányokat", a hadsereg szükségletei nemhogy csökkenni, de nőni fognak. Mivel a 
felszerelési hiányokon kívül az élelmezés gondjával is meg kell küzdenie, szükséges, 
„hogy a hadmúködési pénztár a kívánt pénzalappal s pedig lehető legrövidebb idő 
alatt elláttassék". Véleménye szerint jelenleg 600 000 pengőforintra van szüksége, 
s kéri az OHB-t, úgy intézkedjen, „hogy a netalántán időről időre felmerülendő 
szükséges akadozás nélkül fedeztethessék". Mivel a feldunai hadtest és az OHB 
közötti földrajzi távolság nagyon is hosszúra nyúlt, a tábornok fontosnak ítélte, 
hogy „legalább a pénz dolgában semmi eventualitások" ne zavarják működését. 

49 Frideczky Lajos: Életem lefolyásának emlékei. OL R. 31. Naplók, emlékezések. 2. cs. 2025. sz. 7—8. Frideczky 
nekrológja szerint „ő fogalmazta a híres vácziproklamációt..." 1848—49-i Történelmi Lapok. 1903. 78. o. Ez bizonyít
hatatlan és nem valószínű. 

50 OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. es. b /31. fasc. Görgei Artúr tábornok, mint a feldunai m. kir. hadtest 
parancsnokának egyik elnöki levelezője. 48. nov. 8. — 49. január 25. 146. iktatószám. 38. f. Görgei Artúr — Kossuth 
Lajos. 1849. január 5. Közli: Tragor: i. m. 86. o. 

51 Iktatókőnyv. „398. Pesth, 5-ten Jan. 849. Csány Ober L. Com. 5-ten Jäner 1849. Mittheilung des Beschlusses 
von Seite der L. V. Ausschusses die Hauptstädte nicht ohne Schwertstreich aufzugeben". „398. Pest, 849. jan. 5. 
Csány főkormánybiztos. 1849. január 5. Az O. H. Bizottmány azon határozatának közlése, mely szerint a fővárosok 
ne adassanak fel kardcsapás nélkül". E határozatot Kossuth január 4-i levelében közölte Csány val. KLÖM XIV. 
68—69. f. 
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Ez okból elhatározta, magát „az országos hatalom csak kifolyásának tekintvén", 
hogy a hadműködése útjába eső pénztárakban található pénzeket a hadsereg hadi
pénztárába helyezi el, természetesen csak letét gyanánt. Ezeket csupán akkor szán
dékozik használni, „ha váratlanul minden egyéb segélypénz források végképpen el
apadnának. Ugyanazért ezek továbbá is az Országos Honvédelmi Bizottmány telj
hatalmú rendelkezése alá állítva maradván, erősen hinni okom van, hogy e részbeni 
már megkezdett eljárásomat az Országos Honvédelmi Bizottmány nemcsak célsze
rűnek elismerni, s abban továbbá támogatni, hanem saját hozzájárulásával az ügyet 
tekintve, felkarolni fogja".52 

Az itt felvázolt terv egyik első foganatosításaként még aznap intézkedett, hogy a 
B-épásy Mihály vezette tartalék hadosztály számára a feldunai hadtest pénztárában 
elhelyezett 20 000 pengőforintot foglalják le és fordítsák a hadtest szükségleteire. 
A Répásy által az összeg átvételére küldött Butz Lajos főhadnagyot utasította, hogy 
a pénzt lehetőleg a szolnoki állami sóház pénztárából vegye fel.53 

Erről az intézkedésről Danielisz János levélben értesítette Csányt, s kérte a fő-
kormánybiztost, „hogy ezen hadjárás folytatására a szükséges pénzforrást nyitva 
tartani méltóztasson, nehogy a szükséges pénznek hiányában, oly tájon, ahol semmi 
províziók nincsenek, a hadsereg szükségbe és ezáltal elkedvetlenedésbe essen". Kö
zölte Csányval, hogy a hadtest több mint 300 szekérnyi muníciót, ruhát és élelmi
szert hozott magával Pestről, s hogy útközben több kereskedelmi szállítmányt is le
foglalt. Kérte az utóbbiak kifizetését a tulajdonosoknak. Végül kérte Csányt, lássa 
el a hadtestet kis címletű bankjegyekkel.54 

Még Frideczky látogatása előtt kereste fel Oörgeit Szegedy Imre ezredes, a fel
dunai hadtest egyik dandárának parancsnoka, a 9. Miklós huszárezred parancsnoka. 
Szegedy ugyan nem adta be lemondását Pesten, de saját és tiszttársai nevében ag
godalmát fejezte ki a tábornoknak az elmúlt napok eseményei miatt. Előadta „saját 
maga és bajtársai aggályait a Kossuth és Perczel által képviselt hadviselés módja 
miatt; a honvédelmi bizottmány és az országgyűlés részéről elkövetett s általuk 
gyanússá vált irány miatt ; aggályait a hadsereg, kivált a régi ezredek és különösen 
a Miklós-huszárok jövője iránt ; és azon meggyőződését", hogy Görgeinek okvetlenül 
kell tennie valamit, hogy a sorezredekben mutatkozó forrongást lecsillapítsa és a 
politikai és egyéni jövőjük miatt aggódó főtiszteket megnyugtassa. Végül kérte a 
tábornokot, „hadd tudják meg legalább azt, hogy ő — Görgei Artúr — most mit 
akar?" Görgei megígérte, hogy fontolóra veszi Szegedy tanácsait.55 

Az ezt követően történtekről szóló tudósítások nem egyértelműek. Görgey István 
szerint „alkonyatkor aztán már tömegesen jelentek meg bátyámnál az egész hadtest 
képviselői", hogy előadják a már lényegében Szegedy által elmondottakat. Zámbelly 
Lajos emlékirata szerint Görgei hívatta össze a tisztikart, hogy kifejtse előttük né
zeteit. Ugyanezt írja Klapka György emlékiratai második változatában, a „National
krieg in Ungarn und Siebenbürgen"-ben. A szemtanúk tanúságára hivatkozó Klapka 
szerint Görgei csak bizalmasait hívta össze. Közülük név szerint is említi Bayer József 
alezredest, Görgey Kornél őrnagyot, Görgey István főhadnagyot, Ernst Poelt Ritter 
von Poeltenberg alezredest, Szegedy Imre ezredest, Mednyánszky Cézár főlelkészt és 
Horváthot. A névsorban azonban két név is szemet szúr. Az egyik Mednyánszky Cézá
ré, akit Görgei aznap fogadott és aznap vett a hadtest állományába. Nem valószínű 
tehát, hogy egy ilyen jellegű tanácskozásba azonnal bevonták volna, s ezt maga 
Mednyaszky sem említi emlékezéseiben. A másik név Horváthé. Ez lehetne Horváth 

52 Görgei Artúr — Csány László. 1849. január 5. OL H. 103. Csány László, kormánybiztos iratai. 14. doboz. Ve
gyes iratok. 68—69. f. 

53 Görgei Artúr — Butz Lajos. 1849. január 5. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 12. doboz. Nem ik
tatot t beadványok. 648. f. és Répássy Mihály — Csány László. 1849. január 7. uo. 693—694. f. 

54 Danielisz János — Csány László. 1849. január 5. uo. 695—697. f. 
55 Görgey István: i. m. I. k. 122. o. 
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János őrnagy, ő azonban még december 30-án Mórnál megsebesült, s ekkor már nem 
tartózkodott a feldunai hadtestnél. A másik Horváth Pál, a nógrádi önkéntes nem
zetőrzászlóalj parancsnoka volt, s ekkor a Vág-völgyében tartózkodott zászlóaljával 
együtt.56 

Görgey István leírása szerint a bátyját felkereső tisztek kifejtették, hogy veszé
lyeztetve látják katonai becsületüket a kormány magatartása és az örökös hátrálás 
által. Katonai becsületük egyik alapját az uralkodóházhoz és a magyar alkotmány
hoz való hűségben, másik alapját az önfeláldozó harcban és győzni akarásban jelöl
ték meg. Kikeltek a polgári kormányzatnak a hadműveletekbe való beavatkozása 
ellen, és kételyüket fejezték ki a Windisch-Grätzhez küldött békekövetség őszinte
sége felett. Ha ez utóbbi lépés nem őszinte és nem célszerű, akkor ők nem bízhatnak 
tovább a kormányzat jellemében, s semmi kedvük egyéni ambíciók eszközévé és 
lázadókká válni. Görgei válaszában elmondta egyéni álláspontját, majd javasolta, 
hogy a hadsereg tegye közzé „ország-világ előtt a maga politikai hitvallását", s meg
fogalmazta, mit tartana ő célszerűnek kijelenteni. Beszéde végén felhívta a jelen
lévőket, hogy esetleges ellenvéleményüket fejtsék ki. A két Görgey emlékiratai 
szerint senki sem szólalt fel a tábornok által elmondottak ellen. Mindenki csak egy
valamit kért: hogy a hadsereg nyilatkozatát írásban ill. nyomtatványban sokszo
rosítsák, „hogy hadd lehessen e nyilatkozvánnyal kezükben minden további izga
tásnak a csapatok közt véget vetni". Ezt aztán Görgei határozatképpen ki is 
mondta.57 

Zámbelly Lajos leírása szerint Görgei, miután összehívta őket, kijelentette, „hogy 
ezentúl is, mint eddig, teljesen loyalis úton fog haladni, hogy kész a királyért és 
hazáért életét és vérét feláldozni, hogy annyi bajtárs kilépése által a király és haza 
iránti kötelességünkben ne hagyjuk magunkat megingatni, és bízzunk benne. Aki 
ezt azonban nem tehetné, annak a visszavonulásra még mindig nyitva áll az út. 

Bízva ügyünk igaz voltában és mást nem óhajtván, mint hogy a király, hatalmi 
szavával, békés kiegyenlítést eszközöljön, avagy ellenkező esetben készek a hazáért 
utolsó leheletig küzdeni: — maradtunk és fogadtuk Görgeinek, hogy teljesen meg
bízunk Görgeiben s követjük őt".58 

Az eddig idézett két leírás szerint tehát Görgeit a váci nyilatkozat59 néven ismert 
két okmány kiadására a következő tényezők késztették: 1. Az OHB beavatkozása 
a hadvezetésbe. 2. Az OHB és az országgyűlés Debrecenbe távozása. 3. Az ország
gyűlés követküldése Windisch-Grätzhez. 4. A cs. kir. fősereg támadása és a főváros 
feladása nyomán keletkezett legitimációs „hézag", tehát az, hogy a tisztikar egy 
része kezdte elveszíteni a további küzdelem morális alapját és a kettős hűségeskü 
(uralkodóház és magyar alkotmány) hálójában vergődött. 

Volt azonban még egy, általában kevéssé hangsúlyozott tényező is. A tisztikar 
egy része nem igényelt ilyen morális bátorítást, annál inkább valamiféle magyará
zatot arra, hogy miért maradt el a főváros alatti ütközet. Egy ilyenfajta elégedet
lenségre már Görgey István leírása is utal, s két másik forrás is megerősíti. Az egyik 
Üchtritz Emil, a 12. Nádor huszárezred főszázadosa január 7-én feleségéhez írott 
levele, amelyben elégedetlenkedve említi, hogy Pozsonyt, Győrt és Budát kardcsa-

56 Görgey István: i. m. I. k. 122. o.; Zámbelly: i. m. 356. o.; Klapka: ÎTationalkrieg... I. k. 134—135. o. Ugyanezt 
a variánst ismétli meg: Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848. és 1849-ben. 2. kiad., 
Bp., é. n. I I . k. 206. o. L. még Tragor: i. m. 74—76. o. A két Horváthra 1. Bona: i. m. 174—175. o. Horváth Pál ja
nuár 4-én még Turócszentmártonból küldött jelentést Kossuthnak az elveszett budatiní csatáról. L. Steier Lajos: 
Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabad
ságharcról és a tót mozgalomról. Bp., 1924. 661—663. o. (a továbbiakban: Steier: Beniczky). 

57 Görgey István: i. m. I. k. 123—124. o. és Görgey Artúr: i. m. I. k. 132—133. és 137. o. 
58 Zámbelly: i. m. 356. o. 
59 A két okmányt szokás váci kiáltvány néven említeni. Görgei maga napiparancsnak nevezte azt Tragor előtt. 

Tragor: i. m. 76. o. Görgei emlékiratainak német változatában az első okmánnyal, a napiparanccsal kapcsolatban az 
„Ansprache" (felhívás), a másodikkal kapcsolatban pedig az „Erklärung" (nyilatkozat) szót használja. 
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pás nélkül feladták, és sehol sem vívtak csatát vagy harcot.00 Plathy István, a Dél
vidékről felrendelt és Pesten a feldunai hadtesthez csatlakozott 33. honvédzászlóalj 
főhadnagya emlékiratában elmondja, hogy a Buda előtti ütközet elmaradása feletti 
felháborodásukban „értekezletet tartottunk a tiszttársakkal avégből, hogy Görgeit 
kérdjük meg, mi célja van, mit akar velünk, hol lesz a mi kormányunk?" Görgei 
e kérdésekre is felelt Plathy szerint, amikor kiadta a váci nyilatkozatot.61 

Ami a két, Görgey István — ill. Zámbelly — Klapka — féle leírás különbségeit 
illeti, ti. hogy a tisztikar nyomására vagy Görgei egyéni kezdeményezésére született-e 
a váci nyilatkozat, ez esetben alighanem Görgey István leírása a pontosabb, azzal a 
hozzáadással, hogy a nyilatkozat közzététele Görgei javaslatára történt, s a tábor
nok számára az ötletet a tisztikar tömeges fellépése adta. Az sem elképzelhetetlen, 
hogy január 6-án egy szélesebb körű haditanácson adta elő végleges formában a 
nyilatkozatot. Erre mutat az is, hogy Zámbelly ,,már előtte való nap elkészített" 
nyilatkozatról beszél.62 Egy olyan feltételezés is elképzelhető, hogy Görgei már 
január 4-én Pesten elkészítette a nyilatkozat fogalmazványát, s azt végleges formába 
Vácott öntötte s itt írta meg a napiparancsot is.63 A tisztikar Zámbelly által említett 
összehívása azonban nem terjedt ki az egész tiszti-, még csak az egész törzstiszti 
karra sem, hiszen pl. Kmety György alezredes, dandárparancsnok s dandárának 
több tisztje nem vett rajta részt, s ez is arra mutat, hogy csak az említett okok 
miatt aggodalmaskodó vagy elégedetlenkedő tisztek jelentek meg rajta.64 

A haditanács vagy tiszti gyűlés és a nyilatkozat meg a hozzá kapcsolódó napiparancs 
felolvasása után Görgei kijelentette, hogy „mostantól fogva senkit nem enged ki
lépni, és azokat, akik mindennek ellenére kilépésüket kérelmeznék, hadbírósági 
eljárás alá fogja vonni".65 

A továbbiakban lássuk a nyilatkozat és a napiparancs szövegét. E két okmány
ból, véleményem szerint, pontosan kiolvashatók keletkezésük okai és körülményei. 
Előrebocsátandó, hogy mindkét okmány szövege magyar és német nyelvű változat
ban is fennmaradt. Bár a két szöveg végkicsengése ugyanaz, olyan megfogalmazás-
beli különbségeket találhatunk bennük, amelyek kimutatása a szöveg értelmezése 
szempontjából szintén tanulságos lehet.66 

• A két okmány szövege három fő kérdéskör köré csoportosul: 1. A dunántúli had
járat. 2. A december 30-tól január 4-ig történtek. 3. A további teendők. Görgeinek 
ezek megfogalmazásakor két dolgot kellett szem előtt tartania: 1. A sereg harci 
kedvének fenntartása érdekében be kellett bizonyítania, hogy a hadsereget ért ku-

60 Üchtritz Emil — Amadé Dominika. 1849. január 7. Közli: V. Waldapfel Eszter : A forradalom és szabadságharc 
levelestára. Bp. 1952. I I . k. 427—429. o. 

61 Adatok Plathy István volt honvédőrnagy naplójából. In : Vahot Imre —• Gánóczy Flóris: Honvédek könyve. 
I I I . k. Pest, 1862. 89—90. o. (a továbbiakban: Plathy) 

62 Zámbelly: i. m. 356. o. 
.63 A nyilatkozat datálásának problémáira 1. Trágár: i. m. 80—81. o. A napiparancs német nyelvű példányán január 

5-i dátum olvasható. L. facsimilében uo. A napiparancs magyar nyelvű példányán ugyanez a dátum olvasható. OL R. 
2Ô6t Klapka György iratai. 1. cs. 3. tét. 1849. januári fasc. 1—2. f. 

64 Pongrácz: i. m. I . k. 42—43. f. 
65 L. erre Gáspár András tábornok haditörvényszéki vallomását Aradon 1849. szeptember 25-én. Közli: Katona 

Tamás szerk. : Az aradi vértanuk. 1. kiadás, Bp., 1979. I I . k. 171—172. o. 
66 A nyilatkozat német nyelvű kőnyomatos példánya: OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 42. cs. b /45. fasc. 

36—#7. f. A német szöveget közli: Georg Klapka: Memoiren April bis Oktober 1849. Leipzig, 1850. 2. kiad.; uo. 1861. 
146—153. o.; uő. Nationalkrieg... I. k. 136—142. o.; Görgei Arthur: Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahrea 
1848 und 1849. Leipzig, 1852. I. k. 149—152. o.; Bartholomäus Szemére: Graf Ludwig Batthyány, Arthur Görgei, 
Ludwig Kossuth. Hamburg, 1853. 2. k. 19—28. o. ; Pap Ľénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harezanak 
történetéhez. Pest, 1869. I I . k. 296—299. o. Magyar fordítása többek között: Horváth Mihály: i. m. I I . k. 206—210. 
o.; Görgey István: i. m. I. k. 124—127. o.; Gelich: i. m. I I . k. 170—175. o.; Tragor: i. m. 75—80. o.; Görgey Artúr: 
i. m. I . k. 133—137. o.; Berkó István (szerk.): A feldunai hadtest visszavonulásának és az 1849. évi tavaszi hadjárat -
Bak története. Bp., 1925. 21—22. és 24—25. o.,- Breit József: Magyarország 1848—49. évi függetlenségi harcának 
katonai története. 2. kiad. Bp-, 1929.1. k. 217—221. o. ; s legutóbb Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharc
ban. Bp., 1984.103—105. és 108—111. o. Csak a nyilatkozat fordítását közli: Deák Imre: 1848. A szabadságharc tör-
téHCte levelekben. Bp. 1942. 290—292. o. — A magyar szöveg eredeti példánya csak a napiparancsbői maradt fenn. 
Lí. á 63. jegyzetet. Egy ezzel megegyező szövegű másolat: Görgey István vegyes feljegyzései. OSZK Kézirattára. Anal. 
3845. 69—71. f., amelyen Görgey István saját kezűleg húzott át bizonyos kifejezéseket és helyettesítette azokat má
sokkal. A nyomtatásban megjelent szövegek közül ezzel egyedül a Zámbelly által közölt egyezik meg, i. m. 356—360. 
o.-Ez a szöveg került bele Görgei Artúr emlékiratainak új, Katona Tamás által fordított és sajtó alá rendezett kiadá
sába is. A továbbiakban erre a szövegre hivatkozom. 
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darcokért nem a hadsereg, még csak nem is az ellenséges túlerő a felelős, hanem a 
politikai vezetés. 2. Mindezt úgy kellett megfogalmaznia, hogy az egyrészt a tiszti
karnak az OHB-val elégedetlen részét kielégítse, tehát megadja számára az oppo
zíció látszatát; de ne jelentsen tényleges szakítást az OHB és a hadsereg között, 
s a politikai elvekben ne ellenkezzen az OHB politikai elveivel. 

Mindkét okmányból kitűnik, hogy kiadásukat elsősorban a tisztikarban lezajlott 
morális válság ill. az ennek továbbgyűrűzésétől való félelem indokolta. A napipa
rancs első mondata szerint az ellenség által kivívott előnyök „— lehangoló befolyá
suknál fogva — többekben azon nemes öntudatot is megrendítek, mely bennünket, 
legigazságosabb ügyünk védelmére összegyűjtött". Görgei kijelenti, „meg fogom 
állni e helyet, valamíg a nemzet és a sereg bizalmát bírandom — habár el is tánto
rodnának seregünk legjobbjai67 s megtagadnák karukat az igaz ügytől". S végül 
a napiparancs befejező részében azzal indokolja a nyilatkozat kiadását, hogy a had
sereg „a sorsok legnyomorultabbikától, a teljes benső felbomlástól megóvassék". 

A dunántúli hadjárat leírása a két említett „követelmény" szempontjából mes-
termű. A napiparancsban Görgei úgy hibáztatja magát, hogy közben az OHB nya
kába varrja a hadsereg rendezésének hiányosságait, a Dunántúl feladását és a 
Buda előtti ütközet elmaradását, s ugyanezt teszi a nyilatkozatban is. A nyilat
kozat szerint a hadsereg minden tőle telhetőt megtett a Dunántúl megvédéséért, 
abban a reményben, „hogy a honv. bizottmány legalább egyet lelkiismeretesen ki-
kerülend, t. i. a hadsereget kétes értelmű helyzetbe hozni nem fogja". 

Az utolsó egy hét eseményeinek és a hadtest teendőinek leírásában egy rejtett, 
egymásra rímelő szerkezetet fedezhetünk fel. A nyilatkozat szerint ahelyett, hogy 
az OHB igazolta volna határozott hangú rendeletei és szózatai alapján az e r é l y e 
ségébe vetett hitet, a következő hírek érkeztek január l-jén a promontori főhadi
szállásra: „1-ör. A honv. bizottmány a fővárost elhagyta. 

2-or. Ugyanannak rendelete, miszerint a Buda előtti úgynevezett első vonalban 
a tétényi, biai stb. vonalon eldöntő csatát vívjunk, de anélkül, hogy a hadsereget 
feláldozzuk, vagy pedig a fővárost az ágyúzásnak kitegyük, cl Z cl Z ct hadseregnek, a 
csata netáni bal kimenetele után, a Duna bal partjára kellett volna menekülnie, 
dacára az egyetlen biztos átmenetnek és az üldöző ellenségnek; menekülnie anél
kül, hogy a fővárost védelmezze. ,, 

3-or. Megérkezett azon utasítás, miszerint az ellenséges hadsereg fővezéréhez egy 
küldöttség átbocsáttassék." ; 

A nyilatkozat pontjai pedig így szólnak : 
„1-ször. A feldunai hadsereg letett esküjéhez hű marad s Magyarországnak V. Fer

dinánd király által szentesített alkotmány érdekében, minden külső ellenséggel ha
tározottan szembe száll. 

2-szor. Nem kisebb határozottsággal azonban fel fog lépni mindazok ellen, kik az 
ország belsejében az alkotmányos királyságot idő előtti köztársasági izgatásokkal68 

felforgatni megkísértenék. ! 
3-szor. Az alkotmányos királyság fogalmából — melyért a feldunai hadsereg 

utolsó emberig harcolni kész — önként következik, miszerint a hadsereg csak azon 
parancsoknak fog engedelmeskedni69, melyeket hozzá a felelős magyar hadügy-

67 A német szöveg itt nem elég egyértelmű: „...sollten auch die Besten unter uns wankend und ihren Arm. der 
gerechten Sache entziehen." 

68 A német szövegben: „durch unzeitige republikanische 'Umtriebe". A XIX. századi magyar fordításokban talál
ható „idétlen" és „éretlen" kifejezések ennek korabeli megfelelői, és nem jelenkori értelmükben veendők. 

69 A német szöveg ezen esetben egy megszorítást tartalmaz: ,,. ..dass es einzig und allein jenen Befehlen folge u 
dürfe und wolle, welche ihm von verantwortlichen königlich ungarischen Kriegsminister oder dessen durch ihn selbst 
ernannten Stellvertreter (gegenwärtig General Vetter) in gesetzlicher Form zukommen". Márki Sándor ezzel kap
csolatban vetette fel a kérdést: „Mi történik, ha mind a kettő lemond? Kinek engedelmeskedik akkor? Amennyiben 
azonban Mészáros és Vetter mint hadügyminiszterek a honvédelmi bizottság nevében rendelkeztek, nekik engedel
meskedni mégiscsak annyi volt, mint a honvédelmi bizottságnak engedelmeskedni". Az 1848—49-ik évi szabadság-
harcz története. I n : Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története. X. k. Bp., 1898. 203. o. 

— 262 — 



miniszter, vagy helyettese70 (jelenleg Vetter tábornok) törvényes alakban bocsát ki. 
4-szer. A feldunai hadsereg szem előtt tartva Magyarhon alkotmányára letett 
esküjét s a katonai becsületet: tökéletesen tudja, mit akar és mit kell tennie; — ki
nyilatkoztatja miképp az ellenséggeli bármily alkudozásnak eredményét csak úgy 
fogja elismerni, ha ezen alkudozás egyrészt Magyarország azon alkotmányform áját, 
melyre a hadsereg megesküdött, másrészt pedig magának a hadseregnek katonai 
becsületét biztosítandja". 

Ha e pontokat megvizsgáljuk, a következőkre figyelhetünk fel: Az 1. pont az 
OHB-nak a főváros előtti ütközet vívására vonatkozó rendeletére utal: A hadsereg 
hajlandó és akar is verekedni a es. kir. hadsereg ellen, de, s itt lép be a 3. pont, csak 
ha a polgári kormányzat nem avatkozik bele a hadműveletek irányításába, s h a ezt 
az irányítást hozzáértő kezek végzik. A 4. pont nyilvánvalóan az országgyűlés kö
vetküldésére vonatkozott, amelynek eredménytelenségéről ekkor még sem Görgei, 
sem a hadtest tisztikara nem tudhatott; a hadsereg tehát kimondta,hogy nem haj
landó belemenni sem a 48-as alkotmány megcsonkításába, sem abba, hogy az eset
leges békekötés ára a hadsereg katonai becsülete, tehát a volt cs. kir. tisztek felál
dozása legyen .Egyikük sem félt különösebben a haláltól a h arcmezőn, de semmi 
kedvük nem volt az osztrák hadbírósághoz. A 2., a „köztársasági izgatásokra" vo
natkozó pont a nyilatkozat egyik legproblematikusabb része. Nyilvános köztár
sasági izgatás ugyanis már 1848 márciusa óta folyt Magyarországon, s érthetetlen, 
hogy a hadsereg tisztikarának egy része miért éppen most emelt volna ellene szót. 
Valószínűleg itt egy fogalmi „csúsztatásról" van szó, amely azóta is kísért. A tiszti
kai többsége monarchista volt, s a monarchiát azonosította a dinasztiával. 1848 
októberétől viszont az a paradox helyzet állt elő, hogy a dinasztia támadta meg a 
királyságot, s megfordítva, a nemzet monarchikus alapon viselt háborút a trónján 
ülő dinasztia ellen. A december 2-i trónváltozás annyiban változtatott ezen a hely
zeten, hogy egyértelműbbé tette a kialakult frontokat: A dinasztiát a Magyaror
szág elleni harcban már nem az a személy képviselte, aki az ország trónján ült. 
Az 1849 január elejére kialakult helyzetben, amikor a feldunai hadtest tisztikarának 
egy része elveszítette az OHB-ba vetett bizalmát, e csoport gondolkodásáb an a 
hangsúlyok arra kerültek, hogy az OHB az, amely a háborút a dinasztia ellen vi
seli. Mivel a dinasztia és a monarchizmus könnyebben összekapcsolható fogalmi 
párok, mint a monarchizmus és egy ideiglenes kormány, az OHB kényszerű dinasz-
tiaellenessége egyben monarchiaellenessséggé is vált e sokat tapasztalt, de politi
kailag nem különösebben iskolázott hadfiak szemében. Végül még az az értelmezés 
is elképzelhető, hogy a tisztikar e része attól félt, az OHB-t Debrecenbe már csak 
az országgyűlés radikális elemei fogják követni, s hogy ezekre támaszkodva vagy 
ezek nyomására az OHB szakít mind a dinasztikus,mind a monarchikus legitim áció-
val. Egy ilyen lépés viszont kihúzta volna a volt cs. kir. tisztek alól az eddig meg
lévő morális alapot, s ez ellen kívántak tiltakozni ily módon.71 

A napiparancs és a nyilatkozat politikai hitvallását illetően érdemes még meg
vizsgálni a következő kérdéseket: 1. Felmondta-e Görgei a nyilatkozatban az en
gedelmességet az OHB-nak? 2. Különöbözött-e a két okmány politikai része a had-

70 A megszorítás a német szövegben itt a legszigorúbb: „.. . durch ihn selbst ernannten Stellvertreter". 
71 Görgey István: i. m. I. k. 132—134. o. és Görgey Artúr: i. m. I. k. 129—132. o. Spira György szerint a nyilatkozat 

2. pontja azok ellen lépett fel, akik nem akarják elismerni Ferenc Józsefet. Spira György: A magyar forradalom tör
ténete 1848—49-ben. Bp. ,1959.404. o. és ugyanezt ismétli meg : Polgári forradalom (1848—1849). In : Kovács Endre — 
Katus László (szerk.): Magyarország története. 1848—1890. Bp., 1979. I. k. 328. o. Ennek ellene mond, hogy Görgei 
soha nem említette a Ferenc Józseffel való kibékülést, legfeljebb — Kossuth és saját későbbi megnyilatkozásai szerint 
— az V. Ferdinánd jelentette jogfolytonosság visszaállítása mellett emelt szót Tiszafüreden, az olmützi alkotmány 
hírének megérkeztekor,ill. Gödöllőn, amikor Kossuth felvetette a detronizáció gondolatát. L. erre: Kossuth Lajos: 
Irataim az emigráezióból. Bp., 1881. I I . k. 276. o.; Kossuth Lajos iratai. S. a. r. Helfy Ignác. Bp., 1895. V. k. 166. o.; 
Steier Lajos: Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei. Bp., é. n. 190. o. (a továbbiakban: Steier II.) és 
Görgey Artúr: i. m. I I . k. 10. o. Még 1849 júliusában is azt üzente szóban Paszkevics tábornagynak, az orosz inter
venciós sereg főparancsnokának, „hogy Magyarország legszorongatóbb állásában inkább orosz fejedelmet fogadna 
el, mint osztrákot..." Idézi: Steier Lajos: Haynau és Paskievics. Bp., é. n. I I . k. 108. o. 
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test eddigi politikai jellegű megnyilatkozásaitól? 3. Különbözött-e a nyilatkozat 
politikai része az OHB állásfoglalásától? 4. Hogyan foglalt állást a nyilatkozat a 
dinasztia és a monarchia kérdésében ? 5. Felkínálkozott-e a nyilatkozatban a hadtest 
az alkura? 

Az első kérdésre a két okmány szövege alapján nemmel kell felelnünk. A napi
parancs utolsó mondata szerint a tábornok, bár bizalma megrendült az OHB-ban, 
nem vonja kétségbe annak lojalitását, s csupán a hadtest felbomlását megakadá
lyozandó adja ki a nyilatkozatot. A nyilatkozat 3. pontja szerint pedig csak a had
ügyminisztertől vagy annak helyettesétől érkező parancsokat hajlandó követni, 
de azokat hajlandó. S éppen a OHB-ről mondta a napiparancsban, hogy az „ország 
által választott s V. Ferdinánd által megerősített hadügyminiszter Mészáros Lázár, 
tábornok úr által legfelsőbb hatalomnak elösmertetett s még folyvást elösmertetik 
akként pedig, hogy nevezett hadügyminiszter úr hazánk irányában támadólag álló 
gr. Schlik ellen a tiszai tábor vezényletét a honvédelmi bizottmány parancsából 
átvette s felügyelete alatt jelenleg is viseli". Eszerint tehát az engedelmesség fel
mondásáról szó sincs, legfeljebb egyfajta feltételes engedelmességről beszélhetünk.73 

1849. január 5-ig Görgei a feldunai hadtest nevében két nyilatkozatot bocsátott 
ki. Az elsőt 1848. november 26-án, s ebben V. Ferdinánd november 6-án és 7-én 
kibocsátott kiáltványaira, ill. Windisch-Grätz november 12-én a honvédseregben 
szolgáló es. kir. katonatisztekhez és november 13-án Magyarország és Erdély la
kosaihoz intézett felhívásaira válaszolt. A második, december 10-én kibocsátott nyi
latkozat a december 2-i trónváltozásra reagált.73 A november 26-i kiáltvány hatá
rozottan tiltakozott az ellen, „mintha minden eddig kelt kormányi intézkedések 
egyes magánszemélyek tettei, az egész nemzet pedig, és vele mi, ily egyes pártütők 
elámított vak eszközei volnánk..." A váci nyilatkozat szintén tiltakozik „minden 
oly ráfogás ellen, mintha" a feldunai hadtest „valaha bármely magyarországi párt 
magánérdekeinek szolgált volna, és minden ilyféle koholmányt aljas rágalomnak 
bélyegez". 

A november 26-i kiáltvány szerint a hadtest kinyilatkoztatja, „hogy ármány és 
árulás nem a magyar nemzet által, mely királya iránti loyalitásában szomorodva 
bár, de híven máig megmaradt, hanem a magyar nemzet ellen koholtatnak!" Mivel 
a király és a nemzet között „minden törvényes érintkezés a reakció ármányai által 
lehetetlenné tétetett", a hadsereg kijelenti: „...mi a nemzet képviselőiben ismerjük 
fel az on hatalmat, mely törvényesen egyedül intézkedhetik az alkotmányos Magyar
ország ügyei felett; hogy e hatalom kifolyását, a honvédelmi bizottmányt tökélete
sen jogszerű kormányunknak tekintjük; ennek rendeléseiben az összes nemzetnek 
az alkotmányos többségben nyilatkozó akaratát hisszük manifesztálva, és valamint 
e meggyőződésünkben eddig minden parancsait híven teljesítettük; úgy ezentúl is 
sem biztatás, sem fenyegetés által meg nem ingatva, rendeléseit kötelességünk sze
rint teljesíteni szentül fogadjuk". A december 10-i nyilatkozat szerint a hadsereg 
„senkit sem fog följogosítottnak elismerni, kinek felsőségét az ország és alkotmány el 
nem ismeri; hogy az ország ügyeibe bárki által megkísértendő minden beavatkozást 
bitorlásnak fog tekinteni; hogy az országot, az országgyűlés törvényes tekintélyét 
és az általa felállított kormányt az ország és alkotmány iránti hűség zászlója alatt 
minden idegen bitorlás, minden hatalom és megtámadás ellen utolsó csepp véréig 
védeni el van határozva." A külső ellenség elleni harcban tehát Görgei január 5-én 

72 Az engedelmesség felmondásának ellene szól a Csányhoz intézett levél szövege is. 
73 A november 26-i és december 10-i nyilatkozatokat közli: Pap i. m. I I . k. 220—221. és264—265. o. és Gelieh: 

i. m. I. k. 425—427. o. és. I I . k. 20—22. o. Csak a november 26-i nyilatkozatot közli : Horváth : i. m. II . k. 134—136. o. 
V. Ferdinánd november 6—7-i kiáltványait és Windisch-Grätz november 12—13. felhívásait közli: Pap: i. m. I I . k. 
203—206. o-, 209—211. o. ill. 218—219. o.; Gelich: i. m. I I . k. 406—411. o. é. 422—425. o. A november 26-i kiált
ványt Kossuth december 2-án levélben köszönte meg Görgeinek. KLÖM XII I . 623. o. A december 10-i nyilatkozat 
kiadását ő maga indítványozta, és egy szövegtervezetet is küldött hozzá. Uo. 649—651. o. 
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ugyanúgy nyilatkozik, mint november 26-án és december 10-én, mint ezt a nyilat
kozat első pontjából is kitűnik. Az alárendeltségi viszonyokat illetően azonban, az 
említett okok miatt, nem közvetlenül az OHB-nak, hanem a hadügyminisztériumnak 
fogad engedelmességet. Az országgyűlést, amelyet a november 26-i és december 10-i 
kiáltványokban a törvényesség fő forrásaként említ, ezúttal mellőzi. Helyette egy 
sokkal általánosabb hivatkozási alapot keres: az 1848 áprilisi alkotmányt. Már a 
november 26-i kiáltvány kijelentette, „hogy Magyarország királyi esküvel szen
tesített alkotmánya védelmét igaz ügynek tartjuk, és ezen meggyőződésünkben azt 
minden megtámadás ellen öntudattal védjük!" A váci napiparancsban Görgei ki
jelenti: „Én Magyarhon ügyét igazságos ügynek tartom s azért a vezérséget, mellyel 
megkínáltattam el is vállaltam". A nyilatkozat első pontja szerint pedig a hadtest 
az alkotmány védelmében „minden külső ellenséggel határozottan szembe száll". 
A politikai célok tehát összességükben változatlanok maradtak, csupán az alárendelt
ségi viszonyok tekintetében találunk eltéréseket a három megnyilatkozás között. 
Görgei nem lehetett biztos abban, hogy az országgyűlés összeül-e még valaha egy
általán, s hogy az OHB képes lesz-e folytatni az önvédelmi harc szervezését. Ezért 
volt szüksége az 1848 áprilisi alkotmányra, mint hivatkozási alapra, mint a had
test további működésének „jogforrására". 

A 3. kérdésre egyértelműen nem a felelet. Elég ehhez megnéznünk Kossuth ja
nuár 13-án az országgyűlés nyílt ülésén mondott beszédét. Az ülésben egy megfo-
galmazásbeli különbségen folyt a vita. A békepárt és Nyáry Pál azt javasolták, az 
országgyűlés mondja ki, hogy Magyarország az 1848-as alkotmányért harcol,, és 
semmi többért. Kossuth javaslatának lényege az volt, az országgyűlés jelentse ki: 
Magyarország az 1848-as alkotmány alapján küzd, de ez nem jelenti azt, hogy az 
események más fordulata esetén is beéri csak ennyivel. Beszédének befejező részében 
Kossuth a következőket mondta : 

„De annyit kell mondani véleményem szerint, melyből kitűnjék, hogy Magyar
ország sem megtámadni, sem új jogokat szerezni nem akart, hanem kényszerítve 
van a törvényesség ösvényén a hazának oltalmára. És ennyi kétségtelenül benne 
értetik, többet nem szeretnék mondani. Én akként voltam alázatosan bátor indít
ványomat tenni, hogy mondjuk ki azt: Magyarország a királyi esküvel szentesített 
törvénynek alapján áll: ezen a téren megtámadtatott; ezen a téren kiirtó harc foly-
tattatik ellene, Magyarország kényszerülve van a maga védelmére, és mikor magát 
védelmezi, akkor azt mondja: legyetek méltányosak, igazságosak, ne bántsatok 
minket, hanem egyeztessük ki a dolgot; és nekünk erre azt felelik »nem«, hanem ki
irtjuk az országot. Ha tehát a mi békés, a mi törvényes ajánlatunkra kiirtással fe
lelnek, arra mi nem felelhetünk mást, mint hogy : kénytelenek vagyunk magunkat 
védeni. Én tovább nem mennék. Benne van a törvényes, a kényszerített védelem 
és hogy mi semmi líj jogokért nem harcolunk. (...) Hát váljon mi az indítvány, mél
tóztassék kimagyarázni; ha mi kijelentjük, hogy az 1848-ik törvények alapján ké
szek leszünk békét kötni, ha ez az indítvány, akkor mondjunk ki annyit, hogy az 
1848-i törvény által szentesített önvédelem terén állunk, de ne mondjuk azt, hogy 
minden körülményekben bé fogjuk evvel érni, mert akkor egyenetlen harcot vívunk 
az ellenséggel. (...) Én kimondhatatlan szeretném Magyarország önállóságát biz
tosítva látni, és ha azt mondanák: sok adósságaink vannak, segítsetek egy kicsit, 
én bizony számítást tennék, mert a háború sok pénzbe, sok vérbe kerül; ha vagy azt 
mondaná Ausztria: mi fogunk benneteket védeni fegyveres erővel, valahányszor 
Magyarország megtámadtatik pártütők által, de kötelezzétek ti is magatokat, hogy 
ti is adtok segítséget, amennyi szükséges lesz, szinte számítást tennék. Ez úgy go n-
dolom, nincs benne a 48-iki törvényben, hanem a béke okáért kalkulust tehetné nk ; 
de azt nem mondanám ki, hogy nem fogunk többet kívánni semmi esetben, mint az 
1848-diki törvény. Ha nem ez volt az indítvány, akkor nincs ellene szóm, de ha az 
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volt, hogy bármiként forduljanak is a körülmények, a 48-iki törvények alapján 
mindég mindent elegendőnek fogunk találni, akkor nem helyeselhetem."74 

Az idézett szövegben egyértelműen benne foglaltatik az 1848-as törvényekért való 
harc (a nyilatkozat 1. pontja); a „törvényesség ösvényén" folytatott harc „a haza 
oltal mára" (a nyilatkozat 2. pontja) ; a 48-as törvények, mint minimális tárgyalási 
alap biztosítása (a nyilatkozat 4. pontja). Hozzáteendő persze, hogy Kossuth e sza
vakat már az országgyűlési békeküldöttség kudarca után, tehát minden politikai 
kötelezettség nélkül mondta.75 

A két okmányban a monarchia és a dinasztia kapcsán elmondottakat megint 
csak igazi mesterműnek lehet tekinteni. Görgei a két okmányban egyszerűen mellőzi 
a dinasztiát, és a hangsúlyt az alkotmányos monarchiára, Magyarhon igazságos 
ügyére helyezi. A napiparancsban szó van az ,,V. Ferdinánd által megerősített felelős 
magyar hadügyminiszterről", „Magyarországnak V. Ferdinánd király által szen
tesített alkotmányáról", az alkotmányos királyságról, ill. arról, hogy a tisztikar 
„engedelmeskedvén Magyarország alkotmányos királya akaratának, Magyarország 
alko tmányára megesküdött". A napiparancs ugyan a magyar királyi feldunai had
sere ghez szól, de ezt a magyar királyi feldunai hadsereget később mint „Magyar
ország alkotmányos szabadságának védelmezőit" említi. Ily módon a hadtest tiszti
karát e nyilatkozat elfogadása egyértelműen Magyarország ügyéhez kötötte, s eny-
nyiben is az önvédelmi harc érdekeit szolgálta. 

Az alkudozásra való felajánlkozás kérdésében a történetírók többsége a 4. pontot 
hozza fel érvként. E pont azonban egyértelműen az országgyűlés követküldésére 
vonatkozott, s így felajánlkozást nehéz belőle kiolvasni. Más kérdés viszont az, hogy 
miké nt a polgári kormányzatban is felmerült az az elképzelés, hogy a feldunai had
test talán fel fog bomlani, úgy Görgei is számolhatott a lehetőséggel, hogy az OHB 
és az országgyűlés nem tudja magát tartani Debrecenben sem, s akkor, de csak 
akkor, ő, mint a legerősebb magyar hadtest vezére még mindig partner lehet, ha 
Windisch-Grätz netán tárgyalni akarna. Nem egyéni elképzelésről van szó, hiszen 
a, politikai vezetés feloszlásának lehetősége pl. Perczel Mór tábornokban is fel
merült, s tisztikarának egy része foglalkozott is a republikánus tábornok diktátorrá 
val ó kikiáltásának gondolatával.76 

Még egy kérdéssel érdemes itt foglalkoznunk; A váci nyilatkozat és Windisch-
Grätz decemberi kiáltványainak viszonyával. Windisch-Grätz december 13-án je
lentette be, hogy egy „hű és vitéz hadsereg élén" átlépi Magyarország határait, hogy 
„az anarchikus izgatások által megbuktatott uralkodást, a törvényeket, a meg-

74 KLÖM XIV. 118. o. Kossuth és Görgei közötti ellentétet vél felfedezni a szövegben: Varga János: A Görgey-
kérdéshez. Valóság, 1960. 3. sz. 102—103. o. és A Görgey-kérdés vitája. In : Hanák Péter (szerk.): A Dunánál. Bp. 
1982. 208. o. Véleménye szerint Görgei azzal, hogy a váci nyilatkozatban a republikánus törekvések ellen emel szót» 
„hitet tesz 1848 továbbfejlesztése ellen is", s Kossuth éppen az ellenkezőt mondja, amikor azt indítványozza, hogy az 
országgyűlés jelentse ki, 1848 alapján harcol. Véleményem szerint az ellentét mondvacsinált, mert 1848 továbbfej
lesztésére az államforma megváltoztatása nélkül is rengeteg lehetőség volt még. 

75 Kossuth később sem zárkózott el az alkudozás elől, 1. erre február 12-i beszédét. KLÖM XIV. 409. o. 
76 Görgei ilyetén helyzetmegítélésére 1. : Herczegh Géza: Görgei. TörténelmiSzemle, 1981. 3. sz.415—416. o.és Katona 

Tamás bevezető tanulmánya Görgei emlékiratainak új kiadásához. Ezúton mondok köszönetet a szerzőnek, hogy 
munkáját kéziratban használhattam. Hogy a polgári kormányzat számított a feldunai hadtest esetleges felbomlá
sára, azt bizonyítja Kossuth január 10-i levele Görgeihez: „...méltóztassék a legszorosb fegyelmet kérlelhetetlenül 
feltartani, különben attól tartok, hogy serege ütközet nélkül fog szétfoszlani — még január 7-én is tele volt a váci út 
traineurökkel." KLÖM XIV. 83. o.; Hasonló szellemben írt Csány január 11-én Perczelnek: „Miután a java tiszt tőle 
{Görgeitől — H. B,.] elment, lehet, hogy lesz pártja, de nem gondolom, hogy serege valami enunciált lelkesedéssel 
ragaszkodjon hozzá — inkább hiszem azt, hogy seregének nagyobb része feloszlik — de egy része hozzánk csatlakozand 
— hol van most?—én nem tudom" OL H. 103. Csány László iratai. 13. dob. Nem iktatott fogalmazatok. 315—316. f. 
— Perczel helyzetmegítélését jól mutatja január 1-jei levele Kossuthhoz: „Budapest feladása az ország elvesztése. 
Senki sem fog többé engedelmeskedni az onnét eltávozottaknak". KLÖM XIV. 15—16. o. Január 9-én vagy 10-én 
egy goromba hangú jelentést küldött az OHB-nak, amelyben élesen kikelt az OHB és az országgyűlés ellen. Csány 
így írt Perczelnek válaszlevelében január 11-én : „Becsüljük meg az országgyűlést becsüljük meg a hv. bizottmányt 
— ezek sokat vesztettek Budapest elhagyásával — de mégis egyetlen hatalom a hazában, ne rontsd le tekintélyét, 
főleg néked kell azt támogatni". OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott fogalmaza
tok. 315—316. f. Perczel diktátorságának tervére 1. Matolay: i. m. 49. o. A kérdéskörre 1. mégtőlem: Kossuth és Perczel 
nézeteltérése 1846 januárjában. HK. 1986. 2. sz. 
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semmisült személy- és vagyonbiztonságot" helyreállítsa.77 December 14-én pedig 
„Magyarország és Erdély földmívelő népéhez" intézett proklamációjában megerő
sítette november 7-i manifesztumának azon kitételét, ,,hogy a robot és dézsmai 
megszüntetéséről 1848. ápril havában alkotott és őfelsége által szentesített törvé
nyek fenn fognak tartani".78 December 29-i hirdetményében pedig, miután törvé
nyen kívülinek mondta Kossuthot és társait, kijelentette: „Azok, kik ennek dacára 
a pártütő kormánytól akármi csekély parancsot elfogadni vagy annak engedelmes
kedni merészelnének, rögtönítélő bíróság útján tüstént kivégeztetnek".79 A váci 
nyilatkozat ezekre a kijelentésekre is egyértelműen felelt. Magyarhon ügyét igaz
ságos ügynek mondotta, kimondta az 1848-as törvények egészéhez való ragasz
kodást, a „pártütő kormány" egyik szervének való közvetlen engedelmességet, s 
végül az áprilisi törvények védelmében való harcot „minden külső ellenséggel". 
Egyetlen kérdésben nem állt ki határozottan: nem utasította vissza Windisch-Grätz-
nek az OHB-ra szórt vádjait. Ez azonban a már említett okok miatt történt. 

Szükség volt-e a váci nyilatkozatra, s valóban véget vetett-e a tisztikar bomlásá
nak ? E kérdésekre már nem olyan egyértelmű a válasz. A tisztikar egy részét, mint 
már említettük, nem érintette a morális válság, s őket be sem vonták a nyilatkozat 
kibocsátásába. E tisztek sajnálták, „hogy a proklamáció nem volt rövidebb, és 
szükségtelen nézeteket fejteget".80 De kibocsátását ők sem ellenezték. Zámbelly 
Lajos szerint a nyilatkozat „teljesen kifejezést adott nézeteinknek", „kik egyet nem 
értettek, a tömegben eltűntek s el kellett hallgatniuk ; mi mindig loyalis úton akar
tunk maradni, és minden köztársasági színezetű véleményt elnyomtunk".81 Plathy 
István szintén a nyilatkozat megnyugtató hatásáról ír.82 A főtiszti karból Pálkövy 
Antalnak, a zempléni önkéntes zászlóalj századosának véleményét ismerjük : Görgei 
„egy ügyes felszólításban felrázá a katona jellemét, s tűzre gerjeszté a harcszomjast, 
kipótolván előbb a tisztek hiányát tiszta érdemesekből".83 A legénységből csupán 
három véleményt ismerünk, de egyik sem egykorú. Trsko János tüzér emlékiratai 
szerint „Vácott Görgey Artúr híres proklamációjában az altisztek részt nem vehettek, 
s csak később, a bányavárosokban szereztünk róla tudomást, különösen Dessewffy 
Dénes százados és Szentpétery Tamás főhadnagy révén, kik a Nádor-huszároknál 
szolgáltak, s rendes ágyúfedezetünket képezték, úgyszintén Üchtritz Emil báró 
őrnagy, később ezredes közlése alapján, ki, midőn Sréter alezredes Szélaknánál harc
képtelenné lett, a hadjárat végéig dandárnokunk maradt".84 Hatala Péter, aki 
Gáspár dandárában a 3. számú hatfontos ütegnél szolgált, azt írja, hogy nem helye
selték a váci nyilatkozatot, „jobbnak tartottuk a november 26-án Csány és Görgei 
aláírásával kiadott hadsereg nyilatkozatot".85 Végül Egressy Ákos, a 33. honvéd
zászlóalj tagja emlékirata szerint Görgei váci nyilatkozata mindannyiukat fel
háborította, „mert abból nemcsak Görgei önkényeskedését, diktátori feltolakodá
sát, s a kormánytól való elpártolási szándékát ismertük meg, hanem az okokat, 

77 Közli: Qelich: i. m. I I . k. 98—99. o. 
78 Közli: Gelich: i. m. I I . k. 99—100. o. 
79 Közli: Gelich: i. m. I I . k. 137—138. o. 
80 Pongrácz: i. m. I. k. 42—43. f. 
81 Zámbelly :i. m. 360. o. 
82 Plathy: i. m. 90. o. 
83 Pálkövy Antal: Görgey táborozása. OL R. 32. Az 1848—49-i forradalomra, szabadságharcra és emigrációra 

vonatkozó nyomtatványok. 27. cs. 64. pallium. 
84 Szlauka: i. m. 18. o. 
85 Hatala Péter: ötven év előtt. 1848-iki márczius 15-től Világosig. Bp., é. n. 25. o. és 41. o. Emlékezésének egy 

más változatát közli Tragor: i. m. 371—372. o. 
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melyek őt visszatartották attól, hogy a főváros védelmére Windisch-Grätzcel meg
verekedjék".86 

Görgei szerint „a régi katonák újra bízni kezdtek bennem és az ügyben, melyet 
képviseltem, — és megszűntek ingadozni".87 Görgey István szerint „az orvosság 
hatott; nyomban reá megszűnt a baj. Utána tudtomra csak egyetlen előkelő tiszt 
— mezőszegedi Szegedy Imre vett még búcsút bátyámhoz írt levélben. (Hihetőleg 
a dolognak nem ezt a fejlődését várta volt)."88 A Vácott a hadtest vezérkari főnö
kévé kinevezett Zsedényi Gyula ugyan nem vonult be a hadsereghez, de az ő esete 
sem ellenérv, mivel a nyilatkozat kibocsátása idején betegszabadságon volt; még 
akkor sem ellenérv, ha később Windisch-Grätz főhadiszállásán jelentkezett Görgeié 
helyett.89 

A hadtest törzstiszti karának bomlása gyakorlatilag megszűnt, nem úgy a főtiszti 
karé. Január 8-án Nagyorosziban állítólag 48 főtiszt hagyta el a sereget, volt es. kir. 
és honvédtisztek vegyesen, s közülük néhányan jelentkeztek a es. kir. hatóságok
nál.90 Vácról többen betegszabadságra is távoztak. így pld. Görgei rendeletére Hor
váth János, a 45. honvédzászlóalj századosa, Inczédy László, a 14. honvédzászlóalj 
parancsnoka, és Sebő Alajos, a 13. huszárezred őrnagya.91 

A nyilatkozat célja a törzstiszti kar megtartása volt, s ez sikerült is. De szükség 
volt-e ehhez a nyilatkozatra ? E kérdésre sem lehet egyértelmű igennel, vagy nem
mel felelni. A nyilatkozat kibocsátásában részesek szerint igen. Nem valószínű, 
hogy a nyilatkozat korábbi kibocsátása visszatartotta volna a Pesten kilépni akaró 
tiszteket, de a többiek, az önvédelmi harc ügyét vállaló, de az OHB iránt ellenérzés
sel viseltető tisztek bizalmának és elhatározásának megerősítését jól szolgálta. 

86 Egressy Ákos: Emlékeim az 1848—49-dik évi szabadságharcz idejéből. Bp., 1893. 79. o. Megjegyzendő, hogy 
három korabeli napló egy szót sem ejt a Vácott történtekről: VidoaEleki. m.; Jármay Ármin naplója. Magyar Nem
zeti Múzeum, Újkori Dokumentumgyűjtemény. 1970.1.; Rüster György naplója. HL Az 1848—1849. évi forradalom 
és szabadságharc iratai. 52 b /7/ b. Tudomásunk van még három olyan emlékiratról, amelyeket korábban más szerzők 
használtak, de azóta nyomuk veszett. Ilyen Gáspár Andrásé, aki ekkor a 9. (Miklós) huszárezred ezredese volt ; Marzsó 
János Józsefé, aki ugyanebben az ezredben szolgált alszázadosként;és Rochlitz Kálmáné, aki Görgey főhadiszállásául 
szolgait hadnagyi rangban. Az ő emlékirataik is újabb adalékokkal szolgálhatnának a váci nyilatkozat kibocsátásának 
és hatásának vizsgálatához. Gáspár emlékiratát utoljára Bartha Albert használta Az aradi 13 vértanú pőrének és 
kivégzésének hiteles története. Bp. 1930. Morzsáéból két részlet jelent meg Marzsó Lóránt közlésében a Magyar Kato
nai Szemle 1933. évfolyamában. Rocklitzét Görgey István használta, i. m. I I—III . k. — Többé-kevésbé emlékezésnek 
számít Régi Honvéd (Tipula Gyula) Görgey Kornélról írott nekrológja: „A sereg föloszlásának veszélyét csak Görgey 
Artúr tábornoknak 1849. január 5-én Váczott kelt híres kiáltványa hárította el, melynek hatása alatt a császári 
ezredek, s így a Miklós-huszárok is, tisztikaraikkal együtt csatlakoztak a magyar ügyhöz, s annak mindvégig híve 
maradtak." Vasárnapi Újság, 1892. 2. sz. 

87 Görgey Artúr: i. m. I. k. 137. o. 
88 Görgey István: i. m. I. k. 128. o.; Bona: i. m. 390. o. ezerint Szegedy január 24-én hagyta el a hadsereget. Sze

gedy azonban már január 10-én beadta lemondását, és Görgei már január 12-én intézkedett felváltásáról. L. erre : 
Gáspár András — Görgei Artúr. 1849. január 10. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 58. doboz. 1849 : 
1355. sz. és Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 28. uo. 66. doboz. 1849: 3553. sz. 

89 Görgey István: i. m. I. k. 148. o. 
90 Borús: Dembinski 173—174. o. és Nemeskürty: i. m. 303—304. o. Mindketten név szerint is említenek egy tisz

tet, Borús Talyár, Nemeskürty Tallián Andrást írt. Ez utóbbi a helyes. Talliánra 1. még: Urbán Aladár: A nemzet
őrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 338. o. A 48 fővel kapcsolatban persze némi óvatosságra int az, 
hogy Wrbna altábornagy ezt a számot a tokodi uradalom tiszttartójának, Schwoi Eduárdnak elbeszélése alapján 
jelentette Windisch-Grätznek. Schwoi személyesen csak Talliánnal és egy Mérey nevű huszárfőhadnaggyal találko
zott, a másik 46 szökevényről csak tőlük hallott. Hozzáteendő, hogy január 12-én Léván is volt még egy kisebb
fajta válság a Kmety-hadosztály tisztjei körében: ,,Sokan kétségbeestek a hadnak további folytathatása felett, s a 
határozatlanabbak, a gyávák lemondásaikat beadták." Kmety ezután összehívta tisztikarát, ,,s a sötétség dacára is 
villogó szemeivel keresé köztük a gyávákat, kik elhagyják zászlóját; felszólítá őket, hogy ki nem érez magában elég 
elszántságot a jövendő veszélyek leküzdésére, az most lépjen ki táborából, mert későbben a gyávát mások rettentő 
példájára agyonlöveti." Egyetlen tiszt adta be ekkor lemondását. Thurzó Miklós: Kmethy (sic!) György. Hazánk, 
X. k. 112. o. Thurzó Kmety segédtisztje volt, emlékezése tehát hitelesnek tekinthető. Hozzáteendő még, hogy a vál
sághangulatot ez esetben is a hadihelyzet alakulása okozta. Görgei ugyanis itt, Léván döntött úgy, hogy nem kísérli 
meg seregével Lipótvár felmentését, hanem a bányavárosokba vonul a hadtestet bekerítéssel fenyegető cs. kir. csa
patok elől. 

91 Horváth orvosi bizonyítványa: OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 74.doboz. 1849: 5635. sz. 
Inczédyre 1. Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 21. uo. 68. doboz. 1849: 4152. sz. Sebőre 1.: Sebő 
Alajos — Görgei Artúr. 1849. február 10. és Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 14. uo. 65. doboz. 
1849:3495. sz. 
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A nyilatkozatot még Vácott kinyomtatták és kiosztották a tábor tisztjei között. 
Egy feljegyzés szerint a nyilatkozat aggodalmat keltett a polgári lakosság körében.92 

S most térjünk vissza a Vácott történtekhez. Január 5-én Görgeit fölkereste egy 
25 éves, borotvált arcú, vörös hajú fiatalember. Bemutatkozásakor a tábornok öröm
mel rázta meg a kezét. A fiatalember Mednyánszky Cézár, Görgei egykori testőr
társának, Mednyánszky Lászlónak az öccse volt. „Bemutattak Görgeinek, aki öröm
mel fogadott, és én megemlítettem neki az eszmét, mely megfogalmazódott bennem; 
— írja Mednyánszky — hogy a tapasztalatlan zászlóaljakat bátorítandó, melyek 
erejét eleddig lelkesedésük adja, jó lenne, ha egy pap, fegyvertelenül, kereszttel a 
kezében vezetné őket a csatába tisztjeik oldalán. Szerettem volna, ha ez a nemzeti 
harc keresztes háborúnak tűnt volna a parasztság számára, és megjósoltam, milyen 
hatással lehetne a katonaságra oldalukon egy fegyvertelen, a veszélyeket megvető 
ember. A tábornok, mint praktikus ember, megértette és helyeselte tervemet, amely
nek megvalósítását rámbízta, és törzslelkészi rangban táborkarába osztott".93 

Január 6-át Görgei a hadtest rendezésével töltötte. Hadtestét négy hadosztályra, 
ezen belül 8 dandárra osztotta.94 Futárt indított Lipótvárra Ordódy Kálmán őr
nagyhoz, az erőd parancsnokához, megüzenve, hogy seregével Lipótvár felmentésére 
siet. öccsét, Görgey Istvánt Zsedényi Gyula felkeresésére indította.95 Futárt kül
dött Mészáros Lázár tábornokhoz, a felső-tiszai hadtest parancsnokához is, s útnak 
indított két század Abaúj megyei önkéntest is Bárczay Mihály százados parancs
noksága alatt a felső-tiszai táborba.96 A hadügyminisztériumhoz intézett egyik át
iratában kérte két törzsorvos, Lumniczer Sándor és Horváth József kinevezését, 
egyiküket a tábori orvosi személyzet igazgatására, a másikat a tábori kórházak 
igazgatói teendőinek ellátására97. Mind a Mészároshoz, mind a hadügyminisztérium
hoz küldött futárát utasította, hogy kérjenek a hadtest számára pénzt.98 

Ezen a napon jelentették neki, hogy a váci vasútállomáson nagy mennyiségű 
kasza és lándzsa található, s a város vezetősége megkérdezte, mi történjen ezekkel, 
ha azt a hadtest nem tudná magával vinni? „Feleletem a kérdésre az volt, hogy 
mivel a kaszának, lándzsának sem mi, sem az ellenség hasznát nem veheti, inkább 
adassanak által jószántából a betörő ellenségnek, mintsem rögtöni eltakarítás s ké-

92 OSZK Kézirattára. Anal. 1845. Görgey István vegyes feljegyzései. 69—71. f. Széljegyzete a váci nyilatkozat 
magyar szövegének másolatához: „Az eredeti — egykorú kőnyomatos egyik példány — idősb. gf. Bethlen Ferencz 
úrnak (1. Buda Krisztinavárosi-vérmezőmelléki Kis Károly-féle sarokházban) birtokában van, ki azt kelte napján 
1849. január 5-én Vácon közvetlenül a magy. kir. feldunai hadtest tábori nyomdája kiadványából vette birtokába és 
azóta bírja. Nekem ma volt kezemben. Pesten, 866. január 12." Görgey István: i. m. I . k. 124. o. szerint csak Léván 
nyomtatták ki. A kinyomtatott példányok számát még hozzávetőlegesen sem lehet megállapítani. A rendelkezésre 
álló adatok alapján tudunk három magyar nyelvű példányról (Zámbelly, Bethlen Ferenc, Klapka György), egy-egy 
eredeti német nyelvű példánya megtalálható a Görgey-család levéltárában és a Hadtörténeti Múzeum kiállításában. 
Emellett eljutott néhány példánya Debrecenbe és Szegedre is. Varga János szerint Görgei „a proklamációval egy
idejűleg felszólította a Honvédelmi Bizottmányt: nyilatkozatával kapcsolatban foglaljon állást..." Az áruló. Törté
nelmi Szemle, 1964. 3—4. sz. 603. o. Ennek semmiféle nyoma nincs. — A nyilatkozatnak a polgári lakosságban keltett 
aggodalmaira 1. Pongrácz: i. m. I. k. 43. f. 

93 [Mednyánszky Cézár] : Confessions of a catholic priest. London, 1858. 35—36. o. Meglehetősen pontatlan magyar 
fordítása. Dr. Óvári-Avary Károly: Báró Mednyánszky Cézár, az 1848/49. évi honvéd-hadsereg főpapjának emlékezése 
és vallomásai az emigrációból. Bp., 1930. 37. o. A szöveget saját fordításomban közlöm. Mednyánszky kinevezésére 1. 
még: Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 28. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66. 
doboz. 1849: 3553. sz. 

94 L. erre a hadtest január 5-i hadrendjét : OL P . 295. A Görgey-család levéltára. 42. cs. b /47. fasc. 43—44. f. 
Közli Oörgey István: i. m. I. k. 145—146. o.; Tragor: i. m. 87—88. o. ; Pszotka Ferencz: Görgei Arthur a bányaváro
sokban. Körmöcbánya, 1901. 13—14. o. Ez utóbbi a sorezredi zászlóaljaknál csak az ezreden belüli számot közli, 
az ezred számát nem; Anatole Wacquant (Ferdinand Stróbl von Ravelsberg): Die ungarische Donau-Armee 1848/49. 
Breslau, 1900. 358—360. o. 

95 BerkóIstván (szerk.): A feldunai hadtest... 29. o., Tragor: i. m. 88. o.; Görgey István: i. m. I. k. 147. o. 
96 Bárczay Mihály — Mészáros Lázár. 1849. január 11. OL H. 147. Vegyes iratok. 13. doboz. 4—5. f. Vagy még 

Pestről, vagy Vácról indította útnak Görgei a Matkovics Bertalan őrnagy vezette 680 hajdú önkéntest. Ügyükben 
Kossuth január 11-én írt Sillye Gábor kormánybiztosnak. KLÖM XIV. 92—93. o. Sillye január 14-én jelentette, 
hogy megtette a kellő intézkedéseket összeszedésükre. OL H. 2. OHB-iratok. 1849:591. 

97 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 6. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66. 
doboz. 1849: 3536. sz. Másolata : OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. es. b /35. fasc. Hadiparancs jegyzőkönyv. 
1848. november 1. — 1849. augusztus 9. 43—44. f. 

98 L. erre a 94. jegyzetet. 
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•sőbbi felfedezés esetén az ellenség okot találna Vác városa lakosaival kegyetlenül 
Tránni".99 

A sereg elindulása előtt Danielisz János, az intendantúra vezetője, újabb készle
teket foglalt le.100 Ugyanakkor 14 német légionárius kíséretében 55 szekérnyi bőrt 
és posztót indított útnak Besztercebányára.101 

A hadtest két hadosztálya még január 6-án elindult, az egyik Rétság, a másik 
Nagymaros felé. A másik két hadosztály január 7-én reggel 7-kor hagyta el Vácot. 
A kivonuló hadtest egyik tisztje így emlékezett vissza: „Iszonyú hideg volt, s mivel 
az elindulásnál sokáig kellett állnunk, meglehetősen átfáztunk. Lassan és szomorúan 
haladt a menet előre; minden arcról lerítt a vigasztalatlanság. Minthogy Windisch-
Grätz Pestre bevonult, és mi ellenkező irányba neneteltünk, ez a menet reánk nézve 
nem volt más, mint menekülés; ezt hitte mindenki, s ezt olvastuk le minden arcról. 
A téli táj a mi belső érzelmeinkhez volt hasonló. Más alkalommal gyönyörűségün
ket találtuk volna benne. Jobbról és előttünk nagyobbra és nagyobbra nőttek a 
hótakarta hegyek, előttünk olybá tűntek, mint óriási sírhantok, halotti lepellel 
borítva; a fák voltak rajtuk a keresztek. Balról a völgyek nyitott sírgödröknek lát
szottak, készen ezernyi holttetem befogadására .Távol a Duna folyam alatt kemé
nyen befagyva Magyarország ütőere. A hó nehéz pelyhekben hullott alá, és úgy 
látszott, agyon akar minket nyomni."102 

A váci nyilatkozat híre Debrecenben 

Amikor Kossuth december 31-ről január 1-jére virradó éjszaka elhagyta a fővá
rost, alighanem még maga sem volt egészen biztos abban, mi a további teendő. 
Január 2-ra azonban visszanyerte önbizalmát és tetterejét, s az ezt követő napok
ban írott leveleiben egyre határozottabb hangon követelte, hogy Görgei és Perczel 
ütközzék meg a főváros előtt Windisch-Grätz hadseregével. Kár, hogy e leveleket 
csak Csány László főkormánybiztoshoz intézte ; a fennmaradt forrásanyag tanúsága 
szerint egészen január 8-ig nem írt sem Görgeinek, sem Perczelnek. Amikor aztán 
a főváros előtti csata elmaradt, Kossuth egyre inkább hajlott arra, hogy ezért egye
dül Görgeit tegye felelőssé, s bizalmasaihoz írott leveleiben egyre élesebb hangon nyi
latkozott a tábornokról. S miután Görgei Vácról írott két levelén kívül jó ideig sem
milyen tudósítás nem futott be a feldunai hadtest táborából, az elnökben felébredt 
a gyanú, hátha az ifjú tábornok külön utakon akar járni. 

így aztán amikor január 15-én megkapta Perczel Mór tábornok előző napon Kis
újszállásról írott jelentését, részben igazolva láthatta aggodalmait. A Görgeivel ben
sőséges utálatban lévő Perczel levelében ugyanis a következőket olvashatta : „A pa
rancsom alatt álló hadseregben miként eddig is semmi oly lépés nem történt, mely 
akár meghasonlásra, akár a honvédelmi bizottmány tekintélyének megrongálására 
lett volna irányozva, úgy illesmi ezután sem fog történni". (Ez ugyan nem volt igaz, 
hiszen Perczel éppen néhány nappal e levél előtt fenyegetőzött azzal egy másik le
vélben, hogy Debrecenbe vonul, és szétveri az országgyűlést; de Perczel mindig szí-

99 Görgei Artúr — Hankovics György. 1849. május 30. Közli: Sarlós Béla: Az 1848/49-es forradalom és szabad
ságharc büntetőjoga. Bp., 1959. 343. o. A bevonuló cs. kir. seregeknek a lakosság át is adta a kaszákat, s azokat ja
nuár l l-én este hat kocsin vitték Pestre. L. erre: Mátray Gábor: Töredék jegyezmények Magyarország történetéből. 
OSZK Kézirattára. Quart. Hung. 626. 15. f. 

100 így pl. Deutsch pesti nagykereskedőtől három láda vásznat és hét bála flanellt. Deutsch — Hadügyminisz
térium, d. n. és az átvételi elismervény. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 55. doboz. 1849: 390. sz. 

101 Jurkovich Emil: Beszterczebánya az 1848/49. évi szabadságharcz idején. Besztercebánya, 1898. 31. o. Tragor, 
valószínűleg nyomdahiba folytán, már csak 5—5 szekérről ír : i. m. 88. o. 

102 Tragor : i. m. 89. o. 
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vesén felülemelkedett saját következetlenségein). Majd a levél végén, mintegy ellen
pontozásként ezt olvashatta Kossuth: „Görgei ide mellékelt proklamációit törzs
tisztjeim a legnagyobb nehezteléssel és botránkozva olvassák".103 

Perczel hadtestéből egyedül Lázár Vilmos őrnagy ilyetén megnyilvánulásáról 
tudunk (szöges ellentétben későbbi haditörvényszéki vallomásával).104 De volt 
olyan is a tisztek között, aki csak „egy erélyes hadvezér férfias nyilatkozatát" látta 
benne, „aki azon álláspontjához ragaszkodik benne, amelyen kardját felkötötte; 
és bármi történjék is az ellenoldalon, szélsőségekre vagy köztársasági álláspontra 
nem akarja magát ragadtatni".105 

Perczel ugyan nem mellékelte leveléhez a nyilatkozat teljes szövegét, csak vala
milyen kivonatot, de Kossuthot így is aggasztotta a dolog. Valószínűleg szívesen 
agyonhallgatta volna, de két ember felfigyelt rá. Az egyik az OHB második embere, 
a Kossuthtal állandó ellenzékben lévő Nyáry Pál, a másik a felső-tiszai hadtesttől 
a kassai csatavesztés után nemrég visszatért hadügyminiszter, Mészáros Lázár tá
bornok volt. 

Mészáros emlékirataiban ugyan jóízűen humorizál Görgei és Kossuth rovására 
„ezen pásztori levél" ürügyén,106 s tudjuk, mennyire elégedetlen volt amiatt, hogy 
Görgei, kinevezése óta, csak Kossuthtal levelezett ;107 de ennek ellenére kapva kapott 
a nyilatkozaton. így már január 15-én asztalhoz ült, s a következő levelet írta az 
OHB-nak: 

„Miután alapos okaim és gyengélkedő szemeim dacára az Országos Honvédelmi 
Bizottmány leköszönésemet elmellőzni jónak találta, és noha a kassai esemény után 
a sereg élén lenni kín inkább, mintsem megnyugvás; látván azonban, hogy lekö-
szönésem a hazát több hasznos egyének- és vezénylőktől fosztaná meg ; úgy a körül
mények csak kissé jobbrafordultáig is a hivatalomat megtartandom, hanem kiké
rem is egyszersmind, hogy akármi jobb változatokkal attól felmentessem. 

Súlyosak levén, és pedig igen súlyosak a körülmények, az oly áldozat megkívánja 
a maga feltételeit, melyeket a következendőkben nyilatkoztatni akarok : 

1-ör. Ha a seregek vezénylői és vezérei a hadügyminiszter vagy annak helyet
tese parancsait pontosan nem teljesítenék, és a Honvédelmi Bizottmány őket enge
delmességre nem kényszeríthetné, úgy leköszönésemet elfogadottnak tartanám, és 
tovább nem működnék. 

2-or. Mivel a veszély közelsége a hadügyminisztérium elhelyezésének helyét Nagy
váradon látná, hol távolabb esvén, az összevonuló seregek gyűlhelyéhöz közelebb 
és biztosabban esne, tehát az itteni maradását a Honvédelmi Bizottmány felelős
sége alá helyezi. 

3-szor. Amint parancsolatok a hadügyminiszter vagy helyettese tudta nélkül a 
különálló seregekhez utasíttatnak, azon esetben ügyvitelét megszűntnek nyilatkoz
tatja".108 

Mészáros tehát a váci nyilatkozat harmadik pontjára felfigyelve, meg akarta szi
lárdítani helyzetét Kossuthtal szemben, és véget akart vetni annak az áldatlan 
gyakorlatnak, hogy a hadügyminisztérium az OHB mellett afféle kisegítő hivatal
ként működjön, feladata csupán a hadseregszervezéssel kapcsolatos adminisztratív 
teendőkre szorítkozván. A levélen található feljegyzés szerint „helyeseltetnek észre
vételei", s az ezt követő időszakban Kossuth egyre ritkábban adott ki olyan egye-

103 Perczel Mór — OHB. 1849. január 14. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 473. sz. 
104 Matólay: i. m. 53. o. Lázár haditörvényszéki vallomását, amelyben már egyenesen azt állította, hogy részt

vett a nyilatkozat kibocsátásában, közli: Katona: i. m. I I . k. 184. o. 
105 Matolay: i. m. 53. o. 
106 Mészáros: i. m. I I . k. 49. o. 
107 Hunfalvy: i. m. 107. o. 
108 Mészáros Lázár —* Kossuth Lajos. 1849. január 15 (?) OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 563. A levélen nincs dátum, 

de január 16-án iktatták. 
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nes hadműveleti utasításokat, mint 1848 december végén. A hadműveleti utasításo
kat ettől kezdve a hadügyminisztérium táborkari osztálya adta ki az egyes hadtest
parancsnokoknak. Csány már valószínűleg e levélre utalt, amikor január 18-án azt 
írta Kossuthnak, „Mészáros megmaradása igen jó, ő egy ragasz a sereg és a nemzet 
között".109 

Január 16-án, egy nappal Perczel jelentésének vétele után, Nyáry Pál találkozott 
Hunfalvy Pál képviselővel. Hunfalvy a Kossuth országgyűlési ellenzékét alkotó 
Kovács Lajos — Kazinczy Gábor-féle csoporttal állt közelebbi kapcsolatban. Nyáry 
éppen neheztelt Kossuthra, mert az elnök a képviselőház január 12-i zárt és január 
13-i nyílt ülésén a többségre támaszkodva visszadobta Nyáry indítványát a 48-as 
alaphoz és semmi többhöz mindenkor való ragaszkodásról. Beszélgetés közben Nyáry 
megemlített Hunfalvynak, hogy „Görgei kinyilatkozott volna, miszerint a respubli
káért nem harcol, tehát szinte felmondta az engedelmességet".110 

A Nyárytól hallottakat Hunfalvy elmondta Kazinczyéknak, akik másnap Kovács 
Lajos javaslatára Kazinczy lakásán egy zárt ülést kérő ívet írtak alá. A váci nyi
latkozat tartalmáról csak annyit tudtak, hogy abban Görgei kijelentette, „miként 
a Honvédelmi Bizottmányt, mint forradalmi kormányt el nem ismerendi; — s egye
dül a törvényes, mert a király által választott hadügyminisztertől fogad el rende
leteket".111 

Másnap, január 18-án össze is hívták a zárt ülést. Ebben Kazinczyék Perczel 
említett goromba levelének és Görgei váci nyilatkozatának hírére hivatkozva pró
bálták meg sarokba szorítani Kossuthot. Az ülésen Barthal György képviselő inter
pellációjában többek között kérte, hogy „közöltessék Görgei nyilatkozása". Kos
suth válaszában csak annyit mondott, hogy „Görgei nyilatkozását hitelesen nem 
tudja, hanem hallotta, hogy mondta volna, miszerint ő királyi sereget vezérel, csak 
a magyar hadügyértől fogad el parancsot, és azok ellen van, kik éretlen respublikái 
eszme ket-pengetnek. "112 

A békepárt ugyan kénytelen-kelletlen beérte e válasszal, de Kossuth a kapott 
hírek és híresztelések alapján joggal nyugtalankodott. Ezért már az ülés előtti na
pon, január 17-én levélben kérte Jeszenák János Nyitra megyei kormánybiztost, 
hogy szerezzen biztos tudomást Görgei proklamációjáról, „de óvatosan kell eljárni, 
inkább kiegyenlíteni kell iparkodni, mintsem szakadás történjék a kormány és 
sereg között. Én a hazáért mindent felejteni tudnék, még azt is, hogy egy ember, 
kinek a haza megmentése tehetségét adtam kezébe nagy bizalommal, engem sárral 
dobáljon —, csak a hazát mentse meg". A nyilatkozat tartamáról felháborodva 
írja: „...ez botrány, több mint botrány lenne, annyival inkább, mert amit tartal
máról hallok, valótlanságot foglal magában, örökös retirádáját a kormányra meri 
róvni, holott a kormány mindig ellenkezőt parancsolt".113 

Január 19-én pedig még ennél is élesebb hangon ír Szemere Bertalan felső-ma
gyarországi teljhatalmú országos biztosnak: „Görgei közel áll e szóhoz: áruló — ha 
nincs benne egészen. Egy proklamációt bocsátott ki, melyben retirádájára azt fogja 
rá, hogy a kormány parancsolta ! — Csak gondold ! Mindig támadást parancsoltunk, 
mindig retirait, s most még ránk fogja. — Feladja a fővárost ütközet nélkül paran
csunk ellenére, s azt mondja : a Bizottmány adta fel gyáván a fővárost. Megállapíták 

109 Csány László — Kossuth Lajos. 1849. január 18. OL B. 90. Kossuth Lajos iratainak időrendi sorozata. 7 ca. 
487. sz. Közli: V Waldapfel: i. m. I I I . k. 73. o. 

110 Hunfalvy: i. m. 158. o. 
111 Kemény Zsigmond: Emlékirat 49-ből. In : Beksics Gusztáv: Kemény Zsigmond. A forradalom s a kiegyezés. 

1. kiad., Bp., 1883. 69. o. Vö. Kemény Zsigmond: Forradalom után. I n : uő.: Változatok a történelemre. S. a. r. Tóth 
Gyula: Bp., 1982. 349. o. Kazinczy Gábor: Szerepem a forradalomban. Hazánk, 1884. 95. o. Kovács Lajos: A békepárt 
a magyar forradalomban. Bp., 1883.105—106. o. 

112 Hunfalvy: i. m. 160. o. Az ülésre 1. még tőlem: Kossuth és Perczel... HK 1986. 2. sz. 324—325. o. 
113 KLÓM XIV. 156—158. o. Jeszenák megkapta Kossuth levelét, január 31-én írott jelentésében említi azt, de a 

Görgeivel kapcsolatos kitételről semmit sem ír. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 2198. Jeszenák január 9-én még Érsek
újváron volt, s valamikor ezután Komáromba ment. 
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a îiaditervet, s ő két nappal hamarébb vonul ki, mint ki volt csinálva, és elmegy egy 
avanture tervvel kalandozni, oly titkon, hogy én csak egy hét múlva tudtam meg; 
s most azt mondja, a Honvédelmi Bizottmány elveszítette az ő bizodalmát, ő más
nak nem engedelmeskedik, mint Mészárosnak vagy Vetternek".114 

Kossuth indulata érthető, de nem mindenben jogos. Megfeledkezik a tétényi üt
közetről, megfeledkezik saját december 31-i parancsainak ellentmondásairól; s meg
feledkezik arról, hogy Görgei hadmuködési irányáról nem a tábornoknak, hanem a 
helyettes hadügyminiszternek és a táborkar főnökének, Vetter tábornoknak kellett 
volna őt értesíteni. 

E két levélen kívül február közepéig Kossuth nem említette írásban a váci nyilat
kozatot. Még Csány Lászlót is csak február közepén értesítette róla, legalábbis erre 
látszik utalni Csány február 22-i levelének azon kitétele, hogy ő nem tudott Görgei 
„német proklamációjárói" (Elképzelhető persze, hogy Csány e levelében Görgei 
február 14-i napiparancsára utal, hiszen a feldunai hadtest volt főkormánybiztosa 
január végéig Debrecenben volt).115 

Január 19-én érkezett Debrecenbe Henryk Dembiňski altábornagy, az 1830—31-es 
lengyel szabadságharc egykori fővezére. Másnap felkereste Kossuthot, s a hadihely
zetről beszélgetve csodálkozását fejezte ki afelett, hogy a kormányzat semmit sem 
tud Görgei hadtestének hollétéről, pedig ez a legerősebb magyar hadtest. Kossuth 
erre Dembiňski emlékiratai szerint a következőket felelte: „Tábornok úr, szégyellem 
bevallani, de semmi hírünk; egyetlen küldöttünk sem tért vissza, Görgei tábornok 
nem írt egy szót sem, és mi több, közzétett egy kiáltványt, amelyben kimondja, 
hogy nem fogadja el f elsőbbségünket, csak a hadügyminiszterét, mint a császár által 
ki ne vezettet' '.116 

Január 24-én az eddig csak híresztelésekből és Perczel bizonytalan tartalmú ki
vonatából ismert váci nyilatkozat hiteles szövege is ismertté vált Debrecenben. 
"Valószínűleg a Görgei megbízásából Debrecenbe érkező Ludvigh János szepességi 
kormánybiztos hozott belőle néhány példányt. A másnap visszautazó Ludvighot 
Kossuth megbízta, hogy kérjen magyarázatot Görgeitől a nyilatkozatra vonat
kozóan.117 

Kossuth, mint a fentebb idézett szövegekből kitűnik, nem politikai tételei miatt 
helytelenítette a váci nyilatkozatot (pontosabban azt a verziót, amit január 24-ig a 
beérkezett hírek alapján ismert), hanem azért, mert abban Görgei az OHB-t tette 
felelőssé a Dunántúl feladásáért és a főváros előtti ütközet elmaradásáért. Emellett, 
nem figyelve fel a benne lévő kiskapura, a Mészáros és Vetter iránti lojalitás kimon
dásában azt látta, hogy Görgei mintegy megtagadta az engedelmességet az OHB-
näk. A nyilatkozat hiteles szövegének megismerése után azonban egészen február 
közepéig nem említette azt, a fennmaradt irat- és emlékiratanyag tanúsága szerint. 
Áz OHB egyik tagja, Jósika Miklós emlékiratai szerint Kossuthban környezetének 
és családtagjainak figyelmeztetései ellenére ezután sem rendült meg a Görgei őszin
teségébe és becsületességébe vetett hit.118 A békepárt viszont a hiteles szövegben 

114 KLÖM XIV. 163—164. o. 
115 Csány László — Kossuth Lajos. 1849. február. 22. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 2593. 
116 Dembiňski igen rossz franciasággal megírt és nehezen olvasható emlékiratai: OL R. 23. Henryk Dembiňski 

hátai. 1. k. 18—19. f. Ennek erősen átírt és kiszínezett változata: Danzer F. Alfonsz: Dembiňski Magyarországon, 
Bp., 1874. 45—46. o. Danzer munkájára 1. Borús: Dembiňski 34—39. o. 

117 KLÖM XIV. 211. o. és Hunfalvi/: i. m. 174. o. 
118 [Jósika Miklós:} Zur Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes. Leipzig, 1851.1. k. 172. o. 

— 273 — 



nem látott immár Kossuth elleni támadási alapot, így a nyilatkozat kérdése egyelőre 
lekerült a napirendről.119 

Kossuth, mint ezt a Jeszenáknak írottakból kiderül, félt ugyan attól, hogy a nyi
latkozat szakadást okoz7ia/ a kormányzat és a hadsereg között, de a hiteles szöveg 
megismerése után nem látott benne indokot Görgei eltávolítására. Felmerült azon
ban benne az a lehetőség is, hogy „ügyünk nem egy vele: de ellenségünk közös --, 
az ellen hű lesz auf eigene Faust, de nem a miáltalunk reprezentált hazai ügy mel
lett".120 

Talán a nyilatkozat hiteles szövege kitudódásának köszönhető az is, hogy két 
nappal később, január 26-án a Közlönyben megjelent Görgei január 9—11 között 
keletkezett kiáltványa, amely ugyan szintén tartalmazott néhány oldal vágást az 
OHB felé, de amelyben mégis megnyugtató lehetett a következőket olvasni: „Alkot
mányos szabadság! e szent joga Magyarország minden népeinek! Ez az, amiért 
harcra készülünk, életre! halálra!" 

Görgei magyarázata 

Görgei hadteste Vác elhagyása után előbb északnyugatnak vette útját, hogy a 
Simunich csapatai által szorongatott lipótvári erődöt felmentse, majd az őt követő 
s előtte álló cs. kir. csapatok által bekerítéstől fenyegettetve a bányavárosokba vo
nult. A tábornok először január 9-én kapott híreket Perczeltől, majd január 15-én 
Debrecenből. Január 18-án Kossuth egy hosszú, szemrehányó levelén kívül határo
zott hadműveleti utasítások is érkeztek Vetter tábornoktól. A parancs szerint félbe 
kellett volna hagynia eddigi hadműveleteit, s amilyen gyorsan csak lehet, a Felaő-
Tiszához kellett volna vonulnia. A tábornok célszerűtlennek ítélte a bányavárosok 
elhagyását, ám a cs. kir. csapatok nemsokára meginduló támadása és a hadtest bi
zonytalan élelmezési helyzete csakhamar rákényszerítette csapatai Besztercebányán 
való összpontosítására és az említett utasítás végrehajtására. Közben megérkezett 
táborába az a két kormánybiztos, Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd, akiket az 
OHB január 13-án, tehát még a váci nyilatkozat hírének vétele előtt nevezett ki a 
feldunai hadtest táborába.121 A tábornok még az ellenséges támadás megindulása és 
Luzsénszkyék megérkezése előtt küldte Debrecenbe futárként Ludvigh János szepesi 
kormánybiztost, ezt követően pedig szinte naponta küldött újabb és újabb futárokat 
Debrecenbe ill. a felső-tiszai hadtest táborába. 

A bányavárosok kiürítése után a hadtest északi hadoszlopa január 28-án ért 
Rózsahegyre. It t kereste fel Görgeit, magát Windisch-Grätz követének mondván, 
Hrankay József nyugállományú cs. kir huszárkapitány. Hrankay elmondta, „mi
képp Windisch-Grätz tábornagy úrnak az lenne a kívánsága, hogy én a feldunai had
testet vigyem át őmagasságának táborába (ezen kívánságán én percig sem kételked
tem). Ha ezt az óhajtást teljesítem, akkor őhercegsége amnesztiát és — a monar
chián kívül — gondnélküli megélhetést biztosít számomra" — írja Görgei emlékiratai
ban.122 Görgei elbeszélése alapján Leiningen-Westerburg Károly is lejegyezte nap-

119 Kovács Lajos: i. m. 105—106. o. szerint Kossuth február 12-i beszédének következő passzusa a váci nyilat
kozatra utalt volna: „Ehhez még azt adom, hogy jövőre nézve mi a politikát illeti, ismerem a kormánynak köteles
ségét, hogy bármi is történjék velünk, soha semmi esetben nem engedi Magyarország ügyeit olyan irányba sodortatni. 
akárki által is, hogy akárminő egyénnek akár egyénisége, akár politikája decidáljon a nemzet sorsa felett, hanem hogy 
mindenkor a nemzet maga decidáljon". KLÖM XIV. 409. o. Mindezt megerősíteni látszanak Jókai különböző emlé
kezései is : Emléksorok. Napló 1848—49-ből. S. a. r. Nemeskéri Erika. Bp., 1980. 91—92. o. ; A február 9-i Közlönyben 
megjelent cikkeihez írott kommentárjában. Közli: Jókai Mór: Cikkek és beszédek. I I I . k. S. a. r. Szekeres László. 
Bp., 1980. 676—677. o.; uö.: Az én életem regénye. Bp., 1912. 34. o. Elképzelhető, de a többi békepárti emlékíró, 
Kemény, Kazinczy és Hunfalvy erről nem szólnak. 

120 KLÖM XIV. 211. o. 
121 A kinevezési rendeleteket 1. KLÖM XIV. 120—123. o. Éppen ezért téved Sleier Lajos, amikor azt állítja, hogy 

j,úgy a nyílt rendelet, mint a levél tartalma energikus visszautasítása a váci nyilatkozatnak..." Steier: I I . k. 30. o. 
122 Görgey Artúr: i. m. I. k. 167. o. 
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lójában a beszélgetést. Eszerint Görgei nem volt hajlandó hosszú ideig meghallgatni 
Hrankay ajánlatát, mindig másra terelve a szót. A követ végre megemberelte magát, 
s így szólt: „»Tábornok úr, nem is hiszi ,milyen kitűnő véleménnyel van a tábornagy 
Ön felől. Valóban, a tábornagy a legnagyobb tisztelet hangján szól Önről, és szerencsé
nek tartaná, ha önnel tárgyalásba bocsátkozhatnék. Megbízott vele hogy ezt közöl
jem«. »És mit ajánl?« — kérdé a tábornok. »Önnek részére, tábornok úr, teljes am
nesztiát, és olyan évi jövedelmet, melynek meghatározása Öntől függ, azon föltétel
lel, hogy átadja seregét, és külföldre megy lakni«. »Jól van — mondta a tábornok, — 
elhiheti, hogy volna rá hajlandóságom, de egy forradalmi vezér nem járhat el valami 
könnyen egy ilyen dologban; ezer szem van reám függesztve, egy meggondolatlan 
lépés, és el vagyok veszve. Már e percben is környezetem fenyegető pillantásokat 
vet Önre, ami rossz jel, és ha sejtenék, mi hozta Önt ide, nem állhatnék jót bizton
ságáért«".123 

Az ezután történtekről Görgei emlékiratai és Leiningen naplója némileg eltérő 
módon számolnak be. Görgei, emlékiratai szerint, beszólította néhány törzstisztjét, 
elmondta nekik a követ ajánlatát, majd átnyújtotta Hrankaynak a váci nyilatkozat 
egy példányát azzal, hogy „vigye meg ezt feleletül annak, aki küldte — azon meg
jegyzéssel, hogy ez a feldunai hadtest ultimátuma — s a parancsnokáé".124 Leiningen 
szerint Görgei a beszélgetés után az ijedt és távozni készülő Hrankayt ebédre hívta. 
"Több jóbarát be volt avatva a dolgokba, és a szegény bűnöst úgy kínozták pillantá
sokkal és célzásokkal, hogy valóságos halálfélelmet állt ki, és hálát adott Istennek, 
mikor végre elbocsátották".125 

Görgei egyébként olyannyira nem titkolta az esetet, hogy a január 31-én Debrecen
ből visszatért Ludvigh János kormánybiztosnak is elmondta, „hogy Windisch-Grätz 
neki szabad tetszésére hagyta szabad tartózkodási helyet választani, ha a fegyvert le
teszi. Valami rokona volt a közbenjáró, kit Görgei avval ijesztett, hogy őtet mint 
kémet fogja felakasztatni. A rokoii nevét megmondani nekem nem akarta". Ludvigh 
Kossuth nevében magyarázatot kért a tábornoktól a váci nyilatkozattal és ed
digi hadműveleteivel kapcsolatban is. Görgei elmondta, hogy a Pestről való ki
vonulás után a régi tisztek egymás után adták be lemondásukat, s módot kellett ta
lálni „őket kényszerítés nélkül a zászlóhoz csatolni. Neki mindegy volt, micsoda 
jelszó alatt verekszik a katona, csak döngesse a németet." A nyilatkozat megaka
dályozta a hadtest felbomlását, „mert ha a közkatona meg is maradt volna, tiszteket 
nem lehetett volna rögtönözni". Magyarázatot adott a hadműveletekre is „és a kor
mány magyarázatában megnyugodott. (Igaz, mást tenni nem igen lehetett: meg
elégedett a kormány azzal, hogy Görgei előttem eljárását legitimálni iparkodott)." 
— írja Ludvigh emlékezéseiben.126 

A tábornok tehát nem volt hajlandó a feltétel nélküli fegyverletételre, de a váci 
nyilatkozatot, a 48-as alkotmány egészének biztosítását tárgyalási alapnak tekintet
te. Ez első pillantásra meghökkentőnek tűnik, ha azonban tudjuk, hogy Kossuth még 
1849. február 12-én is úgy nyilatkozott, hogy az OHB politikája a haza védelme 
„igazságtalan megtámadás ellen, s e védelem közben semmi utat nem akar elzárni, 
hogy Magyarország ügyei, a nemzet jogai, becsülete és szabadsága alapján íigy egyénit,,. 

123 Leiningen naplóját közli: Katona: i. m. I. k. 122. o. 
124 Görgey Artúr: i. m. I. k. 167. o. 
125 Katona: i. m. I. k. 122. o. 
126 Ludvigh János feljegyzései a magyar szabadságharcból. S. a. r. Lengyel Tamás. Tmténetírás, 1938.148. o. 
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üttethessenek ki, mint a körülmények szerint legtanácsosabban lehet"; — akkor 
Görgei nyilatkozata egyáltalán nem mutat külön politikai szándékokra.127 

Egy héttel a Rózsahegyen történtek után, február 5-én a feldunai hadtest egyik 
hadosztálya Guyon Richárd ezredes vezetésével áttört a branyiszkói hágón, 
s ezzel nem csak a felső-tiszai hadtesttel való egyesülés vált lehetővé, hanem Schlik 
es. kir. hadtestének bekerítése is. Ez utóbbi sajnos nem sikerült. Görgei hadteste 
február 10-én vonult be Kassára, s a tábornok aznap este itt találkozott a felső-tiszai 
hadtest parancsnokával, Klapka György ezredessel. A két hadtestparancsnok beszél
getése három kérdés körül forgott. Egyrészt a követendő hadműveleti terv; más
részt Dembiňski fővezér kinevezése, ami, Klapka emlékiratainak harmadik változata 
szerint, Görgei legnagyobb fokú rosszallásával találkozott128, bár egy másik emléke
zésében bevallja, hogy ő maga sem volt „valami különösen megelégedve a kormány 
intézkedésével"129; végül pedig Görgei váci nyilatkozata volt a beszélgetés témája. 
Klapka, harmadik emlékirata szerint, megmondta Görgeinek, „hogy váci proklamá-
ciója felette inpolitikus lépés volt, amellyel sok ellenséget szerzett magának úgy 
a kormány, mint az országgyűlés tagjai között. 

Görgei válasza az volt, hogy ő ezt jól tudja, de látva azt a demoralizációt, mely 
a Pestről való visszavonulás után hadtestében lábra kapott, s látva, hogy az idősebb 
tisztek egymás után lépnek ki — másképp nem cselekedhetett, hacsak seregét a vég
leges fölbomlás veszélyének nem akarta kitenni".130 

Egy másik emlékezése szerint viszont Görgei kérdezte meg őt, „hogy mily benyo
mást tett az ő kiáltványa Debrecenben?" Klapka erre azt felelte volna, hogy „a be
nyomás nem volt a legkedvezőbb". Erre Görgei kijelentette, hogy „e lépésre kény
szerítve volt ugyan, de a hadsereg visszanyervén immár önbizalmát és a tisztikarban 
uralkodó hangulat minden kétséget kizáró lévén, ezentúl már nem lesz szükség 
hasonló enunciációkra".131 

Görgei tehát a váci nyilatkozatot továbbra is politikai elvei foglalatának tekintette, 
s a nyilatkozat érvelési módját és hangvételét mind Ludvighnak, mind Klapkának 
azzal magyarázta, hogy az adott körülmények között arra szükség volt. Ugyanakkor 
Windisch-Grätz követének értésére adta, hogy a nyilatkozatnak a tartalma, s nem 
a formája a fontos, csattanós választ adva arra a feltevésre, hogy esetleg el akarna 
szakadni az OHB-tól. Az OHB és a tábornok közötti jóviszony helyreállítása tehát 
közelinek látszott, ám egy újabb esemény közbejötte ezt ismét elodázta. Ennek tár
gyalása előtt azonban egy időre vissza kell térnünk Budapestre, Windisch-Grätz 
tábornagyhoz. 

127 KLÖM XIV. 409. o. Várady Géza szerint „Görgei nem arra törekedett, hogy feltétel nélkül kapituláljon, hanem 
tárgyalni akart, de a kiegyezés érdekében súlyos áldozatokat hozott volna." Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. 
Bp., 1976. 199. o. Ez a nézet nem újkeletű, 1. pl. Márkus László: Guyon Richárd. Bp., 1955., amely úgy állítja be a 
váci nyilatkozatot, hogy Görgei abban „az 1848 márciusi alkotmány megvédését és a hadtest katonai becsületének 
biztosítását (nagyrészt a tisztek büntetlenségének és rangjuk megtartásának biztosítását) az egyezkedés két egyforma 
súlyú feltételének jelölte meg. A későbbiekből azonban nyilvánvaló volt, hogy ha engedni kell, akkor csak az alkot
mányból enged". 64—65. o. E nézeteket egyetlen forrás adatai sem támasztják alá. Sőt, Görgei 1849. január 23-án 
közzétett kiáltványában a „végtelen millió osztrák adósságot" a magyar nemzet „hatalmas sírkövének" mondta; 
jóllehet ezzel kapcsolatban Kossuth január 13-án úgy nyilatkozott, hogy ha az osztrák államadósság egy részének át
vállalása lenne a béke feltétele, „bizony számítást tennék". Görgei kiáltványát közli: Pszotka: i. m. 25. o., Kossuth 
szavait 1. KLÖM XIV. 118. o. — Egy másik történetíró szerint Rózsahegy után Görgei „csupán arra a következtetésre 
juthatott, hogy ha a császáriak egyelőre a ténylegesnél nagyobbnak hiszik erőfölényüket, akkor először meg kell 
győzni őket ebbeli hiedelmük téves voltáról, s ezért seregének mégiscsak meg kell mérkőznie velük. Arra azonban, 
hogy Windisch-Grätz fölött akár csak egyetlen helyi jelentőségű győzelmet is arasson, a feldunai hadtestnek a honvéd
sereg többi hadtestétől elszigetelten persze semmi esélye nem volt. Görgeinek tehát most nemcsak arra kellett elszánni 
magát, hogy mégis megmérkőzzék Windisch-Grätzcel, hanem arra is, hogy minél gyorsabban helyreállítsa a kapcso
latot a honvédsereg egyéb hadtesteivel. Rózsahegyről ő ezért immár nyílegyenesen kelet felé menetelt tovább, hogy 
eljutva a Hernád völgyébe, ott először is Klapka György ezredesnek Schliket a Hernád alsó folyása mentén feltartóz
tatni iparkodó hadtestével egyesüljön." Spira: Polgári forradalom. 329. o. Vö. uő. : A magyar forradalom. 408. o. 
A szerző csupán azt a tényt mellőzi hallgatással, hogy Görgei már január 25., Besztercebánya elhagyása után az egye
sülésen munkálkodott; e tény pedig eleve tévessé teszi az egész konstrukciót. 

128 Klapka György: Emlékeimből. 94. o. 
129 Klapka tábornok a Kossuth—Görgei ügyről. Correspondance de Pesth. 1881. március. 5. 
130 Klapka: Emlékeimből 94. o. 
131 Klapka: Kossuth—Görgei ügy. 

— 276 — 



Windisch-Orätz és a váci nyilatkozat 

Windisch-Grätz seregei 1849. január 5-én vonultak be Budapestre. A herceg azt 
hitte, ezzel vége a háborimak, s a lázadók csapatai maguktól fel fognak bomlani, vagy 
ha nem, e felbomlasztást majd elvégzik a es. kir. mellékerők. Ezért csak egy dandárt 
küldött a szolnok-debreceni úton visszavonuló Perczel hadteste után, s csu
pán a veszélyesebbnek ítélt Görgei után indított egy hadtestnyi erőt. A hercegnek 
halvány fogalma sem volt Görgei mozdulatainak céljáról, de abban reménykedett, 
hogy az üldözésére küldött hadtest és Simunich meg Götz hadosztályai harapófogóba 
fogják a feldunai hadtestet. Amikor azonban a Lipótvár felé tartó Görgei felismerte 
ezt a lehetőséget, s a bányavárosokba vonult, ez a terv elesett. A január 21—22-én 
lezajlott harcokban a Görgeit üldöző Csorich csapataitól a feldunai hadtest ugyan 
érzékeny veszteségeket szenvedett, de a legfontosabb célt, a feldunai hadtest bekerí
tését és a hadműveletekből való kikapcsolását nem sikerült elérni. Közben Szolnok 
térségében az addig semmiféle aktivitást nem mutató Perczel hadteste is támadásba 
lendült, s Windisch-Grätz ettől olyannyira megijedt, hogy Csorich csapatainak nagy 
részét visszavonta, s csupán Jablonowski dandárát hagyta a bányavárosokban, hogy az 
CSötz dandárával folytassa Görgei üldözését. Más módot kellett tehát találni Görgei 
kikapcsolására. 

Éppen ezért Windisch-Grätz, aki már január 17-én értesült Wrbna jelentéséből 
Görgei váci nyilatkozatáról, s a jelentés mellékletéből annak hiteles szövegét is is
mertette132, úgy vélte, hogy ami nem ment fegyverrel, azt talán eléri tárgyalásokkal. 
Előbb Hrankay József nyugalmazott cs. kir. huszárkapitányt bízta meg azzal, hogy 
próbálja meg Görgeit rábeszélni a fegyverletételre; majd e küldetés eredményét be 
sem várva, január 29-én Jablonowskihoz, január 30-án pedig Schlikhez intézett 
utasítást a Görgeivel való esetleges tárgyalások feltételéről. Emellett január 29-én 
Schliknek egy hosszú tájékoztató leiratot küldött a katonai helyzetről s saját hely
zetmegítéléséről. Ez utóbbiból végtelen bizonytalanság áradt. A herceg híreket kért 
Schliktől a Tiszánál álló ellenséges erőkről és Görgeiről. Windisch-Grätz ugyanis még 
azt sem tudta biztosan, hogy a Selmecbánya előtti ütközeteket Görgei hadtestének 
egésze, vagy csupán annak utóvédje ellen vívta-e Csorich. Nem tudta, hogy Görgei 
a Szepesség vagy Losonc felé hagyta-e el a bányavárosokat, s hogy a feldunai hadtest 
pontosan milyen erővel rendelkezik. Értesítette Schliket, hogy Görgeit csupán Jab
lonowski 4 zászlóaljból, 2 lovasszázadból és két ütegből álló dandára üldözi.133 

À másnap Schlikhez írott levél szerint „Buda és Pest kiürítése után Görgei rebellis 
vezér több példányban litografált nyilatkozatot adott ki, melyben az Országos Hon
védelmi Bizottmánytól való elszakadását kimondja, valamint azt, hogy csak a ma
gyar hadügyminisztérium parancsait akarja elfogadni". Ebből és a hadtestéhez inté
zett napiparancsból, Windisch-Grätz szerint, világosan kitűnik, hogy a feldunai had
test elcsüggedt és a felbomlás szélén áll. Ezért úgy véli, „Görgeyt talán reá lehet bír
ni a fegyverletételre, ha erre alkalmas pillanatban felszólíttatnék". Ezért a herceg 
mellékletben megküldi Schliknek a Jablonowski részére adott utasítást, hogy a Gör
geivel való esetleges találkozáskor annak szellemében járjon el.134 

A Jablonowskinak adott január 29-i utasítás szerint Görgei nyilatkozatából ki
tűnik, „hogy a magyar ultraforradalmi párttól, különösen az Országos Honvédelmi 
Bizottmánytól egészen elvált. Minthogy nyilatkozatában több olyan hely foglaltatik, 

132 Ladislaus Wrbna — Alfred zu Windisch-Grätz. 1849. január 17. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabad
ságharc iratai. 9/467. Bécsbe 1849. január 23-án jutott el a hír. L. erre Cseremiszky Miklós kancelláriai tisztviselő 
naplóját: „Görgey gibt vor nur den Minister Mészáros gehorcht zu haben". HL Az 1848—1849. évi forradalom ész-
sžabadságharc iratai. 4/98. 

133 A Windisch-Grätz által Schliknek küldött tájékoztató leirat másolata: OL E. 295. Klapka György iratai. 1. 
cs. 3. tét. 1849. júniusi (!) fasc. 11—12. f. Ennek alapján közli -.Klapka: Nationalkrieg. I. k. 225—227. o. Magyar for
dítását 1. Gelich: i. m. I I . k. 301—303. o. 

134 Közli: Steier: I I . k. 45—46. o. 
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melyekből Görgeinek derék jellemére lehet következtetni, és ezzel a lehetőségek meg
engedik, hogy ő, mihelyt politikai nézeteinek téves voltáról felvilágosítanák, köte
lességéhez visszatérne, ebből a célból a másolatban idezárt felszólítás fogalmaztatott 
és más úton neki megküldetett". (Ez njilván a Hrankay által tett ajánlat szövege 
lehetett). Windisch-Grätz szerint a feldunai hadtest „helyzete annyira elszigetelt és 
erkölcsi magatartása annyira nyomott", hogy Görgeit rá lehetne bírni a fegyverle
tételre, „ha erre a formák betartásával felszólítják". A herceg utasította Jablonows-
kit, fegyverszünetbe ne egyezzen bele, mert azt Görgei elillanásra használhatná fel. 
„Minden megegyezés alapfeltétele a fegyvereknek letevése és kiszolgáltatása volna, 
melyhez ragaszkodjék, a fegyvereknek újra való birtokbavételét csakis arra az esetre 
lehetne kilátásba helyezni, ha a legénység az őfelsége iránti hűségesküt zászlaink alatt 
letenné, ami ellenében Ön neki (ti. Görgeinek. — H. R.) egy, az osztrák monarchián 
kívül választandó országba való szabad elmenetelt megígérheti". A megkötött szerző
dés ratifikálásának jogát Windisch-Grätz magának tartotta fenn.135 

A három iratból az első és a harmadik között némi ellentmondás feszül. Ha Win
disch-Grätz mit sem tud Görgei helyzetéről, milyen alapon mondja a feldunai hadtest 
helyzetét elszigeteltnek? Úgy tűnik, a herceg az iratok megírásakor már tisztában 
volt azzal, hogy a feldunai hadtestet katonai eszközökkel már nem semlegesítheti, 
ezért próbálkozott meg ezzel az átlátszó fogással, amely a lehető legkisebb befektetés
sel hozta volna a legnagyobb nyereséget. 

A Schliknek szóló két levelet és a Jablonowskinak adott utasítást kézbesíteni hi
vatott Alfred zu Erbach-Fürstenau es. kir. kapitány február 7-én Mezőkövesden 
magyar fogságba esett. A Jablonowskinak szóló utasítást a címzett megkapta, 
s február 2-án válaszolt is rá. Jablonowski kijelentette, hogy a Windisch-Grätz által 
kívánt felszólítást azonnal elküldi Görgeinek, amint a jelenleginél jobb alkalma lesz 
reá, s amint a körülmények kedvezőbbek. Megkísérelte ugyanis azt eljuttatni Görgei-
hez, de az általa előző napon ezzel megbízott személy február 2-án este azzal a hírrel 
tért vissza, hogy Görgei elhagyta Rózsahegyet és Lőcse felé vonul. „Másrészt a hoz
zám érkező hírek szerint — folytatta Jablonowski — Görgei nem látszik olyannyira 
törvénytisztelőén gondolkodni, s oly nagy hatalommal bírni a többi csapatparancs
nok felett, akik közül többen olyannyira egzaltáltak és kompromittáltak, hogy ezál
tal a fegyverek letételét és a csapatok feloszlatását kivihetné".136 

Amikor pedig Windisch-Grätz ezt a levelet megkapta, Guyon hadosztálya már 
áttört a Branyiszkón, s Görgei és Klapka hadtesteinek néhány nap múlva bekövet
kező csatlakozása feleslegessé tett minden további elmélkedést Görgei törvénytisztelő 
mivoltáról. 

Erbach kapitányt ott hagytuk el, hogy február 7-én Mezőkövesden Töltényi 
Miklós rendőrbiztos és huszárai fogságába esett. A kormánybiztos éjfél körül átadta 
a foglyot és a nála talált iratokat Asbóth Lajos alezredesnek, a Tiszafüreden állomá
sozó magyar különítmény parancsnokának. Asbóth átnézte az iratokat, a Schliknek 
szóló két levelet és a Jablonowskinak küldött rendelet másolatát lemásoltatta és el
küldte Dembinski altábornagynak, az eredetiek közül Windisch-Grätz január 29-i 
hosszú levelét Schlikhez a hadügyminisztériumnak, a többit az OHB-nak küldte meg. 

135 Uo. 44—45. o. Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-i és 1849-i Magyarországi hadjáratból. 2. kiad. Pest, 1862. 
I. k. 24. o. szintén közöl egy ilyen felhatalmazást, február 5-i dátummal. A leveleket vivő Erbach kapitányt ugyan 
csak február 7-én fogták el, de már január 30-án indulni készült a fővárosból, s csak arra a hírre, hogy Mezőkövesd 
környékén huszárok portyáznak, halasztotta el indulását február 3-ra. Világos tehát, hogy február 5-i dátumú irat 
nem lehetett a futártáskában. Asbóth hamisításának tendenciája egyértelmű: Az iratot Görgei január 28-i rózsa
hegyi „tárgyalása" eredményének szerette volna feltüntetni. Nem is eredménytelenül, mert egy történetíró szerint 
a rózsahegyi tárgyalás után pár nappal „olyasmi történt, ami véletlennek aligha tekinthető: a Magyarországon mű
ködő összes császári seregparancsnokhoz rendelet indult, hogy bárhol találják Görgeit, fegyverletétel fejében ajánlja
nak neki személyes amnesztiát. Csak a magyar előőrsök éberségén múlt, hogy Windisch-Grätz utasítását a címzettek 
sohasem kaphatták kézhez". Varga János: Az áruló. Történelmi Szemle, 1964. 603. o. A tévedés többszörös, hiszen 
Jablonowskin és Schliken kívül más nem kapott volna ilyen levelet, s Jablonowski azt meg is kapta. 

136 Felix Jablonowski — Alfred zu Windisch-Grätz. 1849. február 2. éjjel 12. HL Az 1848—1849. évi forradalom 
és szabadságharc iratai. 11/502. 
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Amikor az OHB elnöke, Kossuth elolvasta az iratokat, rögtön érezte, hogy ,,a dolog 
igen nagy fontossággal bír".137 A Görgeire vonatkozó két utasítást olvasva alighanem 
elakadt az elnök lélegzete. Nem figyelt fel a Schliknek küldött hadműveleti utasítás 
és az ezek tartalma között feszülő ellentmondásra. Az elmúlt egy hétben csak Luzsén-
szky Pál néhány jelentését kapta meg a feldunai hadtest táborából, más hírt nem. 
Mi történt, ha Jablonowski valóban kapcsolatba lépett Görgeivel ? Az elnökben ismét 
felágaskodott a gyanú. Február 9-én asztalhoz ült, s rövid levelet írt Görgeinek: 

„Ha szegény hazánk ügyét szívén viseli, eszközölje, hogy serege mozdulatairól 
s útirányáról Dembinski altábornagy értesítve legyen. Öntől egy bizonyos tudósítás, 
s a haza rövid időn mentve lehet. Hallgatag bizonytalanság vagy késedelem mindent 
elronthat. Tudjuk, hogy az ellenség Önt csábokkal veszi körül, de tudjuk azt is, 
hogy ön becsületes ember, s nem habozott a választásban egy nemzet áldása s örök 
átka közt. 

Értesítsen. — Egyesüljön."138 

A levelet vivő futárnak, Okrutzky Aurél hadnagynak útközben még meg kellett áll
nia Dembinski főhadiszállásán, hogy ha az altábornagynak valami üzennivalója vol
na, juttassa el azt is Görgeihez.139 S valószínűleg az Erbachnál talált levelek keltette 
aggodalomnak tulajdonítható az is, hogy Kossuth éppen e napokban mondta a Deb
recenbe érkezett s a haza ügyeinek állásáról érdeklődő Horváth Mihálynak: „...ha 
Görgei nem áruló, azon esetben megelégedhetünk az ügyek állásával".140 

Amikor Görgei e levelet megkapta, már megtörtént a feldunai és a felső-tiszai had
test kapcsolatba lépése. Nem sokkal e levél megírása után pedig megérkezett Deb
recenbe Ludvigh János kormánybiztos, s Kossuth megtudhatta tőle a Rózsahegyen 
történteket ill. Görgeinek a váci nyilatkozat indokaira adott magyarázatát.141 

A váci nyilatkozat hatása Kossuth és Görgei viszonyára 
1849. február 10 — március 25. 

A feldunai hadtest Kassára érkezése után már csak Damjanich és Vécsey csapatai
nak kellett Szolnok térségébe érniük, hogy az összpontosítandó hadsereg készen áll
jon a támadásra. A hadtestek egységes működése érdekében a hadsereg élére fővezért 
kellett állítani. Az OHB e feladatra előbb Bemet, majd Vettert szemelte ki, de — el
térő okokból — erre egyik tábornok sem volt hajlandó. Maradt volna még Görgei, 
de Kossuth őt, nem utolsósorban éppen a váci nyilatkozat miatt, nem akarta. Január 
19-én azonban, mint láttuk, megérkezett Debrecenbe Henryk Dembinski altábor
nagy, s Kossuth őt szemelte ki a honvédsereg fővezéri posztjára. 

Január 29-én az OHB kinevezte Dembinskit a Klapka- és a volt Perczel-hadtest, 
meg a tartalékhadosztály fővezérévé. Kossuth foglalkozott azzal a gondolattal, hogy 
a megérkező feldunai hadtestet esetleg kettéosztja, s csak annak egy részét rendeli 

137 Asbóth Lajos — Kossuth Lajos. 1849. február 8. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 4111. Erbach küldetésére 1. 
Borús: Dembinski 143—149. o. Kossuth idézett szavait 1. KLÖM XIV. 388—389. o. Az Asbóthtól származó másola
tokat Dembinski február 8-án kapta meg, s Windisch-Grätz említett hosszú leiratát megküldte másolatban Klapkának 
is. Henryk Dembinski — Klapka György, 1849. február 8. OL R. 295. Klapka György iratai. 1. cs. 3. tét. 1849. feb
ruári fasc. d. sz. Windisch-Grätz e leveléből az eredetit kézhez kapó Mészáros is készíttetett február 8-án egy máso
latot, s azt szintén megküldte Dembiúskinek. Mészáros Lázár — Kossuth Lajos, 1849. február 8. OL H. 2. OHB-
iratok. 1849:3555. Ennyiből tehát némi kiigazításra szorul a következő állítás: „Nem tudunk arról sem, hogy az 
előzőekben ismertetett január 29-i Schliknek írásban küldött parancsból akár az ellenség mozdulataira, akár a saját 
tervekre Debrecenben bármiféle következtetést levontak, vagy éppen intézkedést hoztak volna". Borús: Dembinski 
149. o. 

138 KLÖM XIV. 383. o. 
139 Kossuth Lajos — Henryk Dembinski. 1849. február 9. OL R. 23. Henryk Dembinski iratai. 2. k. 16. sz. 37. f 
140 Horváth Mihály: i. m. I I . k. 212. o. Horváth január 23-án még Makón volt, innen írott levelében kérdezte meg 

Jósika Miklóst, az OHB tagját, „szükséges-e, kívántatik-e megjelenésem Debrecenben?" Közli: Dézsi Lajos: Báró 
Jósika Miklós. Bp., 1916. 397—398. o. Február 9-én már Debrecenben volt, mert aznap megjelent a képviselőház 
ülésén. Hunfalvy: i. m. 188. o. 

141 Ludvigh február 8-án még Eperjesen volt, majd Debrecenbe utazott, ahonnan február 14-én indult vissza a 
feldunai hadtest táborába. L. erre Madách Pál 1849. február 9-én Madách Imréhez írott levelét. Közli. Madách Imre: 
i. m. I I . k. 1105. o. és KLÖM XIV. 432—433. o. 
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Dembinski alá, Ám amikor e hadtest megjelent a főhadszíntéren, az egész hadtest 
Dembinski alá rendelése mellett döntött. Amint megérkezett Kassa visszafoglalásá
nak híre, a hadügyminisztérium ki is adta az erre vonatkozó rendeletet. Kossuth 
azonban elkövette azt a hibát, hogy a rendeletet előzőleg nem közölte a feldunai 
hadtest főhadiszállásán működő kormánybiztosokkal, így az szinte villámcsapásként 
érte a hadtest tisztikarát. A rendeletet talán a váci nyilatkozat harmadik pontjára 
gondolva, adta ki a hadügyminisztérium, s nem az OHB.142 A rendelet óriási fel
háborodást keltett a feldunai hadtest, immáron — a mellékelt hadrend szerint — a 
XVI. hadosztály tisztikara körében. Több törzstiszt elégedetlenkedett, ,,hogy ezután 
a sereg lengyelekkel lesz elárasztva, hogy a sereg hősies manoeuvrje után megszűnt 
egy sereg lenni..."143 Többen felszólították Luzsénszky Pál kormánybiztost, kérje 
Kossuthot, nevezze ki Görgeit altábornaggyá, ,,ami ha rögtön megtörténne, kívánt 
eredményű volna".144 

Görgei Dembinski kinevezését és a hadtestnek az altábornagy alá rendelését 
február 14-én napiparancsban tudatta csapataival. Felszólította a tisztikart, ,,hogy 
ezen látszólagos megalázást ugyanazon egykedvűséggel fogadják, amellyel énmagam 
mint hadtestparancsnok, önállóságomról lemondván, magamat az egy i ttülő ország
gyűlés határozata iránti engedelmességből Dembinski altábornagy — egy, amint 
mondják, háborúban megőszült tisztes hadvezér — parancsainak önként alárende
lem."145 Emellett Luzsénszky Pál kormánybiztosnak kijelentette, „hogy a netalán 
ellenszegülendőket főbe lövetendi..." A napiparancsot Görgei Luzsénszky útján 
megküldte az OHB-nak is. ő maga „igen illedelmesen és megadással nyilatkozott 
az említett tárgyban", de a kormánytól megütődve látszott lenni.146 

Luzsénszky maga is mindent elkövetett, hogy a tisztikar elégedetlenségét csilla
pítsa, de még február 16-án is kénytelen volt azt jelenteni Kossuthnak, hogy „a sereg-
nél tegnap tapasztalt kedvetlenség ma is inkább nevekedett, mint csökkent, 
annyira, hogy többen már kvietálásról beszélgettek. Görgei azonban, mint hitelesen 
tudom, a tiszteket erélyesen megfeddte, sőt kijelentette, hogy irgalom nélkül agyon
löveti azt, ki ellenszegülni merészelne". A törzstisztek közül Aulich Lajos és Gáspár 
András ezredes nyilatkozata megnyugtatta Luzsénszkyt, Piller János ezredes viszont 
„nem egészen kedvem szerint nyilatkozott".147 

A hadtest tisztikarának egy része, köztük a vezérkari főnök, Bayer József alez-
redes, memorandumban tiltakozott az OHB-nál Dembinski kinevezése miatt. Til
takozásuknak három okát adták. Helytelenítették e kinevezést azért, mert „egy 
külföldi főparancsnok sohasem érezheti a haza szent ügye iránt azt a rokonszenvet, 
mely a hazai ügy győzelmének kiküzdéséhez és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen", 
teh át lehetőleg magyar fővezért kívántak. Másrészt tiltakoztak azért, mert „az alá-
ren delés egy külföldinek parancsai alá azt mutatja, hogy a kormány azon hadtestnek, 
me ly a háború kezdetén Magyarország legelső hadseregében neveztetett, parancsno
ka ban többé nem helyezi bizodalmát". Végül — a memorandum szerint — a feldunai 
ha dtest Dembinski alá rendeléséből hátrányok fognak származni „az ország felszaba-
dí tására nézve", mivel „a kormány székhelye az alsó és közép (Tisza) vonalon meg 

142 Mészáros Lázár — Görgei Artúr. 1849. február 12. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc ira
tai. 13/320. Magyar fordításban közli : Rohonyi Gábor — Nagy László— Tóth Gyula (szerk.): Szemelvények a magyar 
hadtörténelem tanulmányozásához Bp. 1955. I I . k. 142—143. o. Dembinski kinevezésére 1. Borús: Dembinski 
109—111. o. és 177—199. o. 

143 Luzsénszky Pál — Kossuth Lajos. 1849. február 15. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 3640. Közli : Steier: I I . k. 81— 
83.0 . 

144 Luzsénszky Pál — Kossuth Lajos. 1849. február 15. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 3588. 
145 Görgei február 14-i napiparancsát többek között közli: Görgey István: i. m. I. k. 223. o.; Görgey Artúr: i. m. I . 

k. 188. o.; Gelich: i. m. I I . k. 396. o. és Borús: Dembinski 187. o. 
146 L. a 143. jegyzetet. 
147 Luzsénszky 1849. február 16-i jelentésének kivonatát 1. OL R. 123. Vörös Antal gyűjtemény. 4. cs. 301. sz.t 

Ennek alapján furcsának kell mondanunk az olyan állításokat, mint pl. az, hogy Görgei „az egyesülés óta agitált 
Dembinski ellen" {Várady: i. m. 209. o.), vagy hogy a tábornok „igyekezett beleplántálni a Dembinski iránti bizal
matlanság szellemét" tisztikarába. (Spira: Polgári forradalom 357. o.) 
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lesz ugyan védve, de a felsőn tökéletesen védtelen marad, — hogy a feltiszai vonal
nak ezen védtelen hagyása esetén egy koncentrikus hadműveletre Pestnek irányában 
soha gondolni sem lehet". A memorandummal Zuber Antal őrnagyot és Schmidegg 
Kálmán kapitányt küldték Debrecenbe.148 

Kossuth Luzsénszky leveleit megkapva, hosszú levélben indokolta meg Dembinski 
fővezéri kineveztetését, felszólítva Luzsénszkyt, hogy az indokokat Görgei tudtával 
és jelenlétében adja elő a hadtest tisztikarának. Levelében leszögezte, hogy a hadtes
tek rendeltetését „kiszabni a kormány joga és kötelessége...", az pedig, „hogy a ki
tűzött cél elérésére mikint operáljon a megbízott vezér ? az a vezér dolga ; ki azonban, 
ha bizodalmat veszt, vagy rosszul vagy szerencsétlenül operál a sereg parancsnoksá
gával, elmozdíttatik. Ami megint a kormány dolga". A hadsereg egységes működését 
biztosítandó „az egyesült seregeknek egy fővezér alatt kell szükségképpen állaniok. 
Mert ha egyik tábornok a maga esze szerint északnak, a másik délnek operál, úgy 
elvész a haza". 

Kossuth szerint ezután legfeljebb az a kérdés vetődhet fel, hogy miért Dembinski, 
s miért nem Görgei lett a fővezér. Dembinski kinevezése mellett szólt, mint írja, az 
országgyűlés akarata, az altábornagy hadvezéri híre és az, hogy Klapka, Répásy, 
Vécsey és Damjanich csapatait már Dembinski alá rendelték. 

Görgeit viszont nem lehetett fővezérré kinevezni, mert 
„1-ör távol volt, s egyesülhetése nem vala bizonyos; 
2-or mert jónak látta Vácon kiadott nyilatkozatában az ország kormánya iránt 

az engedelmességet mintegy felmondani, — s ezáltal az ellenséget is különös gondola
tokra vezetni, melyek azonban Görgei tábornok úr becsületességén és hazafiságán 
megtörtek. — Mely a kormánynak az ország megmentésében annyi akadályt okozó, 
s szerencsétlen hazánkat pártos szakadásokkal, s mondhatni, katonai revolttal fe
nyegethető lépése bizonyosan nem volt alkalmas arra, hogy az ország egyes hadsere
geinek az ő kezébe adásával kellett volna viszonozni. 

3-or mert Görgei tábornok úr január kezdete óta jónak látta az ország kormányát 
tökéletesen ignorálni — a selmeci elvesztett csatáról a hadügyminisztériumhoz kül
dött egy jelentésen kívül soha a kormánynak — melynek pedig mint kormány, min
denről tudni kell — jelentést nem tőn; úgy hogy még mai napig sem tud a kormány 
semmit hivatalosan ezen hadsereg osztály állapotjáról, s hét héti működéséről, s emi
att meglehet, a sereg fogyatkozást, az egyes érdem pedig hátratételt szenved". 

Ezek után kifejti, „aki szakadást, szakadás által pártütést idézne elő", azt ő áruló
nak nyilvánítaná. „Elég volt az eddigi engedékenység. Inkább menjen el fele a tisz
teknek, fogjuk helyöket pótolni az alant rejlő tehetségekből, mintsem örökös zsibba-
dásoknak legyenek operációink kitéve személyes tekintetek miatt".149 

Kossuth tehát, Dembinski fővezéri kinevezésének szükségességét indokolva, túl
dimenzionálja a váci nyilatkozat tényleges jelentőségét. Hiszen, mint láttuk, a nyi
latkozat nem okozott komoly problémát számára, az országgyűlés január 18-i zárt 
ülése kivételével. Az indoklás tehát e pontban Windisch-Grätz január 29—30-i 
rendeleteit veszi alapul. A herceg — a már említett okok miatt — félreértelmezte 
a nyilatkozatot, s ezt a Rózsahegyen történtek be is bizonyították. Az indoklás alapja 

148 A memorandum két fogalmazvány töredéke : OL P. 295. Görgey-család levéltára. 42. cs. b / 44. fasc. 7—9. f. 
Magyar fordításban közli: Görgey István: i. m. I. k. 229—230. o. Ezen a tiszti gyűlésen főleg az Aulich-hadosztály 
tisztjei vettek részt. Az ő nevükben írt február 15-én Guyon hadosztályának Birsy József őrnagy. A Guyon-hadosztály 
tisztjeinek válasza az volt, hogy ha Dembinskit Görgei helyére nevezték ki, akkor tiltakozni fognak Debrecenben 
e megaláztatás ellen; ha viszont Dembinski minden hadosztály fővezére, akkor erre szükség van a hadműveletek 
egységes irányítása érdekében. A két okmányt Szemere Bertalan főkormánybiztos is megkapta, valószínűleg magától 
Gnyontól, és másolatban megküldte az OHB-nak. OL H. 2. 623. sz. KPA Horváth Lajosnak, Szemere írnokának má
solata, Szemere sk. feljegyzésével. — A tiszti gyűlés által Debrecenbe küldött Zuber Antal őrnagy nem érkezett meg 
Debrecenbe. Útközben Hajdúböszörményben összeveszett szállásadó gazdájával, Kövér Györggyel, és a tettlegességgé 
fajuló szóváltásban Zuber 14 kardvágást, Kövér pedig pisztolylövést kapott. Görgey István i. m. I. k. 236—239. o. 
és Hegyesi Márton : A Zuber-ügy. Hazánk, VII. k. 77—78. o. 

149 KLÖM XIV. 530—534. o. 
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Kossuthnál tehát az el nem követett, de elkövethető vétek. Alaptalan szemrehányást 
tartalmaz a harmadik pont is. Görgei január 19—20. után rendszeresen küldött tudó
sításokat az OHB-nak és a hadügyminisztériumnak, amelyek egyéb forrásokból is 
viszonylag pontos, bár némileg megkésett információkkal rendelkeztek a feldunai 
hadtest működéséről.150 

Ugyancsak február végére esik Kossuth egy újabb megnyilatkozása a váci nyilat
kozat kérdésében. A radikálisok lapja, a Marczius Tizenötödike február végén Eszék 
szégyenletes feladása miatt igazságtalanul megtámadta ékeinek kedvenc célpontját, 
Mészáros Lázár hadügyminisztert. Ugyanakkor a lap Radicalis álnevet viselő munka
társa tollából több, Görgeit és hadtestét dicsőítő cikk jelent meg. Kossuth a cikkek 
megjelenése után levélben dorgálta meg a lap szerkesztőjét, Csernátoni Lajost. 
Csernátoni ugyanis Kossuth egyik titkára is volt, s így, mint Kossuth írja, ,,a Mar-
tiust önnel, Önt pedig, mert titoknokom, az én véleményemmel identifikálja a közön
ség". Kossuth ezért megengedhetetlennek tartotta, hogy egy, közvetlen környezeté
hez tartozó személy ilyen éles támadást intézzen Mészáros ellen. 

„Tetézi pedig a kompromissziót, hogy ugyanazon lapban, melyben Mészáros 
annyira gyaláztatik, és kilépése, mint százszor ajánlott, sürgettetik, azon Görgei 
egekig magasztaltatik, ki írott proklamációban mondta ki, hogy csak a Mészáros 
útján hozzá érkezendő parancsnoknak engedelmeskedik. 

És mindez történik éppen akkor, midőn a Görgei seregének Dembiáski alá rende
lése miatt mutatkozó bujtogatások megfékezése vétetett munkába, s minden esz
közt fel kell használni, hogy a hadseregnek hűségét s a haza iránti engedelmességét 
elvégre tökéletesen biztosíthassuk" — folytatja az elnök. Ezért kéri Csernátonit, 
mondjon le titkári állásáról.151 

Csernátoni még aznap válaszolt Kossuth levelére Bejelentette, hogy hajlandó le
mondani titkári állásáról, de megkérdezte Kossuth' t. hr.gy ezt milyen formában te
gye, mivel nem akarja őt kompromittálni. Kossuth szintén még aznap válaszolt 
Csernátoninak. Levelében megköszönte Csernátoni megértését. A két cikkel kap
csolatban elmondta, ezek annál is kellemetlenebbek számára, mert „az armada fele, 
mely a hadnagyból lett ifjú tábornokra kancsal szemmel néz, azt fogja mondani, 
meggyaláztattam Mészárost, hogy a megdicsért Görgeiből minisztert tegyek. — Gör
gei pedig s párthívei, kik tudják, hogy az engedelmességet felmondó tábornokot nem 
akarom miniszterié tenni, azt mondandják, eleresztem Önt, mert lapja Görgeit di
csérte". Ezért kérte Csernátonit, hogy családi körülményei és „másnemű rendeltetése 
következtében" jelentse be, hogy „sem titoknoki hivatását, sem zsurnalisztikái pá
lyáját nem lehet folytatnia egy ideig...152 

Az elnök tehát tartott a hadsereg vezetésén belül újabb ellentétek kialakulásától, 
s ezt megakadályozandó, a feldunai hadtest tisztikarának megregulázása mellett 
döntött. Éppen ezért érintette kellemetlenül a Görgei melletti hangulatkeltés, főleg 

150 Spira György szerint Görgei a váci nyilatkozattal „nemcsak hirdette, hanem ténylegesen gyakorolta is a Hon
védelmi Bizottmány iránti engedetlenséget, amennyiben egész felvidéki hadjárata alatt egyszer sem tett jelentést a 
Bizottmánynak, sőt még az általa (legalábbis papíron) elismert hadügyminisztériumnak is mindössze egyetlen jelen
tést küldött ebben az időszakban". A magyar forradalom 404. o. — Ezzel szemben Görgei első futára, Ludvigh János 
január 24-én érkezett Debrecenbe, s ő Görgeitől levelet is hozott. Ennek tartalmát 1. KLÖM XIV. 211. o. Következő 
futárát január 23-án indította útnak, ez január 29-én vagy 30-án érkezett Debrecenbe. L. erre: Szemere Bertalan — 
Klapka György. 1849. január 29. OL H. 147. Vegyes iratok. 13. doboz. 402—404. f. Január 25-én Besztercebányáról 
a hadügyminisztériumnak küldött hosszú jelentést, s ez meg is érkezett Debrecenbe. Másolatait 1. OL P . 295. A Görgey-
család levéltára. 37. cs. b/ 10. fasc. (e) 4. 3—4. f. és uo. 40. cs. b/30. fasc. 153. iktatószám. Közli: Görgey István: i. m. 
I . k. 169—170. o. Megérkezésére 1. KLÖM XIV. 532. o. (Spira György ennek megérkezéséről tud). Végül január 25— 
26. körül egy újabb futárt indított útnak, aki azonban az ellenségtől veszélyeztetve, kénytelen volt elégetni a Kossuth
nak és Szemerének küldött leveleket. L. erre Szemere január 30-i levelét Kossuthnak. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 
3647. Az ezt követő időszakban viszonylag rendszeresen küldött Görgeiről tudósítást a két mellé kirendelt kormány
biztos, Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd, de ezek csak meglehetősen nagy késéssel érkeztek Debrecenbe. 

151 KLÖM XV. 894—895. o. A Marczius Tizenötödike Görgei melletti agitációjára 1. Kosáry Domokos: A forra
dalom és szabadságharc sajtója, 1848—1849. In : Kosáry Domokos — Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó tör
ténete. 1848—1867. I I / l . k. Bp., 1986. 244., 247. és 249—250. o. 

152 KLÖM XV. 896—897. o. 

— 282 — 



egy, az OHB-hoz közel álló orgánum részéről. A hadtesten belüli elégedetlenség 
ugyanis nem csökkent, sőt, Dembinskinek Schlik üldözése alatti tétovázása és káros 
parancsai miatt ugyanis az átterjedt más hadtestekre is. Ugyanakkor Dembinski 
személyisége sem volt alkalmas arra, hogy megnyerjen másokat. Klapkát azzal tette 
ellenségévé, hogy az ő nyakába varrta Schlik elszalasztásának felelősségét, Görgeit 
megakadályozta a Szepesség megtisztításában és Jablonowski megverésében, sőt, 
február 22-én, személyes találkozásuk alkalmával főbelövetéssel fenyegette a tábor
nokot, ha nem engedelmeskedik. A szemrehányásnak semmi alapja nem volt, Görgei 
egy aznap kelt jelentésén kívül, amelyben az altábornagy intézkedéseit okolta azért, 
ha. hadtestének poggyásza esetleg az ellenség kezébe esik, és Debrecen észak felől 
fedezetlen marad. A jelentés másolatát Görgei megküldte az OHB-nak is.153 

Február 23-án Görgei magához hívatta Beniczky Lajos őrnagyot, elmondta neki 
a közte s Dembiňski között lezajlott szóváltást. Kifejtette, hogy Dembinski fővezéri 
működése a hadsereg romlásához vezet, mert az altábornagy bizalmatlan alvezéreivel 
szemben, semmit sem közöl haditerveiből, haszontalanul menetelteti a csapatokat. 
Kérte Beniczkyt, mindezt mondja el Debrecenben Kossuthnak. Ezután Klapkához 
küldte az őrnagyot. Klapka osztotta Görgei nézeteit. 

Beniczky ezután elindult Debrecenbe, ahová február 26-án délután érkezett meg. 
Kossuthot már nem találta itt, mert az elnök éppen aznap utazott el a hadsereg meg
szemlélésére. Beniczky ezután Tiszafüredre indult, s itt találkozott aznap este 
Kossuthtal. Kossuth különböző kérdéseket tett fel Görgeivel kapcsolatban. Majd ki
kelt Görgei ellen, mondván, hogy az kétszínű szerepet játszik vele szemben, saját 
egyéni céljai vannak. „Amióta január 4-én Pestet elhagyva Magyarország felső részé
re visszavonult, különös állást foglalt el a kormányzattal szemben. Vácott közvetlen 
parancsnoksága alatt álló hadseregéhez kibocsátott nyilatkozatnál fogva nemcsak 
elválasztotta magát a közügytől és a kormányzattal szemben elkülönült állást foglalt 
el, hanem közvetve felmondta az engedelmességet azokkal szemben, akik posztjára 
állították. Röviden szólva, a legnagyobb veszély napjaiban megingott!" Ezért, mint
egy ellensúlyozásképpen volt szükség Dembinski kinevezésére, mondta Kossuth.154 

Február 26—27-én Dembinski Kápolnánál megütközött Windisch-Grätz előre
nyomuló hadseregével. Az altábornagy intézkedései miatt a magyar csapatok egy 
része meg sem jelenhetett a csatában, így az a honvédcsapatok visszavonulásával 
végződött. A visszavonulás során a tisztikar Dembinskivel szembeni elégedetlensége 
a tetőpontra hágott. így március 3-án az I. (Klapka-) és a VII. (Görgei-) hadtestek 
tisztikara a hadseregnél tartózkodó főkormánybiztos, Szemere jelenlétében gyűlésen 
mondta ki, hogy nem bízik Dembinskiben, s csak akkor hajlandó engedelmeskedni 
parancsainak, ha azokat az említett hadtestparancsnokok ellenjegyzik. A gyűlésen 
Görgei beszédet mondott, s ebben kitért a váci nyilatkozatra is. Azzal indokolta, 
hogy Budapest kiürítése után a kormányzat menekülése elbátortalanítóan hatott 
hadtestének tisztjeire. „A Vilmos-huszárezredből 30 tiszt lépett ki és tűnt el, nem 
számítva azokat, akik Pesten inkognitóban visszamaradva, hasonlóan Lázár tábor
nokhoz, jelentették magukat az oda bevonuló Windisch-Grätz es. kir. tábornagynál. 
Hogy hadseregemnek e legkevésbé látszólagos feloszlása közepette egy alapot álla
pítsak meg az egyesülésre, arra kényszerültem, hogy a nekem oly sok oldalról felrótt 
váci nyilatkozatot kibocsássam, amely nyilatkozat, úgy hiszem, a legfontosabb oka 
volt annak, hogy az elnök úr elhatározta Dembinskit a hadsereg élére állítani!" 
Görgei tehát továbbra is a hadsereg összetartásának szükségességével indokolta 
a váci nyilatkozatot, mint január végén Ludvighnak és február 10-én Klapkának. 

133 Görgei Artúr — Henryk Dembinski, 1849. február 22. Másolata: OL P. 295. Görgey-család levéltára. 40. cs. 
b/35. fasc. 374. iktatószám. 106. f. Magyar fordítását közli: Görgey István: i. m. I . k. 244—245. o. 

154 Görgey Ártér: i. m. I. k. 192—.194. o. és Steier: Beniczky 266—268. és 271—272. o. 
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Másrészt az idézettekből úgy tűnik, hogy Luzsénszky közölte vele Kossuth indokait 
Dembinski kinevezését illetően.155 

Március 4-én megérkezett a táborba Kossuth, Mészáros és Vetter. Szemere még 
az előző napon Görgeit nevezte ki ideiglenesen a hadsereg főparancsnokává, miután 
Dembinski hajthatatlannak mutatkozott a hadvezetés felelősségének megosztásával 
és a hadtestparancsnokoknak a hadvezetésbe való bevonásával kapcsolatban. 
A megérkező Kossuth Debrecenből még Görgei főbelövetésének tervével indult el, 
de a táborban, látva a Dembinskivel szembeni elégedetlenséget és tapasztalva Görgei 
megnőtt presztízsét, elállt e tervtől. Annál is inkább, mivel Dembinski katonai hibái 
nyilvánvalóak voltak, s a tisztikar fellépése így nem politikai, inkább katonai jellegű 
volt, s sokban emlékeztetett Kiss Ernő 1849 januári leváltására a bánsági hadtest 
éléről.156 

Kossuth személyesen is értekezett Görgeivel. A tábornok ez alkalommal saját had
műveleti tervét mondta el az elnöknek, s valószínűleg szóba került közöttük Görgei 
eddigi működése is. Erre mutat Kossuth március 10-i levele Csánynak: „Görgeivel 
mindent tisztába hoztam személyesen, ő becsületes ember, s minden különösségei 
mellett tiszta lelkű hazafi. De most nem lehetett fővezérré, nem lehetett, maga is 
belátta". (Kossuth ugyanis március 8-án Vettert nevezte ki a Görgei parancsnoksága 
alatt álló I., II. és VII., ill. az immáron Damjanich parancsnoksága alatt álló III. 
hadtest fővezérévé).157 

Görgei meglehetősen röviden és célzatosan szól csak emlékirataiban Kossuthtal 
folytatott beszélgetéséről. Megemlíti viszont, hogy a váci nyilatkozat szóba került 
Mészáros Lázár hadügyminiszterrel folytatott beszélgetésében. Elbeszélése szerint 
Mészáros a következőket mondta: 

„In vino Veritas — így kezdte körülbelül — ezt tartja egy latin példabeszéd; 
én tehát ma szándékosan egy-két pohár borral többet ürítettem a kelleténél, hogy 
Önnek annál kerekebben mondhassam meg az igazat. Csakhamar Önnek tábornokká 
és a feldunai hadtest parancsnokává kineveztetése után észre kellett vennem, mi
képp Ön a hadügyminisztertől megvonja azt a figyelmet, mellyel, úgy hiszem, irá
nyában tartozik. Számtalanszor történt, hogy Ön a Honvédelmi Bizottmányhoz 
intézett javaslataival engem teljesen elmellőzött. Az öreg Mészáros egy vén kófic: 
minek őrá időt vesztegetni.. .ezt gondolhatta Ön. Én belenyugodtam, mert nem szere
tek ujjat húzni. Erre rá egyszer csak azt hallom, hogy Ön a jó öreg Mészárost azon 
egyedüli tekintélynek proklamálta, melyet Ön az országban elismer. Elképzelheti 
méltó csodálkozásomat. Gondolhatja, mily nehezen bírtam csekélységemnek ezen 
Ön részéről legkevésbé várt kitüntetése okát kitalálni! Mennyi fáradságomba került, 
míg hozzászokhattam új méltóságomhoz, mint egyedüli tekintély az országban, 
melyet Ön elismer ! Ez utóbbi sikerült nekem végre ; és már most erősen azt hittem, 
hogy Önnek engedelmességére annál biztosabban számíthatok, minél több a pótolni
valója e részben a múltból. De mekkora csalódás! Méltóztatott csupán tréfálni és 
nekem azután is épp oly kevéssé engedelmeskedni, mint annakelőtte. És épp oly 
kevéssé engedelmeskedett ön legújabban annak a férfiúnak, kit Önnek főparancs
nokává kineveztem. Ügy látszik tehát, hogy Ön annak a példabeszédnek a megcá
folására van a gondviselés által kiszemelve, hogy aki parancsolni akar, az elébb 
engedelmeskedni kell hogy megtanuljon".158 

A Debrecenbe visszatérő Kossuth a képviselőház március 7-i zárt ülésén ismertette 
a Tiszafüreden történteket. Az ülésen „Görgei politikai hitvallása is említtetett. 

155 A Tiszafüreden történtek legalaposabb, bár kissé elfogult feldolgozása: Borús: Dembinski 303—323. o. Görgei 
szavait idézi: Steier: Beniczky 285. o. Hasonlóképpen emlékezett vissza a beszédre Szemere is. Idézi: Gelich i. ni. IL 
k. 469. o. 

156 Kossuth terve: öelich: i. m. I I . k. 463—464. o. és Beksics: Kemény 109. o. 
157 KLÖM XIV. 628—629. o. Kossuth intézkedése Vetter kinevezéséről uo. 601—603. o. 
158 Görgey Artúr: i. m. I. k. 249. o. 
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Kossuth kimentette az ő proklamációját, melyet Pestről vonultában kibocsátott, 
hogy valamennyi tisztjeit el ne veszítse. Egyébiránt a sereg kész minden jogszerű 
szabadságát az országnak utolsó csepp vérig védelmezni".159 Űgy tűnik tehát, az 
elnök elfogadta a tábornok magyarázatát a nyilatkozat okait illetően. Erre mutat 
egyébként a Marczius Tizenötödike másnapi cikke is. Eszerint az elnök és a tábornok 
március 4-i tiszafüredi találkozója során ,,a többek által monarchikus remények 
alapjául vett s elhíresztelt proklamációnak — mint biztos kútforrásból halljuk — ere
deti indoka tisztába hozatott, a bányavárosok felé tett diverzió, ha ugyan ennek 
a hazára nézve lett üdvös hatását valaki átlátni nem akarná — megmagyaráztatott, 
szóval a kormány elnöke a tábornoktúl elégedetten vált meg".160 A március 9-én 
Debrecenbe érkező Görgei egyébként ugyanígy magyarázta a nyilatkozat szükséges
ségét Irányi Dániel képviselőnek is.161 

Kossuth, jelenlegi ismereteink szerint, utoljára 1849. március végén említette 
a váci nyilatkozatot a szabadságharc alatt. Március 22-én az immáron csak saját, 
VII. hadtestét vezénylő Görgei Kerecsendről indulatos levelet írt Kossuthnak, 
amelyben kikelt Vetter ellen. Az új fővezér ugyanis többek között Görgeit tette 
felelőssé azért, hogy a fősereg március 17—18-i előrenyomulási kísérlete sikertelenül 
végződött. Kossuth március 24-én válaszolt Görgeinek, s miután védelmébe vette 
Vettert, kérte Görgeit, ,,ne legyen felette ingerlékeny". Majd így folytatta: 

„Nézze, tisztelt barátom! amikor Ön Vácott kibocsátott nyilatkozatában kimond
ta : hogy Ön senki másnak men engedelmeskedik, csak a király által kinevezett mi
niszternek (Mészáros), vagy helyettesének (Vetter), a kezeink között levő Magyar
ország felzúdult Ön ellen, lázadónak kiáltották ki Önt, aki Dumouriez vagy Monk 
szerepét akarja játszani, vagy katonai lázadásban sántikál — és emberek jöttek hoz
zám, az országgyűlésen interpellációk történtek, és hosszú szónoklatokban fejtették 
ki, mennyire fájhat nekem e tapasztalás. Ha én akkor, elragadtatva a fájdalom érzé
sétől (mert fájt, hogy azon nyilatkozat Öntől a rosszérzelműeknek alkalmat nyújt
hatott megtagadni a kormánytól az engedelmességet, melynek Ön is felmondotta azt, 
és akkor a haza elveszett volna), ha én akkor elragadtatva a fájdalom érzésétől, 
helyet engedtem volna haragomnak, s egy-két annak megfelelő rendeletet adtam 
volna ki, — mi lett volna belőlünk ? — most már az ellenség uralkodnék fölöttünk, 
mert a polgárháború borzalmai a haza kebelét szétszaggatták volna". Kossuth szerint 
legfontosabb az egyetértés. Nem szabad tehát veszélyeztetni a haza megmentését 
személyi ellenszenvek által.162 

Kossuth tehát, ezúttal Vetter védelmében hangsúlyozta túl a váci nyilatkozat 
keltette nehézségeket. Ez azonban már csak afféle taktikai fogás volt Görgei lecsilla
pítására. Ezen a napon este fölkereste Kossuthot az országgyűlés baloldali képviselői
nek egy csoportja, Madarász József emlékiratai szerint Madarász László és József, 
Kállay Ödön, Haczell Márton, Luzsénszky Pál és Simonyi János. A képviselők a bé
kepárt akcióinak veszélyére utalva egy három pontból álló javaslatott terjesztettek 
Kossuth elé : 

„1-ször. Görgei állíttassék volt tényei, engedetlenségei miatt haditörvényszék 
elébe, s ha ez el nem marasztalná, az esetben se alkalmaztassák semmire sem. (...) 

2-szor. A képviselőházban határoztassék el az, hogy amíg az ellenség a hazából ki 
nem űzetik, és a haza békéje teljesen nem biztosíttatik, addig a képviselőház ülései 
függesztessenek fel. (...) 

3-szor. A végrehajtó hatalmat gyakorolja Kossuth Lajos, aki felhatalmaztatik, 

• 159 Hunfalvy : i. m. 218. o. 
160 Marczius Tizenötödike. 1849. március 8. 
161 Irányi Dánul — Charles-Louis Chassin: Histoire politique de la révolution de Hongrie. 1847—1849. Paris, 

1860. I I . k. 223—224. o. 
162 A levél német fordítása: KLÖM XIV. 709. o. Nem teljesen szabatos magyarra visszafordított szövege: Gelich: 

L m, I I I . k. 28. o. és Breit: i. m. I I . 26. o. 
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hogy felelős kormányt alakítson, és a képviselőházat, midőn a haza megmentetett, 
összehívja üléseinek folytatására". 

Kossuthot elsősorban az első pontra nézve akarták megnyerni, de, mint Madarász 
József írja, „azon ellenvetésére, hogy adjunk elő tényeket, melyekkel Görgei árulása 
bebizonyíttatik, hiában mondottuk el azokat, amiket az országgyűlésnek Debrecen
be áttétele iránt nyilatkozataiból mindenki következtetett, hiában utaltunk engedet-
lenségeire". Kossuth ugyanis kijelentette, „tudja ugyan, hogy Görgei neki személyes 
ellensége, de mert meg van győződve afelől, hogy hazáját úgy szereti, mint ő, kívá-
natunkat Görgeit illetőleg el nem fogadhatja". A másik két pontra nézve úgy nyilat
kozott, hogy azokat elfogadja, ha a képviselőház is beleegyezik, de arra már nem volt 
hajlandó, hogy ezt ő maga indítványozza. így aztán Madarászéit kénytelenek voltak 
üres kézzel távozni Kossuthtól.163 

S Kossuthot elhatározásában és szavaiban talán az a mondat is befolyásolhatta, 
amit Görgei említett március 22-i levelében olvashatott: „Tisztelt elnök úr! Csatla
kozzék velem, és menjünk, haljunk meg két tiszta akaratú vértanúként ez árva 
honért, ha azt ezen hiúság- s önzésteljes hydraszerü ármánvtól megszabadítani nem 
tudjuk".164 

A váci nyilatkozat hatása a közvéleményre és a hadseregre 

A váci nyilatkozat hatásával kapcsolatban elég kevés az adat. így pl. a többi had
test és hadsereg reagálásaival kapcsolatban csak találgathatunk. A Perczel-hadtest 
tisztikarának álláspontjáról már szóltunk. A bácskai hadtesttel kapcsolatban tudjuk, 
hogy a nyilatkozat híréről január 24-én Szegeden értesültek. A hír szerint a nyilatko
zatban Görgei „a honvédelmi bizottságnak és Kossuthnak felmondja az engedelmes
séget..."165 A hadtest tisztikarából két véleményt ismerünk. Igmándy Sándor őr
nagy a váci nyilatkozat után „gyanús szemmel" kísérte Görgei működését, bár mél
tányolta a nyilatkozat kiadásának indokait. Knézic Károly alezredes hasznosnak 
tartotta azt, mert „ha Görgei serege széthull, mint az oldott kéve, akkor vége az ön
védelemnek! mert a mi csapatjaink ugyan meg nem maradtak volna ezen hírre".166 

A bánsági hadtestből egyedül Leiningen-Westerburg Károly alezredes véleményét 
ismerjük. Szerinte Görgei egyedül így akadályozhatta meg, „hogy a tisztek legna
gyobb része elhagyja a sereget. Csak annak kimondása, hogy hívek maradnak a ki
rályra és az alkotmányra tett eskühöz, tarthatta őket vissza".167 

Nem ismerünk egyetlen véleményt sem az erdélyi hadsereg tisztikarából, sem 
a komáromi és a péterváradi várőrségből. A később keletkezett emlékiratok is csak 
általánosságokban szólnak a váci nyilatkozatról. Ez is arra mutat, hogy annak nem 
volt komolyabb hatása a hadseregen belül.168 

163 Madarász József: Emlékirataim 1831—1881. Bp. 1883. 223—224. o. 
164 Görgey Artúr — Kossuth Lajos, 1849. március 22. Közli: Görgey: István: i. m. I I . k. 46—47. o. 
165 Búsbach Péter: Egy viharos emberöltő. Bp., 1898. I . k. 88. o. Búsbach 1848—49-es naplójának január 24-i 

bejegyzése. 
166 Búsbach: i. m. I. k. 90—91. o. 1849. február 6-i naplóbejegyzés. 
167 Katona: i. m. I . k. 120. o. 
168 Asbóth: i. m. I. k. 19., 21—22. o. és I I . k. 126. o.; Asserman Ferenc: Egy nyílt szó Görgei Artúr honvédtábor

nok ügyében. Kolozsvár, 1867. 5. és 14—15. o. Véleménye szerint Görgei a váci nyilatkozattal „hadserege különbféle 
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Asserman Ferenc: Görgei. Visszhangok a czáfolatokra. Pest, 1868. 105—107. o.; Krivácsy József: Görgey és Klapka 
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a nyilatkozat „Magyarországon nagy feltűnést keltett és különféle magyarázatokra adott okot"; ill.,,akkor általános 
föltűnést, Debrecenben pedig nyugtalanságot és aggodalmat keltett". 169., ill. 181. o.; Böhm Jakab: Gyulai Gaál 
Miklós honvédtábornok emlékirata az 1848/49. évi magyar szabadságharcról. HK 1985/1. 134. o. — Klapka az első 
hírt a váci nyilatkozatról talán Bárczay Mihály századostól kaphatta. Ő vezette a felső-tiszai hadtest táborába azï 
a két század abaúji önkéntest, akiket Görgei még Vácról indított útnak. Bárczay január 11-én érkezett meg Miskolcra« 
1. erre jelentését Mészároshoz. L. a 96. sz. jegyzetet. — Nem tudni, hogy Komáromba eljutott-e a nyilatkozat híre. 
A január 12-én Komáromba érkező Janik János ezredes, emlékezései szerint, január 5-én vagy 6-án Vácott csatla
kozott Görgei seregéhez, „de látván útközben a sok rendetlenséget, mely látvány régi katona létemre nekem fájt", 
elhagyta a sereget és inkább Komáromba ment. Janik János 1848/49-i honvéd ezredes életleírása. OSZK Kézirat
tára. Fol. Hang. 1338. Dudás Ödön: A magyar hadsereg tisztikara c. gyűjteményében. L. még a 113. jegyzetet. 
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A nyilatkozatnak a közvéleményre tett hatása esetében hasonlóan szegényes a kép. 
A békepárt január 18-i fellépését kivéve ugyanis a váci nyilatkozat nem nagyon ju
tott politikai szerephez. A Marczius Tizenötödike már idézett március 8-i cikke sze
rint „midőn Görgeinek hallomásból ösmert proklamációja többek fülébe is elhatott, 
többen igen más arcot kezdettek váltani, s magok közt hihetőleg ilyformán susog
hattak: »Bruderchen! ez a mi emberünk, ez oly monarchiata, mint a pinty, követ-
zelőleg egyezkedni fog, mihelyt teheti fogja«". A radikális lap cikke szerint Görgei 
és Klapka csatlakozása után ezek a személyek „korábbi proklamációjának szavaiból 
merített monarchikus reményeik valósulásának idejét eljöttnek hívék, s elkiálták, 
hogy Görgei az egyedül posszibilis hadvezér, nem azért, mert vezéri talentumot, 
sasszemû éleslátást és organizáló tehetséget tanúsított, hanem azért, mert (ezt azon
ban csak gondolák) monarchikus szellemű proklamációt vagyis napiparancsot bo
csátott közre..." A lap itt nyilvánvalóan a békepárt tagjaira céloz, nem éppen jogo
san. A békepárt tagjai körülbelül annyira Örültek a váci nyilatkozatnak, mint ameny-
nyire Perczel említett január eleji goromba levelének. Mindkettőben alkalmat láttak 
arra, hogy Kossuthot egy kicsit megszorongassák, de egyáltalán nem lelkesedtek 
azért, hogy az ország legerősebb hadteste, úgy látszik, kicsúszott a kormányzat irá
nyítása alól, a másik, közelebb lévő hadtest parancsnoka pedig a kormányzat védelme 
helyett annak megszüntetésén látszik gondolkodni. Görgei fővezérségével kapcsolat
ban pedig nem az Esti Lapok, a békepárt lapja, hanem éppen a Marczius Tizenötö
dike fejtett ki igen lelkes agitációt, s a tábornok megítélését illetően még a másik bal
oldali orgánummal, a Madarászékat képviselő Debreceni Lapokkal is vitába szállt.169 

A Görgeivel a felvidéki hadjárat során kapcsolatba került kormánybiztosok fenn
maradt jelentéseiben sem kerül elő a váci nyilatkozat. Sem Repetzky Ferenc, sem 
Jeszenák János, sem Beniczky Lajos, sem Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd 
nem említik azt. Beniczky ugyan megjegyzi emlékirataiban, hogy a váci nyilatkozat 
teljesen fedte politikai nézeteit, s ezt Görgeinek január 12-én, Kossuthnak pedig 
február 26-án ki is jelentette. Beniczky fennmaradt jelentéseiből azonban úgy tűnik, 
hogy ha ez igaz is, akkor ezt azért tette, mert nem látott jelentősebb különbséget 
az OHB és Görgei álláspontja között.170 

A Görgeivel szemben ellenséges napló- és emlékiratanyagban a nyilatkozattal 
kapcsolatban mindössze néhány, általánosságokban mozgó, elítélő megjegyzést ta
lálunk.171 Szemere Bertalan hírhedten elfogult Görgei-jellemrajzában meg is jegyzi, 
hogy a nyilatkozat „veszedelmes következményei akkor azért maradtak el, mivel 
köztudomásra nem jutott".172 

Görgei és a váci nyilatkozat 1849 február—április 

Felvetődik még a kérdés : miként tekintett Görgei a váci nyilatkozatra, a Pesten 
és Vácott történtekre ? 

A rendelkezésre álló iratanyagból úgy tűnik, a tábornok afféle vízválasztónak 

169 Marczius Tizenötödike, 1849. március 8. L. még a 151. jegyzetet. 
170 Steier: Beniczky 275. és 534. o. 
171 így pl.Irányi—• Ghassin:i. m. 218—226. o. ; Kászonyi Dániel: Magyarhon négy korszaka. S.a. r. Márkus László. 

Ford. Kosáry Domokos. Bp., 1977. 238. o. ; Hunkár Antal emlékiratai. HK 1926. 373. o. ; Degré Alajos: Visszaemléke
zéseim. S. a. r. Ugrin Aranka. Bp., 1983. 253. o. Batthyány Kázmér emlékirata Joseph Andrew Blackwell átdolgozá
sában: Füzes Miklós: Az ismeretlen Batthyány. I I I . rész. A Janus Pannonius Múzeum évkönyve. 1983.166—167. o.; 
Puky Miklós emigránsnak Görgeyre vonatkozó észrevételei. Toldalék Görgey rehabilitációjához. (1881). HL Tanul
mánygyűjtemény. 783.; Jósika Miklós szerint „Görgey ingadozó jelleme és kevés bizalma a forradalom sikerében 
már váci nyilatkozatából kitűnt, mely nagyon hasonlított az áruláshoz..." Egy magyar család a forradalom alatt. 
3. kiad. Bp. 1897. I I I . k. 60. o. Valószínűnek tűnik, hogy Vörösmarty Mihály (talán tanítványa, Perczel Mór hatá
sára is) a váci nyilatkozat után veszítette el bizalmát Görgeiben. ,,E tábornok egy cselekedete úgy tűnt fel mindjárt 
kezdetben Vörösmarty előtt, mint hazafiatlanság — s ez időtől fogva soha többé nem bízott benne." Vachott Sándor-
né: Rajzok a múltból. I. k. Bp. é. n. 76—77. o.; Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai. S. a. r. Egyed Ilona. 
Ford. Hortobágy Tibor. Bp. 1986. 321. o. 

172 Szemere: i. m. I I . k. 28. o. Én az eredeti kéziratot használtam. OSZK Kézirattár. Fol. Hung. 1953. 
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tekintette mindazt, ami január 3. — 5. között lezajlott. Amikor január 28-án felter
jesztette a hadügyminisztériumnak a feldunai hadtestnél december 22. és január 20. 
között tett előléptetéseket, felhívta a minisztérium figyelmét, hogy „a törzstisztek 
kinevezését a szolgálat s nehéz körülményeink sürgetőleg igényelték..."173 Február 
16-án Kassáról írott jelentése mellékleteként a január 21-február 14. között tett 
tiszti kinevezéseket küldte meg a hadügyminisztériumnak megerősítés végett. 
E jelentését, miután megismételte a január 28-i előterjesztésében mondottakat, így 
folytatta : 

„Nem mulaszthatom el ez alkalommal felfedezni azon körülményt, mikint kivált 
Budapestről kivonultunkkor igen sok törzstiszt, anélkül, hogy magát nálam jelentette 
és szándokát kinyilatkoztatta volna — isten tudja, mi okból, seregemtől elmaradt. 

Miután ily elmaradásokat legjobb akaratom mellett sem bírtam megegyeztetni 
egy férfias, nyílt és határozott jellemmel, minőt én katonában meg szoktam kívánni, 
sem mentő körülményt vagy okot találni nem tudtam: 

a szolgálat s a viszonyok igényletéhez képest az elmaradókat olyanoknak tekintet
tem, minőknek több miniszteri rendelet tekinteni kívánja, — s hely őket más, al
kalmas egyénekkel töltém be. Történik, hogy ők most, midőn kockánk számunkra is 
mutat valamit, — megjelennek, s hely őket visszakövetelik. 

Midőn a sereg vezényletét átvettem, kitűzött irányomból az igazság elvét sem 
feledtem ki. Megteszem azt, ha személyemnek fáj is, és meg fogom tenni bármely 
viszonyok ellenére is. 

Kérem miniszter urat, tessék ez iránt rendeleteihez képest következetesen intéz
kedni. — Mert én kinyilatkoztatom, mikint ha én az önhatalmilag seregemtől el
maradt s a miniszteri rendeletek e tárgyú határozatai által is sújtott egyének vissza
vételére, — az igazság, következetesség s az újonnan helyebük nevezett tisztek 
irányábani méltányosság ellenére — kénszeríttetném : állásomról még e percben 
lelépni kész vagyok."174 

S a tábornok ebben a szellemben járt el. így pl. nem fogadta vissza a hadtest 
tisztikarába Sebő Alajost, a 13. Hunyadi huszárezred őrnagyát, aki betegségére való 
hivatkozással január 5-én Vácott adta be lemondását. Sebő nem akart dezertálni, 
hiszen lemondása után Komáromba ment, s innen február 5-én elindulva, február 
10-én Eperjesen jelentkezett a hadtest főhadiszállásán, és kérte, hogy vagy előző 
beosztását kaphassa vissza, vagy az 1. Császár huszárezredben kapjon őrnagyi be
osztást. Görgei visszautasította a folyamodást, mondván, hogy „roppant feladatom 
férfias megoldására szilárd, s nem a viszonyokhoz képest változó jellemekre van 
szükségem", és kérte a hadügyminisztériumot, intézkedjen Sebő kérelme iránt „más 
sereghezi alkalmazás által".175 

Amikor 1849 februárjában Karger Ferdinánd ezredes, a 4. Sándor huszárezred 
Pestről betegszabadságra távozott parancsnoka előterjesztése nyomán a hadügy
minisztérium kinevezéseket tett az említett huszárezredben, ezeket megküldte Gör-
geinek, a tábornok felháborodott hangon tiltakozott : 

„Az általa ajánlott egyének már január 16-án a 4-ik huszárezred itt 
levő — s így valóságos parancsnokának felterjesztésére már ki valának nevezve, s 
neveik jóváhagyás végett már fel is terjesztettek a hadügyminisztériumnak. 

Úgy látszik tehát, mikint Karger ezredes a 4-ik huszárezred dolgaira nézve kevés 
tudomással bírhat. 

173 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 28. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66. 
doboz. 1849:3553. sz. 

174 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 16. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66. 
doboz. 1849:3564. sz. 

175 Sebő Alajos — Görgei Artúr. 1849. február 10. és Görgei Artúr'— Hadügyminisztérium. 1849. február 14. 01. H. 
75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 65. doboz. 1849:3495. sz. 
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Karger ezredes úr Budapestrőli kivonulásunkkor ezredjét anélkül, hogy erre en
gedelmet nyert volna, — elhagyta. 

Ki seregemet oly veszélyes percben, mint volt az akkori, — katona létére gyáván 
el tudta hagyni, — az többé egy huszárezred vezére nem lehet seregemben. 

S ha tűrném, hogy tisztsége kényelmeinek élvezése által más, érdemesebb sérel
mével előbbeni állást bitorolja; úgy magamra sütném a gyávaság bélyegét. 

Karger helyett más vette át az ezred vezényletét. Ki viseli a hadjárat terheit, 
annak leend szava az ezred közvetlen beldolgainak elintézésében is. 

Mindezeknél fogva, hivatkozva 570-ik szám alatti felterjesztésemre, ismételten 
kijelentem: miszerint azon egyéneket, álljanak azok bármily magasan, — kik se
regemet dolgaink veszélyessége miatt elhagyták, soha semmiféle esetben többé vissza 
nem veendem; sem megengedni nem fogom, mikint előbbi állásuknál fogva, dolgaink
ba bármiképp beleavatkozzanak. 

Hadügyminiszter urat pedig felkérem, mikint jelen felterjesztésemet Karger ez
redes úrral, — mint előléptetési ajánlatára adott válaszomat, tudatni s közölni 
méltóztassék".176 

Hasonló szellemben nyilatkozott Görgei akkor is, amikor Inczédy László alezredes, 
a 14. honvédzászlóalj volt őrnagya Miskolcon jelentkezett nála, „hogy be akar kelni 
s elébbeni helyét újra elfoglalni". Inczédy lábsebére való hivatkozással Vácott hagyta 
el a hadtestet. Görgei visszautasította kérését, mondván, hogy „mindazok — kik 
akkori kétes állapotunkban csekély betegségük miatt elhagyták seregemet, abbani 
visszaalkalmazásukra örökre érdemtelenekké tették magukat". Inczédy hiába nyúj
tott be igazoló jelentést, Görgei kijelentette, „én kéntelen vagyok kimondott sza
vaimhoz elválhatlanul ragaszkodni".177 

A váci nyilatkozat a Görgei vezette főseregnél 1849 áprilisában, a trónfosztás 
után jutott még némi, mellékes szerephez. Görgei egy 1850-es haditörvónyszéki val
lomása és emlékiratai szerint Kossuth a trónfosztás és a függetlenség kimondása 
tervét komoly formában először 1849. április 7-én Gödöllőn közölte vele. Görgei 
szerint ő e tervről kijelentette, hogy azt politikai öngyilkosságnak tartja, mondván, 
hogy ezzel az önvédelmi harc támadóvá válik, s így Ausztria egzisztenciáját veszé
lyezteti, „és midőn a függetlenségi nyilatkozattal ősrégi érdekek és szimpátiák milli
árdjait halálosan megsértjük, midőn ezzel a forradalom összes szerencsétlen követ
kezményeit Magyarországra zúdítjuk, midőn a régi csapatokat, haderőnk magvát 
esküszegővé tesszük, és ezzel erkölcsileg enerváljuk, minden következő nap bennün
ket gyengébbnek fog találni, míg ellenfeleink minden szomszéd államban ellenünk, 
Európa egyensúlyának megzavarói ellen természetes szövetségesekre fognak ta
lálni".178 Emellett kijelentette, hogy a bécsi miniszterek agyrémeire a koronás V. Fer
dinánd király és az általa szentesített alkotmány mellett megnyert csaták a legjobb 
felelet".179 

Kossuth ezután — Görgei szerint — „kételkedését fejezte ki afelett, hogy a régi 
csapatokban valamilyen lényeges legitimitási érzés is léteznék"180, s megkérdezte 
a tábornokot, komolyan hiszi-e, „hogy a régi ezredek valaha komolyan V. Ferdinánd
ra és az 1848. évi alkotmányra gondoltak ?"181 

„Mi volt hát egyéb — felelém — ami január elején a fővárosok kiürítése után csa
pataimat még összetartotta, mint az a váci proklamáció, mely szerint én csakis a 

176 Görgei Artúr —• Hadügyminisztérium. 1849. február 21. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 68. 
doboz. 1849:4183. sz. 

177 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 21. uo. 4152. sz. és Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 
1849. március 4. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 16/74. 

178 Steier: II. 189. o. 
179 Görgey Artúr: i. m. I I . k. 10. o. 
180 Steier: I I . k. 189. o. 
181 Görgey Artúr: i. m. I I . k. 10. o. 
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törvényes hadügyminiszter parancsai alatt, csakis V. Ferdinánd királyért és az 
1848-iki alkotmányért, de nemcsak minden külső ellensége ellen, hanem minden bel
ső ellensége ellen is, különösen minden időszerűtlen forradalmi üzelmek ellen, har
colok?"182 Görgei emellett — saját elbeszélése szerint — hivatkozott a tisztikara 
körében 1849 februárjában, tudta és hozzájárulása nélkül Dembinski ellen kialakult 
mozgalomra. Emellett kijelentette, hogy ha V. Ferdinánd most megjelenhetne a tá
borban, biztos benne, hogy senki sem tagadná meg tőle a hódolatot.183 

Nem célunk itt bővebben tárgyalni a trónfosztás előzményeit, s eldönteni azt a vi
tát, hogy Kossuth milyen formában közölte Görgeivel és a tábornokokkal a tervet, 
B hogy Görgei beleegyezését adta-e vagy sem. A különböző résztvevők emlékezései 
e kérdésben is homlokegyenest ellenkezőek, így nehéz e kérdésekre egyértelmű 
választ adni. Az viszont tény, hogy amikor 1849. április 17-én a lévai főhadiszállásra 
megérkezett a trónfosztás híre, az ,,első benyomásra aggasztó volt..." A hírt hozó 
Ludvigh János kormánybiztos Kossuthnak írott levele szerint ,,e közlés hallatára 
némelyek a hadsereg szavazatát s közbeszólási jogát fennen hangoztatták, néme
lyek a határozatot elhamarkodásnak bérmálták, a hadsereg elpártolását jósol
gatták. (...) Volt olyan is, ki Görgeit azon proklamációra emlékezteté, melyet a had
sereg megnyugtatására éppen e vidékeni átvonulásakor kibocsátott".184 A tisztikar 
ezen része, egy későbbi visszaemlékezés szerint, azért elégedetlenkedett, mert „ad
dig még mindig tápláltuk a reményt, hogy a váci proklamáció nyomán sikerülhet 
az udvarral kiegyezni : a debreceni határozat pedig ezen reményünknek teljes véget 
vetett; s ez sújtotta érdekeinket még annál is inkább, mert republikánus szellem 
iránt közöttünk, tudtommal, senki sem lelkesedett".185 

E tisztek képviseletében kereste fel másnap reggel Görgeit Molnár Ferdinánd 
alezredes, bejelentve, „hogy tiszti küldöttség várakozik, mely a debreceni határozat 
ellen óvást tenni akar. Görgei felkelt, s felső öltönyt magára vetvén szólt : meg kell 
tudnom, kik azok a protestáló feketesárga urak. Molnár kisuhant, kardcsörgés hallat
szott, s mire Görgei az ajtót kinyitotta, üres volt a szoba. A feketesárga szó elég volt 
a készülő machinációt eloszlatni" — írja emlékezéseiben Ludvigh János.186 

Molnár Ferdinánd és társai azonban még mindig nem mondtak le arról, hogy a tá
bornokot a váci nyilatkozatban szerintük kifejtett elvek alapján megnyerjék. Még 
ezen a napon Molnár egy memorandumot fogalmazott meg, amelyben ezekre az 
elvekre való hivatkozással felszólította a tábornokot, lépjen fel Kossuth ellen, mon
dassa le, s vegye diktátorként saját kezébe a hatalmat. Ezek után bizonnyal meg 
fogja találni az utat „egy Ausztriával folytatandó kibékítő értekezésre, és bizonnyal 
hinni fognak annak, aki egy jól felszerelt hadsereg élén elfogadható feltételek mellett 
a béke pálmáját akarja átnyújtani".187 Görgei azonban nem reagált a memorandum
ra, mire április 27-én, Komárom felmentése után egy nappal, Molnár ismét, az eddi
ginél határozottabb formában fogalmazta meg azon elveket, melyeket szerinte Gör
getnek követnie kellene. Az újabb memorandum szerint minden áron békét kell te
remteni, s ennek érdekében fel kellene adni az önálló pénz- és hadügyet, ill. fel kellene 
ajánlani az összmonar eh iához való csatlakozást. Molnár szerint a császár bizonyosan 
hálás lesz azért, ha Görgei átadja neki a hadsereget, amelyet máshol előnyösen hasz
nálhat fel.188 Ezek az elvek pedig már jócskán túlmentek azokon az engedményeken, 
amelyeket a magyar katonai és politikai vezetés a béke érdekében valaha is kész volt 
hozni. 

182 Steier: I I . k. 189. o. 
183 Uo. és Görgey Artúr: i. m. I I . k. 10. o. 
184 Ludvigh János — Kossuth Lajos. 1849. április 18. Eredeti példánya régebben: OL Vörös Antal gyűjtemény 

1162. sz. Jelenleg ismeretlen helyen. Egy másolata; OSZK Kézirattára. Fol Hung. 2768. A szabadságharc erdélyi 
eseményeire vonatkozó iratok. (Kornai István hagyatékából). Részben közli : Steier: I I . 211—212. o. 

185 Buka Tivadar: Visszaemlékezés 1848 és 1849-ből. Pesti Napló, 1881. március 25. 
186 Ludvigh: i. m. 139—140. o. és Horváth: i. m. I I . k. 613. o. 
187 Közli: Steier: I I . k. 214—217. o. 
188 Uo. 252—254. o. 
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S Görgei ezek után már felelt Molnárnak és a hozzá hasonlóknak. Április 29-én 
Komáromban egy kiáltványt bocsátott ki, amelyből immár világosan kitűnhetett, 
miként értelmezi ő a januári elveket: 

„Tinektek jutott a szerencse éltetek feláldozásával megadni e szép honnak ősi 
önállását, nemzetiségét, szabadságát, örök fönnlétét. Ez legszebb, legszentebb fela
datotok. 

Emlékezzetek róla, ha új csatára keltek! 
Sokan vannak köztünk, kik már kivívottnak hiszik hazánk óhajtott jövendőjét; 

de ne ámítsátok magatokat; mert ezen harc nem Magyarország és Ausztria közti 
harc egyedül, — ez európai harc leend: a természet adta legszentebb népjog harca 
a bitor zsarnokság ellen. — S győzni fog a nép; győznie kell mindenütt". 

Aki pedig még ebből sem értett volna, azt végképp meggyőzhette Görgei állás
pontjáról az, hogy a kiáltvány az uralkodóházat „esküszegő rút dinasztiának" ne
vezte.189 És ezzel a kiáltvánnyal véget is ért a váci nyilatkozat érdemleges politikai 
szerepe. Görgei politikai nézetei, főleg a Függetlenségi Nyilatkozat és a trónfosztás 
realitásával kapcsolatban az elkövetkező egy hónapban ugyan gyökeres változásokon 
mentek keresztül, de a tábornok sem a megváltozott nézeteit summázó 1849. július 
2-i memorandumában, sem az oroszokkal folytatott tárgyalások során nem hivat
kozott többé a váci nyilatkozatra, csupán az 1848 áprilisi törvényekre, amelyek 
megóvását egyébként maga a kormányzat is fontosabbnak ítélte a végnapokban, 
mint a Függetlenségi Nyilatkozathoz való ragaszkodást. 

Epilógus 

Ezután már csak Perczel Mór, Görgei örök ellenlábasa emlegette fel néhanapján 
vádaskodó leveleiben a hadsereg azon tagjait, „kik januárban proklamációt merének 
kibocsájtani a dinasztia mellett és a hazafiak ellen"190, s kérte számon Görgeitől, 
„miért ada ki egy bizonyos proklamációt, mint tagadá meg egy hónapon át a deb
receni kormányt...191 

A szabadságharc alatt utoljára 1849 júliusában az országgyűlés szegedi ülésszakán 
a fővezéri vitában hozta fel Szemere a váci nyilatkozatot, mint Görgei egyik hibá
ját.192 

Végül, szomorú epilógusként, az aradi haditörvónyszéki tárgyalásokon jutott némi 
szerep a váci nyilatkozatnak. A vádlottak közül — érdekes módon — éppen azon 
tisztek hivatkoztak rá vallomásukban, akik nem szolgáltak Görgei hadtestében. 
Lázár Vilmos ezredes egyenesen azt állította, hogy részt vett a váci nyilatkozat lei-
bocsátásában, „amely Görgei utasítására jelent meg, és amelyben kijelentettük, 
hogy továbbra is királyi csapatok akarunk maradni, és csak a király által megerősí
tett hadügyminiszter, Mészáros parancsait fogadjuk el".193 Kiss Ernő altábornagy 
pedig annak bizonyítékaként adta át a haditörvényszéknek a nyilatkozat másolatát, 
„hogy a hadsereg mindig távol tartotta magát a köztársaságpárti irányzattól, V. Fer
dinánd királyt ismerte el, és az általa szentesített alkotmányért harcolt".194 

189 Görgey István: i. m. I I . k. 193—194. o.; Fotómásolatát 1. Rozsa György—Spira György: Negyvennyolc a kor
társak szemével Bp., 1973. 384. o. 

190 Perczel Mór — Kossuth Lajos. 1849. május 2—3. OL H. 2. OHB-iratok. 1849:6167. sz. Közli: Thim József: 
A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. Bp., 1935. I I I . k. 694^695. o. \ 

191 Perczel 1849. május 29-én Görgeihez írott levelét május 24-i dátummal idézi a június 8-i minisztertanácsi ha
tározat. Közli' KLÖM XV. 489—490. o. Az eredeti okmányt 1. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc 
iratai. 30/363 a. Perczel június 11-én hasonló szellemben nyilatkozott Tóth Ágoston ezredes előtt is. Irmédi-Molnár 
László: Felsőszopori Tóth Ágoston honvédezredes, a XIX. századbeli magyar térképezés úttörőjének élete és mű
ködése. Bp., 1938. 121. o. 

192 Hunfalvy: i. m. 312. o. 
193 Katona: i. m. I I . k. 184. o. 
194 Uo. 88. o. 
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így ért véget a váci nyilatkozat gyakorlati szerepe. Mint az az eddig felsorakoz
tatott értelmezési módokból látható, a njdlatkozat igen tág eszmei struktúrát jelen
tett. Éppen e sokféle értelmezési lehetőség miatt az idő múlásával egyre szélesebb 
tér nyílt a historizálás számára. E historizáló megközelítés hatására az emigrációs 
történetírás Görgei „árulásának" egyik első bizonyítékát láttatta a nyilatkozatban, 
s ez az álláspont később átszűrődött az 1867 utáni ún függetlenségi, majd 1945 után 
a marxista történetírásba is. Hogy mennyire mesterségesen felnagyított kérdésről 
van szó, azt jól mutatja az is, hogy Kossuth az emigrációban egyetlenegy, a nyilvá
nosságnak szánt megnyilatkozásában sem említi a váci nyilatkozatot, csupán egy 
mindmáig kiadatlan, Görgeiről szóló „tanulmányában" szól arról — mellékesen.195 

A másik pólus, a Görgeit mindenáron védelmezni akaró és az 1867-es történetírás 
pedig Görgei királyhűségének, lojalitásának példájaként mutatta be a nyilatkozatot ; 
szinte Deák húsvéti cikkének előképét látták benne. így a váci nyilatkozat körüli 
vita eleve hibás körben forgott, mert a nyilatkozatot egyik fél sem tartalma és előz
ményei alapján magyarázta, hanem mindegyikük egy vélt politikai magatartás
forma elemeit kereste benne. 

A valóságban, mint láttuk, a nyilatkozatnak nem volt igazán komoly szerepe 
a szabadságharc kimenetele szempontjából, csakúgy, mint a legfőbb ellentétpárja
ként emlegetett Függetlenségi Nyilatkozatnak sem. Kossuth és Görgei viszonyát 
a rendelkezésre álló adatok szerint 1849 március végéig befolyásolta, a hadseregen 
belüli szerepe pedig 1849. április végén végleg megszűnt. A két férfiú viszonyát és 
a hadsereg politikai nézeteit ugyanis elsősorban nem ékesen fogalmazó nyilatkozatok 
és kiáltványok, hanem a hadihelyzet alakulása határozta meg, 1849 januárjában 
csakúgy, mint 1849 áprilisában vagy júliusában. 

195 Kosáry Domokos : A Görgey-kérdés és története. Bp., 1936. 241—245. o. A kézirat: OL B. 90.1. Kossuth Lajos 
iratainak időrendi sorozata. 42. cs. 6142. sz. 10—16. f. 
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Роберт Херманн 

ЗАЯВЛЕНИЕ АРТУРА ГЁРГЕИ ПРИ ВАЦЕ 

Резюме 

Статья занимается одной, чаще всего упомянутой и помянутой проблематикой «дела Гёр-
геи», много раз объясненным и извращённым заявлением при Ваце, его политическим содер
жанием, пеледствиями и ролью во время освободительной борьбы. Автор пытается рассматри
вать круг вопросов с помощью изданных и неизданных источников, и по возмосности разби
рать некоторые частные проблемы. Кроме этого он старается исправлять самые важные 
ошибочные установления, прозвучанные по отношению к заявлению при Ваце. 
. Первая глава обозревает СОБЫТИЯ между 30. декабря 1848. г. и 5. января 1849. г. с. точки 

зрения связей между верхне-дунайским корпусом и режимом. В этой главе автор пытается 
разъяснить ту мотивационную систему, которая привела к такому массовому отказу офицер
ского состава корпуса, что Гёргеи чувствовал себя вынужден выступить с заявлением, которое 
могло ложшься в моральную основу дальнейшей борьбы для остатка штаб-офицеров. Важ
нейшими причинами этого массового отказа явились катастрофичное военное положение, 
выбытие парламента и Общегосударственного Комитета Обороны в город Дебрецен, вместе 
с этим мирная делегация парламента к Виндиш-Грецу, наконец отмена битвы перед столицей. 
Вторая глава занимается событиями в городе Вац и текстуальным анализом заявления при 
Ваце. По установлению автора между политическими принципами, заключёнными в заявлении 
и объявленными Общегосударственным Комитетом Обороны никакое существенное различие 
не доказуемое. Эпиграмматические и часто неправедливые выпады заявления против Обще
государственного Комитета Обороны объясняются неудовольствием большинства офицерс
кого состава и самого Гёргеи Общегосударственным Комитетом Обороны. Но в заявлении 
генерал не отказался повиноваться Общегосударственному Комитету Обороны. Третяя глава 
занимается прибытием заявления в город Дебрецен и тамошным влиянием его. В четвёртой 
главе автор анализирует объяснения Гёргеи связанные с заявлением с переговоров в 28. 
января 1849. г. в Рожахедь до входа в город Кашша в 10. февраля. В пятой главе автор изучает 
влияние заявления в импераТорскокоролевском лагере, и устанавливает, что это влияние 
тоже не доказывает обвинения против Гёргеи. Шестая глава излогает влияние заявления на 
сношение между Гёргеи и Кошшутом в феврале и марте 1849. г. Следовательно заявление 
явилось одной важнейшей причиной выдвижения Дембински на звание главнокомандующего, 
и.так впредь до тисафюредских событий травило сношение между Гёргеи и Кошшутом. 
При их встрече в Тйсафюреде Кошшут принял объяснение генерала относительно зарождения 
заявление. Так, когда в конце марта 1849. г. левосторонняя группа Ласло Мадараса — между 
прочем ссылаясь на заявление — требовала смещение Гсргеи, Кошшут был не склонным к 
этому. С этого времени заявление никак не влияло на связь между двумя мужщинами. Седь
мая глава устанавливает, что заявление не оказало важное влияние среди других армий и 
общественности. Восьмая глава анализирует высказывания Гёргеи, связанные событиями 
в городе Вац с февраля до апреля 1849. г. Одна часть офицерского состава верхнедунайского 
(тогда уже 7-ого) корпуса хотела склонять Гёргеи — ссылаясь на заявление — на вступление 
против Кошшута после Деклараций Независимости и свержения с престола, но Гёргеи был 
не склонным. Эпилог регистрирует упоминания заявления при Ваце с апреля до октября 
1849. г. 

Итожя автор устанавливает, что влияние заявления на ход освободительной войны обна
ружено только до апреля 1849. г, но влияние осталось до самого конца постороннее. Выход 
освободительной войны, сношение между Гёрееи и Кошшутом определили не заявления, 
а движение военных событий так в январе 1849. г. как во время весеннего похода. 

Róbert Hermann 

DAS WAITZENER MANIFEST VON ARTŰR GÖRGEI 

Resümee 

Die Studie beschäftigt sich mit einer der am häufigsten behandelten und immer wieder aufs 
Tapet gebrachten Fragen der Görgei-Problematik, mit dem vielmals gedeuteten und mißdeuteten 
Waitzener Manifest, mit dessen Entstehungsumständen, politischem Inhalt , Folgen und Rolle 
im Freiheitskrieg. Der Autor versucht eine Übersicht über diesen Fragenkreis anhand des ver
fügbaren veröffentlichten und unveröffentlichten Quellenmaterials zu geben und die einzelnen 
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Teilprobleme nach Möglichkeit zu untersuchen. Darüber hinaus ist er bestrebt, in den Anmer
kungen die wichtigsten von den im Zusammenhang mit dem Waitzener Manifest aufgestellten 
irrtümlichen Behauptungen zu berichtigen. 

Im ersten Kapitel werden die Ereignisse zwischen dem 31. 12. 1848 und 6. 1. 1849, von der 
Niederlage von Perczel bei Mór bis zum Einzug des Oberdonauarmeekorps nach Waitzen, unter 
dem Aspekt der Beziehungen zwischen dem Oberdonauarmeekorps und der Regierung über
blickt. In diesem Kapitel versucht der Autor das Motivationssystem zu erschließen, das zu einer 
massenhaften Abdankung von Offizieren des Armeekorps geführt ha t t e , infolge deren sich 
Görgei gezwungen gesehen haben mochte, ein Manifest zu erlassen, das dem gebliebenen Teil 
der Stabsoffiziere beim weiteren Kampf als moralische Grunglage dienen sollte. Die wichtigsten 
Gründe für diese massenhafte Abdankung waren die katastrophale militärische Lage, der Abgang 
des Landtages und des Landesverteidigungsausschusses nach Debrezin, gleichzeitig damit die 
Entsendung einer Friedensdelegation durch den Landtag zu Windisch-Grätz und schließlich 
das Ausbleiben der Schlacht vor der Haupts tad t . Das zweite Kapitel befaßt sich mit den Ge
schehnissen in Waitzen bzw. gibt eine eingehende Textanalyse des Waitzener Manifestes. Der 
Behauptung des Autors zufolge kann kein wesentlicher Unterschied zwischen den im Manifest 
verkündeten politischen Grundsätzen und denen nachgewiesen werden, die in jenen Tagen vom 
Landesverteidigungsausschuß vertreten wurden. Die heftigen und oft ungerechten Ausfälle 
des Manifestes gegen den Landesverteidigungsausschuß sind mit der Unzufriedenheit der Mehr
heit des Offizierskorps sowie Görgeis selbst mit dem Landesverteidigungsausschuß zu erklären. 
Im Manifest kündigte jedoch der General dem Landesverteidigungsausschuß nicht den Gehorsam. 
Das dri t te Kapitel befaßt sich damit, wie die Nachricht über das Manifest nach Debrezin kam 
und wie es dort aufgenommen wurde. Im vierten Kapitel werden Görgeis Erklärungen für das 
Manifest behandelt, die er im Zeitraum von den Verhandlungen am 28. 1. 1849 in Rosenborg 
bis zum Einzug am 10. 2. 1849 nach Kaschau abgab. Im fünften Kapitel wird die Wirkung 
des Waitzener Manifestes auf das k. u. k. Lager untersucht und behauptet, daß auch sie die 
gegen Görgei vorgebrachten Anglagen keineswegs rechtfertigt. Das sechste Kapitel beschäftigt 
sich mit den Auswirkungen des Manifestes auf die Beziehungen zwischen Görgei und Kossuth 
im Februar—März des Jahres 1849. Der Meinung des Autors nach ist die Ernennung von Dem-
binski zum Oberbefehlshaber vor allem auf dieses Manifest zurückzuführen, durch das das 
Verhältnis zwischen Kossuth und Görgei bis zu den Ereignissen in Tiszafüred getrübt wé!r. 
Bei ihrer Begegnung in Tiszafüred wurde die Erklärung des Generals für die Entstehungsmotive 
des Manifestes von Kossuth akzeptiert und deshalb war er dann Ende März 1849 auch nicht 
bereit, der Forderung der von László Madarász geführten Linksgruppe nachzukommen, nach 
der Görgei gegangen werden sollte. Von jenem Zeitpunkt an ha t te das Manifest keinen nach
weisbaren Einfluß auf die Beziehungen zwischen den beiden Männern. Im siebten Kapitel wird 
festgestellt, daß das Manifest auf die anderen Armeen und die Öffentlichkeit keine beträchtliche 
Wirkung ausübte. Das achte Kapitel analysiert Görgeis zwischen dem Februar und April des 
Jahres 1849 gemachte Äußerungen zu den Ereignissen in Waitzen. Ein Teil des Offizierskorps 
des Oberdonauarmeekorps (zu jener Zeit schon das 7. Armeekorps) wollte nämlich Görgei nach 
der Unabhängigkeitserklärung und der Thronentsetzung der Habsburger unter Berufung auf 
das Manifest dazu bewegen, gegen Kossuth aufzutreten, wozu Görgei jedoch nicht bereit wárl 
Im Epilog werden die Erwähnungen des Manifestes zwischen dem April und Oktober 1849 
registriert. 

Als Zusammenfassung stellt der Autor fest, daß ein Einfluß des Manifestes auf den Verlauf 
des Freiheitskrieges lediglich bis zum April 1849 nachzuweisen ist und daß dieser Einfluß immer 
nur von nebensächlicher Bedeutung war. Der Ausgang des Freiheitskrieges und das Verhältnis 
von Kossuth und Görgei wurden nämlich sowohl im Januar 1849 als auch zur Zeit des Frühjahrs
feldzuges entscheidend nicht durch Manifeste, sondern durch die Entwicklung der Kriegsereignis-
se bestimmt. 
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DIÓSZEGI ISTVÁN 

A VÉDERŐ PROBLÉMAI A KÖZÖS MINISZTERTANÁCS ELŐTT 
1883—1895* 

Ha azt lehetett mondani, hogy a közös minisztertanács jegyzőkönyvei a külpoli
tikáról meglehetősen gyér információkkal szolgálnak, a véderővel kapcsolatosan 
éppen ennek ellenkezőjót kell megállapítani. A véderő felszerelése és ellátása, békében 
és háború esetén történő kiegészítése, úgyszintén adandó és lehetséges alkalmakkal 
történő igénybevétele és még sok egyéb vonatkozása egyaránt a közös miniszterta
nács elé került, úgy hogy olyan benyomás támadhat, hogy a közös minisztertanács 
tulajdonképpen a véderő ügyeinek intézésére alakult testület volt. Az általunk 
tárgyalt időszakban tartott hetvenegy tanácskozáson hatvan alkalommal a véderő 
kérdése volt az eszmecsere tulajdonképpeni témája, és egyéb problémák, így a kül
politika és a később tárgyalandó vasútépítés is, többnyire mint a hadügy vonzatai 
kerültek szóba. A hadügynek ez a predominanciája az alkotmányjogi és közjogi 
struktúrából adódott. A hadsereg vezérlete, vezénylete és belszervezetének megálla
pítása 1867 után is uralkodói jogkör maradt, de a véderő költségeinek jóváhagyása, 
úgyszintén a védelmi rendszerrel kapcsolatos törvények meghozatala parlamenti 
hatáskörbe került. A közös minisztertanács volt az a fórum, amely a hadvezetés ré
széről felmerült folyamatos és alkalmi költségigényeket mérlegelte és azoknak a par-
lamentális testületek (a delegációk) elé történő előterjesztéséről döntött, továbbá 
az a grémium, amely a véderővel kapcsolatos törvénytervezeteket — a hadvezetés 
igényeinek megfelelően — kezdeményezte és egyeztette. A véderő évi költségvetése, 
nem beszélve a rendkívüli alkalmak esetén keletkezett többletigényekről, általában 
az állami költségvetés húsz százalékát tette ki, és mint ilyen, az állami költségvetés 
legtekintélyesebb tétele volt. Az egyéb motivációkat nem említve ez az egyetlen 
vonatkozás is elegendő volt ahhoz, hogy a katonai költségvetés minden alkalommal 
beható vita tárgya legyen. A véderővel kapcsolatos törvénykezés pedig olyan sok
féle érdeket érintett, hogy a jogszabályok bármiféle bővítése vagy módosítása ugyan
csak hosszas előkészítést és alapos eszmecserét igényelt. Ezek a viták, különösen 
a katonai költségvetéssel kapcsolatos aprólékos huzavonák, nem mindig érdekesek 
az utókor számára, a közös minisztertanács jegyzőkönyvei mindamellett a hadügy 
intézésének és kezelésének számos sajátos, és a történetírás által eddig kellően figye
lemre nem méltatott vonatkozását világítják meg. 

A véderő a nyolcvanas évek kezdetén 

A közjogi és alkotmányos szabályozásnak, valamint az évek során kialakított gya
korlatnak megfelelően a közös minisztertanács tevékenységi körébe csak a hadügyi 
tárca költségigénye és a véderővel kapcsolatos törvénykezés tartozott. A tárgyalások 

* Készlet egy nagyobb tanulmányból. 
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során azonban óhatatlanul a véderő belszervezetével kapcsolatos problémák is sző
nyegre kerültek, szükségesnek látszik ezért, hogy még mielőtt a közös miniszterta
nács tevékenységének ismertetésébe belekezdenénk, a hadügy egészéről rövid átte
kintést nyújtsunk. Leírásunkban, helyenkénti történeti visszatekintéssel, a nyolcva
nas évek elején fennálló állapotokat rögzítjük. 

A véderő a Monarchia régi és bevált hagyományokkal rendelkező intézménye volt, 
mégis, a kiegyezést megelőző és követő évek katonai tapasztalatainak és politikai 
körülményeinek hatására számos lényeges változtatáson esett át. Vonatkozik ez min
denekelőtt a véderő legfőbb vezetésére. Ferenc József uralkodásának első évtizedé
ben közvetlenül gyakorolta legfelsőbb hadúri jogait és ő volt a hadsereg főparancsno
ka. Az operatív ügyintézést a hadseregfőparancsnokság és az uralkodó között az 
utóbbinak közvetlenül alárendelt központi katonai iroda végezte. A dinasztia presz
tízsét sértő 1859-es lombardiai katonai kudarc következtében az uralkodó megvált 
hadseregfőparancsnoki tisztjétől, amely 1860-ban az iijonnan létrehozott hadügy
minisztériumra, illetve a hadügyminiszterre szállt át. 1866 őszén újra létrehozták 
az immáron a hadügyminisztérium mellé rendelt hadseregfőparancsnokságot és an
nak élére a custozzai győzőt, Albrecht főherceget nevezték ki. A hadseregfőparancs
noki funkció az 1867 után kialakított alkotmányos viszonyokkal összeegyeztet
hetetlennek bizonyult, ezért 1868 februárjában a hadseregfőparancsnokságot felosz
latták. Albrecht főherceg 1869 márciusában új titulust kapott: ő lett a hadsereg fő
felügyelője, és ezt a címet 1895-ben bekövetkezett haláláig viselte. Az alkotmányos 
viszonyok bevezetése a hadügyminiszter vezetői minőségét hangsúlyozottabbá tette, 
és a hadügyminiszter a kiegyezést követő évtizedben a hadügy operatív irányítójává 
vált. Részint közjogi, részint személyi okokból következően azonban a hadügyminisz
ter irányító funkciója a nyolcvanas évek elején fokozatosan háttérbe szorult és 
hatásköre hovatovább a véderő adminisztratív ügyeinek intézésére korláto
zódott. Az érdembeli irányítás a hadsereg főfelügyelői tisztét betöltő Albrecht 
főherceg és az 1881-től vezérkari főnöki minőségben tevékenykedő Beck altábornagy 
kezébe ment át. A magyar honvédség ügyeit irányító magyar honvédelmi miniszter, 
illetve az osztrák Landwehr élén álló Landesverteidigungsminister katonai tekintet
ben közvetlenül az uralkodó alárendeltségében állt. Az uralkodó és a központi ha
tóságok (a közös hadügyminisztérium, a vezérkar és a két honvédelmi mi
nisztérium) közötti közvetítést az uralkodó katonai irodája végezte. Ez nem volt 
önálló hatóság, tulajdonképpeni feladata az adminisztrációban állt, de az iroda ve
zetője az uralkodóval való közvetlen kapcsolata folytán az ügyek érdembeli alaku
lására is befolyással bírt. 

A véderő belső tagozódása a legfelsőbb vezetésben mutatkozó változásokkal egy
idejűleg és hasonló indítékokból adódóan sokat módosult, de ebben a vonatkozásban 
azért nagyobb stabilitás mutatkozott. A véderő attól az időponttól kezdve, hogy a ve
lencei hajóhad végleg osztrák tulajdonba került, két haderőnemből állt : a szárazföldi 
hadseregből és a haditengerészetből és ez a tagozódás a Monarchia felbomlásáig fenn
maradt. A hadsereg 1867-ig egységes egészet képezett, a kiegyezés után ehhez csat
lakozott a magyar honvédség és az osztrák Landwehr, ilyenformán jött létre a kö
zös hadsereg — magyar honvédség — osztrák Landwehr kettős tagozódása. A ka
tonai vezetők, akik a hadsereg egységét mindenek felett állónali tekintették, ezt 
a közjogi alapon álló tagozódást nehezen vették tudomásul, de aztán a közös had
sereget úgy tekintették, mint a véderő első, a honvédséget illetve a Landwehrt pedig 
úgy, mint a véderő második vonalát. A haditengerészetnél ez a közjogi alapon álló 
tagozódás nem alakult ki. A véderőnek ez a része egyébként nemzetközi összehason
lításban nem volt számottevő. A csatahajók és a páncélozott cirkálók száma és minő
sége tekintetében jóval mögötte állt Anglia, Franciaország és Olaszország földközi
tengeri hadiflottájának és csupán partvédelmi feladatok ellátására vállalkozhatott. 
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A hadsereg viszont létszám és fegyverzet tekintetében egyaránt a kor színvonalán 
állott és hozzámérhető volt bármely nagyhatalom hadseregéhez. A Monarchia 1869-
ben 272 ezres békelétszámú és 800 ezres hadilétszámú hadseregével megközelítette 
Franciaországot és alig valamivel maradt mögötte az Északnémet Szövetségnek, 
amely országokban 414 ezres illettve 290 ezres békelétszám mellett 1 millió 300 ez
res illetve 945 ezres hadilétszámot mutattak fel. (Ezek az arányok az évek múlásával 
a Monarchia szempontjából rosszabbodtak, de erre a későbbiekben még visszatérünk.) 

A hadsereg békelétszáma a hivatásos állomány (tisztek és altisztek) mellett a tény
leges szolgálati idejét töltő három hadköteles korosztályból adódott. A hadilétszám 
a békelétszámból, a harmadik év letöltése előtt szabadságolt állományba helyezett 
legénységből, és a tényleges szolgálati idejét letöltött hét hadköteles korosztályból, 
a tartalékból állt össze. A háborús veszteségek pótlására a hadilétszám tíz százaléká
ra rúgó, csak rövid katonai kiképzésben részesült póttartalékos állomány szolgált. 
A hadsereg kötelékébe tartozó személyeket anyakönyvben tartották nyilván, és az 
anyakönyvi állomány értelemszerűen magasabb volt, mint a hadilétszám. 

A hadseregen belül a hagyományoknak és a korszerű hadviselés követelményeinek 
megfelelően négy fegyvernem állt fenn: a gyalogság, a lovasság, a tüzérség, és a mű
szaki fegyvernem. Létszámát és jelentőségét tekintve a gyalogság állt az első helyen. 
A különböző átszervezések után a nyolcvanas évek elejére kialakult 102 gyalogezred, 
eg}7enként 1647 főmTi békelétszámmal, hozzávéve még a magyar honvédség és az 
osztrák Landwehr gyalogságát, a hadsereg békelétszámának háromnegyedét tette ki, 
és a hadilétszámon belüli arányok is ennek megfelelően alakultak. A gyalogezred 
lefelé zászlóaljakra és századokra tagozódott. Minden ezredhez négy zászlóalj és egy 
pót zászlóalj keret tartozott, egy zászlóaljon belül négy század helyezkedett el. A szá
zad békelétszáma 95 főből állt. A közvetlenül a gyalogezred fölött álló magasabb 
egység a dandár volt, amely két, vagy több gyalogezredet egyesített. Két gyalogos 
dandár egy hadosztályt alkotott. A több hadosztályt egyesítő hadtestben és a több 
hadtestet és hadosztáryt összefogó hadseregben a gyalogság mellett már más fegyver
nemek is képviseletet nyertek. A gyalogság 1866-ig a Lorenz-rendszerú elöltöltős 
puskával volt felfegy vérez ve. Ez nem vetekedhetett a porosz Dreyse puskával, és 
a königgrätzi vereség nem utolsó sorban a lőfegyverekben mutatkozó különbségből 
adódott. 1867-től fokozatosan bevezették a Werndl-rendszerű hátultöltős, gyúszeges, 
egylövetű puskát, amit természetesen szuronnyal is elláttak. A gyalogság több mint 
húsz évig, egészen a nyolcvanas évek második feléig ezt a fegyvert használta. A gya
logság számára előírt és alkalmazott taktika a lőfegyverekben mutatkozó fejlődés 
ellenére nem sokat változott. A katonai vezetők és teoretikusok változatlanul a szu-
ronyrohamot és a kézitusát tekintették az ütközetet és a csatát eldöntő tényezőnek. 
De az, hogy a lőfegyverek egyre nagyobb találati pontosságával is számot vetettek, 
lemérhető volt azon, hogy a gyalogság feltűnő fehér zubbonyát 1868-ban sötétkékre 
cserélték. 

A lovasság, a hadseregen belüli második fegyvernem, a korábbi időszakokhoz ké
pest veszített jelentőségéből, és a hadsereg állományának kevesebb mint egyhatodát 
tette ki. A közös hadsereg negyven lovasezrede még viselte a régi huszár, dragonyos 
és ulánus elnevezést, de ennek sem a felszerelés, sem a felhasználás tekintetében nem 
volt már jelentősége. Egy közös hadseregbeli lovasezred békelétszáma 1061 főből 
és 962 lóból állt, a magyar honvédség tíz és az osztrák Landwehr hat lovasezrede 
egyenként feleekkora békelétszámmal rendelkezett. A lovasság főfegyvere a kard 
volt, a legénységet emellett karabéllyal (1867-től hátultöltős, gyúszeges, egylövetű 
karabéllyal) is felszerelték. A fegyverzet mutatta és meghatározta a felhasználás 
jellegét: a felderítés, portyázás és üldözés mellett még mindig a lovasroham végre
hajtása volt az alakulatok feladata, ami pedig a lőfegyverek fejlődése folytán egyre 
inkább anakronisztikussá vált. A tüzérség, amely felhasználást tekintve tábori tüzér-
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ségre és vártüzérségre oszlott, csak a közös hadseregben volt rendszeresítve, a két 
honvédség ezzel a fegyvernemmel nem rendelkezett. A tábori tüzérség tizenhárom 
tüzérezrede a hadosztályokhoz, illetve a hadtestekhez volt beosztva, és ennek meg
felelően a hadosztály-, illetve a hadtest-tüzérezred nevet viselte. A hadosztály-tüzér-
ezred békelétszáma 457 fő és 230 ló volt és 32 ágyúval rendelkezett, amely négy ütegre 
tagozódott. A vártüzérség egyebek mellett a galiciai Krakkó és Przemysl, a dalmá
ciai Cattaro és Pola, valamint a tiroli Trient erődítményeiben volt elhelyezve és a 
várvédelem és a várostrom speciális feladatait látta el. Az elöltöltős lövegekkel fel
szerelt tábori tüzérség ütközetben való közreműködése hosszú ideig nem volt igazán 
hatékony. Ezeket az ágyúkat a lőtávolság rövidsége és a ballisztikai problémák 
megoldatlansága miatt többnyire csak közvetlen irányzással, az ellenséges gyalogság 
lőtávolságán belül lehetett használni. Az 1863-ban rendszeresített vontcsövű elöltöltős 
1 ö vegek már kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeztek, vég ül az Uchatius-rendszerű há
tultöltős lövegek 1875-ben történt bevezetése eredményezett gyökeres fordulatot. E 
nagyobb lőtávolságú és megbízhatóbb találati pontosságú ágyúk birtokában kaphatta 
a tábori tüzérség azt a feladatot, hogy tűzerejét, a saját alakulatok mögött felállítva, 
azok feje fölött átlőve fejtse ki. Végül a negyedik fegyvernemet kitevő műszaki ala
kulatok részint a hídépítéssel, erődítéssel stb. foglalkozó utászcsapatokra, részint 
a tábori vasutak építését és a vasutak helyreállítását végző vasúti századokra, vala
mint tábori távíró osztagokra oszlottak. Meg kell még jegyezni, hogy a hadsereg 
élelmezésére, felszereléssel, fegyverrel és lőszerrel való ellátására, valamint mindezek 
szállítására részint az alakulatokon belül szervezett, részint azoktól elkülönített 
apparátus állt rendelkezésre. Háború esetén a hadsereg és a hadsereg készleteinek 
a hadműveleti területre történő szállítása külön organizációt kívánt. Erre az esetre 
a vasút felhasználását, valamint a kincstári lovak és járművek mellett a lakosság lo
vainak és járműveinek nagyfokú igénybevételét irányozták elő. 

A hadkiegészítés a hadseregen és a haditengerészeten belül külön szervezettel 
rendelkezett. A Monarchia hadkiegészítő kerületekre és az ezeket összefogó katonai 
területekre oszlott és az ezredek, illetve hadtestek egyazon kerületből illetve terü
letből merítették kiegészítő állományukat, a sorköteleseket csakúgy, mint a tarta
lékosokat és póttartalékosokat. A sorkötelesek alkalmasságáról és beosztásáról a 
sorozó bizottság döntött. A hadkiegészítés rendjét külön törvény szabályozta: 
Ausztriában az 1868. december 5-i törvény, Magyarországon az 1868. évi 40. tör
vénycikk. A törvények megszabták a hadkötelezettség időtartamát, a szolgálati 
kötelezettség tartamát, a tíz évi új one jutalékot, valamint annak a két országrész 
közötti megosztását, a mentesség különféle fajtáit, valamint a sorozás rendjét. 
A törvények értelmében hadkötelesnek minősült minden férfi és 20 éves korától 32 
éves koráig. A szolgálati idő három évi tényleges sorkatonai szolgálatból és hét évi 
tartalékállományban eltöltött időből állt. Az újoncjutalék úgy oszlott meg, hogy 
Ausztriára egy évben 55 992 újonc és 5592 póttartalékos esett, Magyarországra 
pedig 39 552 újonc és 3955 póttartalékos. A törvények 1889-ig változtatás nélkül 
érvényben maradtak. A lakosság lóállományának a hadsereg részéről történő igény
bevételét Ausztriában az 1893 április 13-i törvény, Magyarországon az 1873. évi 20. 
törvénycikk szabályozta.1 

1 Az áttekintéshez felhasznált munkák: Glückmann, Carl: Das Heerwesen der österreichisch-ungarischen Monar
chie. 4. Aufl. Wien, 1895. — Schmidt-Brentano, Antonio: Die Armee in Österreich. Militär, Staat und Gesellschaft 1848— 
1867. Boppard am Rhein, 1975. 7—103. o. — Rothenberg, Günther E. The Army of Francis Joseph. West Lafayette, 
Indiana, 1976. 74—104. o. — Die Habsburgermonarchie 1848—1918. Bd. V. Die bewaffnete Macht. (Hrsg. von Adam 
Wandruszka und Peter Urbanitsch) Wien, 1987. — Magyarország hadtörténete két kötetben. (Főszerkesztő: Liptai 
Ervin). 2. kötet. A kiegyezéstől napjainkig. (Szerk.: Tóth Sándor). Budapest, 1985. 
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A népfelkelési törvény 

A nyolcvanas évek elején a katonai körök is az Oroszország részéről mutatkozó fe
nyegetést tartották meghatározónak, és a véderő tulajdonképpeni feladatát ennek 
a veszélynek az elhárításában látták. Háború esetén, német együttműködést fel
tételezve, hadászati offenzívával számoltak, azzal a céllal, hogy a döntést kikény
szerítsék, még mielőtt az orosz haderő érvényesíthetné számbeli fölényét, hadveze
tés 1883—1884 folyamán a hadászati offenzíva feltételeinek megteremtése, illetve 
javítása érdekében mind a hadsereg tömegszerűségét, mind mozgékonyságát nö
velni akarta, és ennek érdekében számos tervezetet dolgozott ki ést erjesztett a 
közös minisztertanács elé. 

A népfelkelés ügye, amely 1883. február 4-én került először a közös minisztertanács 
elé, és amely az 1883. november 25-i és az 1884. november 20-i tanácskozásnak is 
témája volt, már hosszú előtörténetet tudott maga mögött. A népfelkelés létrehozá
sának szükségessége közvetlenül a kiegyezés után felmerült. Az első katonai költség
vetés ügyében tanácskozó, tizenhét tábornokból és ezredesből álló bizottság 14:3 
arányban úgy foglalt állást, hogy a hadkötelezettség nem állhat csupán a tényleges 
szolgálatból és a tartalékban eltöltött időből, hanem e mellett és ezen felül 18 évtől 
40 évig terjedően minden férfi népfelkelő szolgálati kötelezettséggel tartozik.2 Az el
gondolások azonban nem valósultak meg. Magyarországon az 1868. évi 42. törvény
eikkel csupán az önkéntes népfelkelést iktatták törvénybe,3 Ausztriában pedig Tirol 
és Vorarlberg kivételével a népfelkelésnek még ez a formája is ismeretlen maradt. 
A népfelkelés ügye a hetvenes évek végén került ismét elő, nem utolsó sorban a 
boszniai okkupáció kedvezőtlen tapasztalatai következtében. A hadsereg ebben a 
hadjáratnak nem nevezhető vállalkozásban csupán halottakban 4165 főt veszített,4 

és ez érzékeltette egy valódi háborúban lehetséges veszteségek nagyságát. Hogy a 
hadvezetőség a hadkötelezettség meghosszabbításának ezt a burkolt formáját vá
lasztotta, az az adott politikai és pénzügyi feltételek mellett teljesen érthető volt. 
A véderőtörvény megváltoztatása nem tűnt reálisnak, és a tényleges szolgálat, il
letve a tartalékos időszak meghosszabbítására pénzügyi fedezet sem állt rendelke
zésre, a népfelkelés viszont általánosan kötelező jellege ós széles korsávja folytán 
szinte kimeríthetetlen utánpótlást ígért, és mivel csak háborúban vált esedékessé, 
egyelőre költségkihatással sem járt. 

A népfelkelés intézményének létrehozásában Welsersheimb osztrák honvédelmi 
miniszter játszott kezdeményező szerepet. Nem sokkal hivatalba lépése után, 1880. 
augusztus 9-én tervezetet készített a kötelező népfelkelésről, amelyet egy Albrecht 
főherceg elnöklete alatt ülésező bizottság megtárgyalt és jóváhagyott. Az uralkodó 
1880. szeptember 23-án utasította a minisztert, hogy a tervezetet vigye az osztrák 
minisztertanács elé. A minisztertanács kedvezően foglalt állást és hajlandónak mu
tatkozott a törvénytervezetet a Reichsrat elé terjeszteni, az előkészületek azonban 
ezen a ponton megakadtak. A törvényt ugyanis, minthogy a Monarchia egészének 
védrendszerét érintette, csak a magyar kormánnyal egyetértésben és vele párhuza
mosan lehetett kezdeményezni, a magyar egyetértés kieszközlése viszont már túl
nőtt az osztrák honvédelmi miniszter és az osztrák kormány hatáskörén, az ural
kodó és a közös hadügyminiszter viszont nem mutatott elég érdeklődést. Az ügy 
akkor mozdult el ismét a holtpontról, amikor a stratégiai tervezésben újra előtérbe 

2 Schmidt-Brentano: Die Armee in Österreich. 88—89. o. 
3 Magyar Törvénytár. 1836—1868. évi törvénycikkek. Budapest, 1896. 485. o. 
4 Verluste der im Jahre 1878 mobilisirten k. k. Truppen. Wien, 1879. 9. o. — Az okkupáció során harcképtelenné 

vált katonák száma természetesen ennél jóval magasabb volt. A Nyugat-Bosznia és Hercegovina elfoglalásában részt
vevő 23. és 79. gyalogezred például halottakban, sebesültekben és eltűntekben több mint 700 íőt veszített. Bencze 
László: Bosznia és Hercegovina okkupációja, Budapest, 1987. 200. o. 
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került a hadászati offenzíva gondolata,3 és a vezérkari főnök is szükségesnek ítélte 
a hadsereg részére rendelkezésre álló emberanyag minél nagyobb mérvű szaporítását. 
Az uralkodó 1883. február 4-én azzal a határozott szándékkal vitte az ügyet a közös 
minisztertanács elé,6 hogy elvi egyetértést hozzon létre, vagyis hogy a kormány bele
egyezését kieszközölje. Welsersheimb itt felvonultatta a kötelező népfelkelés mellett 
szóló katonai argumentumokat: azt, hogy háború esetén a hadsereg állományának 
kiegészítésére szolgálna, minthogy erre a póttartalék nem elegendő, és azt, hogy 
hasznosan tehermentesíthetné a fő fronton harcoló hadsereget. Beck vezérkari fő
nök ezt az utóbbi vonatkozást húzta alá, és hangsúlyozta, hogy a népfelkelés Galí
ciában, Erdélyben és Tirolban igen hasznos szolgálatot tehetne. Az érvelést kiegé
szítette azzal, hogy a hadkötelezettség időtartama minden országban jóval hosszabb, 
mint a Monarchiában, és ehhez csatlakozva az uralkodó egyenesen döbbenetesnek 
minősítette, hogy a Monarchiában a hadkötelezettség a 32. életévvel befejeződik. 
A magyar kormány részéről először szóló Ráday honvédelmi miniszter nem vonta 
kétségbe a népfelkelés katonai szükségességét és célszerűségét, de fenntartásokat 
fogalmazott meg a politikai megbízhatóság tekintetében és jelezte, hogy a véd
kötelezettség 10—12 évvel történő meghosszabbítása a magyar képviselőházban 
ellenállásba ütközne. A kérdés érdembeli megvitatását addig különben sem vélte 
időszerűnek, amíg Ausztriához hasonlóan, Magyarországon is megfelelő előtanul
mányokat nem végeznek. Tisza Kálmán magyar miniszterelnök az elvi döntés meg
hozatala előtt ugyancsak a részletek tisztázását tartotta szükségesnek, de nem tit
kolta el a magyar kormány fenntartásainak igazi okát sem, amire már a honvédelmi 
miniszter is utalt. Kijelentette, hogy komoly aggodalmai vannak a népfelkeléssel 
kapcsolatosan és fél, hogy az inkább kárt okozna, mint használna. Példa gyanánt 
Erdélyt említette, ahol, mint mondotta, nem tartja tanácsosnak, hogy a románok 
kezébe fegyvert adjanak. Az uralkodó és a vezérkari főnök érvei, hogy ti. minden 
az erőskezű vezetésen múlik, nem gyakoroltak semmiféle hatást a magyar minisz
terelnökre, és az uralkodó többszöri sürgetésének engedve csupán azt helyezte ki
látásba, hogy a magyar kormány megkezdi a probléma tanulmányozását. Az érte
kezlet végül is eredmény nélkül zárult, és az uralkodó által szükségesnek tar
tott elvi egyetértés nem jött létre. A „tanulmányozási hajlandóságnak" mindkét 
fél más és más értelmet tulajdonított. Az uralkodó ezt nagy előrelépésnek nevezte, 
és úgy fogta fel, mint a beleegyezés prológusát. A magyar kormány viszont úgy 
vélte, hogy a probléma tanulmányozásával együtt és annak ürügyén megmaradhat 
elutasító álláspontja mellett. 

Hogy mennyire eltérő módon értelmezték a február 4-i tanácskozáson történte
ket, az rövidesen kiderült. Az osztrák kormány, abból kiindulva, hogy a magyar 
kormány hajlandó a beleegyezésre, megkereséssel élt és a magyar kormány formális 
hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a két ország közötti közös ügyeket érintő törvény
tervezetet a Reichsrat elé terjeszthesse. A magyar kormány, amely ígérete ellenére 
még a népfelkelés ügyének tanulmányozását sem kezdte el, a megkeresésre azt vá
laszolta, hogy egy ilyen törvénytervezet beterjesztését a magyar képviselőház je
lenlegi ülésszaka során nem tartja lehetségesnek, és az osztrák kormány kérését is 
csak a törvényhozás előzetes felhatalmazása alapján teljesíthetné. És amikor a 
miniszterelnök megkapta a meghívót a november 25-i közös minisztertanácsra, 
amelynek egyik napirendi pontja megint a népfelkelés volt, a minisztertanács sür
gősen határozatba vette, hogy a kormány a törvényhozás előzetes felhatalmazása 
nélkül nem foglalkozhat az üggyel, és hogy az osztrák kormány által kívánt törvény-

5 Umarbeitung des Aufmarsch-Elaborates für den Kriegsfall gegen Russland. Vortrag des Chefs des Generalstabes. 
Wien, 21. Dezember 1882. Kriegsarchiv Wien. Militärkanzlei Seiner Majestät (a továbbiakban: MKSM) 69—2/1 ex 
1883. 

6 Gemeinsame Ministerrat vom 4. Februar 1883. Reichministerratszahl (a továbbiakban: RMRZ) 311. MKSM 
20—1/6—4 von 1883. 
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tervezet beterjesztése különben sem célszerű, mert az állam jogi vitát provokálna.7 

Ilyen előzmények után a november 25-i közös minisztertanács csak a süketek pár
beszéde lehetett. Welsersheimb és Beck megint elmondták a katonai argumentumo
kat, most arra téve a hangsúlyt, hogy a Monarchia háború esetén kiállítható had
serege számbeli erejét tekintve milyen nagy mértékben elmaradt a többi nagyha
talom hadseregétől, Tisza Kálmán pedig megismételte a parlament ellenállásával 
kapcsolatos érveket, és újra kétségét fejezte ki a románokból és ruténokból álló
népfelkelés célszerűségét, illetően. Csupán annyi előrelépés történt, hogy Tisza az 
osztrák kormánynak küldött válaszával egyezően bejelentette, hogy hajlandó a 
magyar törvényhozástól előzetes hozzájárulást kérni. A bejelentés azonban, jól
lehet a magyar kormány fordulatának kezdetét jelezte, nem keltett különösebb 
figyelmet. A vita során ugyanis kiderült, hogy a népfelkelés létrehozásának tekin
tetében a katonai vezetők között sincs egyetértés, és Bylandt-Rheidt közös hadügy
miniszter, Welsersheimbtől eltérően, a népfelkelést a hadkötelezettséget letöltött 
férfiak nyolc korosztályára akarja korlátozni. Az uralkodó kénytelen volt megál
lapítani, hogy a kérdés még nem érett meg a döntésre, és elrendelni az ügy katonai' 
jellegű tisztázását. 

Hogy milyen is legyen végül a népfelkelés, annak eldöntésére az uralkodó elnök
lete alatt 1884. január 8-án tartott tanácskozáson került sor, amelyen a hadsereg 
főfelügyelője, a közös hadügyminiszter, a vezérkar főnöke, az osztrák honvédelmi 
miniszter és a katonai kancellária vezetője vett részt.8 Előzőleg a közös hadügy
miniszter és az osztrák honvédelmi miniszter terjedelmes tanulmányában fejtette ki 
álláspontját és a hadsereg főfelügyelője is beadványt készített, amelyben az álta
lánosan kötelező népfelkelés mellett foglalt állást.9 A tanulmányok fő szempontjait 
Popp vezérőrnagy, a katonai kancellária vezetője összegezte, és mérlegelte a kétféle 
elgondolás lehetséges előnyeit és hátrányait.10 Rámutatott arra, hogy Welsersheimb 
tervezetének az a legnagyobb előnye, hogy miután huszonnégy korosztályra terjed 
ki, hatalmas tömeget bocsát a hadsereg rendelkezésére, ugyanakkor az egész intéz
mény csekély anyagi eszközökkel létrehozható. Hátránya viszont az, hogy a ki
képzetlen embertömeget a modern hadviselésben nehezen lehet használni, és hogy a 
lakosság nagy tömegeinek felfegyverzése politikai problémákat okozhat. Ez utóbbi 
motiválja a magyar kormány ellenkezését is, ami olyan mértékű, hogy a népfelkelés 
ezen formájának elfogadtatása kizártnak látszik. A katonai kancellária vezetője a 
közös hadügyminiszter tervezetének néhány fogyatékosságára is rámutatott, főleg 
arra, hogy az lemond a fegyverviselésre alkalmas népesség jelentékeny részéről, de 
kiemelte, hogy ugyanakkor kiküszöböli az osztrák honvédelmi miniszter elgondolá
sának összes hátrányait. Jelentékeny, mintegy 400 ezer főnyi kiképzett, fegyelme
zett, és már béke idején megszervezhető katonatömeget bocsát a hadsereg rendel
kezésére, és ezt az intézményt Magyarország számára is elfogadhatóvá teszi. Mind
ezek alapján a közös hadügyminiszter tervezetét ajánlotta elfogadásra. A tanács
kozáson mindkét katonai vezető saját elgondolása mellett érvelt és a másik tervezet 
hiányosságait kritizálta. Bylandt-Rheidt a kiképzett elemekből álló népfelkelés 
katonai értékét hangsúlyozta és megkérdőjelezte az általános népfelkelés használ
hatóságát, Welsersheimb, elismerve, hogy a kiképzett népfelkelés katonai tekintet
ben értékesebb, azt húzta alá, hogy ez utóbbi jelentős költségkihatással jár és már 
béke idején súlyos terheket ró a lakosságra. Érdekes módon azonban mindketten 

7 33/MT. Übersetzung. Protokoll über die am 20ten November 1883 in Budapest angehaltenen Ministerkonferenz. 
Besperchung mehrerer die Wehrfähigkeit der Monarchie betreffenden Fragen. I I . Der Gesetz über den Landsturm. 
Országos Levéltár (a továbbiakban : OL) K. 27. Karton 37. 

8 Protokoll der am 8. Januar 1884 unter Ah. Vorsitze Seiner kaiserlich und kg. .Apostolischen Majestät in Wien 
stattgehabten Beratung über die Landsturmfrage. MKSM 20—1/1—2 de 1884. 

9 Studie über die Errichtung eines Landsturmes. Wien, am 15. Dezember 1883. [Bylandt-Bheidt] — Entwurf. 
Gesetz betreffend den Landsturm. Wien, im August 1883. [Welsersheimb] — Zur Landsturmfrage. Anfang Jänner 
1884. [Eh. Albrecht] MKSM 20/—1/1—2 de 1884. 

10 Zur Landsturmfrage. Wien, in Dezember 1883. Popp GM. MKSM 20—1/1—2 de 1884. 
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többet beszéltek a probléma politikai, mint katonai vonatkozásairól. Bylandt-
Rheidt, miközben élesen kirohant a magyar kormány katonai önállósulási kísérletei 
ellen, és a magyar képviselőházban keresztülvihetetlennek nevezte a Welsersheimb 
által javasolt változatot, ugyanakkor, szinte magáévá téve a magyar kormány ál
láspontját kijelentette, hogy az általános népfelkelés sok esetben egyenesen veszélyes 
lehet. Welsersheimb ezzel szemben azt mondta, hogy a magyar kormány részéről 
most nagyobb hajlandóság mutatkozik, de ha mégsem enged, akkor legalább a 
Reichsrat elé kell a törvényjavaslatot beterjeszteni, mert az is jobb, mintha semmi 
sem történik. A vitába belemélyedt katonai vezetőket az uralkodónak kellett figyel
meztetnie, hogy most nem politikai tekintetekről van szó, hanem a probléma kato
nai vonatkozásairól. Ekkor szólalt meg a hadsereg főfelügyelője, és a porosz tapasz
talatokra utalva azt mondta, hogy a kiszolgált legénység igénybevétele a vesztesé
gek pótlására nem célszerű. Erre a fiatalabb évjáratok sokkal inkább alkalmasabbak, 
és az általános népfelkelés legnagyobb előnye abban áll, hogy ezeket a fiatal évjára
tokat biztosítja. A vezérkar főnöke hasonlóképp nyilatkozott. Kijelentette, hogy a 
kiszolgált legénység a hadkiegészítés szempontjából nem jöhet szóba, márpedig a 
póttartalék jelenlegi alacsony létszáma miatt a legfontosabb feladat a lehetséges 
veszteségek pótlása. A hadsereg két legjelentősebb személyiségének állásfoglalása 
után a közös hadügyminiszter által javasolt katonailag kiképzett népfelkelésnek 
semmi esélye sem maradt. A tanácskozás eredményét az uralkodó nem foglalta 
ugyan határozatba, de hogy az osztrák honvédelmi minisztert bízta meg a magyar 
kormány tájékoztatásával, annyit jelentett, hogy az általánosan kötelező népfelkelés 
nyert elfogadást. 

A katonai kancellária vezetője január 24-én értesítette a magyar miniszterelnököt, 
hogy a népfelkelés ügyében a katonai vezetők között egyetértés jött létre.11 Levelé
hez mellékelte a vezérkari főnök emlékiratát, amely részint tájékoztató volt a ja
nuár 8-i tanácskozásról, részint pedig az általánosan kötelező népfelkelés katonai 
vonatkozásainak taglalása.12 A magyar kormány azonban még mindig nem volt 
szinkronban a Bécsben történtekkel. A miniszterelnök március 18-án tájékoztatta 
a minisztertanácsot arról, hogy a katonai kancellária vezetőjétől hivatalos értesítést 
kapott a katonai szakkörök egyetértő megállapodásáról. Egyúttal konstatálni kí
vánta a minisztertanács álláspontját, nevezetesen azt, hogy a testület megmarad-e 
a múlt év november 20-án hozott határozata mellett. Az állásfoglalás úgy hangzott, 
hogy a minisztertanács továbbra is fenntartja véleményét, és az ügyben jelenleg 
annál is kevésbé tartja célszerűnek előterjesztést tenni, mert a jelek szerint most a 
Reichsrat sem tárgyalná a népfelkelésre vonatkozó törvényjavaslatot. Mindazon
által megbízta a honvédelmi minisztert, adjon részletes szakvéleményt, hogy 
ha a kérdés szőnyegre kerül, a magyar kormány érdemlegesen is nyilatkozhasson.13 

A magyar minisztertanács március 18-i határozata meglehetősen ellentmondásos 
volt. Egyrészt továbbra is fenntartotta elutasító álláspontját, másrészt azzal, hogy 
a honvédelmi miniszternek megbízást adott, hogy a vezérkari főnök emlékirata 
nyomán és a magyar viszonyokra tekintettel szakvéleményt adjon, tulajdonképpen 
aranyhidat épített, amelyen szükség esetén visszavonulhatott. És amikor Fejérváry 
honvédelmi miniszter június 19-én nem szakvéleményt, hanem a népfelkelés létre
hozására szolgáló szabályos tervezetet terjesztett elő, a július 4-én ülésező miniszter
tanács úgy viselkedett, mintha amnéziába esett volna.14 A honvédelmi miniszter 
előterjesztésónak tárgyalása során senki sem emlékezett arra, hogy a miniszterta
nácsnak van egy érvényes elutasító határozata, hanem belemélyedtek a népfelkelés 

11 Popp an Tisza. Wien, den 24. Januar 1884. MKSM 20—1/1—3 ex 1884. 
12 Zur Landsturmfrage. Auf Allerhöchsten Befehl verfasst als Begründung des Gesetzes für den ungarischen Mi

nisterpräsidenten. Übergeben am 20. Jänner 1884. Beck m. p. MKSM 20—1/1—8 ex 1884. 
13 8/MT. Magyar minisztertanács 1884. március 18. 3. A népfelkelési törvény tárgyában. OL K. 27. 38. doboz. 
14 16/MT. Magyar minisztertanács 1884. július 4. 21. A népfelkelési törvény tárgyában. OL K. 27. 38. doboz. 
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Hogy mikor törszervezésénél irányadó elvek tárgyalásába, tént a magyar kormány 
tulajdonképpeni fordulata, amelynek első jelei már az 1883. november 25-i közös 
minisztertanácson is megmutatkoztak, a rendelkezésre álló iratokból nem állapít
ható meg pontosan. Tény az, hogy a július 4-i tanácskozás már arra koncentrált, 
hogy a népfelkelés, ha már egyszer létrejön, a magyar viszonyokkal és a magyar
érdekekkel a lehető legnagyobb mértékben megegyezzék. Ennek megfelelően a mi
nisztertanács a népfelkelés felső korhatárát 40 évre tartotta szükségesnek leszállítani, 
és a népfelkelés összehívását és felhasználását alkotmányos biztosítékokkal vélte 
célszerűnek körülbástyázni. Kikötötte, hogy a népfelkelés csak akkor hívható egybe, 
ha az ország közvetlenül ellenséges megrohanás veszélyének van kitéve, és hogy 
ehhez, valamint a népfelkelés hadkiegészítésre és az ország határain kívüli felhasz
nálásához az országgyűlés, illetve a minisztertanács előzetes meghallgatása szükséges. 
Végezetül a minisztertanács megbízást adott a honvédelmi miniszternek, hogy a nép
felkelési törvényjavaslat egyeztetése céljából az osztrák kormánnyal tárgyalásokat 
kezdjen. 

Hogy ezt követően sor került volna az egyeztető tárgyalásokra, annak nincs nyo
ma a magyar minisztertanács jegyzőkönyveiben. Viszont egyebek mellett ezzel a 
céllal ült egybe 1884. november 25-én a közös minisztertanács. Sorrendben ez volt 
a harmadik alkalom, amikor a népfelkelés ügyét tárgyalták, de a két korábbitól el
térően most nem annak szükségességét, hanem milyenségét vitatták. A testület 
előtt két tervezet feküdt: az egyiket a magyar, a másikat az osztrák honvédelmi 
miniszter készítette. A tervezetben a magyar honvédelmi miniszter a miniszterta
nács határozatának megfelelően 19 évestől 40 éves korig állapította meg a népfel
kelési kötelezettséget, és a népfelkelést a felhasználás tekintetében három osztályba 
sorolta. Az első osztályba a hadkötelezettségét letöltött legénység első négy kor
osztálya került, amely osztály, egyéb katonai feladatok ellátása mellett, mint a 
háborús veszteségek pótlására szolgáló keret jött számításba. A második osztályt 
a hadkötelezettséget letöltötték következő három korosztálya alkotta, ugyancsak 
fegyveres szolgálattal, de mentesítve a hadkiegészítés kötelmeitől. Végül fegyver 
nélküli szolgálat teljesítésére a harmadik osztályba került 19 éves kortól 40 éves korig 
mindenki, aki az első két osztályból kimaradt. Úgy tűnik, hogy Fejérváry nem volt 
tájékozva arról, hogy a felső hadvezetés nem a kiszolgált korosztályokból, hanem 
a fiatalabb évjáratok ideiglenesen mentesített egyéneiből akarja elsősorban pótolni 
a háborús veszteségeket, a vezérkari főnök emlékiratának erre vonatkozó, igaz meg
lehetősen rövid passzusát pedig nem méltatta kellő figyelemre. Mindenesetre az első 
osztályban 180 ezer (a két országrészben 360 ezer, a póttartalékkal együtt 440 ezer) 
fegyverrel számolt, és ezzel eleget vélt tenni a vezérkari főnöknek, aki emlékiratá
ban15 a háborús veszteségek pótlására 400 ezer főt igényelt. A katonai vonatkozású 
előzmények ismeretében nem okozhat meglepetést, hogy Fejérváry tervezete az 
uralkodó, a vezérkari főnök és az osztrák honvédelmi miniszter részéről nem talált 
kedvező fogadtatásra. A negyvenéves korhatár mellett főként azt kifogásolták, hogy 
a magyar honvédelmi miniszter a háborús veszteségeket kizárólag a kiszolgált le
génység igénybevételével akarja pótolni. Welsersheimb hosszú előadást tartott arról, 
hogy a kiszolgált legénység katonai értéke gyorsan csökken, hogy a magyar hon
védelmi miniszter a 180 ezres számmal alaposan fölülbecsülte a népfelkelés első 
osztályából nyerhető katonamennyiséget és végül azt javasolta, hogy a véderő-
törvény ideiglenes mentességről szóló paragrafusát oldják fel a népfelkelési törvény
ben, azzal a fogalmazással, hogy a népfelkelés legfiatalabb korosztályai háború ese
tén rendeleti úton igénybe vehetők a hadsereg kiegészítésére. Indítványának jelen
tőségét aláhúzta azzal, hogy ilymódon a hadsereg a két országrészből 150 ezer főnyi 
kiegészítésre számíthat. Beck vezérkari főnök, aki pedig maga is okozója volt annak, 

15 V. ö. 11-es jegyzet. 
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hogy Fej ér váry tervezete olyan lett, amilyen — a magyar kormánynak küldött etni-
lékiratában a népfelkelés felhasználásról beszélve ugyanis első helyre tette a kiszol
gált legénységből létrehozandó formációkat, a második helyre a népfelkelés szabadv 
csapat jellegű felhasználását, és csak a harmadik helyen, röviden és nem kellő vilá
gossággal tárgyalta a hadkiegészítést — most gyorsan az osztrák honvédelmi mi
niszter segítségére sietett. Előbb ugyan terjengősen elmondta emlékiratának tártai* 
mát, de végül oda konkludált, hogy a veszteségek pótlására nem elegendő a ki
szolgált legénység, és a tizenkét hadköteles korosztály félmillióra rúgó ideiglenes 
menteséből legalább 100—200 ezret meg lehet nyerni a hadsereg számára. A kon
centrált támadás elhárítására Fejérvárynak is voltak katonai természetű érvei-
Az osztrák honvédelmi miniszternek azzal vágott vissza, hogy az túl magasra be
csülte az ideiglenesen mentesekből nyerhető létszámot, de végül elismerte, hogy 
tisztán katonai szempontból vitapertnereinek van igaza, és minél nagyobb erő áll 
rendelkezésre, annál könnyebb a kitiízött célt elérni. De ezek után már csak a polb-
lika védőállásaiba sáncolhatta magát. Meg kell különböztetni azt, ami katonai 
tekintetben kívánatos, és ami politikai tekintetben elérhető, mondotta, és kijelen
tette, hogy az ideiglenes mentesség kérdésének szőnyegre hozása a népfelkelési tör*-
vény létrejöttét kockáztatja. A tanácskozás többi résztvevői, az uralkodót leszá
mítva, nem szóltak bele a vitába. A közös hadügyminiszter, aki bizonyára nehez
telt tábornoktársaira, az egész idő alatt mélyen hallgatott, a magyar miniszterelnök 
pedig hagyta, hogy a honvédelmi miniszter vigye a szót. Amikor azonban Fejérváiy 
katonai tekintetben bedobta a törülközőt, jónak látta, hogy közbeszóljon, és arra 
kérje az uralkodót, hogy a magyar minisztertanács a népfelkelés felső korhatárát és 
az ideiglenesen mentesítetteknek a hadkiegészítésre való felhasználását még egyszer 
alapos megfontolás tárgyává tehesse. Ezek után még hosszú eszmecsere folyt & 
magyar és az osztrák törvénytervezet paragrafusainak egyeztetéséről, amelynek 
során az eltéréseket részint kiküszöbölték, részint függőben hagyták, de népfelkelés 
egésze szempontjából ennek már nem volt különösebb jelentősége. A napirendi 
pont tárgyalása azzal fejeződött be, hogy az uralkodó kérdésére válaszolva mind 
az osztrák, mind a magyar miniszterelnök közölte, hogy a tervezeteket 1885 őszén 
a törvényhozás elé terjeszti. 

1884. december huszonötödike volt az utolsó alkalom, amikor a közös miniszter1-
tanács a népfelkeléssel foglalkozott. Röviden azért el kell mondani, hogy 
ez az immáron négy év óta vajúdó törvény végül mégis megszületett. A 
magyar minisztertanács „alapos megfontolás után" 1884. december 17-én 
úgy döntött, hogy hozzájárul a 42 éves korhatárhoz, de az ideiglenesen men* 
tesítettek ügyében fenntartja álláspontját, és módosító javaslatot majd csak a véd-
erőtörvény megújítása alkalmával terjeszt elő.16 Az 1885. május 31-én az uralkodó 
elnöklete alatt tartott bizottsági tanácskozáson, amelyen a magyar és az osztrák 
törvénytervezetet egyeztették, a magyar honvédelmi miniszter ígéretet tett, hogy 
megkísérli rávenni a magyar minisztertanácsot, hogy az ideiglenes menteseket a pót
tartalékba sorolja.17 A magyar kormány 1885. június 8-án az osztrák kormány kéré
sére hozzájárult, hogy a népfelkelés az eddigi három osztály helyett két osztályba 
osztassék, de az ideiglenes mentesek ügyében továbbra sem engedett, és Fejérváry 
javaslatát elutasította.18 így végül is a közös hadsereg vezetésének tudomásul kel
lett vennie, hogy a magyarországi ideiglenes mentesekkel, legalábbis a véderőtörvény 

/ 
16 30/MT. Magyar minisztertanács 1884. december 17. 5. A népfelkelési törvényjavaslat iránt. OL K. 27. 39. doboz. 
17 Protokoll der am 31. Mai 1885 in der Hofburg zu Wien unter Ah. Vorsitze Seiner kais. und. kön. Apost. Majestät 

abgehaltenen comissionellen Beratung über wegen der ungüngstigen Verhältnisse der bei der mobilen Armee entstehen
den Abgänge, wünschenswerten Verbesserungen des Wehrgesetzes und der bezüglichen Durchführungsbestimmungen, 
ferner über das Landsturmgesetz. MKSM 20—1/10—9 ex 1885. 

18 12/MT. Magyar minisztertanács 1885. június 8. 3. A népfelkelésről szóló törvényjavaslat iránt. 4. A véűerőről 
szóló 1868. XL. törvénycikk 17. paragrafusának módosításáról. OL K. 27. 39. doboz. 
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megújításáig, nem számolhat. Az osztrák népfelkelési törvény ötödik paragrafusa 
Welsersheimbnek a közös minisztertanácson előterjesztett javaslatával egyezően 
kimondta, hogy a népfelkelés első osztályába sorolt személyek (ez az osztály most 
Í9 évtől 37 évig terjedt) háború esetén hadkiegészítés céljára igénybe vehetők, a 
magyar törvény viszont ennek a paragrafusnak a hatályát a „régebben katonailag 
kiképzett" személyekre korlátozta. A beterjesztett törvényjavaslatokat a magyar 
képviselőház és az osztrák birodalmi tanács 1886 februárja folyamán elfogadta, 
és azok 1886. június 6-án uralkodói szentesítés révén hatályba léptek. 

A lóállítási törvény 

A múlt századi hadviselésnek, a régebbi időszakokhoz hasonlóan, fontos eszköze 
volt a ló. Jóllehet a lovasság jelentősége erősen lecsökkent, ez a fegyvernem még 
mindig igen sok lovat igényelt, és a lövegek és szekerek vontatását, a málhák szál
lítását változatlanul lovak végezték. A hadsereg béke idején részint saját neveléssel, 
réázint vásárlással fedezte szükségleteit. Mozgósítás esetén azonban a békeállomány 
elégtelennek bizonyult, és a hirtelen megnövekedett szükségleteket nem lehetett 
a szokásos úton kielégíteni. A tömeghadseregek korában ezért az általános hadköte
lezettséget a lovakra is kiterjesztették, és a lótulajdonosokat törvénnyel kötelezték 
arra, hogy hadi szolgálatra alkalmas lovaikat, megfelelő kártérítés ellenében, a had
seregnek átengedjék. A hadsereg a hadi szolgálatra alkalmas lovakat éppúgy nyil
vántartotta anyakönyvi állományában, mint a hadköteles személyeket. A had
sereg lószükségletének mozgósítás esetén történő fedezését Magyarországon az 1873. 
évi XX. törvénycikk, Ausztriában az 1873. évi április 16-i törvény szabályozta. 
A törvények a lószükségletnek a két országrész közötti elosztásában ugyanúgy jár
tak el, mint a hadköteles személyek esetében : a meglévő lóállományt tartották szem 
eïott, és ennek megfelelően százalékos kulcsot állapítottak meg. Ezt természetesen 
minden évben a tényleges lóállományhoz igazították. így például az 1880-as ló-
számlálás eredményeként Ausztriának a lószükséglete 45,61 százalékát, Magyar
országnak pedig 54,39 százalékát kellett fedeznie. A két országrészben elhelyezett 
alakulatok mozgósítás esetén előálló lószükséglete azonban nem esett egybe a lovak 
százalékos arányban történt elosztásával, ezért várható volt, hogy a paritás szigorú 
betartása fennakadásokat fog okozni. A közös hadügyminisztérium számításai sze
rint a közös hadseregnek mozgósítás esetén 138 880 lóra volt szüksége, amiből 
74 120 az Ausztriában, 64 760 pedig a Magyarországon állomásozó alakulatokra 
esett. Ez annyit jelentett, hogy Ausztriának a százalékos elosztásban szereplő meny-
nyiségnél 10 552-vel többet, Magyarországnak ugyanannyival kevesebbet kellett 
kiállítania.19 A probléma az előbbiből adódott, ugyanis az alakulatoknál mutatkozó 
hiányt országrészen belüli szállítással kellett pótolni, és a kiegészítéshez szükséges 
lovak nemegyszer sokszáz kilométeres vasúti utaztatás után jutottak el rendeltetési 
helyükre. így például a boszniai alakulatok számára egy galíciai katonai körzet volt 
pótlás céljára előirányozva, ami a Lemberg és Szarajevó közötti távolságot számí
tásba véve meglehetősen sok időt igényelt. A több mint tízezer lónak ide-oda tör
ténő utaztatása végeredményben a mozgósítás egészét lelassíthatta, és pótolha
tatlan időveszteséget okozhatott. 
''••A nyolcvanas évek elején, amikor a tervezett hadászati offenzíva összefüggésében 

á gyors mozgósítás jelentősége is megnövekedett, a vezérkar és a közös hadügymi
nisztérium szükségesnek látta, hogy a lóállításnak ezt a rendszerét megváltoztassa. 
A vezérkari főnök az 1882. december 21-én készített előterjesztésében rámutatott 

'•19 Az adatok az osztrák honvédelmi minisztérium cím és keltezés nélküli, feltehetően 1883 februárjában készült 
eriilékiratából származnak. MKSM 20—1/6—6 ex 1883. 

— 305 — 



arra, hogy az Oroszországgal való háború esetén Krakkót, Jaroslaut és Lemberget 
már az első napokban közvetlen orosz betörés fenyegeti, ami az egész osztrák-
magyar haderő felvonulását megakadályozhatja. Az orosz betörés csak úgy előzhető 
meg, ha az osztrák—magyar hadvezetés a veszélyeztetett pontokra részint a vasúti 
szállítás intenzív kihasználása, részint kedvezőbb lóelosztás révén már a mozgósítás 
első napjaiban hadműveletre kész erőket összpontosít.20 A lóelosztásban mutatkozó 
anomália kiküszöbölése igen egyszerűnek látszott: el kellett tekinteni a közjogi 
megfontolásokban gyökerező paritástól és a hiányzó lovakat a két országrészt el
választó határtól függetlenül onnan kellett beszerezni, ahonnan a leginkább célszerű. 
A közös hadügyminisztérium ezért tárgyalásokat kezdett a magyar honvédelmi mi
nisztériummal az 1873-as lóállítási törvény módosítása érdekében. A kezdeményezés 
magyar részről kedvező fogadtatásra talált — feltehetően azért, mert a lóexport nö
velésére láttak alkalmat —, és megállapodtak a vonatkozó paragrafusok újrafogal
mazásában. Rádaj7 magyar honvédelmi miniszter az 1883. február 6-i közös minisz
tertanácson ismertette a törvény harmadik paragrafusának új szövegét, amely sze
rint abban az esetben, ha valamely katonai kerület mozgósításkor nem tudja ki
állítani a szükséges lómennyiséget, akkor a hiány egĵ  szomszédos katonai kerület
ből pótolható, függetlenül attól, hogy ez a katonai kerület mely országrészhez tar
tozik.21 A módosításhoz azonban az osztrák kormány beleegyezésére is szükség volt, 
és ez nem adódott magától érthetődően. Welsersheimb osztrák honvédelmi minisz
ter az uralkodó elnöklete alatt 1883. március 4-én tartott tanácskozáson22 előadta, 
hogy az osztrák kormány helyzete bizonytalan és fél a módosítás ügyében esetleg 
kirobbanó parlamenti vitától. Biztosította viszont az uralkodót, hogy az osztrák 
kormány hajlandó úgy értelmezni a lóállítási törvényt, ahogy azt a tervezett módo
sítás kilátásba helyezi. Miután a közös hadügyminiszter kételyét fejezte ki abban a 
tekintetben, hogy a magyar kormány törvénymódosítás nélkül hozzájárulását adná 
az ilyen eljáráshoz, az uralkodó azzal zárta a tanácskozást, hogy Fejérvárytól, az 
új honvédelmi minisztertől kell informálódni a magyar kormány álláspontjáról. 
Ha a magyar kormány nem mutat hajlandóságot, akkor folytatni kell a törvény 
módosításával kapcsolatos tárgyalásokat. 

A magyar kormány valóban nem mutatott hajlandóságot, és így került a lóállítási 
törvény ügye 1883. november 25-én újra a közös minisztertanács napirendjére. 
Bylandt-Rheidt közös hadügyminiszter elég rezignáltán számolt be arról, hogy a 
törvény módosításával kapcsolatos tárgyalások nem vezettek eredményre. A magyar 
kormány elfogadta a közös hadügyminisztérium által javasolt módosítást — abban 
az értelemben, ahogy arról Ráday magyar honvédelmi miniszter is beszélt —, az 
osztrák viszont nem, az újabb változatot pedig a magyar kormány utasította vissza. 
A nézeteltérések abban csúcsosodtak, hogy a magyar kormány nem egyezett bele, 
hogy Magyarországon a közös hadügyminisztérium közegei derítsék ki az egyes 
katonai körzetek által kiállítható lómennyiséget, az osztrák kormány viszont ehhez 
az eljárásmódhoz ragaszkodott.23 Feltehetően ez csak ürügy volt az osztrák kormány 
részéről, amivel a fentebb érintett belpolitikai természetű fenntartásait leplezte. 
Az ügyben sokkal inkább illetékes közös hadügyminisztérium elfogadhatónak találta 
a magyar változatot, és Welsersheimb nem is tartotta célszerűnek, hogy a közÖö 
minisztertanácson erre a vonatkozásra kitérjen. Tisza Kálmán viszont szükségesnek 
látta kijelenteni, hogy ha a közös hadügyminisztérium derítené ki a lovak számát, 
akkor ezzel egyfajta végrehajtó hatalmat gyakorolna, ami az állami alaptörvénnyel 

20 V. ö. 5-ös jegyzet. 
21 Gem. Ministerrat vom 6 Februar 1883. RMRZ 312. MKSM. 20—1/6—5 von 1883. 
22 Protokoll die unter AH. Vorsitze Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät am. 4. März 1883 stattgehabte Beratung 

über die Verbesserung der Pierdesteilung im Mobilisirungsfalle. MKSM 20—1/6—6 ex 1883. 
23 Ezekről a tárgyalásokról tájékoztat egy Pferdesellungsgesetz címet viselő, szerző és dátum nélküli, megállapít

hatóan 1883 november végén készült emlékirat. MKSM Sep. Fase. 69. N° 32. 
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(nyilván az 1867. évi XII. törvénycikkel) összeegyeztethetetlen. Eléggé erőltetett 
argumentáció volt ez, hiszen a magyarországi hadkötelesekkel a közös hadügy
miniszter diszponált, amivel aztán tényleg végrehajtó hatalmat gyakorolt, de nem 
az érvelés logikája, hanem súlya számított. A magyar közjogi makacsság és az osztrák 
kétszínűség tökéletes patthelyzetet teremtett, és nem volt kilátás arra, hogy a 
holtpontról elmozduljanak. Az uralkodó hiába zárta azzal a felhívással a tanács
kozást, hogy a miniszterek személyes megbeszéléssel végre küszöböljék ki a differen
ciákat, a további tárgyalások sem vezettek eredményre. Az 1873-as törvények moz
gósítást megnehezítő paragrafusai továbbra is érvényben maradtak, és az ebből 
származó nehézségeket csak némiképp csökkentette, hogy az éves lósorozási terve
ket úgy állították össze, hogy a pótlás céljaira szolgáló lovak a lehető legrövidebb 
úton jussanak el az alakulatokhoz. 

A hadiszolgálmányokra vonatkozó törvény 

Háború esetén a hadsereg nemcsak a lakosság lóállományának egy részét vette 
igénybe, hanem szekereire és fogataira is igényt tartott. Az indok erre ugyanaz volt, 
mint a lovak besorozásánál : a békében meglévő katonai készlet mozgósítás esetén 
elégtelennek bizonyult. A lakosság fogatolt járműveit, amelyeket többnyire a jármű 
tulajdonosa, de mindenképpen polgári kocsis hajtott, egy-egy polgári kalauz fel
ügyelete alatt a csapatvonathoz osztották be, és az alakulat élelmiszer-, lőszer- és 
egyéb készleteinek szállítására alkalmazták. A járművek egy részét, az ún. elő
fogatokat csak fél, vagy egész napra használták, másik részét, amit országos jár
műveknek neveztek, meghatározatlan időre vették igénybe, és ezek a fogatok, haj
tóikkal együtt, az igénybevétel időtartamára a hadsereg kötelékébe tartoztak. A sze
mélyek igénybevételéért és a fogatok használatáért a hadsereg pénzilletéket fizetett. 
Ez az egész mechanizmus azonban, a leállítástól eltérően, nem volt törvénnyel sza
bályozva. A boszniai okkupáció alkalmával a magyar kormány rendeleti úton bo
csátott nagyszámú fogatot a hadsereg rendelkezésére, de ez a szabályozás akkor 
csak ideiglenes érvénnyel bírt. A közös hadügyminisztérium, amely már régóta sze
retett volna ezen a téren is tisztázott jogi viszonyokat teremteni, és már ekkorra 
készen volt egy tervezettel, az 1878-as tapasztalatok hatására intenzív tevékeny
ségbe kezdett, és a végrehajtási utasítással együtt kidolgozta a fuvarok igénybe
vételéről szóló törvénytervezetet. A két kormánnyal, illetve az összes érdekelt mi
nisztériummal való egyeztetés szokásos lassúsága miatt azonban az ügy négy évvel 
az okkupáció után is még csak az előkészület stádiumában tartott.24 A hadiszolgál
mányokra vonatkozó törvény ügye akkor kapott újabb lendületet, amikor a vezér
kar is érdeklődni kezdett, minthogy az Oroszország elleni felvonulási tervbe a pol
gári járművek igen nagy számát is belekalkulálta. Az uralkodó 1883. január 13-án 
jóvá hagyta a vezérkari főnöknek azt az előterjesztését, amely 74 900 polgári jármű 
igénybevételét irányozta elő, amelyből 61 500-at Galíciának, 13 400-at pedig Ma
gyarországnak kellett kiállítania.25 

A hadiszolgálmányokról szóló törvény tető alá hozása, miként a népfelkelési- és 
lóállítási törvény elintézése, ilyenformán sürgőssé vált, és az uralkodó 1883. feb
ruár 4-én ezt a kérdést is a közös minisztertanács napirendjére tűzte.26 A közös had
ügyminisztérium képviselője itt arról referált, hogy a törvénytervezet készen áll, 
és azt a kormányok elé történő előterjesztés céljából átadták a honvédelmi minisz-

24 Wagner, Walter: Geschichte des k. k. Kriegsministeriums. I I . k. 1866—1888. Wien—Graz—München, 1971. 
178. o. 

25 Vortrag des Chefs des Generalstabes dd° 29 April 1883 hinsichtlich des Aufmarsch-Elaborates für den Kriegsfall 
gegen Russland. MKSM 69—2/1—3 ex 1883. 

26 V. ö. 6-os jegyzet. 
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tereknek. A jelenlévő két honvédelmi miniszter ezt megerősítette, de Ráday azt is 
hozzátette, hogy a magyar minisztertanács nem tárgyalta még részletesen az ügyet, 
Welsersheimb pedig azt jelezte, még eldöntetlen, hogy azzal először a minisz
tertanács, avagy a közös minisztertanács foglalkozzon. Mindezekből úgy tűnt, hogy 
csak menetrendi és ügyrendi problémákról van szó, Tisza Kálmán kétszeri hozzá
szólásából azonban érzékelni lehetett, hogy a magyar kormány a dolog érdemi részét 
is latolgatja. A magyar miniszterelnök ugyan kijelentette, nem kétli, hogy 
szükség van egy ilyen törvényre, és azt is megígérte, hogy megtárgyalják a törvény
tervezetet, de egyúttal arra is utalt, hogy alaposan meg kell fontolni a dolgot, és a 
lehetséges parlamenti nehézségekre is tekintettel kell lenni. A törvény létrejötte 
szempontjából ez a megszorítás nem volt éppen biztató előjel. Hogy a jelenlevők 
mégsem reagáltak Tisza fenntartásaira, az azért lehetett, mert a magyar miniszter
elnök azt is közölte, hogy ha a háború hirtelen kitörne, mindazt, amiben megállapod
tak, rendeleti úton is életbe lehet léptetni. Vita abból kerekedett, hogy a hadügy
minisztérium képviselője már békében kiadandónak vélte a szóban forgó rendeletet, 
•a vezérkari főnök pedig szükségesnek tartotta a hadi szolgálatra alkalmas szekerek 
számbavételét, Tisza viszont az emiatt keletkező nyugtalanságtól tartva csupán a 
kéz alatt történő adatgyűjtést vélte megengedhetőnek. Az uralkodó ezt a vitát azzal 
zárta, hogy amint az évenkinti lószámlálásnak, a szekérszámlálásnak sem kell senkit 
nyugtalanítania, de egyébként az egész ügyben nem hozott érdemleges határozatot. 
Az 1883. november 11-i közös minisztertanácson,27 amelyen a magyar kormány 
képviselői nem vettek részt, a kérdésnek csak az a vonatkozása került elő, hogy a 
galíciai helytartóval, nyilvánosságra hozás céljából, közöljék-e az igénybe veendő 
szekerek mennyiségét. A katonai vezetők kivétel nélkül a közlés szükségessége mel
lett nyilatkoztak, Kálnoky közös külügyminiszter azonban bizonyos fenntartásokat 
fogalmazott meg, és azt ajánlotta, hogy a feltűnéskeltés elkerülése céljából Morva
országban és másutt is hozzák nyilvánosságra a vonatkozó adatokat. Végül a galí
ciai szekérszám publikálásában állapodtak meg. 

Az 1883. november 25-i közös minisztertanácson28 aztán kiderült, hogy Tisza 
Kálmán korábbi latolgatásának mi volt a tartalma. Bylandt-Rheidt közös hadügy
miniszter a legutóbbi bizottsági tárgyalásra utalva beszámolt arról, hogy a magyar 
kormány csupán rövid törvényt akar, és a súlyt a végrehajtási utasításra akarja 
helyezni. Egyúttal azt is közölte, hogy a bizottság a magyar tervezetet elfogadta 
tárgyalási alapnak, és azt szem előtt tartva átdolgozták a végrehajtási utasítást, 
amit aztán mindkét kormánynak megküldték. A magyar kormány még nem vála
szolt, az osztrák kormány viszont kifogást emelt a kártérítés javasolt módozata 
ellen. Tisza a magyar kormány rendkívüli elfoglaltságára utalva exkuzálta magát, 
de a közös minisztertanács a magyar válasz híján nem tudott előbbre lépni. Annak 
a hosszú eszmecserének, amely arról folyt, hogy a törvény szükséges ugyan, mert 
anélkül szabálytalan az előkészületek foganatosítása, ugyanakkor nehéz azt már 
béke idején létrehozni, nem volt semmi gyakorlati haszna. Az 1884. november 20-i 
közös minisztertanácson más szereposztásban megismétlődött az egy évvel korábbi 
színjáték.29 Bylandt-Rheidt közölte, hogy a magyar tervezet megérkezett, ami ellen 
neki semmilyen érdemleges kifogása nincs, de az osztrák kormány adós maradt a 
válasszal. Az új szereposztásnak megfelelően most Welsersheimb mentegetőzött 
azzal, hogy az illetékes minisztériumok közül még a pénzügyminisztérium állásfog
lalását várja, de a közös minisztertanács ebben az ügyben továbbra is zátonyon volt. 
A vezérkari főnök fenyegető kijelentése, hogy mozgósítás esetén a hadsereg szükség
leteit törvényes határozatok nélkül is kielégítik, és a magyar miniszterelnök ritkaság-

27 Gem. Ministerrat vom 11. November 1883. MKSM 20—1/13—2 de 1883. RME.Z 316. 
28 Uo. 25. November 1883. MKSM 20—0/14—2 de 1883. RMKZ 317. 
29 üo . 20. November 1884. MKSM 21—1/12—2 de 1884. 
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számba menő nyilatkozata, hogy a törvény létrejötte a hadsereg biztonságos és 
zavartalan teljesítése céljából erősen kívánatos — más szempontból érdemes a figye
lemre. Az uralkodó zárszava, hogy mielőbb fejezzék be a tárgyalásokat, a kétszeri 
terméketlen eszmecsere után szinte könyörgésnek hatott. 

Az osztrák és a magyar kormány közötti nézetkülönbség, ami miatt a hadiszol-
gálmányok ügye a közös minisztertanácson kétszer is megfeneklett, az igénybevé
telért fizetendő kártérítés módozatában jelentkezett. Hogy a következő években 
tőrtént-e valami a nézetkülönbség eloszlatása érdekében, annak nincs nyoma a 
közös minisztertanács jegyzőkönyveiben, de a magyar minisztertanács aktáiban 
sem. Feltehető, hogy az egyideig folytatott eredménytelen tárgyalások után mind
két kormány ad acta tette az ügyet, a hadvezetés meg bizonyára a vezérkari főnök 
azon kijelentéséhez tartotta magát, hogy mozgósítás esetén a hadsereg szükségleteit 
törvény nélkül is kielégítik. Az ügy az 1886—87 fordulóján keletkezett háborús vál
ság következtében került ismét szőnyegre.30 És ekkor az is kiderült, hogy a két kor
mány közötti nézetkülönbség még mindig fennáll : az osztrák kormány a közös had
ügyminisztériumban székelő bizottságot tartotta kompetensnek a kárigények el
bírálására, a magyar kormány viszont a honvédelmi minisztérium illetékességéhez 
ragaszkodott.31 Argumentum volt bőven mindkét álláspont alátámasztására. Osztrák 
részről egyebek mellett azzal érveltek, hogy a kárigények kielégítése a közös költség
vetés terhére történik, magyar részről meg azzal, hogy a javasolt eljárás egyszer már 
bevált, de az ügy kapcsán tulajdonképpen politikai eszmék: az osztrák birodalmi 
reminiszcenciák és a magyar szuverenitási aggodalmak ütköztek meg egymással. 
Csak ez lehet a magyarázata annak, hogy ebben a tisztára formális kérdésben mind
két kormány görcsösen ragaszkodott álláspontjához, és a több mint egy évig tartó 
üzenetváltás, amely a magyar minisztertanács jegyzőkönyveiből nyomon követhető, 
jó ideig semmilyen eredményre nem vezetett.32 Közben az ügy még egyszer a közös 
minisztertanács elé került (abban a stádiumban, amikor az osztrák kormány azt 
javasolta, hogy a kártérítésre vonatkozó paragrafusokat egyszerűen hagyják ki a 
rendelettervezetből, amit a magyar kormány természetesen nem fogadott el), de 
ezen a fórumon sem történt más, mint az álláspontok kifejtése és megindoklása.33 

A gordiuszi csomót végül úgy vágták ketté, hogy egy főbizottság és két albizottság 
létrehozásában állapodtak meg, és ezt a megoldást mindkét kormány úgy foghatta 
fel, mint saját elképzeléseinek megvalósulását. A magyar kormány 1888. március 
17-én megbízta a honvédelmi minisztert, hogy a rendelettervezetet véglegesen fo
galmazza meg, hogy az a törvényhozástól nyert felhatalmazás alapján szükség 
esetén kiadásra kerülhessen.34 

A katonaözvegyek és -árvák ellátásáról szóló törvény 

A hadsereg tömegszerüségének és mozgékonyságának növelését célzó törvény
javaslatokkal egyidejűleg a katonaözvegyek és -árvák ellátásáról szóló törvény ter
vezete is a közös minisztertanács elé került, és a testület azt három alkalommal is 

ao TJo. 5. Januar 1887. RMRZ 335 —* Gem. Ministerrat vom 29. Januar 1887. RMRZ 337. — Gem. 
Ministerrat vom 30. Januar 1887. RMRZ 338. — A közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek levéltári lelőhelye : Haus —• 
Hof und Staatsarchiv. Ministerium des Aeussern. Politisches Archiv. XL. Interna. Az idézett jegyzőkönyvek doboz
száma: K. 293. (1882—1883-as évek), K. 294. (1884—1887), K. 295. (1888—1890), K. 296. (1891—1894), K. 297. (1895— 
1896). A továbbiakban, amennyiben az idézett jegyzőkönyvek ezekben a dobozokban találhatók, csak a jegyzőköny
vek dátumát és RMRZ számát adjuk meg. 

31 2/MT. Magyar minisztertanács 1887. január 14. 8. A hadiszolgálmányokra vonatkozó törvényjavaslat és ren
deletről. OL. K. 27. 41. doboz. — Magyar minisztertanács 1887. május 24. 5. Mozgósítás esetében kirendelendő fuva
rok iránti rendelet tárgyában. OL K. 27. 42. doboz. 

32 1/MT. Magyar minisztertanács 1888. január 2. — 2/MT. Magyar minisztertanács 1888. január 12. — 4/MT. 
Magyar minisztertanács 1888. február 2. — 5/MT. Magyar minisztertanács 1888. február 22. OL K. 27. 42—43. doboz. 

33 Gem. Ministerrat vom 5. Januar 1888. RMRZ 348. 
34 7/MT. Magyar minisztertanács 1888. március 17. 1. A mozgósítás alkalmával szükséges fuvarokról stb. szóló 

rendelet tárgyában. OL K. 27. 43. doboz. 
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tárgyalta.35 Az időbeni egyezés nem volt véletlen: a harci morálnak a törvény hatá
sától várt erősödése nagyon jól harmonizált a hadsereg hadrafoghatóságát növelő 
intézkedésekkel. A törvénytervezet azonban előbb bizonyos elvi fenntartásokba üt
között : mindkét kormány azt akarta, hogy amiak hatálya csak a háborúban elesett 
katonák hátramaradottjaira terjedjen ki, majd amikor ettől elálltak, az osztrák 
kormány pénzügyi jellegű ellenvetéseket fogalmazott meg. Dunajewski osztrák 
pénzügyminiszter azzal érvelt, hogy a hadkötelezettség alól mentesített személyek 
befizetéseiből képzett ún. hadmentességi díjalap elégtelen a törvény végrehajtásá
hoz, ezért azt javasolta, hogy a hadsereg kötelékébe tartozó hivatalnokok ebben a 
tekintetben az államhivatalnokokkal kerüljenek azonos elbánás alá. Ebből aztán 
megint hosszú ideig tartó tárgyalássorozat és egyeztetés következett, úgy hogy a 
szóbanforgó törvény csak 1887 áprilisában lépett hatályba,36 és az osztrák kormány 
álláspontjának megfelelően a katonák (a hadsereg, a haditengerészet, a két honvéd
ség és a népfelkelés tisztikarának és legénységének) hátramaradottjaira korláto
zódott. 

A katonai orvosi akadémia 

A katonai orvosi akadémia, az 1786-ban alapított és 1874-ben feloszlatott Josephi-
num visszaállítása, amelynek pénzügyi fedezetét a közös hadügyminiszter beépí
tette az 1885-ös hadügyi költségvetésbe, nem kívánt törvényes rendezést, de ez a 
javaslat is a hadsereg számbeli erősítésének elgondolásával állt összefüggésben. 
A hadvezetés ugyanis az egészségügyi okokból mentesített sorkötelesek túl nagy 
számát nem kis mértékben annak tulajdonította, hogy a vizsgálatot végző katona^ 
orvosok nem viseltetnek kellő odaadással a hadsereg ügye iránt. Bylandt-Rheidt 
közös hadügyminiszter a közös minisztertanácson egyebek mellett azzal érvelt a 
költségvetési tétel mellett, hogy a katonai orvosi akadémiáról kikerülő orvosok ré
vén majd megszüntethetők lesznek a sorozásoknál tapasztalható visszaélések.37 A Ja
vaslat azonban, amint várható volt, a magyar kormány ellenkezésével találkozott, 
így az uralkodó elnöklete alatt 1884. szeptember 26-án tartott újabb tanácskozás is 
csak annyi eredményt hozott, hogy a végleges döntést a magyar kultuszminiszter állás
foglalásától tették függővé.38 Trefort Ágoston magyar kultuszminiszter az 1885. 
április 11-én tartott magyar minisztertanácson tett előterjesztésében a Josephinuni 
újbóli felállítását Magyarország kulturális önállóságába, sőt politikai és nemzeti 
érdekeibe ütközőnek nevezte, és a javaslat határozott visszautasítását indítványoz
ta.39 Ezek után a katonai orvosi akadémiának semmi esélye sem maradt, és az ügy 
nem is került többé a közös minisztertanács elé. Az uralkodó azonban még évek 
múlva is neheztelt Trefortra, hogy a Josephinum visszaállítását megakadályozta.40 

Az 1886—1887 fordulóján foganatosított 
katonai intézkedések 

A Monarchia külpolitikai és katonai vezetését 1885 őszétől egészen 1888 tavaszáig 
terjedően a Bulgária és Kelet-Rumélia egyesüléséből keletkezett ún. bolgár válság 
és az abból adódható osztrák-magyar—orosz háború lehetősége foglalkoztatta. 

35 Gem. Ministerrat vom 6. Februar 1883. RMRZ 312. MKSM 20—1/6—5 vom 1883. — Gem. Ministerrat vom 25. 
November 1883. RMRZ 317. — Gem. Ministerrat vom 20. November 1884. 

36 Ausztriában az 1887 április 27-i törvény, Magyarországon az 1887. évi XX. törvénycikk. 
37 Gem. Ministerrat vom 24. September 1884. RMRZ 318. 
38 Uo. 26. September 1884. RMRZ 320. 
39 8/MT. Magyar minisztertanács 1885. április 11.1 . A katonai orvosi karban mutatkozó hiány orvoslása s egy har

madik orvosi egyetem felállítása kérdésében. OL K. 27. 39. doboz. 
40 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner kais. und könig Apost. Majestät, in der königl. Burg zu Ofen, am 

17. Juni 1888 stattgehabten Conferenz. MKSM 20—1/4 ex 1888. 
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A vezérkari főnök 1886. december l-jén hosszú emlékiratban elemezte a katonai-
politikai helyzetet.41 Abból indult ki, hogy a balkáni fejlemények miatt az Orosz
országgal való háború sem kizárt, és hogy ezt a háborút a Monarchiának, a német 
vezérkar újabb hadműveleti elgondolásai következtében,42 jóval kisebb német köz
reműködéssel kell megvívnia, mint ahogy korábban feltételezték. Leszögezte, hogy 
az a terv, amely szerint a német vezérkar a mozgósítás huszadik napján 35, az oszt
rák—magyar vezérkar a mozgósítás huszonötödik napján 34 gj-alogos hadosztályt 
összpontosít, és ezzel az oroszokkal szemben 69:62 arányú túlsúlyt képezve gyors 
döntést erőszakol ki, elveszítette aktualitását. Az új szituációból adódó lehetősége
ket számba véve a vezérkari főnök három eshetőséggel számolt : Oroszország javára 
billenő erőegyensúllyal, ha a német haderő az orosz haderő felét leköti; osztrák— 
magyar vereséggel, ha a Monarchiának egyedül kell harcolnia; és végül teljes ka
tasztrófával, ha a Monarchiának olasz beavatkozás következtében két frontra kell 
erőit megosztania. A szkeptikus helyzetelemzés egyetlen gyakorlati következtetés
sel zárult: tisztázni kell, hogy az osztrák—magyar hadvezetés milyen mértékű 
német közreműködésre számíthat, mert az előkészületeket ennek megfelelően kell 
foganatosítania. A dolog természetéből adódóan azonban ez is inkább a diplomácia, 
mint a hadvezetés tevékenységi körébe tartozott. 

A mindig is tettrekész és energikus vezérkari főnök azonban néhány nap múlva 
kiemelkedett a letargiából és emlékiratok egész sorozatában vázolta fel a hadve
zetés feladatait, bármilyen körülmények között is kell a Monarchiának a háborút 
megvívnia. Az első emlékiratban, amely az „Előkészítő intézkedések az Orosz
ország elleni háborúra" címet viselte,43 a tennivalókat, a háború bizonyosságától 
függően, három csoportba sorolta. Az első csoportban az azonnal végrehajtandó 
intézkedéseket részletezte, és tizenkét pontba szedve az alakulatok hadrafogható
ságának elérésétől, a fegyverkezésen át, a várható hadműveleti térség előkészíté
séig, mindenre kiterjeszkedett. Egyebek mellett a szabadságoltak berendelését, az 
újoncok határidő előtti behívását, lovak vásárlását, az erődök védelmi állapotba 
való helyezését, a vasutak átbocsátó képességének növelését, a fegyver- és lőszerkész
let kiegészítését, élelmiszerkészlet felhalmozását, és az egészségügyi szolgálat meg
szervezését irányozta elő. A második csoportba azokat az intézkedéseket sorolta 
fel, amelyeknek meghozatalát a tavasz során előállható fenyegető hebyzet alkalmá
val tartott szükségesnek. It t már a tüzérségi és lovassági tartalékosok egy részének, 
valamint a galíciai alakulatok tartalékosainak behívásáról és rendkívül nagyarányú 
lóvásárlásról volt szó, úgyszintén az egész hadsereg ellátását szolgáló élelmiszerkész
let felhalmozásáról. Végül a harmadik csoportban azok a tervezett intézkedések 
szerepeltek, amelyek a háború bizonyossága esetén váltak aktuálissá, feltételezve, 
hogy a viszonyok nem teszik lehetővé az általános mozgósítás elrendelését. Jelentős 
behívásokat és csapatmozgatásokat irányzott elő: a gyalogos egységek, különös
képp a galíciai alakulatok hadilétszámának kialakítását, a veszélyeztetett határ
menti területeken minden behívás foganatosítását, nagyszámú lovasság és az erőd
tüzérség Galíciába történő áthelyezését, úgyszintén a vasúti hadimenetrendre való 
áttérés előkészítését. Hogy milyennek várta a vezérkari főnök a bekövetkező há
borút, lemérhető azon, hogy Bécs, Budapest és Komárom hadműveleti erődítését is 
előirányozta. A hadsereg felkészítését szolgáló intézkedések mellett a vezérkari 
főnök a népfelkelés felállítását is tervbe vette, és az ügy fontosságára való tekintet
tel ennek külön emlékiratot szentelt.44 Régi meggyőződése volt ugyanis, hogy ki-

41 Über die militärisch-politische Lage. Wien, am lten Dezember 1886. Beck FML. MKSM Sep. Fase. 69. N° 29. 
42 Canis, Eonrad: Bismarck und Waldersee. Die aussenpolitischen Krisenerscheinungen und das Verhalten des 

Generalstabes. Berlin, 1980.190—192. o. 
43 Vorbereitungsmassnahmen für einen Krieg mit Russland. Wien, 12. Januar 1887. MKSM Sep. Fase. 69. N i l . 
44 Vorsorgen hinsichtlich des Landsturmes als Vorbereitung für den Krieg mit Russland. Wien, den 11. Dezember 

1886. Beck FML. MKSM Sep. Fase. 69. N°l l . és MKSM 20—1/11—2 de 1886. 
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szolgált legénységből létrehozott népfelkelő alakulatok a front közelében hasznosan 
tehermentesíthetik a hadsereget, és elősegíthetik, hogy az minden erejével a döntő 
pontra koncentráljon.45 Ennek megfelelően, hogy most a háború valószínűségével, 
esetleg bizonyosságával kellett számolni, nagyszámú népfelkelő zászlóalj felállítását 
irányozta elő. Ausztriában 67, Magyarországon 60 gyalogos zászlóalj felállításával 
számolt (ebből 48-at Gahciának, 28-at pedig Erdélynek kellett kiállítania), ezen 
kívül még 39, illetve 46 gyalogos pótzászlóalj keret létrehozását és lovas századok 
felállítását is tervbe vette. Az emlékiratban részletesen felsorolta mindazokat az 
intézkedéseket, amelyek a létrehozandó alakulatok fegyverrel és felszereléssel való 
ellátásához szükségesek, úgyszintén a behívás és a bevonulás módozatait. Végül ki
mutatást készített mindazon intézkedésekről, amelyek a vasúti hadimenetrend 
életbe léptetéséhez, illetve a hadseregnek a vasúton történő felvonulásához szük
ségesek.46 

A vezérkari főnök emlékiratai megtárgyalás és jóváhagyás céljából az uralkodó 
elnöklete alatt tartott katonai konferenciák elé kerültek. Az 1886. december 17-i 
tanácskozáson, amelyen a közös hadügyminiszter, a vezérkari főnök a két honvé
delmi miniszter és a katonai kancellária vezetője vett részt, a népfelkelés felállítá
sáról szóló javaslatot vitatták meg.47 A dolog érdemi részét érintő ellenvetés nem 
hangzott el, és a megjegyzések a kivitelezés módozataira vonatkoztak. Az alakulatok 
felállításával kapcsolatosan Welsersheimb a hadsereg tartalékosainak és a népfel
kelőknek egyidőben történő bevonulását kifogásolta, Fejérváry pedig az erdélyi 
román nemzetiségű zászlóaljak felállítása miatt aggodalmaskodott, és mindketten 
problémákat jeleztek a lovas századok létrehozását illetően, az uralkodó azonban 
a vezérkari főnök emlékirata értelmében döntött. A magyar honvédelmi miniszter 
kérésére csupán annyit helyezett kilátásba, hogy a lovasság felállítási költségeinek 
egy részét a közös hadügyminisztérium átvállalhatja. A behívások lebonyolítását 
tárgyalva mindkét honvédelmi miniszter újra jelezte, hogy a hadsereg, a két hon
védség és a népfelkelés egyidejű mozgósítása zűrzavarra vezethet, és az uralkodó, 
helyt adva ezeknek a fenntartásoknak, a behívási időpontok további tanulmányo
zása mellett döntött. Az egyéb részletkérdések megtárgyalása után a konferencia 
azzal a határozattal zárult, hogy a költségvetés elkészítése után az ügyet a kormá
nyok elé kell terjeszteni, azzal a céllal, hogy azok a költségek fedezéséről gondoskod
janak. Négy nap múlva, december 21-én újra együtt volt a katonai konferencia 
— ez alkalommal a hadsereg főfelügyelőjével kiegészítve, de a két honvédelmi mi
nisztert nélkülözve —, hogy az Oroszország elleni háborúval kapcsolatos előkészítő 
intézkedéseket megtárgyalja.48 Időközben a közös hadügyminisztérium kiszámította 
az első két csoportba sorolt intézkedések költségkihatását, így a konferencia a pénz
ügyi vonatkozásokra is tekintettel lehetett. A tanácskozáson a közös hadügymi
niszter teljes egyetértését fejezte ki a két első csoportba sorolt intézkedésekkel, fel
hívta a figyelmet arra, hogy a nagy költségkihatással járó készletbeszerzések ma
radandó értéket képviselnek, az erődítésekre fordított ugyancsak magas összegek 
azonban a béke fennmaradása esetén kárba vesznek. Azt is közölte, hogy a harma
dik csoportba foglalt intézkedésekkel, mivel azok már a mozgósításhoz tartoznak, 
költségvetési tekintetben nem foglalkozott. Az uralkodó az első csoportba foglalt 
intézkedéseket minősítette fontosnak, és azokat pontról-pontra megtárgyalva, ki-

45 V. ö. 12-es jegyzet. 
46 Verzeichnis über die zur Durchführung der Kriegsfahrordnung und des strategischen Aufmarsches im Kriegsfälle 

„B," auf nachfolgenden Eisenbahnen notwendigen Herstellungen. MKSM Sep. Fase. 69. N°l l . 
47 Protokoll am 17. Dezember 1886. unter Allerhöchstem Vorsitze stattgehabten comissionellen Beratung über 

jene Massnahmen welche behufs Formation von Landsturmabteilungen im Falle eines im Frühjahre 1887 eintretenden 
Kriege, in nächster Zeit zu treffen wären. MKSM 20—1/11—2 de 1886. 

48 Protokoll über die unter Allerhöchstem Vorsitze Seiner k. und k. Apostolischen Majestät am 21. Dezember 1886 
stattgehabten Konferenz, betreffend „Vorbereitungs-Massnahmen für den Krieg mit Kussland." MKSM 20—1/12—2 
de 1886. 
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sebb módosításokkal, jóváhagyta. A leglényegesebb módosítás az volt, hogy a vas
útépítésre előirányzott 3,7 millió forintot törölte a közös hadügyminisztérium költ
ségvetéséből, valamint az, hogy a közös hadügyminiszter javaslatának megfelelően 
egyenruha vásárlásra még 5,2 millió forintot beiktatott. A második és harmadik 
csoportba foglalt intézkedésekkel kapcsolatban az uralkodó aggodalmát fejezte ki, 
hogy azok provokatív jellegűek és Oroszországot ellenlépésre késztethetik, a vezér
kari főnök viszont azt hangsúlyozta, hogy háború kirobbanása esetén ezeket az 
intézkedéseket az Oroszországgal szomszédos területeken már nem lehet foganato
sítani. Mindenesetre az ebbe a két csoportba sorolt intézkedéseket is végigbeszélték, 
és az uralkodó azokból a leginkább alarmírozó jellegűeket, így a Galíciába történő 
csapatáthelyezéseket és az ott foganatosítandó behívásokat törölte. A konferencia 
azzal a megállapodással zárult, hogy az uralkodó, az intézkedések költségeinek fe
dezését megtárgyalandó, a következő héten minisztertanácsot hív össze, és az első 
csoportba sorolt intézkedések költségkimutatását a miniszterek kezébe adják. A má
sodik és harmadik csoportba foglalt intézkedések még revideálás és további meg
beszélés tárgyát képezik, és a minisztereknek ezekről nem kell információkkal ren
delkezniük. 

Az uralkodó által kilátásba helyezett közös minisztertanács csak jó két hét múlva, 
1887. január 5-én ült össze.49 A tanácskozáson résztvevő kormányfők és miniszterek 
azonban nem itt találkoztak először a hadvezetés költségigényeivel. A közös kül
ügyminiszter megnyitójából kiderül, hogy az utóbbi napokban előzetes megbeszé
lések zajlottak le, amelyeken megállapítást nyert, hogy tavasszal, vagy nyáron lehet
séges a háború kirobbanása, és a kormányoknak foglalkozniuk kell azzal, hogy a 
hadvezetés költségigényeit hogyan elégítsék ki. A mostani konferenciának is az a 
feladata, hogy a pénzeszközök előteremtésének módozatairól gondoskodjék. A prob
lémának ez a felvezetése a résztvevők körében nem szült visszatetszést, feltehetően 
azért nem, mert a kormányok az előzetes megbeszéléseken mind a háborút prog
nosztizáló helyzetelemzéssel, mind a meghozandó katonai intézkedésekkel kapcso
latosan egyetértésüket fejezték ki. Mindenesetre az alkotmányosság súlyos fogya
tékosságaira vall, hogy a katonai intézkedések külpolitikai kihatását nem a két kor
mányfő, de még csak nem is a közös külügyminiszter, hanem az uralkodó mérlegelte, 
és hogy a kormányok egyetértésüket, ha ilyenre egyáltalán sor került, nem a közös 
minisztertanácson, hanem informális úton nyilvánították ki. De akárhogy is volt, 
január 5-én csak a költségekről és azok fedezéséről kezdtek tanácskozni. Bylandt-
Rheidt a hadsereg igényeit közölte, amelyek rögtöni 23 millió forintra és további 
26 millióra rúgtak, a két honvédelmi miniszter pedig a honvédség és a népfelkelés 
költségeit ismertette, amelyek Ausztriában maximálisan 13,9, minimálisan 11,8, 
Magyarországon pedig 8,6 millió forintot tettek ki. A költségek fedezetének módo
zatait azonban nem volt olyan könnyű megtalálni, mint azokat a közös hadügy
minisztériumban összeállítani, és a végleges döntés még három újabb tanácskozás 
után50 csak január végére született meg. 

A hadvezetés kétféle, a hadseregre illetve a népfelkelésre vonatkozó költségigényét 
a közös minisztertanács minden alkalommal együtt tárgyalta, az áttekinthetőség 
szempontjából azonban célszerűbb, ha azokat külön-külön mutatjuk be. A had
seregre fordítandó 23 millió forint fedezése esetében — amelyből a közös hadügy
miniszter 16,2 millióra rögtöni felhatalmazást kért és kapott, már a január 5-i ta
nácskozáson kialakult az osztrák és a magyar kormány ellentétes álláspontja. 
A magyar pénzügyminiszter a kiadások fedezésére a közös költségvetésbe befizetett 

49 Gem. Ministerrat vom 5. Januar 1887. RMRZ 335. 
50 Uo. 7. Januar 1887. RMRZ 336. — Gem. Ministerrat vom 29. Januar 1887. RMRZ 337. — 

Gem. Ministerrat vom 30. Januar 1887. RMRZ 338. 
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pénzek kamataiból képzett alapot, az ún. közös aktívákat indítványozta felhasz
nálni, az osztrák pénzügyminiszter viszont az osztrák, illetve a magyar költségve
tésből történő megelőlegezést ajánlotta. A magyar részről felmerült alternatív indít
ványt, hogy akkor a delegációkat hívják össze rendkívüli ülésre, a közös külügy
miniszter külpolitikai meggondolásból nem tartotta elfogadhatónak. A közös ak
tívák felhasználásáról szóló hosszú vita, amibe Kállay közös pénzügyminiszter az 
1870-es precedenst is belevitte, nem vezetett semmilyen eredményre. Az uralkodó 
elnöklete alatt tartott január 7-i ülésén nem történt egyéb, mint az álláspontok 
"újbóli kifejtése és megindoklása, és az uralkodó már ekkor azzal zárta a vitát, hogy 
ha a két kormány között nem jön létre megállapodás, akkor össze kell hívni a dele
gációkat. A január 14-i magyar minisztertanács is a delegációk összehívása mellett 
szavazott, és a január 29-i közös minisztertanács, ahol röviden érintették a prob
lémát, ugyanerre a megállapodásra jutott. Az uralkodó elnöklete alatt tartott ja
nuár 30-i tanácskozáson nem a két kormány álláspontjában, hanem a közös had
ügyminisztérium költségigényében történt változás. Bylandt-Rheidt azt jelentette 
be, hogy a későbbi szükségletek fedezésére nem lesz elég az eredetileg előirányzott 
26 millió forint, és a számítások elvégzése után valószínűleg magasabb költségigény
nyel fog fellépni. A közös hadügyminiszter eljárásáról nem lehet egészen tiszta ké
pet alkotni. Az uralkodó elnöklete alatt tartott december 21-i katonai tanácskozá
son eredetileg 52 millióról volt szó (32,3 + 19,7 megosztásban), és végül ugyanez az 
összeg ment javaslatként a delegációk elé, feltehető ezért a hadvezetés — ki 
tudja miért — eleinte nem terítette ki egészen kártyáit. De ezen a tanácskozáson 
végül megszületett a döntés: a költségigényeket a delegáció rendkívüli ülésszaka 
elé kell terjeszteni. A magyar miniszterelnök az osztrák pénzügyminiszter egyet
értésével közben még azt javasolta, hogy a delegáció felhatalmazása csak a rögtöni 
szükségletek fedezésére vonatkozzék, és a hadügyminiszter a további előirányzott 
összeget (itt még 23-)-26 milliós megosztás szerepelt) csak a külpolitikai helyzet 
romlása esetén, a kormányok beleegyezésével vehesse igénybe. Az uralkodó és a 
közös hadügyminiszter, figyelmetlenségből, vagy számításból, nem emelt szót a 
javaslat ellen, nem sejtve még, hogy ezzel milyen parazsat vettek a fejükre. 

A népfelkelés létrehozásának és a honvédség kiegészítésének költségei, amelyet 
a honvédelmi miniszterek a január 5-i tanácskozáson előterjesztettek, a vezérkari 
főnök eredeti tervezetétől eltérően 104 osztrák és 106 magyar gyalogos zászlóalj, 
valamint 50 magyar lovasszázad felállítására vonatkoztak. A konferencia abban 
hamar megállapodott, hogy ha sor kerül a költségigényeknek a törvényhozó testü
letek elé történő beterjesztésére, annak egyidejűleg és azonos indoklással kell tör
ténnie, és hogy a javaslat indoklásául szolgáló szempontokat a közös külügyminisz
ternek kell megadnia. A honvédség felfegyverzési módjáról, illetve a népfelkelés 
költségeiről beszélve azonban rögtön kiütköztek a két kormány közötti ellentétek 
Tisza kifogásolta, hogy az osztrák honvédelmi miniszter a Landwehr felfegyverzé
sére a közös hadsereg puskáit akarja igénybe venni, és el is érte, hogy az csak költ
ségmegtérítéssel történhessék. Ugyanakkor Fejérváry a magyar miniszterelnök ál
láspontjával nehezen összeegveztethetően azt kérte, hogy miután Magyarország 
több népfelkelő alakulatot állít ki, mint Ausztria, a lovasság létrehozásának költ
ségeit részben a közös hadügyminisztérium viselje. Osztrák részről erre kíméletesen 
csak azt válaszolták, hogy az ilyen költségátvállalásra nincs törvényes alap. Ugyan
itt még Szapáry magyar pénzügyminiszter felvetette, hogy a népfelkelés költségeit 
nem lehetne-e úgy tagolni, mint a hadseregét, és először csak a legszükségesebb részt 
igénybe venni, de ezt a variációt nemcsak Welsersheimb, hanem Fejérváry is eluta
sította. A január 7-i tanácskozáson az uralkodó indokoltnak minősítette a magyar 
kormánynak a lovasság költségeivel kapcsolatos álláspontját, de az osztrák kormány 
törvényességi aggályai miatt döntésre nem került sor. Mint ahogy a törvényjavaslat 
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beterjesztésének időpontját sem határozták meg, már csak azért sem, mert a két 
pénzügyminiszter még további mérlegelést tartott szükségesnek. A január 14-i 
magyar minisztertanács megerősítette, hogy az ötven lovasszázadot a közös had
ügyminisztérium költségvetésének terhére kell kiállítani, de egyébként a kilátásba 
helyezett költségekhez hozzájárult. Ezek után némi meglepetést kelthet, hogy a 
január 29-i közös minisztertanácson Tisza azzal a kéréssel rukkolt elő, hogy a magyar 
kormánynak a gyalogos népfelkelő zászlóaljak felállítására eredetileg előirányzott 
összegnek csak kevesebb mint felét, azaz 2,5 millió forintot kelljen egyelőre előterem
tenie. Hogy milyen belső megállapodás alapján tette ezt a javaslatot, nem lehet 
tudni, mindenesetre az harmonizált »Szapáry korábbi ötletével. A magyar indítvány 
a vitát új irányba vitte, és a közös hadügyminiszternek hosszasan kellett érvel
nie a hadügyi tárca eredeti javaslata mellett, érveléséhez megnyerve a közös 
külügyminiszter és az osztrák miniszterelnök támogatását. Tiszát azonban nem 
lehetett meggyőzni, és fenntartotta, hogy javaslatát az uralkodó elnöklete alatt 
tartandó tanácskozáson is előterjeszti. Az eredeti vitában, a lovasság költségeinek 
ügyében csak annyi előrelépés történt, hogy a közös hadügyminiszter feltételesen 
elfogadta Fejérvárynak azt a javaslatát, hogy magyar részről 14 gyalogos zászló
aljjal kevesebbet, osztrák részről ugyanannyival többet állítsanak ki, ez esetben 
magyar részről felszerelik az ötven lovasszázadot — az osztrák kormány képviselői 
azonban nem nyilatkoztak. A január 30-i, az uralkodó elnöklete alatt tartott tanács
kozáson ez a probléma kompromisszummal oldódott meg: a közös hadügyminiszter 
javaslatára hozott uralkodó döntés alapján Magyarországnak kilenc gyalogos zászló
aljjal és húsz lovasszázaddal kevesebbet kellett kiállítania, és ezzel a két országrészre 
eső anyagi terhek kiegyenlítődtek. Tisza költségcsökkentési javaslatának azonban 
nem volt semmi esélye: az uralkodó, hosszasan indokolva álláspontját úgy döntött, 
hogy az egész költségigényt a törvényhozó testületek elé kell terjeszteni. 

Az uralkodó a beterjesztés időpontját is meghatározta, és úgy döntött, hogy annak 
február 10-én kell megtörténnie. Tisza kérésére ugyan még egy-két nap haladékot 
adott, és a február 7-i magyar minisztertanács kívánságának megfelelően abba is 
beleegyezett, hogy a kormányjavaslatot ne kelljen február 15. előtt beterjeszteni,51 

de ennek már nem volt érdemi jelentősége. A lényeg az volt, hogy a beterjesztett 
javaslatokat február 18-án mind a magyar képviselőház, mind az osztrák Reichsrat 
elfogadta. Az uralkodó február 24-én elégedetten nyilatkozott a bécsi német nagy
követnek a magyar képviselőházról, amely mint mondta, hazafias módon, egyhan
gúlag és zavaró megjegyzések nélkül szavazta meg a kormányelőterjesztést, és egy
úttal reményét fejezte ki, hogy a hadügyi tárca rendkívüli igényei kapcsán majd a 
delegációk is hasonló magatartást tanúsítanak.52 Nem is csalódott reményeiben: a 
delegációk a kért összeget március 7-én a közös hadügyminiszter rendelkezésére bo
csátották. A hadvezetés most már a teljes legalitás birtokában költhette el a rög
töni felhasználásra előirányzott 24 millió forintot, sőt a „kikerülhetetlen sürgős 
szükségesség esetére" megszavazott 28 millióból is igénybe vehetett 6 milliót. 

Az 1887—1888. évi mozgósítási előkészületek 

A bolgár válság miatt egyébként is elmérgesedett helyzetet részint az orosz csa
patösszpontosítások, részint a német vezérkar preventív háborús tervei tették kri
tikussá, és Kálnokynak nem kis erőfeszítésébe került, hogy a katonákkal szemben 

61 4/MT. Magyar minisztertanács 1887. február 7. 2. A hadi felszerelésre szolgáló hitel kérdése tárgyában. OL K. 
27. 42. doboz. 
• 62 Renss an Bismarck. Wien, den 24. Februar 1887. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts Bonn. Österreich 
70. Bd. 23. 
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a politikai szempont elsőbbségét érvényesítse, és hogy a háborús megoldással kül
politikai meggondolásokból rokonszenvező magyar miniszterelnököt jobb belátásra 
bírja. Noha az osztrák—magyar külpolitikai vezetés elvetette a háborús megoldást, a 
háború bekövetkeztét bizonyos feltételek mellett nem tartotta teljesen kizártnak 
ezért nem emelt szót azok ellen az intézkedések ellen, amelyeket az osztrák—magyar 
hadvezetés tisztán katonai szempontból szükségesnek tartott. 

A kiindulópont ezekhez, miként egy évvel korábban, megint a vezérkari főnök 
emlékirata volt. Az 1887. december 3-án készült, a „Katonai helyzetünk Galíciában" 
címet viselő terjedelmes emlékirat53 komor színekkel ecsetelte az újabban kialakult 
helyzetet. Rámutatott arra, hogy az orosz részről folyamatosan foganatosított intéz
kedések, és különösen egy lovashadosztálynak a határtérségbe történt áthelyezése, 
teljesen megváltoztatta a szemben álló erők arányát, és olyan orosz túlsúlyt ered
ményezett, amely mozgósítás esetén akadályozhatja, sőt teljesen meggátolhatja az 
osztrák—magyar haderő felvonulását. Ez a tarthatatlan állapot csak úgy változ
tatható meg, ha a Monarchia is növeli a határtérségben elhelyezett alakulatainak 
létszámát, és ezzel megközelítően helyreállítja az erők korábbi egyensúlyát. Ennek 
megfelelően indítvánj^t tett a Galíciában elhelyezett alakulatok létszámemelésére, 
úgyszintén egy gyalogos hadosztály és négy lovasezred, valamint tüzérségi és mű
szaki alakulatok Galíciába történő áthelyezésére. A vezérkari főnök annak a meg
győződésének adott kifejezést, hogy az orosz előkészületek a háború megindításának 
szándékára vallanak, ezért saját javasolt intézkedéseit defenzív-előkészítő jellegűek-
nek minősítette. A dolog természetéből adódóan azonban azok egy osztrák—magyar 
részről kezdeményezett háború céljait is szolgálhatták, amely háború a német vezér
kar terveit ismerve, az osztrák—magyar hadvezetéstől nem volt teljesen idegen. 
A vezérkari főnök javaslatait 1887. december 8-án katonai konferencia vitatta meg, 
amelyen a közös külügyminiszter is részt vett.54 A konferencia, mint tudjuk, a közös 
külügyminiszter véleményének megfelelően elvetette azt a feltételezést, hogy az 
orosz csapatáthelyezések a háború megindításának szándékára vallanának, és a 
provokáció látszatát is elkerülendő, szigorúan defenzív jellegű intézkedések illetve 
előkészületek megtétele mellett döntött. így a javasolt csapatáthelyezések közül 
csak a műszaki alakulatok és az erődtüzérség galiciai telepítését hagyta jóvá, a 
gyalogos és lovas egységek esetében viszont csak az előkészületek megtételét en
gedélyezte, ugyanígy a behívások és a ló vásárlások foganatosításánál, ahol jóvá
hagyta ugyan a galiciai lovas és tüzér alakulatok számára kilátásba helyezett behí
vásokat és ló vásárlásokat, de a gyalogos alakulatoknál az előkészületek megtéte
lének engedélyezésére korlátozódott. A foganatosítandó intézkedések így jóval 
szerényebbek lettek, mint amilyeneket a vezérkari főnök eredetileg kilátásba helye
zett, de így is tekintélyes költségkihatásokkal jártak. Különösen a csapatáthelyezé
sek és a behívások előkészítése igényelt jelentős ráfordítást, mert tízezernél több 
katona és sokezer ló számára kellett barakkot és istállót építeni, és részükre élelmi
szerkészletét felhalmozni. A közös hadügyminiszter rögtön bejelentette igényét 3,25 
millió for inté i összeg azonnali, kormányjóváhagyás nélküli folyósítására, majd az 
intézkedések összköltségét 24,8 millió forintra becsülte. Elmondotta, hogy a dele
gációk által engedélyezett 52 millió forintból eddig 49 milliót utaltak át a hadügyi 
tárca javára, amiből a tárca 29 milliót elköltött, 20 milliót pedig a végrehajtandó 
intézkedésekre tartalékolt. Közölte, hogy mivel a 20 millió feletti igénybevételhez 
újabb delegációs határozat szükséges, célszerű az igényeket 20 millió alá szállítani. 
A közös hadügyminiszter indítványát elfogadták, és a konferencia az előirányzott 

53 Unsere militärische Lage in Galizien. Vortrag des Chefs des Generalstabes dd° 3. Dezember 1887. MKSM 20—1/ 
10—2 ex 1887. 

54 Protokoll der am 8. Dezember 1887. unter Ah. Vorsitze Seiner kais. und königl. Apostolischen Majestät in der 
Hofburg zu Wien stattgehebten comissionellen Beratung über die eventuell in Galizien zu ergreifenden Massnahnua 
militärischer Natur. MKSM 20—1/10—2 ex 1887. 
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intézkedések költségeit 16 mililó forintban állapította meg (beleértve a közös had
ügyminiszter 3,25 milliós azonnali igényét), és az uralkodó a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően megint kilátásba helyezte a közös minisztertanács összehívását. 

A közös minisztertanács két alkalommal, 1887. december 18-án és 19-én tárgyalta 
a hadvezetés újabb költségigényét.55 Ezek a konferenciák egészen más képet mutat
tak, mint az egy évvel korábbi hasonló tanácskozások, ahol a kormányfőknek és 
minisztereknek csak a költségek fedezésének módjáról volt alkalmuk nyilatkozni. 
A közös külügyminiszter abban jelölte meg a tanácskozás feladatát, hogy az a Mo
narchia álláspontját az orosz katonai intézkedésekkel szemben meghatározza, és 
a következtetéseket levonva a katonai ellenlépések anyagi fedezetét biztosítsa. 
Hogy a közös minisztertanács most a politika döntés fórumává válhatott, az a 
helyzet kritikus voltából következett : ha egyszer valóban háborúval kellett szá
molni, nem lehetett az alkotmányos testületek közreműködését és egyetértését nél
külözni. Persze végül valójában nem döntött a közös minisztertanács, csak magáévá 
tette azt az álláspontot, amelyet a katonai konferencia a közös külügyminiszter 
javaslatára kialakított. Ezen az sem változtatott, hogy a magyar miniszterelnök 
eredetileg eltérő álláspontot képviselt, és hogy véleményét továbbra is fenntartotta. 
Mindebből az következett, hogy a beható külpolitikai jellegű eszmecsere után, ame
lyet az előző fejezetben ismertettünk, a közös minisztertanács érdembeli döntési jog
köre megint csak a költségek megszavazására és azok előállítási módjának megjelö
lésére korlátozódott. De az egy évvel korábbihoz képest ebben a tekintetben is 
mutatkozott változás: a közös hadügyminiszter térképpel a kezében tájékoztatást 
adott a kétoldali csapatfelállításokról, és részletesen ismertette azokat az intézke
déseket, amelyeket a katonai konferencia az erőegyensúly helyreállítása érdekében 
elhatározott. A jelenlévő kormányfőknek és minisztereknek ezzel kapcsolatban ugyan 
nem volt észrevétele, de a helyzet és az intézkedések ismeretében könnyebb szívvel 
járulhattak hozzá a költségekhez. Nem is ismétlődött meg az egy évvel korábbi 
huzavona. Igaz, az osztrák pénzügyminiszter hosszasan siránkozott az újabb anyagi 
megterhelés miatt, és a magyar miniszterelnök költségcsökkentést is indítványo
zott, de viszonylag hamar megállapodtak. Elhatározták, hogy a kért 16 milliót a 
közös hadügyminiszter rendelkezésére bocsátják, és azt utólagos jóváhagyás céljá
ból a delegáció 1888 májusi, a szokásosnál korábban tartandó rendes ülésszaka elé 
terjesztik. Ezt a döntést az uralkodó elnöklete alatt, a három közös miniszter rész
vételével tartott közös minisztertanács, ahogy az uralkodó kifejezte magát, a közös 
kormány, 1888. január 11-i ülésén megerősítette.56 Az már egy másik történet, hogy 
amikor a delegációk végül 1888 júniusában összeültek, nem csak a 16 milliós, már 
igénybe vett hitelt kellett jóváhagyniuk, hanem újabb 31 milliós soron kívüli költség
igény fölött is határozniok kellett, és hogy a jóváhagyás éppúgy megtörtént, mint 
egy évvel korábban az 52 milliós különleges hitel esetében. A vezérkari főnök ugyan
is időközben, jóllehet a háborús feszültség 1888 tavaszán érezhetően csökkent, újabb 
intézkedési tervvel rukkolt elő,57 és az 1888. március 10-én ülésező katonai konferen
cia ezekre a tervekre is áldását adta.58 Az 1888 április végén és május elején ülésező 
négy közös minisztertanács59 valamennyit lefaragott a tervezett kiadásokból, de 

55 Gem. Ministerrat vom 18. Dezember 1887. RMRZ 346. — Gem. Ministerrat vom 19. Dezember 1887. RMRZ 347. 
56 Uo. 11 Januar 1888. RMRZ 349. 
57 Anträge des k. k. Chefs des Generalstabes zur Steigerung der Wehrkraft der österr.ung. Monarchie [1888]. MKSM 

20—1/1—2 ex 1888. 
58 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apostolischen Majestät am 10. März 1888. in Wien stat t

gehabte Konferenz. Gegenstand der Beratung waren : a. Die Anträge des Chefs des Generalstabes zur Steigerung der 
Wehrkraft der Monarchie, b . Die Anträge des Reichskriegsministeriums für das Heeresbudget pro 1889. MKSM 
20—1/1—2 ex 1888. 

59 Gem. Ministerrat vom 29. April 1888. RMRZ 352. — Gem. Ministerrat vom 30. April. 1888. RMRZ 353. — Gem. 
Ministerrat vom 1. Mai 1888. RMRZ 354. — Gem. Ministerrat vom 2. Mai 1888. RMRZ 355. 
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az újabb speciális hitelhez végül hozzájárult. Nem utolsó sorban azért, mert a közös 
külügyminiszter a korábbiaknál is hathatósabban támogatta a hadvezetés elgondo
lásait. 

A tartalékosok és póttartalékosok béke idején történő behívása 

A közös minisztertanács, miközben a küszöbön álló háború anyagi fedezetét biz
tosította, olyan problémákkal is foglalkozott, amelyeknek megoldása az esetleges 
had viselés törvényi-jogi vonatkozásainak rendezéséhez tartozott. Ezek közül a hadi-
szolgálmányokról szóló törvényről, illetve rendeletről már beszéltünk, és elmondot
tuk, hogy annak hosszú időn át vajúdó ügye 1888 elején talált megoldásra.60 Hasonló 
rendezést kívánt a tartalékosok és póttartalékosok béke idején történő tervezett és 
elhatározott soron kívüli behívása. Mint tudjuk, a vezérkari főnök 1887. december 
3-i emlékirata nagyszabású behívásokat helyezett kilátásba, és hogy az 1887. de
cember 8-i katonai konferencia ezek közül a Galíciában állomásozó lovassági és 
tüzérségi alakulatok részére történő behívásokat jóvá is hagyta, a gyalogos alaku
latok tekintetében pedig elrendelte az előkészületek megtételét. A konferencián az 
uralkodó megkérdezte, hogy a behívások foganatosításának nincs-e törvényi aka
dálya, amire a jelenlevő miniszterektől azt a választ kapta, hogy a behívó parancs 
kiadása kizárólagos uralkodói jogkör.61 Ez az információ, mint utóbb kiderült, nem 
volt egészen pontos, mindenesetre a közös hadügyminiszter a konferencia határozata 
alapján felterjesztést készített a tényleges szolgálatot töltő utolsó évjárat egyes 
alakulatoknál történő visszatartására, illetve a már tartalékba helyezettek behívá
sára, amit az uralkodó jóvá is hagyott.62 Időközben kiderítették, hogy a véderőtör-
vény 10. paragrafusa, amely a tartalékosok behívását szabályozza, tulajdonképpen 
nem ad lehetőséget a tartalékosok és póttartalékosok béke idején, nem fegyver
gyakorlatra történő behívására. A közös hadügyminisztérium ezért törvényter
vezetet készített a tartalékosok első, valamint a póttartalékosok három legfiatalabb 
korosztályának béke idején történő rendkívüli behívásáról, és a behívást rendeleti 
úton kívánta foganatosítani. A magyar minisztertanács 1888. február 22-én foglal
kozott a közös hadügyminisztérium tervezetével, de nem hozott érdemleges hatá
rozatot. Kifejezte azt a kívánságát, hogy a javaslat előbb a közös minisztertanács 
elé kerüljön, és egyúttal kifogásolta, hogy a tervezet az uralkodói behívási parancsot 
a közös hadügyminiszteri rendelettel szándékozik helyettesíteni.63 Március 17-én a 
minisztertanács felhatalmazta a miniszterelnököt, hogy a korábbi feltételek fenn
tartásával hozzájáruljon a törvénytervezethez.64 Az ügy a magyar kormány kíván
ságával egyezően 1888. március 23-án került a közös minisztertanács elé, ezen azon
ban, a meglehetősen szűkszavú jegyzőkönyv szerint, Tisza Kálmán nem hozta szóba 
a magyar fenntartásokat. Csupán arról folyt eszmecsere és született megállapodás, 
hogy a törvénytervezet parlamenti elfogadása nem vonhatja maga után automatiku
san a keletkező kiadások jóváhagyását is, mert ez utóbbihoz a delegációk, sürgős 
esetben a kormányok egyetértésének kieszközlése szükséges.65 A törvénytervezetet 
a magyar országgyűlés és az osztrák Reichsrat elfogadta, és Magyarországon mint 
az 1888. évi XVIII. törvénycikk, Ausztriában pedig mint az 1888. május 31-i törvény 
lépett életbe. A Monarchia viszonyai között kivételes gyorsasággal létrejött törvény 

60 V. ö. 33-as és 34-es jegyzet. 
61 V. ö. 54-es jegyzet. 
62 Vortrag des Reichskriegsministers dd° 12. Dezember 1887 betreffend die bei einigen Truppenkörpern einzuleitende 

Standeserhöhung. MKSM 20—1/10—3 de 1887. 
63 5/MT. Magyar minisztertanács 1888. február 22. 8. A tartalékos katonák és póttartalékosok béke idején tény

leges szolgálatra behívhatását tárgyaló törvényjavaslat. OL K. 27. 43. doboz. 
64 7/MT. Magyar minisztertanács 1888. március 17. 15. A tartalékosok és póttartalékosok kivételes behívásáról 

szóló törvényjavaslat. OL K. 27. 43. doboz. 
65 Gem. Ministerrat vom 23 . März. 1889. BMRZ 351. 

— 318 —. 



alkalmazására, bár a háborús feszültség időközben csökkent, rövidesen sor került, 
és a tartalékosok, illetve póttartalékosok már július folyamán bevonultak az egyes 
ala kulatokhoz ,66 

A háború esetén alkalmazandó kivételes jogszabályok 

A hadvezetés figyelme 1887—88 fordulójának kritikus napjaiban a várható had
műveleti területre és a hátországra is kiterjedt, és a vezérkari főnök 1887. december 
14-én hosszú emlékiratban sürgette azoknak a kivételes rendszabályoknak a vég
legesítését, amelyek háború esetére a büntető- és rendőri hatalom erősítését szolgál
ták.67 A kivételes jogszabályok megalkotására irányuló tevékenység ekkorra már 
nem volt előzmény nélküli, mert az osztrák minisztertanács 1883 óta számos ren
delettervezetet hagyott jóvá, és azok tulajdonképpen készen áll tak a kiadásra. í g y 
egyebek mellett elkészült az állampolgári jogok felfüggesztéséről, a kivételes bírás
kodás bevezetéséről, valamint az esküdtbíróságok milködésének felfüggesztéséről 
szóló rendelettervezet, valamennyi Galíciára és Bukovinára vonatkozó érvénnyel, 
úgyszintén a posta forgalmát és a sajtó hírszolgálati tevékenységét korlátozó jog
szabály, amely az egész osztrák államterületre nézve hatállyal bírt . A vezérkari főnök 
emlékiratára Taafife osztrák miniszterelnök a maga részéről így megnyugtató választ 
adhatot t . Egyú t ta l azt is közölte, hogy véleménye szerint a Monarchia mindkét 
államterületét érintő rendelettervezetek egyeztetése a közös kormányra tartozik.68 

Áz uralkodó az 1887. december 19-én t a r to t t közös minisztertanácson fel is hívta a 
magyar miniszterelnök figyelmét a mozgósítással kapcsolatos osztrák jogszabály
alkotó tevékenységre, és kívánatosnak mondta, hogy azzal magyar részről is meg
ismerkedjenek,69 de ennél több a közös minisztertanács szintjén nem tör tént . Tisza 
Ká lmán közölte, hogy magyar részről hasonló munkálatok folyamatban vannak, és 
a magyar minisztertanács valóban már december 29-én jóváhagyta a kivételes intéz
kedések életbe léptetéséről szóló törvényjavaslatot és az ahhoz kapcsolódó rendelet
tervezeteket.70 Az osztrák és a magyar rendelettervezetek egyeztetését a közös 
hadügyminisztérium vállalta, nem sok sikerrel. Amikor a közös hadügyminisztérium 
felhívta a magyar kormány figyelmét arra, hogy az osztrák tervezetben már a moz
gósítás előtt korlátozás alá esik a postai forgalom és a sajtó út ján tör ténő hírközlés, 
és kívánatosnak mondta, hogy magyar részről is ezt az eljárást alkalmazzák, a ma
gyar minisztertanács a levéltitokra vonatkozó törvényes határozatokra és a sajtó 
szabadságára hivatkozva a t tó l mereven elzárkózott.71 Álláspontját a későbbiek 
során is fenntar tot ta , és a közös hadügyminisztérium évekkel későbbi újabb inter
veniálása sem vezetett eredményre.72 Közben osztrák oldalról változatlan inten
zitással folytak a jogszabályalkotó munkálatok, és a kiadandó rendeleteket 1888 
nyarán az uralkodó elnöklete a lat t t a r to t t tanácskozáson végső formába öntötték.7 3 

A nagy igyekezet azonban már nem volt időszerű, mer t a háborús feszültség elmúl
tával a tervezetek a minisztériumok iratszekrényeiben maradtak. Mind Magyar

es Vortrag des Keichskriegsministers vom 7. Juli 1888, mit welchem der Ah. Befehl erbeten wird Ersatzreservisten 
der Infanterie und des Tiroler Jägerregiments zur aktiven Dienstleistung einzuberufen. MKSM 72—9/3 ex 1888. 

67 Mémoire über Ausnahms-Massregeln zur Stärkung der Straf- und Polizeigewalt im Kriegsfall. K. k. Chef de3 
Generalstabes. Wien, am 14. Dezember 1887. MKSM Sep. Fase. 70. N° 45. 

68 Bemerkungen des k. k. Ministerpräsidenten zu dem Mémoire vom 14. Dezember 1887. des Chefs k. k. General
stabes. MKSM Sep. Fase. 70. N»45. 

69 Gem. Ministerrat vom 19. Dezember 1887. BMBZ 347. 
70 33/MT. Magyar minisztertanács 1887. december 29.1. A háború esetén szükséges rendkívüli intézkedéseket tár

gyaló tőrvényjavaslat és kormányrendelet tervezete. OL K. 27. 43. doboz. 
71 5/MT. Magyar minisztertanács 1888. február 27. 9. A mozgósítás esetére tervezett rendkívüli intézkedésekre 

vonatkozó rendeletek kiegészítése. OL K. 27. 43. doboz. 
72 Auszug aus dem Einsichtsacte des Reichskriegsministeriums Präs. N°956 1894 betreffend die Neuredigierung 
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73 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apostolischen Majestät stattgehabte Conferenz in der 
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országon, mind Ausztriában napvilágot látott viszont a behívó parancsnak nem 
engedelmeskedők megbüntetéséről szóló jogszabály, az előbbi helyen mint az 1890. 
évi XXI. törvénycikk, az utóbbin pedig mint az 1890. június 28-i törvény. 

Az ismétlő rendszerű fegyverek bevezetése 

A hadügy egészéről szóló áttekintés során elmondottuk, hogy a különböző fegyver
nemek fegyverzete meglehetősen nagy stabilitást mutatott, és hogy a gyalogság az 
1867-ben bevezetett Werndl-rendszerű hátultöltős, egylövetű, gyúszeges puskát 
egészen a nyolcvanas évek közepéig használta. Mindez annak ellenére volt így, hogy 
a lőfegyverek területén is jelentős technikai fejlődés ment végbe, és az ismétlő rend
szerű puska mintapéldányai a Monarchiában is, Európa más országaiban is készen 
állottak. Igaz, néhányat ezek közül kipróbáltak, és Kropatschek ezredes ismétlő 
rendszerű lőfegyverét 1874 és 1880 között a boszniai gyalogságnál és a magyar 
csendőrségnél használatba is vették, de általánosabb jellegű bevezetésre nem került 
sor. Bizonyos technikai problémák megoldatlansága, a pénzügyi helyzet, és más 
hatalmak várakozó álláspontja egyaránt az egylövetű fegyver megtartása mellett 
szólt. 

1884 folyamán Európa-szerte megerősödtek az ismétlő rendszerű fegyverek beve
zetésére irányuló törekvések, és ennek hatására a közös hadügyminisztérium is in
tenzíven foglalkozni kezdett a véderőnél használt lőfegyverek korszerűsítésével. 
Ferdinand Mannlicher bécsi mérnök 1885 januárjában bemutatta ismétlő rendszerű, 
egyenes tolózárral ellátott lőfegyverét, amelybe öt töltényt lehetett betárazni. 
és amellyel percenkint 36 lövést lehetett leadni. A fegyvert a hadügyminisztérium 
szakértő bizottsága megfelelőnek találta és 1885 októberében öt zászlóaljat szereltek 
fel vele. Miután a tömeges méretű kipróbálás is kedvező eredményt hozott, a szak
értő bizottság 1886 júniusában javaslatot tett a fegyver általános bevezetésére. 
Egyetlen problémát az űrméret okozott. Az ismétlő rendszer amúgy is megnövelte a 
töltényszükségletet és ezzel együtt a katona terhelését, amit a l l milliméteres kali
ber megtartása csak tovább fokozott. A puskacső elszennyeződése miatt viszont a 
bizottság nem látott lehetőséget az űrméret csökkentésére. A bizottság javaslatát 
elfogadva a közös hadügyminiszter az 1887-es hadügyi költségvetésbe 3,5 millió 
forintot iktatott be az 1886 M Mannlicher ismétlő rendszerű lőfegyver be vezér 
tésére.74 

A közös minisztertanács 1886. szeptember 25-i ülésén, az éves költségvetés meg
tárgyalás alkalmával találkozott először az ismétlő rendszerű lőfegyverek beveze
tésének problémájával.75 A bevezetés szükségességét senki sem vonta kétségbe 
amihez bizonyára az is hozzájárult, hogy éppen ezen az ülésen vitatták meg először 
a bolgár válság következményeit, és vetettek számot annak lehetséges későbbi ha
tásával. Dunajewski osztrák pénzügyminiszter kérdésére a közös hadügyminiszter 
elmondotta, hogy az új lőfegyver bevezetésének összköltsége 35 millió forintot tesz 
ki, amely költséget négy évre, nyolc-nyolc milliós részletekre szándékozik elosztani. 
A közös minisztertanács az 1887-re előirányzott 3,5 millió forintot jóváhagyta; 
ennek fejében viszont szükségesnek tartotta egyéb költségvetési tételek törlését. 
Jellemző módon megint a katonaság napi harmadszori étkeztetésére, azaz vacsoráz-
tatására kilátásba helyezett összeget törölték, pedig ez a tétel már többször szerepelt 
a költségvetési tervezetben. 

74 Mémoire über die Notwendigkeit der Beschaffung von Bepetirge wehren. [Dátum nélkül, valószínűleg 1888 
végén]. MKSM 25—2/2 de 1886. 

75 Gem. Ministerrat vom 25. September 1886. BMBZ 331. 
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Miután az új lőfegyver bevezetésének költségeit a delegáció is megszavazta, a 
közös hadügyminiszter 1887 januárjában felterjesztést készített az uralkodó szá
mára a tervezett intézkedés jóváhagyása céljából. A felterjesztésben jelezte, hogy a 
steyeri fegyvergyár 1887 októberéig 83 ezer fegyvert szállít, majd később heti 6—8 
ezer darabot készít, így 1890 közepéig a gyalogság egészének felfegyverzése, vala
mint az 50 százalékos tartalékképzés megtörténhet. A felterjesztést az uralkodó 1887. 
január 27-én jóváhagyta, és ezzel megindult a gyalogság 1886 mintájú fegyver
rel történő felszerelése.76 Időközben folytatódtak a próbák a kisebb kaliberű fegy
verrel, amelyek a füstnélküli lőpor kifejlesztése következtében kedvező eredményre 
vezettek. így alig hogy elkezdődött az 1886 mintájú fegyver bevezetése, szüksé
gesnek és célszerűnek mutatkozott a módosítás. Ezt az a körülmény is megkönnyí
tette, hogy a steyeri fegyvergyár 1888 márciusáig az előirányzott 143 ezer fegyver 
helyett csupán 90 ezret szállított. A közös hadügyminiszter 1888. március 8-án újabb 
felterjesztést készített, és az 1888 mintájú, 8 milliméteres ismétlő rendszerű lő
fegyver bevezetésére tett indítványt, amelyet az uralkodó március 10-én jóváha
gyott.77 Az immáron folyamatosan történő szállítások eredményeként a közös had
ügyminiszter 1890 áprilisában arról jelenthetett, hogy az egész gyalogság felfegy
verzése megtörtént.78 Két évvel később a lovasság 8 milliméteres ismétlő rendszerű 
karabéllyal történő ellátása is befejeződött.79 

A közös minisztertanács a lőfegyver űrméretében végbement változással nem 
foglalkozott, viszont évről évre találkozott a költségigényekkel. Ilyen alkalmakkor 
többnyire pénzügytechnikai vonatkozásokról esett szó, mint például 1887. szeptem
ber 28-án, amikor az esedékes kilenc milliónak a költségvetésbe való felvételét füg
gőben hagyták addig, amíg a két pénzügyminiszter a költségigény fedezésének mód
járól megállapodik.80 Hogy Tisza Kálmán egyik alkalommal a lovasság karabéllyal 
való ellátását a következő évre akarta halasztani, kivétel számba ment.81 A testü
let, amely más esetben minden garast a fogához vert, az ismétlő rendszerű fegyverek 
bevezetésének költségeméi nagyvonalúan viselkedett. 

Az ismétlő rendszerű lőfegyver bevezetése a fegyvergyakorlatok szükségességét is 
felvetette. A vezérkari főnök azt indítványozta, hogy a tartalékos és póttartalékos 
állományt ebből a célból a véderőtörvényben engedélyezett háromszori gyakorlaton 
fölül még két hetes fegyvergj^akorlatra hívják be, és hogy teremtsék meg ennek jog
szabályi és pénzügyi feltételeit. A közös hadügyminisztérium részint a véderőtör-
vény küszöbön álló megújítására, részint a pénzügyi problémákra való tekintettel 
nem látta célszerűnek ilyen javaslattal a kormányok elé lépni, és úgy foglalt állást, 
hogy az ismétlő fegyverekkel való begyakorlás a véderőtörvényben előírt fegyver-
gyakorlatokon történjék.82 Az uralkodó az 1887. december 19-i közös miniszter
tanácson ennek ellenére szóba hozta, hogy törvényes alapot kell teremteni a rend
kívüli behívásokra,83 és a magyar minisztertanács 1887. december 29-i ülésén jóvá 
is hagyott egy ilyen törvényjavaslatot,84 annak beterjesztésére azonban nem került 
sor. Az ismétlő fegyverekkel való begyakorlás a közös hadügyminisztérium állás
pontjának megfelelően a véderőtörvényben előírt fegyvergyakorlatokon ment végbe. 

76 Vortrag des Reichskriegsministers dd° 25. Jäner 1887 mit welchem die Ah. Genehmigung zur Einführung des 
Repetirgewehres M. 1886. a. u. erbeten wird. MKSM 4—1/1 ex 1887. 

77 Vortrag des Reichskriegsministers vom 8. März 1888. MKSM 4—2/2 ex 1888. 
78 Uo. 19. April. 1890. MKSM 4—3/3 ex 1892. 
79 Uo. dd° 7. Mai 1892. MKSM 4—3/3 ex 1892. 
80 Gem. Ministerrat vom 28. September 1887. RMRZ 345. 
81 ÜO. 29. April 1889. RMRZ 356. 
82 Vortrag des Reichskriegsministers dd° 5. Dezember 1887 betreffend die Vornahme der Waffenübungen der 

Reservemänner zum Zwecke der Einschulung mit dem Repetirgewehr. MKSM 4—1/5 ex 1887. 
83 Gem. Ministerrat vom 19. Dezember 1887. RMRZ 347. 
84 33/MT. Magyar minisztertanács 1887. december 29. 9. Törvényjavaslat a hadsereg és honvédség tartalékosainak 

rövid fegyvergyakorlatra behívásáról. OL K. 27. 43. doboz. 
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A magyarországi fegyvergyár 

Az ismétlő rendszerű fegj^verek bevezetésével egyidejűleg merült fel a magyar
országi fegyvergyár létesítésének gondolata. Az 1886. évi őszi delegációs ülés alkal
mával magj^ar részről kifogásolták, hogy a magyar honvédség felfegyverzése is az 
osztrák fegyvergyár gyártmányaival történjék, és azt indítványozták, hogy Magyar
országon is építsenek fegyvergyárat. A közös hadügyminiszter úgy nyilatkozott, 
hogy a második fegyvergyár létesítését örömmel üdvözölné, amennyiben az techni
kában, árban és szállításban a steyeri gyáréhoz hasonló feltételeket tud biztosítani. 
Azt is közölte, hogy jóllehet a steyeri gyár 1889 végére 930 ezer fegyvert képes szál
lítani és ezzel a véderő összes szükségletét ki tudja elégíteni, a második fegyvergyár 
létesítése az ú j rafelfegy vérzés folyamatát mintegy nyolc hónappal megrövidítené, 
és ez a feszült nemzetközi helyzetben mindenképpen nyereségnek lenne tekinthető.85 

A magyar kormány jóval kisebb lelkesedést és érdeklődést mutatott. Fejérváry 
honvédelmi miniszter 1887. március 5-én beszámolt a minisztertanácsnak arról, 
hogy a Löwe-Mannlicher cégtől ajánlatot kapott a fegyvergyár megépítésére és 400 
ezer fegyver szállítására, de az ajánlat elfogadását nem javasolta, és a miniszter
tanács úgy foglalt állást, hogy a budapesti fegyvergyár létesítésének gondolata ez 
idő szerint ejtessék el.86 Tekintettel azonban arra, hogy a közös hadügyminiszter 
még nem nyilatkozott arról, hogy a gyár termékeiből a közös hadsereg részére meny
nyit venne át, a minisztertanács azt is határozatba vette, hogy az ügy megtárgya
lása végett kérni fogja a közös minisztertanács összehívását. Az eredeti elutasító 
álláspont időközben módosult, és június 13-án azzal az indoklással, hogj^ a Monarchia 
nem alapozhat egyetlen fegyvergyárra, úgy határoztak, hogy mégis szerződést köt
nek a Löwe-Mannlicher céggel.87 

A magyar kormány által kért közös minisztertanács július 2-án ült össze, de ezen 
a magyar fegyvergyárnak tulajdonképpen nem akadt ügyvédje. Tisza Kálmán, az 
előzmények ismeretében, számunkra kissé érthetetlen módon azt hangsúlyozta, 
hogy a mag\^arországi fegyvergyár létesítése két évvel kitolná a magyar honvédség 
ismétlő fegyverekkel való ellátását, és ezzel a véleménnyel a közös hadügyminiszter 
is egyetértett. Döntés azonban semmilyen irányban nem született, mert a közös 
hadügyminiszter is tájékozatlan volt a steyeri gyár feltételeit illetően, és nem tudta 
megmondani, hogy ez utóbbi meg tudja-e adni a magyar kormány által kért tíz 
éves részletfizetési kedvezményt, amit a Löwe-Mannlicher cég már kilátásba helye
zett.88 Miután az osztrák fegyvergyár ezt a kedvezményt végül nem biztosította, 
a magyar kormány újra a fegyvergyár létesítésének irányába hajlott. Az 1888. ja
nuár 7-i minisztertanács úg}^ döntött, hogy szerződést köt a céggel a fegyverg3rár 
felépítéséről és 180 ezer darab 1888 mintájú lőfegyver megvásárlásáról.89 A fegy
vergyár felépítéséről szóló javaslatot a parlament mint az 1888. évi II. törvénycik
ket jóváhagyta. A gyár építése 1888. június 18-án kezdődött, és rendkívül gyorsan, 
már 1888. december 31-re befejeződött.90 A fegyvergyártás beindulása azonban ko
rántsem ment ilyen zökkenőmentesen. A gyár 1889 júliusára a szerződésben ki
kötött ezer puska helyett mindössze húszat szállított, de ezek is használhatatlan
nak bizonyultak. Több hiábavaló próbálkozás után a magyar kormány 1890. június 

85 Exposé über die Frage ob die Idee der Erbauung einer Waffenfabrik in Budapest zu realisiren sei oder nicht. 
[Dátum nélkül, valószínűleg 1886 végén]. MKSM Sep. Fase. 69. N° 18. 

86 7/MT. Magyar minisztertanács 1887. március 5. 1. A Budapesten felállítandó tervezett fegyvergyár ügyében. 
OL K. 27. 42. doboz. 

87 18/MT. Magyar minisztertanács 1887. június 13. 1. A magyarországi fegyvergyár felállítása ügyében. OL K. 
27. 42. doboz. 

88 Gem. Ministerrat vom 2. Juli 1887. BMBZ 342. 
89 3/MT. Magyar minisztertanács 1888. január 17. 1. A fegyvergyár tárgyában. OL K. 27. 42. doboz. 
90 Temesváry Ferenc: Fejezetek a Magyar Fegyvergyár történetéből I. Folia Historica 5. (1977.) 154. o. 
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27-én úgy döntött, hogy a Löwe-Mannlicher céggel kötött szerződést felbontja, és 
a honvédség részére szükséges fegyvereket a steyeri fegyvergyártól rendeli meg.®1 

A Soroksári úti fegyvergyár rövidesen a felszámolás sorsára került. 

A vederőtörvény 1889-es megújítása 

A népfelkelésről szóló törvény létrejöttét bemutatva elmondottuk, hogy a had
vezetés milyen nagy mértékben elégedetlen volt a véderőtörvénnyel, és hogy a 
Monarchia véderejének más hatalmakhoz viszonyított fokozódó lemaradását ennek 
az 1868-ban meghozott, és azóta lényegében változás nélkül fennálló jogszabálynak 
tulajdonította. Arról is szó volt, hogy a népfelkelési törvény létrehozását tulajdon
képpen az a szándék motiválta, hogy legalább indirekt módon, a vederőtörvény 
megkerülésével növelhessék a hadsereg rendelkezésére álló emberanyagot és bizto
síthassák a háború esetén szükségessé váló folyamatos hadkiegészítést. A népfel
kelési törvény a hadkiegészítés gondjain valóban sokat segített, de mivel ez a tör
vény csak végszükségben, háború esetén volt alkalmazható, a hadseregfejlesztés 
alapvető problémáit nem oldhatta meg. A tíz évre előre megszabott és meglehetősen 
alacsonyra meghatározott újoncjutalék, a póttartalék törvényben történő meghatáro-

sokféle mentesség és a mentesség háború idején is fennálló érvényessége to
vábbra is megakadályozta, hogy a fegyverviselésre alkalmas egész férfinépesség 
katonai kiképzést nyerjen, és mint ilyen, háború esetén a hadsereg rendelkezésére 
álljon. 

A vederőtörvény soron következő megújítása 1889-ben volt esedékes, amely al
kalommal a hadvezetés megkísérelhette kiküszöbölni a meglévő anomáliákat, de 
az ezzel kapcsolatos munkálatok jóval korábban megkezdődtek. A közös hadügy
minisztérium 1885 tavaszán terjedelmes emlékiratot készített, amelyben a vederő
törvény, különösképp pedig a hadkiegészítés rendszerének fogyatékosságait ele
mezte.92 Az emlékiratban első helyen arról volt szó, hogy a véderő hadilétszámának 
törvényben történő rögzítése hibás és káros, mert ennek következtében a hadsereg 
elesik a fegyverviselésre alkalmas népesség jelentékeny részétől. A tizenkét had
köteles korosztály összlétszáma, az értelem szerinti hadilétszám ugyanis jóval ma
gasabb, mint a véderőtörvényben meghatározott 800 ezres hadilétszám. A vederő
törvény további fogyatékossága, ahogy az emlékiratban megfogalmazták: leginkább 
káros rendelkezése, hogy a póttartalék százalékos arányát is meghatározza, még
hozzá rendkívül alacsony szinten, és ezzel a háborús veszteségek pótlását lehetet
lenné teszi. A továbbiakban az emlékirat a véderőtörvénynek a mentességgel foglal
kozó szakaszait kifogásolta, és rámutatott arra a visszásságra, hogy ennek követ
keztében évenként 15—16 ezer fegyverviselésre alkalmas férfi marad ki a hadsereg
ből, ráadásul ezek, a vederőtörvény további lazasága következtében, háború idején 
is mentességet élveznek. Ugj'-ancsak hibásnak találta az emlékirat a rekruták el
osztásának érvényben lévő területi rendjét, mert a közös hadsereg emiatt gyakran 
nem kapta meg az őt megillető újoncjutalékot. Végezetül az emlékirat szóvá tette, 
hogy a kedvezőtlen állítási eredmények nem kis mértékben abból következnek, 
hogy a vederőtörvény a 20. életévben állapította meg a sorkötelezettséget, holott 
a rekruták ekkorra többnyire még éretlenek, és emiatt a fegyveres szolgálatra alkal
matlanok. Befejezésül a közös hadügyminisztérium tizenhárom pontban összegezte 
javaslatait, és egyebek mellett a hadilétszám és a póttartalék törvénybeli meghatá
rozásának megszüntetését, a hadsereg és a két honvédség újoncszükségletének éven-

91 23/MT. Magyar minisztertanács 1890. június 27.1. A magyar fegyvergyár tárgyában. OL K. 27. 47. doboz. 
92 Mémoire über die ungűngstigen Verhältnisse der Ergänzung der bei der mobilen Armee entstehenden Abgänge 

— dann über die zu diesem Zwecke höchst wünschenswertes Verbesserungen des Wehrgesetzen und der Durchfüh
rungsbestimmungen zu denselben. [Dátum nélkül, valószínűleg 1885 áprilisában]. MKSM 20—1/10—3 de 1885. 
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kénti meghatározását, a mentességi jogcímek korlátozását, a mentesség háború 
alatti megszüntetését, és a sorkötelezettség 21. évre történő felemelését, vagy ehe
lyett a negyedik sorköteles év bevezetését indítványozta. 

A közös hadügyminisztérium emlékiratát az uralkodó elnöklete alatt tartott 
három katonai konferencia vitatta meg. Az első tanácskozást 1885. május 10-én 
szűkebb körben tartották, és azon csak a hadsereg főfelügyelője, a közös hadügy
miniszter, a vezérkar főnöke, a katonai kancellária vezetője és a közös hadügymi
nisztérium második osztályának vezetője vett részt,93 a másik kettőt, május 30-án,94 

illetve május 31-én95 kibővítve, a két honvédelmi miniszter jelenlétében. Különösen 
az első és a negyedik pont: a hadilétszám megszabásának elhagyása és az évi újonc
kontingens fixálása körül folyt élénk vita. A pozíciók a nópfelkelési törvény vitája 
alkalmával elfoglalt álláspontokra emlékeztettek. Fej ér váry magyar honvédelmi 
miniszter állam jogi megfontolásból ellenezte a hadilétszám meghatározásának el
hagyását, az újonckontingens emelését pedig praktikus okokból, a rossz sorozási 
eredmények miatt, kivihetetlennek minősítette. Welsersheimb osztrák honvédelmi 
miniszter viszont melegen támogatta a közös hadügyminisztérium mindkét javas
latát, azzal érvelve, hogy a hadilétszámot másutt sem határozzák meg, és hogy a 
rossz állítási eredmények nem a tényleges alkalmatlanságból, hanem külső körül
ményekből (a hibás anyakönyvvezetésből és a kivándorlás szabályozatlanságából) 
következnek. A hadilétszám fixálásának megszüntetését a közös hadügyminiszté
rium osztályvezetője nem tudta eléggé megindokolni, és az uralkodó kérdésére csu
pán annyit mondott, hogy ez politikai tekintetben nem célszerű. Miután érdekes 
módon maga a közös hadügyminiszter is ellene volt a fix hadilétszám elhagyásának, 
az uralkodó úgy döntött, hogy ezt a pontot további megfontolás tárgyává kell 
tenni. A konferencia viszont lényegében megegyezett abban, hogy a közös hadsereg 
újonckontingensét 95 ezerről 101 ezerre kell emelni, és hogy a két honvédség részére 
is meg kell határozni az évi új one jutalékot. A mentesség szűkítése ellen megint Fejér-
váry emelt szót, és az uralkodó jónak látta, hogy helyt adjon a magyar honvédelmi 
miniszter óvásának. Azt a javaslatot, hogy a mentesség csak béke idejére vonatkoz
zék és hogy a fegyverviselésre alkalmas menteseket a póttartalékba osszák be, Fejér-
váry is melegen támogatta, így az minden nehézség nélkül elfogadást nyert. Ugyanis 
elfogadták a póttartalék fixálásának megszüntetését, valamint a sorköteles életkor 
21 évre történő felemelését. A konferencia a közös hadügyminisztérium egyéb ja
vaslataival kapcsolatosan is állást foglalt, de ezek részletes ismertetésétől ebben az 
összefüggésben eltekintünk. Említést érdemel még, hogy az uralkodó az egész eszme
cserét akadémikus jellegűnek minősítette, és célját csupán abban jelölte meg, hogy 
a honvédelmi minisztereket kellően felkészítse a népfelkelési törvény akkor esedékes 
parlamenti vitájára. A véderőtörvény revíziójának minisztertanácsban történő meg
vitatását még nem tartotta időszerűnek. 

A véderőtörvény megújításával kapcsolatos tényleges munkálatok 1887 őszén 
kezdődtek el. A közös hadügyminiszter 1887. október 3-án készült felterjesztésében 
az uralkodó hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a felterjesztésben foglalt alapelvek 
szerint, a honvédelmi miniszterekkel együtt, hozzákezdhessen a véderőtörvény ki
dolgozásához.96 Az alapelvek az 1885 májusi konferencia megállapodásai voltak, 

93 Protokoll die über die unter Allerhöchstem Vorsitze Seiner k. und k. Apostolischen Majestät stattgehabte Con-
ferenz Sonntag, den 10. Mai 1885, betreffend das vom Beichskriegsministerium unterbreitete Mémoire: „Über die 
ungünstigen Verhältnisse der Ergänzung der bei der mobilen Armee entstehenden Abgänge, dann über die zu diesem 
Zwecke höchst vünschenswerten Verbesserungen des Wehrgesetzes und der Durchführungsbestimmungen zu demsel
ben. MKSM 20—1/10—3 ex 1885. 

94 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apost. Majestät am 30. Mai 1885 stattgehabte Conferenz, 
betreffend das vom Beichskriegsministerium ausgearbeitete Mémoire. MKSM 20—1/10—-8 de 1885. 

95 Protokoll der am 31. Mai in der Hofburg zu Wien unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apost. Majestät abgehal
tenen commissionellen Beratung. MKSM 20—1/10—9 ex 1885. 

96 Vortrag des Beichskriegsminister dd° 3 Oktober 1887. Entwurf eines neuen Wehrgesetzes. MKSM 82—1/4 
•de 1887. 
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amelyeket a közös hadügyminiszter az eredeti tizenhárom pontban már szereplő 
egyéb javaslatokkal, így a hadilétszám fixálásának elhagyásával, az újoncoknak a 
katonai kerületek közötti, a tényleges állítási eredményekre alapozott elosztásával, 
ft tartalékosok első évjáratának sorszolgálatra való behívásával, és az egyéves ön
kéntes rendszer revíziójával szándékozott kiegészíteni. Az uralkodó a felterjesztést 
1887. október 28-án jóváhagyta, és a közös hadügyminisztert felhatalmazta az új 
véderőtörvény kidolgozására. A közös hadügyminisztérium több variációt elkészí
tett, és a rendkívül intenzív törvényelőkészítő tevékenység eredményeként 1888 
májusára készen állott a véderőtörvény végleges változatának tekintett negyedik 
tervezetével.97 A közös hadügyminisztérium részletes indoklást fűzött az új véderő
törvény mindegyik paragrafusához, és különös alapossággal indokolta meg a foga
natosított változtatásokat.98 Az indoklás nagyobbrészt tételes kifejtése volt mind
annak, ami már az előkészítés során keletkezett iratokban is lefektetést nyert, a 14. 
paragrafushoz fűzött indoklás azonban ezen túl is érdemes a figyelemre. Hogy a hadi
létszám törvényben való fixálásától miért kell eltekinteni, arról ez az indoklás sem 
mondott újat, de a hadsereg újonckontingensének felemelését és a két honvédség 
wjonckontingensének meghatározását meggyőző argumentumokkal támasztotta alá. 
Kitűnik ebből, hogy a közös hadsereg évi 103 100 újoncára és a két honvédség évi 
22 000 újoncára azért van szükség, mert csak ezzel tartható fenn a hadseregnek a 
véderőtörvényben többé nem szereplő, de továbbra is meglévő 800 ezres hadilét
száma, úgyszintén a két honvédség hadiállománya. A hadilétszám ugyanis a valóban 
szolgálatot teljesítők összlétszámával, nem pedig az anyakönyvi állománnyal azo
nos, amely utóbbinak a valódi hadilétszám elérése érdekében mintegy nyolc száza
lékkal magasabbnak kell lennie. Az indoklás szerint az újonckontingens felemelése 
ezért valójában nem jelenti a hadilétszám felemelését, csupán az eredeti hadilétszám 
biztosítását, amely mindeddig csak papíron létezett. Valóságos és háború esetén 
realizálható emelést a póttartalék fixálásának megszüntetése és a póttartalék je
lentékeny növelése biztosított, mert az új véderőtörvény értelmében évi 25 ezer fő 
nyert besorozást a póttartalékba. Az újoncok és póttartalékosok együttes létszáma 
évi 150 ezer főt tett ki, ami a lakosság számához viszonyítva 3,7 ezrelékes teljesít
mény volt, és lényegében megegyezett az európai nagyhatalmak átlagával.99 A véd
erőtörvény negyedik tervezetében a magyar honvédség részére megállapítandó újonc
jutalék függőben maradt, mert a közös hadügyminisztérium és a magyar honvé
delmi minisztérium ebben a kérdésben nem tudott megállapodni. A közös hadügy
minisztérium a magyar honvédség nyolc százalék fogyatékkal megemelt 141 950 
íonyi hadilétszámának fenntartásához évi 11 176 újoncot elegendőnek tartott, a 
magyar honvédelmi minisztérium viszont, az anyakönyvi állományt véve alapul, évi 
12 500 újoncot igényelt,100 amit az újabb számítások alapján évi 13 ezer főre emelt.101 

A véderőtörvény negyedik tervezetét 1888. június 17-én az uralkodó elnöklete 
alatt, a közös hadügyminiszter, az osztrák honvédelmi miniszter, a magyar hon
védelmi miniszter, valamint a referensek részvételével tartott konferencia vitatta 
meg.102 Miután a résztvevő miniszterek kormányaik felhatalmazását bírták, az érte
kezlet egyfajta szűkebb közös minisztertanácsnak tekinthető. A véderőtörvény vál
toztatásának alapelveit korábban ez az együttes fogadta el, ezért a lényeges kérdé-

97 Vierten Entwurf einen neuen Wehrgesetzes (Zum reservirten Amtsgebrauche). Wien 1888. MKSM 20—1/4 
ex 1888. 

98 Begründungen zum vierten Entwürfe eines neuen Wehrgesetzes (Zum reservirten Amtsgebrauche). Wien, 1888. 
MKSM 20—1/4 ex 1888. 

99 Begründungen zum vierten Entwürfe. 14—25. o. 
100 Beferat des 2. Abteilung des Reichskriegsministeriums über die bestehenden Differenzen bei Berechnung des 

B*krutenkontingentes für die k. ung. Landwehr. Wien, am 24. Mai 1888. MKSM 20—1/4 ex 1888. 
101 Alleruntertänigstes Referat über den § 14. des vierten Entwurfes betreff Festsetzung des Recruten-Contingents 

für die k. ungarische Landwehr. Budapest, den 25. Juni 1888. MKSM 20—1/4 ex 1888. 
.102 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apost. Majestät, in der königl. Burg zu Ofen, am 17. 

Juni 1888 stattgehabten Conferenz betreffend den itea Entwurf eines neuen Wehrgesetzes. MKSM 20—1/4 ex 1888. 
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sek itt már nem képezték vita tárgyát, és az eszmecsere nagyobbrészt a közjogi 
vonatkozások és a szövegezés körül folyt. Az uralkodó kifogásolta a harmadik pa
ragrafusban előforduló „mindkét államterület" kifejezést — előre elkészített írásos 
megjegyzéseiben le is írta, hogy a Monarchia kívülről nézve csak egy államterület103 — 
de Fejérváry a lehetséges parlamenti ellenállásra utalva ragaszkodott annak meg
tartásához. Ugyancsak elhagyandónak vélte a tizennegyedik paragrafus második, 
az új one jutaléknak a két államterület közötti felosztására utaló bekezdését, mond
ván, hogy különben minden népszámlálás alkalmával új törvényt kell hozni, de 
mindkét honvédelmi miniszter az eredeti szöveg megtartása mellett nyilatkozott. 
Welsersheimb gyakorlatias érveket hangoztatott, Fejérváry pedig arra figyelmez
tetett, hogy a törvényhozó testületek az újonckontingens pontos meghatározását 
alkotmányos joguknak tekintik, és miután a hadilétszám törvényben történő rög
zítése amúgy is elmarad, az újonckontingens felosztásának elhagyása nagy vitára 
vezetne. Az uralkodó végül mindkét kérdésben engedett, de kikötötte, hogy hozzák 
a kormányok tudomására: a „két államterület" kifejezést nem találja korrektnek. 
A nézetek az egyéves önkénteseknél kilátásba helyezett szigorítások tekintetében 
sem fedték teljesen egymást. Fejérváry kifogásolta, hogy a kereskedelmi iskolák 
végzett növendékeit ki akarják zárni a kedvezményezettek köréből és sokallotta a 
medikusok kétszer egy féléves katonai szolgálatát, de az utóbbitői az uralkodó 
szokatlanul éles megjegyzésére elállt. Az uralkodó ugyanis emlékeztette: 
Trefort miniszternek köszönhető, hogy a Josephinumot nem sikerült visszaállíta
ni.104 De ezeknek a nézetkülönbségeknek a véderőtörvény egésze szempontjából 
nem volt különösebb jelentősége, mint ahogy annak sem, hogy az osztrák és a ma
gyar büntetőtörvénykönyv eltérései következtében a kilátásba helyezett szankciók 
a véderőtörvény osztrák és magyar változatában nem lehettek teljesen azonosak. Ér
demleges, az egész tanácskozás időtartamának felét kitöltő vita a magyar honvéď-
ség újonckontingensének megállapítása körül folyt, és a differencia érezhetően nem 
csupán az eltérő számítási módból, hanem a prioritások eltérő értelmezéséből fa
kadt. Megoldást végül az uralkodó 12 500 főt kilátásba helyező közvetítő javaslata 
hozott, amely szám bele is került a véderőtörvény be, a zárszó, hogy mindenekelőtt 
a közös hadsereg szükségleteit kell biztosítani, mégis arra vallott, hogy az elvekben 
mutatkozó különbségeket nem sikerült teljesen áthidalni. 

A véderőtörvény tervezete 1888. június 29-én került a magyar minisztertanács 
elé.105 A tervezettel kapcsolatosan érdemleges ellenvetés nem hangzott el, és a szö
vegen csupán kisebb módosításokat eszközöltek. Az újonclétszám felemelése, amely 
mind ez ideig visszautasításba ütközött, feltehetően az alig csillapult háborús válság 
hatására ment keresztül, az ideiglenes mentesek póttartalékba való besorozását pe
dig a magyar kormány már a népfelkelési törvénnyel kapcsolatos viták alkalmával 
kilátásba helyezte.106 A nyár folyamán az egyéves önkéntesekre, illetve a mediku
sokra vonatkozó paragrafusokkal kapcsolatosan folytak még tárgyalások az osztrák 
kormánnyal és a közös hadügyminisztériummal, amelynek során elérték, hogy a 
második évi szolgálatra kötelezett önkéntesek is élvezzenek bizonyos kedvezménye
ket, és hogy a tanulmányaikat befejezett, de doktori szigorlatot még nem tett orvos-
növendékek mentesüljenek a második évi szolgálat alól,107 de ezek az egyeztetések 
a törvénytervezet véglegesítését alig késleltették. A magyar minisztertanács 1888. 
szeptember 20-i ülésén felhatalmazta a honvédelmi minisztert, hogy a törvényjavas
latot alkalmas időpontban terjessze az országgyűlés elé.108 Komolyabb fennakadást 

103 Allerhöchste Bemerkungen zum 4. Wehrgesetz-Entwurfe. MKSM 20—1/4 ex 1888. 
104 V. ö. 39-es jegyzet. 
105 13/MT. Magyar minisztertanács 1888. június 29. 2. A védtörvény javaslat. OL. K. 27. 44. doboz. 
106 V. ö. 16-os jegyzet. 
107 14/MT. Magyar minisztertanács 1888. augusztus 16.17. A védtörvényjavaslat tárgyában. OL K. 27. 44. doť>az. 
108 16/MT. Magyar minisztertanács 1888. szeptember 20 .1 . A védtörvényjavaslat tárgyában. OL K. 27. 44. áobm. 
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a véderőtör vényhez kiadandó végrehajtási utasítás tervezete, ezen belül az újonc
jutalékban mutatkozó esetleges hiány felosztásának problémája okozott. A honvé
delmi miniszter a magyar minisztertanács 1888. október 24-i ülésén109 beszámolt 
arról, hogy ő az uralkodó elnöklete alatt tartott tanácskozáson110 ilyen esetekre 
nézve is az új one jutalék felosztásánál alkalmazott kulcs alkalmazása mellett alít 
ki, a közös hadügyminiszter viszont, valamennyi többi résztvevővel együtt, a közös 
hadsereg szükségleteinek mindenek előtt való kielégítése mellett volt, és hogy a 
nézetkülönbséget nem sikerült kiküszöbölni. A magyar kormány előbb közvetítő 
megoldással próbálkozott, majd elhatározta, hogy kérelemmel fordul az uralkodó
hoz. Közös minisztertanácsi határozatot kért arra nézve, hogy a közös hadügy
miniszter csak a magyar honvédelmi miniszterrel egyetértésben adhasson ki utasí
tást a sorozási bizottságoknak, nehogy az esetleges titkos utasítások következtében, 
amire már volt példa, a magyar honvédség további hátrányokat szenvedjen.111 

A jegyzőkönyv azzal a baljós mondattal zárult, hogy a minisztertanács tudatában 
van annak, hogy a kérdés ilyetén módon megoldása esetén sok nehézségnek néz 
elébe a véderőtörvényjavaslatnak az országgyűlésen való tárgyalásánál — és a 
jövendölés be is teljesedett. A magyar képviselőház 1889. január 29-ón 126 fős szó
többséggel általánosságban elfogadta a törvényjavaslatot, de még aznap utcai tün
tetés keletkezett, ami a miniszterelnök személyi épségét is veszélyeztette.112 A tün
tetést az egyetemisták kezdeményezték, akiket az önkéntesekre vonatkozó szigorí
tások közvetlenül érintettek, és a minisztertanács nem is késlekedett határozatba 
venni, hogy további tüntetések esetén bezáratja az egyetemeket.113 A közhangulat 
azonban az egyetemisták oldalán állott, és a még mindig jó politikai érzékkel ren
delkező Tisza Kálmán a törvényjavaslat részletes tárgyalása alkalmával keresztül
vitte, hogy az ugyancsak kritizált 14. paragrafusba iktassák be, hogy az újonc juta
lék megállapítása csak tíz évre történik. Az engedmény tiszta formalitás volt, és az 
uralkodónak sem esett nehezére hozzájárulni a bővítéshez, ő mindig is azon a véle
ményen volt, hogy a tíz évi időtartam értelemszerűen eddig is benne foglaltatott 
a tizennegyedik paragrafusban. Más kérdés, hogy a magyar ellenzéket és a kormány
párt egy részét ez az engedmény nem elégítette ki, és rövidesen újabb kívánságokkal 
jelentkezett. A lényeg egyelőre az volt, hogy a véderőre vonatkozó javaslat törvény
erőre emelkedett. A politikai vezetés nyugtalankodhatott a magyar magatartás 
miatt, de a hadvezetésnek minden oka meg volt az elégedettségre. A magyar 1889. 
évi VI. törvénycikk és az osztrák 1889. évi április 11-i törvény két évtizede meglévő 
követeléseik nagy részét kielégítette. Úgy tűnik azonban, hogy az elégedettség nem 
tartott sokáig. A véderőtörvény érvényességére megállapított tíz évnek éppen csak 
hogy a fele telt el, amikor a közös hadügyminisztérium új véderőtör vény-j avaslatot 
készített, és a közös hadsereg részére nem kevesebb, mint évi 183 ezer fő újoncot 
igényelt.114 

A hadügyi tárca költségvetése és a véderő továbbfejlesztése 

Az előzőekben részletesen foglalkoztunk a hadvezetésnek az 1886—87-es, illetve 
az 1887—88-as háborús válság alkalmával támasztott költségigényével és bemutat-

109 19/MT. Magyar minisztertanács 1888 október 24. 3. A védtörvényhez kiadandó utasítás ügyében. OL K. 27. 
44. doboz. 

110 Coníerenz betreffend Durchführungsbestimmungen zum neuen Wehrgesetze. MKSM 20—1/4 ex 1888. — A kon
ferenciának csak az iktatókönyvben van nyoma, a jegyzőkönyv az adott helyen nem található. 

111 20/MT. Magyar minisztertanács 1888. október 29. 1. A védtörvényhez kiadandó utasítás tárgyában. OL K. 
27. 44. doboz. 

112 Fejérváry an Popp. Budapest, den 29 Január 1889. MKSM 28—1/1 ex 1889. 
113 5/MT. Magyar minisztertanács 1889 március 21. 1. A véderő iránti törvényjavaslat tárgyalása alkalmából tá

madt zavargások meggátlását célzó intézkedésekről. OL K. 27. 44. doboz. 
114 Begründungen und Erläuterungen zum ersten Entwürfe eines neuen Wehrgesetzes. Wien 1895. MKSM Archiv 

Beck-Bzikowsky. Fase. 7. N°266. 
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tuk, hogy a költségigény fedezése milyen sok munkát adott a közös minisztertanács
nak. A korábbiakban arra is utaltunk, hogy a testületnek nem csupán a különleges 
alkalmakkor igényelt speciális hitellel és esetleges hitellel volt dolga, hanem a véd
erő éves költségvetésével is, és ez éppenséggel tevékenységének legnagyobb részét 
tette ki. A közös minisztertanács a közösügyes költségvetés megtárgyalása céljából 
tartotta rendszeres évi üléseit, és ezeken mindig a hadügyi tárca költségvetése állt 
a figyelem középpontjában. 

A hadügyi tárca költségvetésének tervezetét a közös hadügyminisztérium költ
ségvetési osztálya készítette. A tervezetet előbb katonai konferencia vitattameg, 
majd a közös minisztertanács, végül pedig a delegációk elé került. A költségvetési 
tervezetet már a katonai konferencia fölülbírálta, alapos vitára és lényeges törlé
sekre azonban a közös minisztertanácson került sor, úgy, hogy a delegációk azon 
már nem módosítottak, és az előterjesztést változtatás nélkül megszavazták. 
A közös hadsereg költségvetése három részből: a rendes költségvetésből (ordiná-
riurn), a rendkívüli költségvetésből (extraordinárium) és okkupációs hitelből tevő
dött össze. Ezek közül a hadsereg folyó kiadásainak fedezésére szolgáló rendes 
költségvetés volt összegszerűen a legtekintélyesebb és a hadsereg összkiadásainak 
általában nyolcvan-kilenc ven százalékát tette ki. A rendes költségvetés huszonhét 
címre oszlott, ezek közül a fizetésekre és zsoldra, az élelmezésre, a nyugdíjakra, a 
ruházatra és ágyneműre, valamint a laktanyai elhelyezésre vonatkozó tételek 
voltak összegszerűen a legjelentősebbek. A rendkívüli költségvetés egyebek mellett 
a fegyverekre és lőszerekre, az építkezésre és az erődítésekre fordítandó összegeket 
tartalmazta, és a szükségletek változásának megfelelően meglehetősen nagy inga
dozást mutatott. Ugyanígy a Bosznia-Hercegovina megszállásával és a megszál
lás fenntartásával kapcsolatos okkupációs hitel, amely 1878—1879-ben még a 
rendes költségvetést is meghaladta, a nyolcvanas évek közepétől aztán annak 
három-öt százalékára zsugorodott. A haditengerészet számára külön költségvetést 
készítettek, amely ugyancsak ordináriumra és extraordináriumra oszlott, az előbbin 
belül azonban, a haditengerészet jellegének megfelelően, a személyi kiadások jóval 
kisebb hányadot foglaltak el.115 

A hadsereg és a haditengerészet költségvetése, mint már korábban utaltunk rá, 
igen tekintélyes összeg volt, és a Monarchia összköltségvetésének húsz-huszonkét 
százalékát tette ki. Ehhez még hozzájött a magyar, illetve az osztrák honvédségre 
fordított kiadás, valamint a stratégiai vasutak építésének nem jelentéktelen költ
sége, úgy, hogy a katonai célokra fordított összegek együttesen elvitték a Monarchia 
költségvetésének közel egyharmadát. Nincs mit csodálkozni ezért azon, hogy a két 
országrész kormánya alaposan a körmére nézett a hadügyi tárcának, és ha már a 
tekintélyes kiadásokat vállalni is kényszerült, legalább a költségek növekedését 
igyekezett megakadályozni. A magyar kormány minden évben azzal a megbízatással 
indította el a közös minisztertanácsra utazó tagjait, hogy a hadügyi tárca költség
vetését igyekezzenek az előző év szintjére szorítani.116 A közö3 miniszteri értekezle
teken a magyar miniszterelnök és a magyar pénzügyminiszter minden alkalommal 
ki is fejezte ezt az óhaját, és ebben egyetértésre talált az osztrák kormány tagjainál, 
akik feltehetően hasonló megbízatással érkeztek.117 A hadügyi tárca költségvetése 
ennek ellenére fokozatosan növekedett, és Dunajewski osztrák pénzügyminiszter 
1884. szeptember 24-én megállapította, hogy ez az emelkedés 1880 óta kerek szám
ban kilenc millió hétszázezer forintot tett ki.118 Az ordinárium növekedése, amely no
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vekedés persze nem állt meg az 1884-es szinten, főként a fizetésemelésekből, a lét
számszaporulatból és az élelmezésre fordított költségek növekedéséből adódott. 
A két kormány képviselői minden tervezett növeléssel szemben ellenvetéssel éltek, 
volt amikor eredménnyel, de a hadügyi tárca legalább annyiszor keresztülvitte 
akaratát. így például az alsó beosztású tisztek megélhetésének javítására egymillió
ötvenezer forintot iktatott be az 1886-os ordináriumba, amit eredetileg mindkét 
kormány makacsul ellenzett, de a közös minisztertanács végül mégis beleegyezését 
adta.119 A tervezett létszámnöveléssel és annak anyagi kihatásával szemben még 
erősebb ellenállás mutatkozott, és ezzel kapcsolatban a hadvezetésen belül sem volt 
meg mindig a teljes nézetazonosság. A vezérkari főnök 1888-ban a gyalogos száza
dok 95 főnyi békelétszámát 9 fővel meg szándékozott emelni, de ezt, részint a 
kétmillió forintnyi többletköltség, részint a laktanyai elhelyezés problémái miatt 
még a közös hadügyminisztérium is ellenezte.120 A tartósan szabadságoltak számá
nak csökkentése, a tartalékosok és póttartalékosok behívása és általában az ala
kulatok normális békelétszámának kialakítása következtében a hadsereg létszáma 
a nyolcvanas évek második felétől nem túl lényegesen ugyan, de fokozatosan emel
kedett. A hadsereg létszáma, amelyre a költségvetés alapult, 1885-ben 269 336 fő 
volt,121 1890-ben 276 326 fő,122 amihez még 48 697, illetve 50 750 ló járult. És ha 
egyszer a létszámemelés megtörtént, annak költségkihatását is vállalni kellett. 
A különböző költségvetési tételek első pillanatra nem túl lényeges növekedése 
vezetett oda, hogy az ordinárium az 1885-ös 97 millióról 1892-re 104 millióra emel
kedett. A fokozatos emelkedéssel szemben a közös minisztertanács mindössze azt 
a kétes dicsőséget tudhatta magáénak, hogy a legénység vacsorájára kilátásba he-
fyezett három és félmillió forintot tizenöt éven át törölni tudta az előirányzatból. 

A hadügyi tárca költségvetésének ügyében a közös hadügyminiszter minden 
évben szembekerült a két kormány képviselőivel, a viták azonban a nyolcvanas 
évek közepéig mondhatni kollegiális szellemben folytak, és a végeredménnyel tulaj
donképpen mindkét fél elégedett volt. A közös hadügyminiszter azért, mert valami 
emelést minden évben sikerült keresztülvinnie, a két kormány pedig azért, mert az 
előirányzott többletköltség jelentős részét sikerült lefaragnia. A két kormány által 
képviselt taktika, amely elsősorban az ordinárium stabilizálására irányult,123 az 
évek múlásával azonban hibásnak bizonyult. A hadügyi kiadások igazán jelentős, 
tízmilliós nagyságrendű növekedése ugyanis az alkalmankint megszavazott speciális 
hitelekből és az extraordinárium rendszeressé váló jelentős emelkedéséből adódott. 
Mint tudjuk, a delegációk 1887-ben 52,5 millió forint speciális hitelt bocsátottak a 
hadügyi tárca rendelkezésére, 1888-ban pedig újabb 31 milliót, és a hadvezetés a 
hitel legnagyobb részét igénybe is vette. 1887-től pedig az ismétlő fegyverek, majd 
a füst nélküli lőpor bevezetése terhelte meg a költségvetést, úgy hogy az addigi 
átlagosan évi ötmilliós extraordinárium évi tizenötmillióra emelkedett. És ez még 
nem is tükrözte teljesen a közös hadügyminisztérium költségemelési törekvéseit, 
mert az előirányzat természetszerűleg mindig jóval fölötte volt az elfogadottnak. 
A közös hadügyminiszter 1890-ben például az előző évhez képest 33 millió forint 
többletkiadást irányzott elő.124 A túlkövetelések és a jelentős emelkedések csakha
mar véget vetettek a katonák és civilek addigi békés együttélésének, és a közös 
minisztertanács a rendkívül éles viták színterévé vált. Dunajewski osztrák pénzügy
miniszter az 1890. április 26-i tanácskozáson kijelentette, hogy a hadügyi tárca 
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túlkövetelései a Monarchia számára a legszomorúbb következményekkel járhat
nak,123 a következő napon Wekerle magyar pénzügyminiszter a korábban 1891-re 
kilátásba helyezett költségcsökkentést kérte számon, egy év múlva pedig Steinbach 
osztrák pénzügyminiszter azt vetette a közös hadügyminiszter szemére, hogy le
becsüli az államháztartás egyensúlyának jelentőségét.326 Bauer közös hadügyminisz
ter, aki 1888-ban lépett Bylandt—Rheidt helyére, ilyenkor mindig ünnepélyesen 
kijelentette, hogy minden felelősséget elhárít magától, és a döntést az uralkodó 
hatáskörébe utalta.127 A kiélezett helyzetekben azonban az uralkodó sem játszhatta 
el a korábban oly jól begyakorolt döntőbírói szerepét, és közvetítő próbálkozásai 
sokszor szánalmas erőlködésbe fulladtak. Az a javaslata pedig, hogy külföldi hitel 
felvételével hidalják át az ellentéteket, mint tudjuk, a közös minisztertanács vala
mennyi részvevőjénél ellenállásba ütközött.128 Az ellentétek megoldatlansága miatt 
a közös minisztertanács a kilencvenes évek elején közel volt a belső meghasonláshoz. 

A hadvezetés és a két kormány közötti ellentét elsősorban a probléma eltérő 
megközelítéséből adódott. A hadvezetés mindig azt hangsúlyozta, hogy megfelelő 
fejlesztés nélkül a hadsereg nem lesz olyan állapotban, hogy háború esetén megvéd
hesse a Monarchiát, a két kormány viszont, elismerve a véderő fontosságát, azzal 
érvelt, hogy háború esetén a rendezett pénzügyeknek legalább olyan jelentősége 
van, mint magának a hadseregnek. A két kormány visszautasító álláspontja azonban 
nem utolsó sorban abból fakadt, hogy a hadvezetés soha nem valamiféle fejlesztési 
koncepcióval, hanem összefüggés nélküli részletelgondolásokkal lépett elő, és 
költségemelési javaslatait nem indokolta meg kellőképpen. Az a kétségtelen előny, 
amely abból adódott, hogy a véderő belső ügyeivel kizárólag az uralkodó diszponált, 
ebben a vonatkozásban tökéletesen visszájára fordult, és a két kormány beavatat-
lansága a hadsereg fejlesztésének legnagyobb akadályává vált. A hadvezetésnek, 
ha el akart mozdulni a költségvetési viták alkalmával ismételten kialakult holt
pontról, ezen a téren kellett valamit változtatnia. 

A vezérkari főnök a nyolcvanas évek második felében évenkint készített emlék
iratot a Monarchia katonai helyzetéről, amelyben többnyire az adott évben elért 
eredményeket összegezte. Ennek célja kizárólag a belső tájékoztatás volt és a tarta
lomról csak a katonai körök szerezhettek tudomást. 1892-ben azonban olyan emlék
irat került ki tolla alól, amelynek elsősorban a kormányok számára volt mondani
valója és amely a Monarchia katonai helyzetét tágabb időkeretben és más hatal
mak katonai fejlődésével összevetve vizsgálta. Az elaborátumhoz az orosz katonai 
előkészületekről szóló áttekintést és a Monarchia véderejének további kiépítésére 
irányuló javaslatot csatolta.129 

A vezérkari főnök az emlékiratban áttekintést nyújtott az európai hatalmak 
véderejének 1867 és 1892 között végbement fejlődéséről, és azt egybevetette a 
Monarchia huszonöt éves katonai teljesítményével. A felsorakoztatott adatokhoz 
nem fűzött kommentárt, de azok csaknem minden téren a Monarchia elmaradott
ságát sugallták. A legkevésbé még a hadkötelezettség időtartamáról szóló adatok, 
amelyekből kiderült, hogy miközben a hatalmak általában megduplázták a had
kötelezettség időtartamát, a Monarchia sem tétlenkedett, és azt az 1868-as 12 évről 
már 1886-ban 21 évre emelte. Az európai hatalmak hadseregeinek békelétszámáról 
és elérhető maximális hadilétszámáról, illetve a huszonöt év alatt bekövetkezett 
változásokról szóló számsorok már egészen lehangoló képet mutattak. Ezekből 
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kiderült, hogy a Monarchia 1868-ban haderejének béke- és háborús létszámát te
kintve az öt európai nagyhatalom között a negyedik helyen állt, majdnem egy 
színvonalon volt az Északnémet Szövetséggel, és csak Oroszország mögött maradt 
el lényegesen, 1892-re viszont az ötödik helyre csúszott, és most már Németország 
és Franciaország is messze megelőzte. Különösen a háború esetén kiállítható maxi
mális létszám tekintetében növekedett meg a távolság. A Monarchia 1892-ben arra 
bizonyult képesnek, hogy háború esetén 1 millió 833 ezer kiképzett katonát állítson 
csatasorba, ezzel szemben Németország 3 millió 261 ezer, Oroszország 3 millió 
846 ezer, Franciaország pedig 3 millió 969 ezer katonát tudott felvonultatni, és 
1 millió 967 ezer katonájával még Olaszország is megelőzte. Ha lehet, még ennél is 
lehangolóbb volt az a kép, amely a katonai költségvetés számadatainak összehason
lításából adódott. A vezérkari főnök először az öt nagyhatalom 1868-as és 1892-es 
költségvetését állította egymás mellé, amelyből kiderült, hogy az emelkedés minden 
hatalom esetében tekintélyesebb volt, mint a Monarchiánál, majd a huszonötéves 
összkiadás adatait közölte. A katonai kiadások az adott időszakban, a háború és 
a jóvátétel költségeit nem számítva, francia frankban így alakultak: Francia
ország: 23 154 480 000, Oroszország: 22 426 371 000, Németország: 14 208 000 000, 
Ausztria—Magyarország: 7 004 511 000, Olaszország: 6 822 411 000. A két poten
ciális ellenfél ezek szerint egyenkint háromszor annyit költött, mint a Monarchia, 
és az első számú szövetséges is kétannyit. Gyenge vigasz lehetett, hogy Olaszorszá
got ebben a tekintetben valamicskét megelőzte. 

Az összehasonlító adatok egészében véve a Monarchia lemaradását tükrözték. 
Egy olyan korban, amikor a hatalmi potenciált a frontra dobható kiképzett ember
tömeg nagyságán mérték, a Monarchia valóban nem volt egyenrangú a többi 
kontinentális nagyhatalommal. Ezt a már a kortársak által megfogalmazott véle
ményt a történetírás is magáévá tette. A Monachia hadseregéről szóló könyvében 
G» E. Rothenberg egyetértően idézi a diplomáciatörténész A. J. P. Taylort, aki a 
katonai költségvetés tételeit összehasonlítva arra a következtetésre jutott, hogy a 
Monarchia kizárta magát a nagyhatalmak sorából.130 Az el nem vitatható lemaradás 
értelmezésénél azonban mind a kortársaknál, mind a történetírásnál van egy félre
érthető mozzanat. Már a vezérkari főnök is azt a benyomást keltette számsoraival, 
bogy a Monarchia még saját lehetőségeihez viszonyítva is keveset teljesített, a tör
ténetírás pedig kifejezetten úgy interpretálta a jelenséget, mint szubjektív döntések 
végeredményét. A vezérkari főnök által felsorakoztatott adatok további elemzése 
azonban azt bizonyítja, hogy a lemaradás igazi okai sokkal mélyebb rétegekben 
gyökereztek. Az egy főre jutó hadikiadás 1892-ben Oroszországban 6,8 frank volt, 
a Monarchiában 9 frank, Franciaországban pedig 16,9 frank. Oroszország maximális 
hadilétszámához a lakosság 3,8 százalékát tudta igénybe venni, a Monarchia 4,6 
százalékát, Franciaország pedig 10,4 százalékát. Ezek az adatok lényegében meg
egyeztek a szóban forgó országok gazdaságának teljesítőképességével és egy főre 
jutó nemzeti jövedelmével. Csakhogy amíg Oroszország lakosságának számából és 
gazdaságának méreteiből adódóan ki tudta egyenlíteni az ipari hatalmakkal 
szemben mutatkozó hátrányait, és megfordítva: amíg az ipari hatalmak fejlettsé
güknél fogva meg tudták hatványozni teljesítőképességüket, a Monarchia sem erre, 
sem arra nem bizonyult képesnek. Oroszországtól a méretekben mutatkozó különb
ség, Franciaországtól pedig a gazdaság teljesítőképességében jelentkező eltérés 
miatt maradt le, és az európai hatalmak rangsorában törvényszerűen került az 
utolsó helyre. És mivel ez az állapot az objektív adottságok következménye volt, 
az elosztás szférájában aligha lehetett azon gyökeresen változtatni. 

A vezérkari főnök természetesen nem tudott és nem is akart ilyen módon szembe-
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nézni az általa felsorakoztatott számsorokkal, és következtetése csak úgy hangoz
hatott, hogy miután a Monarchia a kisebb anj^agi ráfordítások miatt maradt le a 
többi nagyhatalomtól, a jövőben nagyobb anyagi erőfeszítések megtétele szükséges. 
Ennek megfelelően, a véderő mindegyik ágazatára kiterjeszkedve, listába vette a 
legfontosabb foganatosítandó intézkedéseket. A tömeghadsereg kategóriájában 
gondolkodva természetesen a létszámnövelésre tette a hangsúlyt. Mivel a frissen 
elfogadott véderőtörvény az újonclétszám szaporítását nem tette lehetővé, a béke
létszám emelését állította előtérbe, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy ilymodon 
a mozgósítás feltételeit is megjavítsa. A közös hadseregnél mind a tábornoki, mind 
a tiszti állományt szaporítani akarta, az utóbbit oly mértékben, hogy egy gyalogos 
századra három hivatásos tiszt jusson, emellett mindkét honvédség és a népfelkelés 
számára a tiszti állomány növelését helyezte kilátásba. A legénységi állomány tekin
tetében ismét javaslatba hozta a közös hadseregbeli g3^alogsági századok békelét
számának kilenc fővel történő megemelését, az osztrák Landwehr esetében az eddigi 
egy évi tényleges szolgálati idő megduplázását, úgyszintén ezredenkint egy-egy 
pótzászlóalj-keret felállítását, a magyar honvédség esetében pedig a békeállomány 
megkétszerezését. Ugyancsak létszámemelést indítványozott a lovasság és a tüzérség 
számára. A vezérkari főnök javaslatai az előtérbe állított létszámnövelés mellett a 
felszerelés és a fegyverkezés javítására, a mozgósításhoz szükséges élelmezési kész
leteli növelésére, a népfelkelés egyenruha- és fegyverkészletének megteremtésére, 
az erődrendszer tökéletesítésére is kiterjedtek, és csupán a haditengerészet vonatko
zásában mutatkoztak szűkkeblúeknek, ahol megelégedtek az eddigi meglehetősen 
alacsony színvonal változatlan fenntartásával.131 

A vezérkari főnök emlékiratát 1892. december 16-án az uralkodó elnöklete alatt 
tartott katonai konferencia tárgyalta meg.132 Ezen a hadsereg főfelügyelője, a közös 
hadügyminiszter, a vezérkari főnök, az uralkodó katonai kancelláriájának vezetője 
és a közös hadügyminisztérium elnöki osztályának vezetője vett részt. A konferen
cia inkább informatív, mint polemikus jellegű volt. A meghozandó intézkedések 
szükségességét senki sem vitatta, és csupán az uralkodó tett fel a részletekre vonat
kozó kérdéseket, amelyekre részint a hadsereg felügyelője, részint a vezérkar főnöke 
válaszolt. Az uralkodó összefoglalójából aztán ki is derült, hogy a konferencia célja 
a további ügymenet meghatározása volt. Eszerint a vezérkari főnök emlékiratát 
először tanulmányozás céljából a kormányoknak kell átadni, majd azt mellékleteivel 
együtt a közös minisztertanácsnak kell megtárgyalnia, és a tanácskozás alkalmával 
a közös hadügyminiszternek elő kell terjesztenie a véderő további fejlesztésével 
kapcsolatos költségtervezetet. 

A közös minisztertanács ebből a célból első alkalommal 1893. február 2-án ült 
össze.133 A tanácskozás az éves költségvetés megtárgyalásánál kialakított formasá
gokhoz igazodott. Az elnöklő közös külügyminiszter a külpolitikai helyzet bizony
talanságát ecsetelte, a közös hadügyminiszter és a vezérkari főnök pedig a véderő 
fogyatékosságait hangsúlyozta. Tartalmi tekintetben azonban mindkét beszámoló 
eltért az előző évek meglehetősen felületes tájékoztatásaitól. A tanácskozás rész
vevői Kálnokytól megtudhatták, hogy a Monarchia a külpolitikai helyzet javulása 
ellenére a lábon álló orosz hadsereg számbeli ereje miatt veszélyeztetett, Becktől 
pedig pontos számadatokat hallhattak az orosz hadsereg békelétszámáról és háborús 
teljesítő képességéről. Az igazi különbség a korábbi tanácskozásokhoz képest azon
ban nem a teljesebb informálásban, hanem a tájékoztatás fogadtatásában mutatko
zott. Wekerle magyar miniszterelnök kijelentette, hogy miután más hatalmak rop-

131 Anhaltspunkte für den weiteren Ausbau unserer Wermacht. MKSM Sep. Fase. 90. Ji°3. 
132 Protokoll über die am 16. Dezember 1892 unter Allerhöchstem Vorsitze Seiner k. und k. apostolischen Majestät 

stattgehabte Conferenz. MKSM 20—1/4 1892. 
133 Gem. Ministerrat vom 2. Februar 1893. KMRZ 377. 
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pant erőfeszítést tettek a hadi készenlét elérésére, a Monarchia számára is elkerül
hetetlen, hogy gyorsított tempóban foganatosítsa a véderő fejlesztéséhez szükséges 
intézkedéseket. Taaffe osztrák miniszterelnök a politikai és katonai helyzet ismere
tében ugyancsak úgy nyilatkozott, hogy elvileg kész hozzájárulni a véderőre fordí
tandó kiadások emeléséhez. Egészen más hang volt ez, mint amit a közös hadügy
miniszter ebben a testületben éveken át megszokott. Megmutatkozott, hogy 
mennyire helyes és célravezető volt az az elgondolás, hogy a kormányok előtt ki
terítik a katonai vezetés addig görcsösen kézben tartott kártyáit. Ellenvetés és 
fenntartás persze most is akadt. Amikor a vezérkari főnök bejelentette, hogy a 
közös hadsereg és a két honvédség részére hat év alatt 79 millió forint többletkölt
séget igényel, és a közös hadügyminiszter közölte, hogy már 1894-ben 12 millió, 
forint túlkiadással számol, a magyar miniszterelnök megjegyezte, hogy a többlet
költség még alapos tanulmányozást igényel, az osztrák pénzügyminiszter pedig 
kifogásolta, hogy rögtön ilyen magas összeggel kezdjenek. Ezek az ellenvetések 
azonban, azon túl, hogy nem a lényeget érintették, nem voltak olyan határozottak, 
mint korábban. A vezérkari főnöknek az osztrák pénzügyminiszterhez intézett 
szavai, hogy sietni kell, mert az orosz hadsereg ismétlő fegyverekkel való felszere
lése 1897-re befejeződik és akkor háborúval kell számolni — mindenkit levettek a 
lábáról. A magyar miniszterelnök mondhatni a konferencia valamennyi civil rész
vevője nevében fejezte ki azt a reményét, hogy eleget tudnak majd tenni a had
vezetés igényeinek. 

A következő ülésen, 1893. február 19-ón ennek megfelelően sem az előirányzott 
összeg, sem az évi ütemezés nem volt vita tárgya.134 Csupán Fejérváry kevesellte a 
magyar honvédség számára kilátásba helyezett összeget, minden felelősséget elhá
rítva magától, ha a magyar honvédség kellő felszerelés nélkül kerül szembe az 
ellenséggel, de szavai nem keltettek visszhangot. A közös minisztertanács megálla
podott abban, hogy az 1894-től 1899-ig terjedő időszakban 94 millió forintot bocsát 
a hadvezetés rendelkezésére, amiből a közös hadsereg 49 millióval, a haditengerészet 
10 millióval, az osztrák Landwehr 22 millióval, a magyar honvédség pedig 13 
millióval részesül. Az 1894-től 1897-ig terjedő évekre nézve ugyancsak megállapod
tak a közös hadseregre és a haditengerészetre jutó többletkiadás éves bontásában. 
Az uralkodó az 1894. március 28-i ülésen elégedettségét fejezte ki, hogy első alka
lommal sikerült a véderő hosszú távú fejlesztéséhez szükséges pénzösszeg folyósítá
sában megállapodni, és a végzett munkáért legmagasabb elismerését és köszönetét 
nyilvánította .135 

Az 1894. évi költségvetés megtárgyalása alkalmával a hangulat nem volt már 
ilyen ünnepélyes, de a költségkeretben soha nem tapasztalt gyorsasággal megálla
podtak, és az ülés, amely máskor órákig eltartott, a jegyzőkönyv terjedelméből 
megítélve kétszer egy negyed óra alatt befejeződött.136 A következő évben, ha lehet, 
még ennél is gyorsabban létrejött a megegyezés, és a közös hadsereg 1895. évi 
költségvetésének megállapítása talán öt percet sem vett igénybe.137 Az egyetértés, 
ez alkalommal azért nem volt teljes, mert Sterneck flottafőparancsnok többletigényt 
támasztott, ami meglehetősen éles polémiára vezetett. A haditengerészet, mint 
tudjuk, nem volt az osztrák—magyar véderő preferált ágazata és a katonai termé
szetű kiadásokból meglehetősen szerényen részesedett. Hogy a haditengerészetre a 
katonai kiadások tíz százaléka sem jutott, az egyebek mellett abból következett,, 
hogy maga a flottafőparancsnok sem igényelt többet. Sterneck ugyanis a francia 
„jeune école" álláspontját vallotta, és a nagy csatahajókkal szemben a torpedó-

134 Uo. 19. Februar 1893. RMKZ 378. 
135 Uo. 28. März 1893. B-MRZ 379. 
136 Uo. 21. April 1893. BMRZ 380. — Gem. Ministerrat vom 22. April 1893. EMBZ 38í. 
137 Uo. 29. März 1894. KMRZ 385. 
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naszádokat és a gyengén páncélozott cirkálókat részesítette előnyben. Úgy vélte, 
hogy ezek a hajótípusok nemcsak a partvédelem feladatait láthatják el hatéko
nyabban, hanem a nyílt tengeren is a siker esélyével vehetik fel a küzdelmet a nagy 
csatahajókkal szemben.138 Álláspontját egy alkalommal a közös minisztertanácson 
is kifejtette,139 és amikor 1893 elején a véderő továbbfejlesztését tárgyalták, ellen
vetés nélkül elfogadta a haditengerészet részére kilátásba helyezett tízmillió forintot. 
1894 tavaszán azonban a földközi-tengeri orosz—francia flottaösszpontosítástól 
tartva emlékiratban fejtette ki, hogy az erőviszonyok a Monarchia hátrányára oly 
nagy mértékben megváltoztak, hogy az osztrák—magyar haditengerészet az adott 
flottaállománnyal nem láthatja el eredményesen a partvédelem feladatát.140 Takti
kai felfogásának megfelelően három cirkáló soron kívüli megépítését indítványozta, 
és ennek megfelelően meglehetősen szerény, csupán egymillió forintnyi többlet
igényt támasztott. A javaslat a közös minisztertanácsban így sem számíthatott 
kedvező fogadtatásra. Wekerle magyar miniszterelnök a törvényhozó testületekkel 
szemben nem tartotta védhetőnek, hogy eltérjenek az 1893-as megállapodástól, és 
álláspontját Windischgratz osztrák miniszterelnök is osztotta.141 A közös miniszter
tanács Plener osztrák pénzügyminiszter közvetítő javaslatát sem fogadta el, hogy 
a többletköltséget a közös aktívák felhasználásával fedezzék, és Sterneck kérését 
végül elutasították.142 (Más kérdés, hogy az igényelt egymillió forint folyósítására 
mégis sor került, és a közös minisztertanács azt a következő évben mint póthitelt 
jóváhagyta, precedenst teremtve ezzel a költségvetésellenes gyakorlat számára.143) 
— Az 1896-os költségvetés tárgyalása alkalmával a régi téma, a legénység harmad
szori étkeztetése került elő, amihez a közös minisztertanács megint csak más tételek 
törlése esetén lett volna hajlandó hozzájárulni, és az előzményeket ismerve nem 
okozhat meglepetést, hogy a közkatonák továbbra is üres gyomorral várhatták a 
takarodót.144 

Mint látható, a közös minisztertanácsban az 1893-as hadseregfejlesztési program 
elfogadása után is merültek fel nézeteltérések, a viták azonban nem voltak hasonlít
hatóak a korábbi, késhegyre menő polémiákhoz. A katonák és civilek között helyre
állt a régi kollegiális szellem, és a hadügyi tárca költségvetését a legnagyobb egyet
értésben terjesztették a delegációk elé. Fegyverszünet volt ez persze csak, nem 
pedig tartós béke, amely utóbbi csak úgy jöhetett volna létre, ha a hadvezetés 
egyszer s mindenkorra tartózkodik a költségigények további emelésétől. Ilyen szán
dék pedig valójában nem létezett. Amikor Kálnoky utolsó közös minisztertanácsi 
szereplése alkalmával azt a reményét fejezte ki, hogy a távolabbi jövőben a katonai 
költségvetés csökkentésére is sor kerül,145 maga az uralkodó cáfolta meg külügy
miniszterét, mondván, hogy ha Oroszország abba is hagyja a fegyverkezést, a 
Monarchiának még jó ideig fejlesztenie kell saját véderejét.146 így is lett. A kato
náknak azonban nem kis csalódással kellett tapasztalniuk, hogy ennek következté
ben a nagy nehezen létrehozott konszenzusnak is vége szakadt és a közös miniszter
tanács újra heves viták és összeütközések színterévé vált. 

138 Höbelt, Lothar: Die Marine. In : Die Habsburgermonarchie 1848—1918. Bd. V. Die bewaffnete Macht. 
705—711. o. 

139 Gem. Ministerrat vom 20. September 1891. RMRZ 370. 
140 Denkschrift des Admirals Freiherrn von Sterneck Betreffend notwendige Verstärkung der Kriegsmarine. 

J1. A. I. K. 466. 
141 V. ö. 137-es jegyzet. 
142 Gem. Ministerrat vom 29. März 1894. RMRZ 385. 
143 Uo. 18. April 1895. RMRZ 387. 
144 Uo. 17. April 1895. RMRZ 386. 
145 Uo. 
146 Uo 18. April 1895. RMRZ 388. 
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Иштван Диосеги 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБОРОННОЙ СИЛЫ ПЕРЕД СОВМЕСТНЫМ 
СОВЕТОМ МИНИСТРОВ, 1883—1895 

Резюме 

Предводительство, командование и внутренняя организация армии и после компромисса 
за 1867 год остались правомочней повелителя, но утверждение расходов оборонной силы, 
также законодательство, относящиеся к оборонной системе оказались в компетенцию пар
ламента. Совместный совет министров явился той инстанцией, которая взвесила постаянные 
и случайные расходные претензии, возникающие со стороны вождения войск, и решила их 
представление в парламент и перед делегациями; он явился также тем комитетом, который 
возбудил и координировал законопроекты, связанные с оборонной силой — соответственно 
претензиям вождения войск. 

Автор сперва рассматривает состояние оборонной силы Австро—венгерской Монархии 
в начале 80-ых годов. В дальнейшем показывает обсуждения совместного совета министров, 
касающиеся законов народного ополчения, призыва коней и предостовлений в интересах 
армии; и показывает движение тех проектов, которые встали на очередь дня в связи планиро
вав а< го оперативного наступления против России. Автор также затрагивает обсуждения, 
ев; зснные с законами воссоздания военной медицинской академии и обслуживания военных 
вдов и сирот. Он подробно занимается военными распоряжениями, принятыми во время 
кризиса в конце 1886-ого, в начале 1887-ого года, и также мобилизационными проготовлени-
я>.„ в конце 1887-ого, в начале 1888-ого года. Он показывает те переговоры, которые велись по 
теме исключительных юридических правил в случае войны, и также те переговоры, которые 
служили введению многоразядных оружий и создания арсенала в Венгрии. В конечной части 
ст?-ьк подробно занимается автор обновлением закона оборонной силы в 1889-ом году, 
и распоряжениями, имеющие цель дальнейшего развития оборонной силы. 

István Diószegi 

DAS PROMLEM DER WEHRMACHT 
VOR DEM GEMEINSAMEN MINISTERRAT 

1883—1895 

Resümee 

Auch nach dem Ausgleich von 1867 bestimmte nach wie vor der Herrscher über die Befehligung, 
das Kommando und die innere Organisation der Armee, aber die Billigung der Wehrmachts-
kosten sowie die Verabschiedung von Gesetzen für das Landesverteidigungsysstem kamen in 
die Kompetenz des Landtages. Der gemeinsame Ministerrat war einerseits das Forum, das die 
ständigen und gelegentlichen Kostenansprüche der Kriegführung erwog und über ihre Unter
breitung den Körperschaften und Delegationen des Landtages entschied, andererseits das 
Gremium, das die Gesetzesvorlagen für die Wehrmacht — entsprechend den Ansprüchen der 
Kriegführung — veranlaßte und abstimmte. 

Der Autor bietet zunächts einen Überblick über den Zustand der Wehrmacht der öster
reichisch—Ungarischen Monarchie zu Beginn der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts . Im 
weiteren behandelt er die Beratungen im gemeinsamen Ministerrat über die Gesetze für Volks
aufgebot, Pferdestellung und Kriegsleistungen sowie die Geschichte der Entwürfe, die alle im 
Zusammenhang mit der geplanten offensiven Kriegsoperation gegen Rußland auf die Tage
sordnung gesetzt wurden. Er berührt auch die Besprechungen über die Wiedererrichtung der 
Akademie für Militärärzte sowie über das Gesetz für Fürsorge für die Witwen und Waisen von 
Soldaten. Er beschäftigt sich eingehend mit den militärischen Maßnahmen, die im Laufe der 
Krise an der Wende von 1886 auf 1887, sowie mit den Mobilisierungsvorbereitungen, die an der 
Wende von 1887 auf 1888 getroffen wurden. Er erörtert die Verhandlungen, die über die im Falle 
eines Krieges anzuwendenden Ausnahmerechtsregeln geführt wurden, sowie die Bespre
chungen, die der Einführung der Reptierwaffen bzw. der Einrichtung einer Waffenfabrik in 
Ungarn dienten. Im abschließenden Teil der Studie werden ausführlich die Erneuerung des 
Wehrmachtsgesetzes von 1889 sowie die den weiteren Ausbau der Wehrmacht bezwecken den 
Maßnahmen behandelt. 
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KÖZLEMÉNYEK 

ÁCS TIBOR 

GONDOLATOK AZ 1948-49. ÉVI MAGYAR HADÜGYRŐL ÉS HÁBORÚRÓL 

Társadalmunk minden rétegét megkülönböztető módon foglalkoztatja az 1848 — 
49. évi magyar polgári forradalom és szabadságharc története. Hála a korszak kutatói 
munkásságának, az elmúlt időszakban az olvasók szinte dúskálhattak az e témákkal 
foglalkozó napilapok cikkeiben, a tudományos folyóiratok tanulmányaiban és a kü
lönböző műfajú kiadványokban.1 

A megjelent publikációk segítségével egyre objektívabb kép alakul ki az 1848—49. 
évi magyar hadügyről és háborúról; egyre inkább megbízhatóbbak ismereteink 
a fegyveres erők felépítéséről és szervezetéről, fegyverzetéről és felszereléséről, ki
képzéséről és neveléséről, hadviselésének elveiről és gyakorlatáról; a háború egészé
nek és fő időszakainak jellemzőiről, valamint nem utolsósorban a kiemelkedő poli
tikai és katonai személyiségek szerepéről. Azonban, a gazdag termés ellenére, sajnos, 
még nem áll rendelkezésünkre az 1848—49. évi polgári forradalom és szabadságharc 
hadtörténetét összefoglaló nagy monográfia. Ügy tűnik, hogy különböző körülmények 
és megítélések miatt még nem teremtődtek meg a feltételek a hadtörténetírás e régi 
adósságának törlesztésére, bár kétségtelen tény az is, hogy a megjelent munkák 
előrevivő értékei ellenére a korszerű szintézis elkészítéséhez még további feltáró 
munkára, sok történeti és katonai, elméleti és módszertani kérdés tisztázására van 
szükség. Ehhez a tisztázási folyamathoz kívánok hozzájárulni a megjelent művek 
olvasása és kutatásaim közben az 1848—49. évi magyar hadügyről és háborúról fel
merült gondolataim közreadásával. 

Elméleti és módszertani reflexióimat az 1848—49. évi magyar hadügyről és hábo
rúról ebben a közleményben először a politika és a katonai vezetés kapcsolatáról,, 
majd a hadsereg és jellemzőiről, végül a hadrend és harcrend fogalmáról fejtem ki. 
Köztudomású, hogy a hadtörténet a történettudomány részeként kutatja az 1848— 
49. évi magyar polgári forradalom és szabadságharc történetének katonai területét. 
Mivel a hadtörténet kutatásának tárgya a hadügy, a hadsereg és a háború, ezért szo
ros kapcsolatban áll a hadtudománnyal és vizsgálati módszereiben nélkülözhetetlen 
e tudomány fogalmainak és kategóriáinak alkalmazása. Ez nemcsak azt jelenti, 
hogy a korabeli terminológiát kell felhasználni, hanem azt is, hogy a mai értelmüket 
is meg kell magyarázni. 

Az elmúlt években kiadott munkák különböző mélységben érintették az 1848—49. 

1 Lásd részletesen az 1848—49. évi magyar polgári forradalom és szabadságharcról 1970-től Magyarországon meg
jelent hadtörténeti irodalom bibliográfiáit a Hadtörténelmi Közlemények 1972. 4. sz. 601—602. o., 1973. 4. sz. 484. o., 
1974. 4. sz. 746. o., 1975. 4. sz. 808—809. o., 1976. 3. sz. 620—622. o., 1977. 4. sz. 686—687. o., 1979. 2. sz. 351—352. o.. 
1980. 1. sz. 180—181. o., 1980. 4. sz. 668—669. o., 1981. 4. sz. 671—672. o., 1982. 4. sz. 695—797. o., 1984. 1. sz. 
178—179. o. 1984. 4. sz. 807—808. o , 1985. 1. sz. 198—200. o., 1986. 2. sz. 390—392. o., 1987. 3. sz. 574—575. o. 
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éti hadügy és háború számos alapkérdését. A katonai kérdések hadtörténeti elem
zése és ábrázolása azonban, nézetem szerint, megköveteli a kutatóktól a hadtudo
mányi fogalmak és kategóriák alkalmazását. Ha ezt nem teszik, akkor azt munkájuk 
értékei és érthetősége sínyli meg. A publikációk legtöbbször helyesen használták fel 
a hadtudományi fogalmakat és kategóriákat, bár azt is meg kell jegyezni, hogy nem 
voltak mindig következetesek. Különösen zavarólag hat a szövegekben nagyon sok
szor használt hadsereg, hadrend, harcrend, katonai vezetés és még néhány más ki
fejezés fogalmának egyéni értelmezése. Mivel a munkák számos esetben nem tisztázták 
egyértelműen a közérthetőséget befolyásoló ezen alapvető hadtudományi kategóriák
nak és katonai kifejezéseknek a tartalmát és lényegét, ezért írásomban ezek helyes 
értelmezésére is kísérletet teszek. 

A politika és a katonai vezetés 

Szinte minden munka vizsgálja politika és a katonai vezetés, a kormány és a had
vezér kapcsolata problematikáját. Ezért tartom szükségesnek, hogy az alábbiakban 
eniiek a kérdéskörnek néhány, általam fontosnak tartott vonatkozásával részleteseb
ben foglalkozzam. 

Közismeretek azok a sajátos történeti körülmények és okok, amelyek kirobbantot
ták 1848 nyarán a háborút. Az 1848—49-es magyar szabadságharc a különféle ese
mények sokaságából, az egymás ellen harcoló hadseregek harctevékenységéből, csa
táiból és hadjárataiból, győzelmekből és vereségekből állt. 
. Ez a háború azonban nem korlátozódott csak a szemben álló felek fegyveres küz

delmére, hanem gazdasági, politikai, diplomáciai és ideológiai harc is jellemezte. 
A történetírás már sokat foglalkozott az 1848—49-es szabadságharcnak mint tár
sadalmi-politikai jelenségnek a vizsgálatával, ez azonban nem lenne teljes, ha nem 
foglalkoznánk a honvéd hadsereg társadalmi természetével és politikai rendeltetésé
vel. 

A honvédsereg, a hadviselés fő eszköze, ugyanabból a történeti és társadalmi talaj-
bél nőtt ki, amely 1848 nyarán a háborút előidézte. Az államnak és egyik fontos 
szervezetének, a honvédseregnek a története szervesen összefonódik a szabadságharc 
alatt. Tehát amikor a honvédsereg társadalmi természetét akarjuk tisztázni, a poli
tikai hatalmat megtestesítő állam osztályjellegéből kell kiindulni, melynek a had
sereg nélkülözhetetlen eszköze volt. 

A hadsereg politikai funkcióját mindenkor parancsnoki karának összetétele, a had
kiegészítés és szervezés módja határozza meg. Az 1848—49-es polgári forradalom és 
szabadságharc alatt a hadsereg az államgépezetnek, az uralkodó liberális középne
mesi osztály politikai szervezetének alkotórésze. A honvédsereg vezetése, a tábor
noki kar, a törzs- és főtiszti állomány a kormány politikájának végrehajtó eszköze. 
Ä Batthyány-kormány, az OHB, Kossuth kormányzó és a Szemere-kormány mindig 
törekedett gondosan megválogatni a hadsereg parancsnoki állományát és a lehető
séghez képest legmegbízhatóbb híveiből állítani össze. Különösen vonatkozott ez 
á tábornokokra és törzstisztekre, akik magas parancsnoki beosztásuknál fogva be
folyással bírtak a legfelső állami vezetésre. 

1848—49-ben a honvédsereg a nemzeti függetlenség biztosítéka, a társadalmi ha
ladás támasza és az állami szuverenitás kifejezésének egyik legmarkánsabb szimbó
luma. Az új nemzeti hadsereg politikai rendeltetését és jellegét illetően lényegesen 
különbözött az osztrák birodalmi hadseregtől. A honvédsereggel a hatalmon levő li
berális középnemesség rendelkezett, de erős szálak kötötték a közös nemzeti érdeke
ken keresztül a nép többségéhez is. 

A forradalom és szabadságharc különböző időszakaiban a honvédsereg személyi ál
lománya, elsősorban annak tábornoki és törzstiszti kara nem térhetett ki a politikai 
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küzdelmek és ellentétek elől, melyek az uralkodó osztály különböző csoportjait, de 
más társadalmi osztályokat és rétegeket is szembe állították egymással, noha a for
radalom és szabadságharc legfontosabb alapkérdésében érdekazonosság állt fenn. 
Ez abban is kifejeződött, hogy a legválságosabb pillanatokban a néptömegek és a 
honvédsereg között sokszor olyan szoros szellemi és politikai egység jött létre, amely 
a katonai sikerek alapját képezte. Ezt példázza 1848 szeptembere és 1849 áprilisa. 
De ez a szoros kapcsolat volt a honvédsereg fejlesztésének is legfőbb tényezője. 
Ez határozta meg a hadsereg jellegét és rendeltetését, a hadszervezetet és hadkiegé* 
szítést, a katonai kiképzés és nevelés rendszerét, a személyi állomány erkölcsi és 
harci állapotát. 

A honvédsereg harci erejét, hadi tevékenységének menetét és kimenetelét több 
tényező határozta meg. így mindenekelőtt a csapatok magas fokú erkölcsi szellemé
nek fenntartása érdekében nagy jelentősége volt a tábornokok és törzstisztek ész
szerű intézkedéseinek, szervezői és vezetői működésének. A csapatok tűzereje és moz
gékonysága alkalmazásában is óriási szerepe volt a tábornokoknak és törzstisztek
nek. A csapatok szervezettsége, fegyelme, kiképzettsége, harcképessége és harci 
akarata nem kis mértékben a zászlóalj-, ezred-, dandár-, hadosztály-, hadtest- és had-r 
seregparancsnokok egyéni tulajdonságaitól is függött. > ' 

A honvédsereg példája is aláhúzza, hogy a parancsnoki állomány minden időben 
és hadseregben a haderő szervező váza és a katonai hagyományok hordozója. A fő
tisztek, törzstisztek és tábornokok ismeretei, gyakorlata és vezetési képessége léL 

nyeges szerepet játszott a győzelmek kivívásában. A tábornokok és törzstisztek 
helyes hadművészeti gondolkodásának, a hadi események előrelátásának, a gyors el
határozásnak és szívós végrehajtásának is nagy volt a jelentősége. • '•'' 

Szólni kell arról is, hogy az 1848—49-es szabadságharc alatt kit lehetett a hadsereg 
tábornokai és törzstisztjei közül hadvezérnek tekinteni? 

Történelmünk e fordulópontján számos kiemelkedő katonai szmélyiség, hadvezér 
jelent meg. A szabadságharc alatti társadalmi szükséglet teremtette meg a feltéte
leket ahhoz, hogy a történelem színpadán megjelenjenek a tehetséges katonai vezér 
tők .A markáns katonai személyiségek kiemelkedését azonban nem csak a társadalmi 
szükségszerűség, hanem az emberek képességei, tehetségei és adottságai is meghatá
rozták. A személyiség adott körülmények között megjelenő egyéni képességei, a ter 
hetség volt az egyik fő kiváltó ok, amelynek hatására kiemelkedtek a seregtestek és 
a honvéd hadsereg élén álló nagy személyiségek, a közismert hadvezérek. 

A hadvezér tekintélyét a magas fokú személyi tulajdonságok alapozták megf 
A fegyveres küzdelmet folytató csapatok élén nélkülözhetetlenek a tehetséges és ter 
kintélyes katonai vezetők. Például Bem József altábornagynak, az erdélyi hadsereg 
parancsnokának és Damjanich János vezérőrnagynak, a III. hadtest parancsnoká
nak, Földváry Károly ezredesnek, a III . hadtest dandár-, majd hadosztályparancs
nokának, Rakovszky Samu ezredesnek, a II. hadtest hadosztályparancsnokának, 
személyes tekintélye és hadvezéri működése le nem írható hatást gyakorolt a csapar 
tokra. Bem, Damjanich, Földváry, Rakovszky tekintélyét olyan tulajdonságok ala
pozták meg, mint a bátorság, a merészség, az önfeláldozás. Tehetséges hadvezérük 
mögött bátran mentek harcba a honvédek és az erősebb ellenséget is legyőzték. 

Az 1848—49-es téli hadjárat eseményei bizonyítják, hogy okos és tekintélyes ka
tonai vezetőkre nem csak akkor van szükség, amikor a csapatok támadnak és győzel
meket aratnak, hanem a sikertelenségek pillanataiban is, amikor a csapatok vére;-
séget szenvednek és kénytelenek visszavonulni. Bem, Görgey, Mészáros, Perczel és 
más tábornokok józan intézkedései megmentették hadseregeiket és hadtesteiket a ve
reség lehetséges következményeinek legrosszabbikától. A tehetséges katonai vezető 
a harc, a hadművelet, az ütközet, a csata, a hadjárat fő szervezője és irányítója). 
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És minél nagyobb a haditevékenység mérete, melyre a hadvezér hatást gyakorolhat 
és gyakorol, annál inkább megnövekszik a szerepe. 

Sok munkában felvetik annak a fontos problémának a tisztázását, hogy a hadve
zérek, a katonai vezetők milyen szerepet játszottak a szabadságharc alatt a társada
lom életében, a politikai és katonai eseményekben. Ahhoz azonban, hogy valóban 
megnyugtató módon értékelhessük az 1848—49-es szabadságharc katonai vezetői
nek tevékenységét, feltétlenül számba kell venni azokat a történeti, társadalmi, poli
tikai és katonai körülményeket, melyek között működtek. Ugyanis a katonai vezető 
nem csak befolyással van a társadalomra, hanem saját magán is érzi a társadalmi 
életnek és annak a társadalmi osztálynak a hatását, amelyhez tartozik. 

A meglévő félreértések, zavarok és pontatlanságok miatt szükséges meghatározni 
a hadvezér fogalmát is, mivel az mozgékony, változó, állandóan új, gazdagabb tarta
lommal telitődő történelmi kategória. Véleményem szerint 1848—49-ben azokat a tá
bornokokat és törzstiszteket kell hadvezérnek tekintenünk, akik dandár-, had
osztály-, hadtest- és hadseregparancsnoki posztot, illetve a honvédsereg fővezéri be
osztását betöltve csapataik élén részt vettek a szabadságharc hadműveleteiben. 
Hozzátéve annyi kiegészítést, hogy hadvezérnek azt a katonai vezetőt nevezhetjük, 
aki birtokolja a hadműveletek (hadjáratok, csaták, ütközetek) előkészítésének és 
megvalósításának művészetét; aki képes a fegyveres küzdelem, a harctevékenység 
olyan formáinak és módjainak kiválasztására, melyek a legjobban megfelelnek az 
adott körülményeknek és a legnagyobb hatékonysággal alkalmazzák azokat a konk
rét katonai helyzetben. A széles hadművészeti látókör, a csapatok hozzáértő veze
tésének képessége, a hadtudomány követelményeinek ismerete és betartása voltak 
az 1848—49-es szabadságharcban az igazi hadvezér jellemző vonásai. De ezeken túl 
még olyan tehetséggel és személyi tulajdonságokkal is rendelkeznie kellett, melyek 
kiemelték őt a többi katonai vezető közül. 

Köztudott, hogy minden történelmi korszak megkövetelte és felszínre hozta azo
kat a katonai vezetőket, akik a legnagyobb mértékben megfeleltek az adott korszak 
jellegének, sajátosságainak és képesek voltak az állam fegyveres erői vezetésével 
kapcsolatos feladatok helyes megoldására. Az 1848—49-es szabadságharc hadi ese
ményeit vizsgálva megállapítható: egyik, vagy másik kiemelkedő katonai vezető 
nagysága éppen abban jelentkezett, hogy gyakorlati tevékenysége során a társadal
mi és politikai körülmények által létrehozott olyan harctevékenységi módokat és 
formákat honosított meg a csapatoknál, amelyek a legteljesebben megfeleltek a fegy
verzetnek és az emberanyagnak. 

Tehát egy-egy hadvezér tevékenységének értékelését a szabadságharc azon idő
szakának szempontjából kell megközelíteni, amelyben működött. Ebből a szemszög
ből kell vizsgálni azt is, hogy mit tett hazája, népe és hadsereg érdekében. 

Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc létrehozta a maga 
hadvezértípusait, a rájuk jellemző, meghatározott személyi tulajdonságokkal. E tu
lajdonságok alakulására döntő hatást gyakoroltak a konkrét társadalmi és politikai 
körülmények, a háború jellege és lefolytatásának módjai. Ez világosan kitűnik lia 
megvizsgáljuk például egyfelől Móga, Bechtold, Eder, Holtsche, Teleki, Bakonyi, 
Baldacci, Esterházy, Fackh tábornokok, vagy másfelől Aulich, Czecz, Guyon, Kiss 
Ernő, Kmety, Leiningen-Westerburg, Nagysándor, Répási, Vetter tábornokok ma
gatartását és hadvezéri működését. 

A honvédsereg tábornokai és törzstisztjei szerepének és tevékenységének megítélé
sénél, úgy gondolom, érdemes szem előtt tartani Clausewitznak a harci géniuszról 
szóló fejtegetéseit. A clausewitzi megfogalmazás szerint: „A háborúban minden pa
rancsnoki beosztás a szükséges szellemi erő, dicsőség és becsület egy-egy lépcsőfoka. 

Mérhetetlen különbség van a hadvezér, vagy valamely hadszíntér parancsnokló 
tábornoka és a neki közvetlenül alárendelt parancsnok között, abból az egyszerű 
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okból, mert ez utóbbi sokkal szorosabb vezetés és felügyelet alatt áll, tehát önálló 
szellemi tevékenysége jóval kisebb körben mozog".2 

Ezt a megállapítást azonban azzal egészíti ki, hogy ha az elismertetéshez a leg
alacsonyabb parancsnoki beosztásban is kiváló szellemi erő szükséges, és azt kíván
juk, hogy az minden magasabb fokozatnál növekedjék, magától értetődik, hogy más 
lesz a véleményünk azokról, akik a haderő másodrendű beosztásaiban hírnevet sze
reztek. Egybevetve munkájukat a tudós, a tollforgató üzletember vagy a vezető 
államférfi munkájával, ne feledkezzünk meg egyoldalú tevékenységük mögött meg
húzódó kiváló szaktudásukról. „Ilyen formán a kiváló háborús teljesítményekhez 
— hangsúlyozza Clausewitz — mind alacsonyabb, mind magasabb beosztásokban, 
sajátos géniusz szükséges. A történelem és az utókor a tulajdonképpeni géniusz el
nevezéssel azonban rendszerint csak azokat illeti, akik a legfelső helyen, tehát had
vezérként tűntek ki. I t t ugyanis az értelem, a szellem előtt minden esetben rendkívü
li nagy követelmények állnak." Gondolatmenetét azzal zárja: „Az egész háborúnak, 
illetve leghosszabb felvonásainak, a hadjáratoknak fényes sikeréhez a legfelső állami 
vezetésbe való mély betekintés szükséges. Hadviselés és politika egyesül itt, és a had
vezér egyben államférfivá válik... 

Állítjuk, hogy a hadvezér államférfivé válik, de továbbra is hadvezérnek kell maradnia. 
(Kiemelés tőlem — A. T.) Tekintse át egyrészt az egész államgépezetet, másrészt 
tudja pontosan, hogy mit érhet el a kezeiben tartott eszközökkel."3 A hadvezér „le
gyen jártas a magasabb államélet dolgaiban, ismerje az uralkodó irányzatokat, a 
a szemben álló érdekeket, a napi politika kérdéseit, a vezető személyeket, és helyesen 
ítélje meg ezeket."4 

A szabadságharc eseményei is igazolják, hogy a magas beosztású katonai vezető 
minden történeti korban csak abban az esetben hajthatja sikeresen végre a rábízott 
feladatokat, ha jól megértette, mit követel tőle az uralkodó osztályok politikája, 
melyek azok a célok, amelyek érdekében harcba vezeti csapatait. A katonai vezető 
világnézete és politikai felfogása tevékenységének egyik legfontosabb mozgató ru
gója, és ez rendszerint egybevág az uralkodó osztályok és pártok politikai törekvé
seivel. Az állam vezető körei a katonai vezetők személyében akaratuk maradéktalan 
végrehajtóit, érdekeik megbízható védelmezőit látják. 

A hadvezér problémája az egész szabadságharc alatt alapkérdés volt és nem kis 
mértékben befolyásolta a háború menetét és kimenetelét. Milyen tulajdonságokat 
követel az állam kormánya a hadvezértől ? Ugyanazt, amit a múltban és a jövőben is 
követelni fognak, amíg háború lesz: katonai ismereteket, hozzáértést, tapasztalatot, 
kötelességtudatot és engedelmességet a kormány iránt, a veszély idején rettenthetet-
lenséget és felelősségvállalást, tekintélyt a lakosság és a csapatok személyi állománya 
körében. 

Nehezen képzelhetünk el olyan államhatalmat, amely hajlandó volna akár egyet is 
elhagyni a hadvezérrel szemben támasztott követelmények közül. A Batthyány-
kormány, az OHB, Kossuth kormányzó és a Szemere-kormány tisztában volt azzal, 
mennyire fontos, hogy a hadvezért „ad valorem", azaz értéke szerint válasszák ki. 
Az is igaz, hogy a politikai hatalom gyakorlatában ez igen ellentmondásos volt és 
a választások sem voltak mindig a legszerencsésebbek. Gondoljunk csak Dembinszky, 
Vetter, Görgey, Mészáros, vagy Bem fővezéri kinevezéseire. A kormányok a hadve
zér kiválasztását különböző politikai, katonai, személyi és egyéb érdekeknek rendel
ték alá, és sok esetben nagyok voltak a remények, vagy az országot megmentő had-

I vezérbe vetett hit, ami aztán túlzó hadvezéri kultuszokat szült. 
Tény hogy több tényező együttes hatása idézte elő Görgey Artúr túlzó hadvezéri 

2 Clausewitz, Carl: A háborúról. I. k. Budapest, 1961. 92. o. 
3 Uo. 92—93. o. 
4 Uo. 140. o. 
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kultuszát. De beszédeivel és írásaival Kossuth Lajos is szándéka és akarata ellenére 
hozzájárult a Görgey hadvezéri működéséhez fűződő nemzetmentő remények táplá
lásához. Ezt példázza a következő kiragadott két eset is. A politikai hatalom már 
egy idő óta kereste a rátermett hadvezért a feldunai hadsereg élére és Kossuth úgy 
vélte, erre Görgeyben, valószínűleg, megtalálta a megfelelő személyt. Az OHB el
nöke 1848. november 9-én a képviselőház előtt a feldunai hadseregnél eltöltött hetek 
tapasztalatairól elmondott beszámolójában ismertette Görgey Artúr tábornoki elő
léptetését és a feldunai hadsereg főparancsnokává történt kinevezését. Ennek során 
önmaga és a képviselők megnyugtatására többek közt kijelentette: „Azt jövendöl
ném a tábornok úrnak, ha egy kis szerencse járul hozzá, neki az isteni gondviselés 
nagy és fényes pályát jelölt ki, és azon meggyőződéssel jövendölém, miképpen tudom, 
hogy akármik legyenek is a körülmények, ő a szabadság hű szolgája marad min
dig."5 

Négy hónap múlva azonban már a Görgeyvel való súlyos politikai és katonai 
konfliktusai tanulságának birtokában Kossuth Lajos 1849. április 7-én reggel tudó
sítja a Honvédelmi Bizottmányt a hadsereg isaszegi győzelméről, ebben olvashat
juk: „Most csak annyit írok, hogy győztünk, győztünk határozottan, tökéletesen, 
s hogy Görgey fővezér előtt tisztelettel kell meghajolni minden hazafinak, mert nem 
hiszem, hogy a história példát mutasson fel, miként egy fővezér, a vezérnek nagy 
kötelességeit s a minden veszélyes pontoni jelenlétét, a rettenthetetlen közkatona 
kötelességével nagyobb mértékben teljesíthette volna, mint Görgey a tegnapi na
pon."6 

Az ilyen nagy nyilvánosságot és publicitást kapott, felnagyított, sajátos optikájú 
hadvezéri jellemrajzok alapján élt Görgey az országgyűlés, a közvélemény és a had
sereg személyi állománya felfogásában. Ezek, és persze még más körülmények is 
hozzájárultak Görgeyben olyan nem kívánatos politikai magatartási jellemvonások 
felerősödéséhez, amelyek aztán negatívan befolyásolták hadvezéri működését és 
a kormányhoz való viszonyát. 

A honvédsereg tábornokai és törzstisztjei a XIX. század első felének hadtudo
mányi axiómái alapján nevelkedtek, amelyek a hadvezér mindenhatóságából indul
tak ki.7 Ennek az uralkodó nézetnek alátámasztására gyakran idézték Napóleont: 
,,Az a hadvezér, akinek felülről véleménye szerint ostoba és pusztulással fenyegető 
tervet adtak meg, köteles tiltakozni; inkább mondjon le, de ne vigye pusztulásba 
hadseregót."8 A szabadságharc alatt nem egy hadvezér képviselt hasonló álláspon
tot, de csak elvétve találkozunk a fővezéri, hadsereg- vagy hadtestparancsnoki beosz
tásról való lemondással, inkább beosztásokhoz való görcsös ragaszkodással, egy 
egy seregtest hitbizományként való kezelésével. 

A korszak híres katonai teoretikusai közül egyedül Clausewitz volt az, aki „A há
borúról" című munkájában következetesen érvényesítette és hirdette azt az alap
gondolatot, hogy a katonai elgondolás, a haditerv és a hadműveletek a polgári fela
datoknak vannak alárendelve, vagyis tagadta, hogy a fegyveres erő az egész nem
zettől különálló szervezet volna.9 Szigorúan elítélte a főparancsnokságnak minden 
olyan törekvését, hogy az állam érdekeivel összhangban nem álló hadviselést foly
tasson. 

5 Kossuth Lajos összes Munkái (a továbbiakban — KLÖM) XI I I . k. 380. o., Közlöny, 1848. november 11. (154.) 
sz. 743. o. 

6 KLÖM XIV. k. 838. o., Közlöny, 1849. április 10. (75.) sz. 271. o. 
7 Lásd részletesen A hadművészet középkori és újkori klasszikusai című gyűjteményes kötetben és Maximes de 

Guerre de Napoleon. Párizs, 1827. Magyarra fordította Kiss Károly „Napóleonnak a háborút illető alaprendszabásai'' 
rímmel és megjelent a Felsőmagyarországi Minerva 1828. szeptemberi sz. 1856—1861. o., 1829. januári sz. 38—52. o., 
februári sz. 105—116. o., márciusi sz. 192—208. o., áprilisi sz. 293—300. o., júniusi sz. 446—459. o., júliusi sz. 528 
—543. o. 

8- Correspondance de Napoléon I. 29. k. Párizs, 1869. 393. o. 
9 Lásd részletesebben Clausewitz: i. m. 
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Clausewitz tételével — „A háború a politika folytatása" — pontosabban fogal
mazta meg a régi, már korábban ismert elvet, és tétele azért hasznos, mert figyelmez
teti a tábornokokat és törzstiszteket, hogy szigorú felelősséggel tartoznak a politikai 
hatalomnak, a kormánynak, amelynek a dolgát a hadszíntéren folytatják. Ez volt 
a XIX. században a hivatalos felfogás, de ezt az értelmezést a katonák körében igen 
sokan nem fogadták el. 

Nem csak tagadták, hogy a fegyveres erőknek feltétlenül engedelmeskedniük kell 
a polgári hatalomnak, hanem amellett szálltak síkra, hogy a hadsereget különleges 
szervezetté kell változtatni az államban. Jomini szerint a teljhatalommal felruhá
zott hadvezér és a polgári kormány jogi szempontból teljesen egyenrangú és egyenlő 
félként tárgyal egymással. Teljes határozottsággal kijelentette: „A hadvezér tárgyal 
és megegyezik a kormánnyal a háború jellegéről, a támaszpontokról és hadműveleti 
vonalakról."10 Ezt a gondolatmenetet folytatva hangsúlyozza: „Valójában, túlme
nően azon a szoros, kapcsolaton, amely a háború előkészítése szempontjából a háború 
és a politika között fennáll, szinte minden hadjáratban vannak politikai szempont
ból vezetett katonai vállalkozások. Ezek néha igen fontosak, de néha oktalanok, 
a stratégia nyelvén szólva, sokkal inkább vezetnek súlyos hibákhoz, mint hasznos 
hadmüveletekhez. " n 

Ez a bírálható és elfogadhatatlan felfogás a reformkori hadtudományi irodalom
ban is jelentkezett. Ezt példázza Kiss Károly ,,Hadi alapszabályok gyűjteménye" 
című összeállításának néhány kitétele. A Tudományos Gyűjtemény 1839. évi köte
teit kézbevevő érdeklődő többek között ezeket olvashatta: „A háború szabadságot 
kíván cselekvéseiben. Független legyen a hadvezér, legyen neki szabad mindent 
tenni, mit csak az egész javára tenni hasznosnak tart, ha mind azt tellyesíteni elmu
lasztaná, huzassék feleletre."12 

Az ilyen és ehhez hasonló nézetek nyomán állították fel a katonai szakírók a „had
sereg különleges természetére" vonatkozó tételt, amely szöges ellentétben van 
Clausewitz megállapításával.13 ő ugyanis azt tanította, hogy a hadsereg — mint 
minden állami intézmény — az egésznek szerves része, és csak azokat a funkciókat 
végezheti, melyeknek elvégzésére létrehozták. Ezt az elméleti megállapítást, mely 
szerint a hadsereg feltétlenül engedelmeskedik a polgári hatalomnak, a honvédsereg 
nem egy vezető személyisége vitatta, természetesen különféle politikai és személyi 
indokok alapján. A fő érvelésük az volt, hogy szerintük a hadsereg a háború törvé
nyeinek engedelmeskedik, nem pedig az állam polgári törvényeinek. Ennek a tétel
nek a hangoztatása nyilvánvalóan nem egy esetben fontos volt az olyan önálló útra 
lépett tábornokok számára, mint például Görgey vagy Perczel. 

Az ilyen hadvezéri törekvések ellen harcolva értesíti Kossuth az OHB nevében 
1849. január 13-án Görgeyt, hogy hadseregéhez kormánybiztosokat neveztek ki, le
szögezve: „A kormánynak mindig elve volt, miszerint haderejét a kormányzat egyik 
orgánumának és soha külön álló katonaságnak nem ismerte, és ezen elvéhez most és 
jövendőre hű marad."14 

Különösen 1848 novemberétől kezdett igen problematikussá válni az állami és 
katonai felső vezetés viszonyában, a kormány és a seregtestparancsnokok kapcsola
tában a politika primátusa. A feldunai hadsereghez kinevezett Csányi László kor
mánybiztos 1848. november 6-án az OHB-hoz írt levelében a Honvédelmi Bizottmány-

10 Jomini, Antoine Henri: A hadművészet meghatározása. (A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. I . m. 
569—572. o.), A stratégia (uo. 616—617. o.). 

11 Uo. 617. o. 
12 Tudományos Gyűjtemény. V .k. 1839. 41. o. 
13 Lásd Clausewitz: i. m. I. kötetében különösen „A háború természete" (37—118. o.) és I I . kötetben „A háború 

a politika eszköze" (444—451. o.) című részeket. 
14 Országos Levéltár, (a továbbiakban — OL). Az 1848—49-i minisztériumi levéltár. Országos Honvédelmi Bizott

mány 1848—1849. H 2. (a továbbiakban — OHB) 1849:379., KLÖM XIV. k. 120. o. 
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nak a katonatiszti kinevezések rendjét szabályzó november 3-i 2061/E. számú ren
deletét úgy értelmezte, hogy azt kihasználva a szintén OHB tag Mészáros Lázár 
hadügyminiszter tisztekből olyan pártot szervezhet, amely veszélybe sodorhatja 
a kormányzó OHB hatalmát, és kijelenti: ,,a kinevezést egyedül a ministerre bízni 
nagyon veszélyesnek tartom; azt sikerrel és hazánkra hasznot hozólag csak a Hon
védelmi Bizottmány gyakorolhatja; különben visszasodortatunk a régi osztrák 
mederbe, melyben a minister magának egy olyan pártot alakíthat, mint alakított 
a bécsi Hof-Kriegs-Rath minek a káros következtetéseit a napi események tanúsít
ják, mellyek egyedül a protectionált aristocraticus tisztek által idéztettek elő."15 

Az OHB ugyanazon a napon — 1848. november 8-án — válaszolt Csányinak, 
amikor Mészáros hadügyminiszter a honvédelmi bizottmányhoz intézett levelében 
kifogásolja Görgey tábornok előléptetési tervezetét, mivel az „egy táborfővezér hatás
körét túlhaladja, és egyenesen a hadügyministerium hatáskörébe vág."16 

Csányi László tehát az OHB tag Mészáros Lázárt gyanúsítja olyan katonatiszti 
csoport létrehozási szándékával, amely a politikai párt jellegét öltve veszélyezteti 
a kormány funkcióját betöltő Honvédelmi Bizottmány hatalmát. Ez azonban csak 
Csányi megalapozatlan feltételezése volt, hiszen Kossuth és az OHB Mészáros Lázár 
álláspontját figyelmen kívül hagyva számos fontos hadügyi döntést hozott, amiért 
a miniszter 1848. november 9-én Kossuth Lajostól tárcája alóli felmentését kéri, 
az alábbi szövegű levélben: 

„Barátom! 
Te most első embere vagy Hazánknak, amit akarsz megteheted, mindenkinek 

sorsa Tőleg függ, amilly első tekintély vagy nem lehetnél e irántam olly nagyszívú, 
olly könyörületes? A Kristus kínszenvedéséért kérlek, mikor látjátok hogy csak 
akadály vagyok, mikor régi rögzött gondolkodásom, avult győződésem nem illik 
a mostani körülményekhez, hát miért akarjátok hogy én álljak az élen, midőn mások 
jobban vezetnek... 

Midőn a f rákot elhánytátok, a magyar színeket fel vettettek, midőn az eskűformát 
megváltoztattátok, midőn a vezérség élére egy fiatal embert állítottatok (ez az le
gyen észrevétel, mert ha egyes ember csak az ollyas tehet nagyot) és azt a régi ka
tonák elfogadták, nem szükség a régi ember, tehát ezt is változtatni kell, hogy ösz-
hangzás legyen, tehát szükség nincs többé rám, azért kérlek, amit Ígértetek adjátok 
meg. 

Hogy engemet könnyen elereszthettek, hogy szükségtek nincs reám, jele az hogy 
mindent tesztek nálam nélkül, tehát csak nagyon nagyszívüségteket nem akarhatod 
abba meg mutatni, hogy engemet egészen lealázzál, hogy azon kis becsületemet 
melly még meg maradt el veszelytesed velem, az által hogy ministernek megtartasz, 
és ollyanokba munkáitasz, mellyek meggyőződésem ellen vannak. 

Légy könyörületes szemem fáj, fejem szédeleg eresz el, mert ha nem eresztetek el, 
akkor el lévén határozva mindenre, nem bánom az életemmel a nyilvánosságra lépek 
ki, és az országgyűlésben köszönök le, betegség okáért, ha pedig tartathanak akkor 
védelmezem magamat. 

Isten veled őszinte szolgád Mészáros Lázár' '17 

Nem a kormány hatalmának megkérdőjelezése, hanem éppen a méltatlan mellő
zöttség, nevének akarta ellenére való felhasználása, nézeteivel ellenkező intézkedó-

15 OHB 1848:2527., KLÖM X I I I . j . 372. o. 
16 Hadügyminisztérium (a továbbiakban: HM) 1848:9403/3303., OHB 1848:2582. 
17 OHB 1848:3445 
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sek megtétele idézett elő Mészárosban olyan lelki vihart, hogy a tárcája alóli fel
mentését kérje. Szó se volt a hadügyminiszter esetében arról a feltételezett tudatos 
politikai tevékenységről, amely sértette, illetve veszélyeztette volna az OHB kor
mányzását. Sőt ez előtt és ez után is, sokszor ellentétes véleménye dacára, politikai 
magatartása fejlődésének hatására mindig alávetette magát az országgyűlés hatá
rozatainak, az OHB^rendeleteinek hadügyminiszteri és seregtestparancsnoki műkö
désében. 

Csányi László is hamar — ugyan nem egyértelműen — felismerte, hogy az OHB 
elleni tiszti csoportosulás veszélye Görgey Artúr a feldunai hadsereg fővezére részé
ről jelentkezik. Erről számol be Kossuth Lajos honvédelmi bizottmányi elnökhöz 
intézett 1848. november 13-i levelében.18 

Néhány nap múlva, november 17-én, beszámol Kossuthnak arról, hogy Görgey tá
bornok előléptetett egy századost és egy főhadnagyot. De ezt a kinevezést olyan stí
lusban bonyolította le, hogy szükségesnek tartotta jelenteni: „figyelmeztetlek, adjon 
isten egy-két szerencsés csatát, ezt kívánnunk kell, ezt esedeznünk kell, mert jövőnk 
alapja, de akkor a fővezér kinevezési teljes joggal Dictator, az az úr teli hatalmú, és 
mivel fegyverrel rendelkezik, igen veszélyes."19 

Az OHB, a kormány nevében Kossuth Lajos nem egyszer világosan körvonalazta 
az állami és katonai vezetés kapcsolatát, a kormány és hadvezér viszonyát és a poli
tika szerepét Görgeynek, Bemnek, Perczelnek, Csányinak és másoknak. Ezekből 
idézünk néhány lényeges megállapítását. 1848. december 9-én Görgey tábornok ja
vaslatot tett az OHB-nak a felsődunai hadsereg hadbiztosságának igen nagy hatás
körrel történő megszervezésére, amit a bizottmány elfogadott azzal a megjegyzéssel, 
hogy „mivel az ország alkotmányos szabadsága okvetlenül azt kívánná: miszerint 
a katonai kar a polgáritól merőben elkülönözött Statust a Statusban ne képezzen: 
mivel a katonai karnak a polgári országos hatalom szintoly kifolyásának kell lenni, 
mint a közigazgatás bár más más ágazatának... hogy a hadjáratban a kormány által 
kitűzött s a fővezér által kövedendő politicai irány szorosan megtartassék..."20 

Ezt az általános alaptételt erősíti meg Kossuth ugyanaznap Csányi Lászlónak írt 
levelében, amikor leszögezni: „Előttem ezen elv áll: a hadvezér intézi és saját fele
lősége mellett effectuáltatja a hadsereg körébe tartozó minden administratív branche-
okat, de a hadsereg nem status in statu, s teljességgel nem független a polgári hata
lomtól, de sőt a fővezértől kezdve összesen alá van vetve a polgári hatalom felügye
letének s őrködésének; ezen legfőbb polgári hatalmat pedig a kormány nevében te 
képviseled."21 

Kossuth 1848. december 24-én Perczel tábornokhoz intézett levelében is aláhúzza 
ezt a főelvet, amikor kijelenti: „Azt tetszik írni, hogy hadserege csapatairól senki 
sem rendelkezzék Tábornok úron kívül. Helyes. Egy kivétellel. Tudniillik, hogy 
a Nemzet, meg az ország kormánya. — Ki legyen a Kormány? az a nemzet dolga, 
bár én ne volnék benne. Mert unom, hogy életem, mindenem feláldozása mellett, 
még neheztelésekkel is bajlódjam. De a kormánynak rendelkeznie kell."22 

A háború legválságosabb időszakában, 1849 január elején is megfogalmazza a kor
mányzat elvárásait a hadvezetéssel szemben. Kossuth január 4-én Csányi Lászlónak 
utasítást küld az ellenséggel szemben követendő hadviselésről és az esetleges vereség 
utáni elgondolásokról. ,,Légy szíves a hadvezéreknek tudtokra adni, — írta Kos
suth — hogy ha arról van szó miképen állítsák fel Budánál csatára hadseregeinket ? 
— ez stratégiai dolog, de ha arról van szó hogy seregek egyesíttessenek, vagy oszlat-

18 OHB 1848:2946., KLÖM XIII . k. 447. o. 
19 OHB 1848:3950., KLÖM XIII . k. 480. o. 
20 OHB 1848:5034., KLÖM XII I . k. 706. o. 
21 KLÖM XIII. k. 708. o. 
22 OHB 1848:6505., KLÖM XIII. k. 817. o. 
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tassanak? s minő politicai irányzat követtessék a táborozásban? ez iránt, mielőtt 
végrehajtanék, az eldöntő határozatot a honvédelmi bizottmánynak feltartom."23 

Az OHB nevében Kossuth 1849. január 27-én nevezi ki Csányi Lászlót erdélyi 
kormánybiztossá, a rendelet az alábbiak szerint rögzítette hatáskörét a politikai 
és katonai vezetés kapcsolatában: ,,Működési köréhez tartozik különösen az erdélyi 
hadsereg, mellynek amint stratégiai vezérlete a vezérparancsnokot illeti, úgy a had
járatnak politicai irányát a kormány utasításaihoz képest ellenőrizni, s az ország kor
mányát a hadseregnél képviselni országos biztos úr feladata; mi végett valamint az 
erdélyi hadvezér, operationalis terve és szándékáról országos biztos urat folyvást 
világosságban tartandja, úgy országos biztos úr a hadjárat politicai irányát ,a had
vezérrel tudatni fogja, kivel egyébiránt a tökélletes egyetértés fentartására mindent 
elkövetve."24 

A szabadságharc alatt azonban a tábornokok és törzstisztek nem jelentéktelen 
része azon az állásponton volt, hogy a politika ne avatkozzék bele a hadviselésbe, 
mert a politikának a háborút kell szolgálnia. 1848 decemberétől nem egy seregtest
parancsnok ugyan formailag azt vallotta, hogy kérdezzük meg az OHB-tól, a hadügy
minisztertől, mityen katonai feladatokat tüz ki a politika, ám a rendelkezés kézhez 
vétele után szinte minden esetben kárörvendően hangsúlyozták az engedelmes végre
hajtás káros következményeit. A fővezérek és hadseregparancsnokok közül nem egy 
a szabadságharc alatti balsikereket abból származtatta, hogy a hadászatot a politi
kának rendelték alá. 

Az ilyen vélemények azonban elfogadhatatlanok. A hadiesemények vizsgálatánál 
abból kell kiindulni, hogy a háború a politikát nem csupán céljaiban, hanem mód
szereiben és jellegében is folytatja. A hadsereg szervezete, nevelése és vezetése szük
ségszerűen következik a társadalom politikai neveléséből és szervezéséből, az állam
ban uralkodó politikai módszerekből és szokásokból. A katonai szabályzatok és 
utasítások mindig a polgári törvényeken alapultak, és mindig is azokon fognak ala
pulni. A hadtörténet általában és az 1848—49. évi szabadságharc konkrétan is bizo
nyítja, hogy a háború céljait, terveit és módszereit mindig az uralkodó pártok prog
ramjai szabták meg. Minden főparancsnokság és katonai igazgatás munkája az 
uralkodó osztályok polgári módszereiből és hagyományaiból, szokásaiból és előítéle
teiből indul ki. 

A hadsereg és néhány jellemzője 

A következetlen elnevezések 1848—49-ben különösen nagy bizonytalanságot okoz
nak a hadsereg fogalmának értelmezésénél. A hadsereg kifejezés esetében fogalmi 
tartalom és használati kör terén állapítható meg lényeges különbség. A hadsereg 
nemcsak nyelvtanilag több jelentésű szó, hanem hadtudományi tartalmát tekintve is. 

Először közhasználatú elnevezése az állam fegyveres erői egészének, amely a po
litikai célok elérésének sajátos eszköze és a társadalomban külső és belső funkciókat 
tölt be. A korabeli lexikon címszavában is ezt olvashatjuk: „HADSEREG. Állandó 
hadi sereg alatt értetik a fegyveres erő, melly békességben is organizálva és szüntelen 
fegyverben van, közköltségen tartatik, a status belső és külső bátorságát oltalmazza, 
s hadi szolgálatra alkalmatossá tetetik."25 

Másodszor ilyen megnevezéssel illetik a fegyveres erők egy részét. A XIX. század
ban az egy, vagy több hadtestből (önálló hadosztályból) álló hadsereg rendeltetése 

23 KLÖM XIV. k. 30. o. 
24 OHB 1849:1079., KLÖM XIV. k. 251. o. 
25 Közhasznú Esmeretek Tára. 6. k. Pest. 1833. 11. o. 
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az volt, hogy az adott hadszíntéren működjön, vagy önállóan oldjon meg hadműve
leti- hadászati feladatokat. 

Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc alatt az önálló nem
zeti hadsereg létrehozása igen bonyolult és fejlődési folyamat eredménye volt. 
Ennek a szövevényes, több vonatkozásban még feltáratlan hadseregópítésnek és 
szervezésnek a a megértése nem könnyű, annak dacára, hogy a már eddig feltárt 
tényekből és hadseregtörténeti feldolgozásokból az alapvető hadtudományi tartalmi 
jegyek megállapíthatók. 

Általában ma a hadsereg egésze alatt a korabeli elnevezés alapján a hovédsereget 
értik. I t t utalnák arra, hogy a honvédsereg kifejezés viszonylagos korszerű értelme
zése már 1833-ban megjelent a Közhasznú Esmeretek Tára honvéd címszavában.26 

A kutatás egyértelműen tisztázta, a különböző publikációkban mégis pontatlanságok 
tapasztalhatók arra vonatkozóan, hogy milyen időponttól kezdve nevezték a had
sereg egészét magyar honvédseregnek. A hadsereg elnevezésének időponti zavarai 
abból fakadnak, hogy nem kevesen a 10 ezer főből álló tíz zászlóaljba szervezett ön
kéntes rendes (mozgó) nemzetőrsereg 1848. május 15-i felállításának elrendeléséhez 
kötik, mivel azt szinte létrehozása másnapjától honvédseregnek nevezték. Mások az 
1848. szeptember 29-i pákozdi győzelem dátumához kapcsolják a honvédsereg elneve
zés bevezetését. 

Az OHB és a hadügyminiszter hivatalos rendeleteiből azonban egyértelműen ki
derül, hogy a hadsereg egészének magyar honvédsereg elnevezését 1848. december 1-i 
hatállyal léptették életbe. Az OHB 1848. november 27-i rendelete leszögezte: „Had
seregeink minden osztálya letévén az esküt az alkotmányra, s felvévén törvény 
értelmében a magyar színeket, a hajdani sorezredek s újon állított honvéd 
zászlóaljak közötti különbség ezennel megszűntnek, s a magyar hadsereg osztatlan 
egységűnek jelentetik ki, melynek minden osztályait a Magyar honvéd sereg dicső 
nevezete egyaránt megilleti."26 

Az OHB rendeletének végrehajtására Mészáros Lázár 1848. november 29-én adta 
ki a 3884. számú hadügyminiszteri rendeletét,27 melyben határozottan kijelenti: 

„A fenn elősorolt rendelet folytán a hadügyministerium felszóllítatott, hogy 
— miután a haza, nemzet, s annak kormánya egy minden külső idegen befolyástól 
ment nemzeti hadseregben látja egyedüli garantiáját a magyar függetlenségnek — 
ezen rendeletnek az összes magyar hadseregben mielőtt sikert eszközöljön. 

Ennél fogva fölkérem a főhadi parancsnokságot, hogy a parancsnoksága alatt lé
tező seregek vezényletei, vagy testületek főnökei által jelen rendeletnek nemcsak 
nyilvánosságra jutását igyekezzék eszközölni, hanem egyszersmind tellyes eréllyel 
oda hatni: miszerint folyó évi December 1-ső napjával az irtak szerint, az — minden 
ágaira nézve tellyes erejébe lépjen. 

Mit a hadügyministerium a végrehajtó hatalommal felruházott parancsnok urak 
ismert buzgalmától elvár."28 

Az eddigi fejtegetés is bizonyítja, hogy a magyar honvédsereg létrehozása bonyo
lult folyamat eredménye volt. Mielőtt azonban tovább vizsgálnám azokat a legfon
tosabb tényezőket melyek a hadsereg egységét lehetővé tették, szükségesnek tar
tom kitérni a honvédhadsereg seregtestjeinek — hadseregeinek, hadtestjeinek és ön
álló hadosztályainak problémájára. 

A háború különböző szakaszaiban a katonai helyzet követelményeinek, a hadmű
veleti és hadászati feladatok végrehajtásának megfelelően a Batthyány-kormány-

26 Uo. 320. o. 
27 OHB 1848:3884.,- KLÖM XII I . k. 568. o.; Közlöny, 1848. november 29. (172). sz. 813. o. 
28 Hadtörténelmi Levéltár, 1848—49. évi gyűjtemény (a továbbiakban — HL 1848—49.) General Commando 
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az Országos Honvédelmi Bizottmány, a Kormányzóelnök és a Szemere-kormány, 
vagy a hadügyminisztérium hozta létre, illetve rendelte el a hadsereg seregtestjeinek 
megszervezését, felállítását. 

A honvédsereg hadseregeinek létrehozását a háború színterén bekövetkezett vál
tozások, a különböző magyarországi hadszínterek kialakulása követelte meg. A had
szántér fogalmán tulajdonképpen az egész háború területének egy részét értjük, 
amely elhatároltsága folytán bizonyos fokig önálló egység. Clausewitz szerint is a had
színtér fogalmának segítségével könnyen megállapíthatjuk, hogy a hadsereg: az 
egyazon hadszíntéren működő erők összessége. Ez azonban nyilván nem fedi teljesen 
a szóhasználat értelmét. A közös parancsnokság másik ismertetője a hadsereg fogal
mának. Mindkét ismertető nagyon közel áll egymáshoz, mert helyes szervezésnél 
mgyanazon hadszíntéren csak egy főparancsnokság lehet és a hadszíntér parancsno
kának bizonyos fokig mindig önállónak kell lennie. A hadsereg elnevezésben a csa
patok abszolút számerejének kevesebb szerepe van, mint ahogy azt az első pillanat
ban gondolnánk.29 Ezt igazolja a honvédsereg 1848 december közepi helyzete. 

Kossuth Lajos az OHB nevében a hadügyminisztérium katonai osztálya vezetőjé
nek 1848. december 11-én elrendelte „a magyar sereg létszámát állíttassa haladék 
nélkül tabellaciter össze" és a „kimutatás pedig ily főszakaszokra terjedjen: 1. felső 
tábor, 2. Perczel, 3. Batthyányi és Eszék, 4. Komárom, 5. Trencsén (ami activitásban 
va>n), 6. Bács, 7. Bánát, 8. Arad, 9. felső Erdély, 10. Máramaros, 11. Schlick ellen, 
12. Pétervárad, 13. Lipotvár, 14. Munkács, 15. Lovassági felügyelő Répásy tábor
nok a lovasságra nézve, 16. A 8 főparancsnokság alatt alakításban lévő zászlóaljak."30 

Schonat őrnagy, ideglenes osztályigazgató, 1848. december 16-i felterjesztése így 
hangzott : 

„A táborkari osztály igazgatósága 
A magyar hon kormányzójának. 
Van szerencsém ezennel egész mai napig a főparancsnokok által beküldött had

erőről mellékletben ide zárt kimutatással szolgálni. — A még beküldendőkről a mint 
azokat kezemhez veszem azonnal kormányelnök úrnak átteszem."31 Ez a haderő
kimutatás tartalmazta a hadszínterek alapján a hadseregek nevét és létszámát fegy
vernemi megoszlásban. Ez a hivatalos kimutatás, ha nem is pontosan, de a magyar 
honvédsereg hadrendjét tükrözte és 9 seregtestnek — közte az eszéki, lipótvári és 
komáromi várőrségnek — adja meg a hadsereg nevét. Az OHB is rávezette az iratra: 
,,A hadügyminisztérium közli a főparancsnokok által beküldött tábor seregek lét
számának kimutatását." 

A kimutatás szerint ezek a következők voltak : Feldunai mozgó hadsereg 23805 fő 
(gyalogság 9489, nemzetőrség 10024, rendes lovasság 2925, tüzérség 1367 fő), 1099 fo
gati ló és 97 löveg; Drávai mozgó hadsereg 9881 fő (gyalogság 8389, nemzetőrség 601, 
rendes lovasság 605, tüzérség 286 fő), fogati ló 157 és 20 löveg; Aldunai mozgó had
sereg 11347 fő(gyalogság 6879, nemzetőrség 3445, rendes lovasság 1180, nemzetőri 
lovasság 187, tüzérség 656 fő), fogati ló 567 és 36 löveg; Bánáti mozgó hadsereg 
14838 fő (gyalogság 7246, nemzetőrség 5582, rendes lovasság 1206, nemzetőri lo
vasság 219, tüzérség 585 fő,) fogati ló 386 és 46 löveg ; Aradi mozgó hadsereg 10325 
fő (gyalogság 3567, nemzetőrség 6306, rendes lovasság 190, nemzetőri lovasság 258, 
tüzérség 104 fő), fogati ló 65 és 13 löveg; Felső Erdélyi hadsereg 14391 fő (gyalog
ság 7822, nemzetőrség 5000, rendes lovasság 1569 fő) és 21 löveg.32 

Az 1849 januárjában a hadszíntereken kialakult helyzet és az OHB döntése alap
ján elhatározott ellentámadás hadműveleti tervének megfelelően a hadügyminisz-

29 Clawweitz, Carl: A háborúról. I I . k. Budapest, 1862. 8—9. o. 
30 OHB 1848:4407 
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térium kidolgozta a magyar honvédsereg új hadrendjét és az addig önálló seregtes
teket nyolc hadtestbe, illetve húsz hadosztályba osztotta. Megkezdték az ellentáma
dás végrehajtásához szükséges erőösszpontosítást a fő hadszíntéren. Az OHB 1849. 
január 29-én adja ki rendeletét melynek értelmében: „A Szolnok-törökszentmiklósi, 
tiszafüredi és tokajtáji seregek munkálatába hozandó egység tekintetéből, ezen se
regek fővezéréül Dembinszky Henrik altábornagy lőn kinevezve."33 1849 februárjá
tól az „egyesült seregek", az „összpontosított hadsereg", „központosított hadse
reg" vagy „főhadsereg" elnevezést kapta, a régi hadsereg-elnevezések megszűntek. 
A főhadseregbe az I. (Klapka-), a I I . (Répásy-), a I I I . (Damjanich-) és a VII. (Gör
gey-) hadtest nevet viselő seregtesteket osztották be. 

A hadtörténet hasonló korábbi példáit vizsgálva Clausewitz is megállapította: 
„Az egy hadszíntérre rendelt harcolók tömegét egyébként sohasem osztják hadsere
gekbe, hanem hadtestekbe. Legalábbis — úgy látszik — ezt igazolja a szóhasználat, 
más beosztás ellene szól."34 Ehhez még hozzá teszi, hogy a forradalmi háborúkban 
senkinek sem szúr szemet, ha a létszámban nem nagy „önállóan működő portyázó 
csapatot hadsereg névvel illetik." „A hadsereg és hadszíntér fogalma között tehát 
rendszerint kölcsönhatás áll fenn."35 Ez a hadtudományi axióma érvényesült a ma
gyar honvédsereg hadseregeinek és seregtestjeinek megszervezésében és elnevezései
ben. 

Az OHB és a hadügyminiszter már idézett november 27-i és 29-i rendelete szerint 
a sorezredek és a honvédzászlóaljak közti különbség azáltal szűnt meg és vált a had
sereg osztatlan egységűvé és magyar honvédsereg elnevezésűvé, hogy minden ala
kulat és intézmény személyi állománya letette az alkotmányra az esküt és felvette 
a magyar nemzeti színeket : ezen kívül egyedül csak a magyar minisztérium rendele
teit hajtják végre és a katonai adminisztráció (igazgatás, ügyintézés, ügykezelés) 
egységét a hadsereg minden ágára kiterjesztik. 

Először azt vizsgáljuk meg, hogy milyen módon hajtotta végre az OHB és a had
ügyminisztérium a magyar színeknek a hadsereg egysége megteremtése szempontjá
ból elengedhetetlen felvételét és a magyar alkotmányra a katonai eskü letételét. 
Az OHB 1848. október 8-i határozatával és október 12-i rendeletével szabályozta 
azt, hogy „egész Magyarországban létező hadsereg a nemzeti színeket felvenni kö
teleztetik."36 A hadügyminiszter október 14-én elrendelte a végrehajtást a hadügy
minisztérium személyi állományának és október 22-én az öt — a budai, zágrábi, 
péterváradi, temesvári, nagyszebeni — fohadparancsnokságnak, hogy a területükön 
lévő összes katonaság az OHB rendelete értelmében a magyar nemzeti színeket vegye 
fel.37 Mészáros hadügyminiszter 1848. okbtóer 26-i OHB-hez intézett átiratában 
erről tájékoztat: „Értesítem egyszersmind a tisztelt bizottmányt, miszerint a nem
zeti színek felvétele végett, részemről October 22-kéről 8156/2256 E. szám alatt a 
a Magyar Országhoz tartozó 5 főhadi parancsnokságnak a rendeletet kibocsájtám."38, 

Kossuth Lajos az OHB nevében 1848. október 12-én utasítja Hrabovszky budai 
főhadparancsnokot, rendelje el a magyar ezredek hazatérését és minden ezred kato
náival „magyar alkotmányrai esküt velük letétetni, a tisztektől írott nyilatkozatot 
venni."39 Az eskü szövege körül azonban, a különböző félreértések miatt, huzavona 
támadt. Mészáros az OHB-hez intézett október 28-i átiratában mellékeli a budai fő-
hadparancsnok október 24-i felterjesztését, melyhez a csanádi alispán által szerkeša-

33 KLÖM XII I . k. 265. o. 
34 Clausewitz i. m. I I . k. 9. o. 
35 Uo. 
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tett és a mezőhegyesi katonai ménes személyi állományával letétetni tervezett es
küszöveg változat volt csatolva.40 

Mészáros azonnal felismerte, hogy ennek az esküformának az elfogadása, beveze
tése nagy bomlást idézne elő az egység útjára lépő hadsereg minden alkotóelemében, 
különösen a sorkatonaság körében, ezért kéri az OHB-t: „miszerint figyelembe vévén 
ezen valóban a jelen körülmények közti nagy nyomatékú tárgyat, meghatározni szí
veskedjék azon elvet, váljon jogaihoz tartozik e minden kormánybiztosnak nézete 
szerint más eskűformát meghatározni ? — nehogy ez által az ügyünk iránt rokonszen
vei viseltető katonai egyének elidegenedjenek. 

Kérem a tisztelt bizottmányt, miszerint az illyes kényes tárgyak elintézését, 
amennyire az országos honvédelmi bizottmány nézeteivel összefér, közvetlenül a had
ügyminister rumra bízni."41 

Az OHB is rádöbbent arra, hogy a hadsereg személyi állománya politikai-erkölcsi 
állapotának katasztrofális válságát idézné elő az ilyen szövegű eskü letételének eről
tetése. Ezért az 1848. október 29-i rendeletével megbízza Mészáros Lázár hadügy
minisztert, ,,tegyen intézkedést arról, hogy minden az országban létező katonaság 
egyforma esküt tegye le, hogy ezáltal minden súrlódásnak eleje vétessék."42 Felhívja 
még a hadügyminisztert, hogy ilyen értelemben válaszoljon a budai főhadparancs-
noknak, a csanádi alispánnak pedig eligazító levelet küldtek, melyben közölték, hogy 
a hadügyminiszteri intézkedésig várjon a megye területén lévő katonaság — így 
a mezőhegyesi katonai ménes személyi állománya — eskütételével. 

Ebben a hadsereg egységesítése szempontjából nagy jelentőségű kérdésben Mé
száros gyorsan intézkedett, október 31-i átiratában az OHB-nak a következőket 
javasolja: „October 29-ről 1900 E. szám alatt kelt rendelete alapján ide mellékelve 
van szerencsém azon eskü formát áttenni, amely az újjonczállítási törvény javas
latban indítványozva az országgyűléstől elfogadtatott, és amelyei a hadügyministé-
rium czélszerűnek vélné, az összes magyar hadsereget az egyformaság végett ezentúl 
feleskedtettni, elvárván az országos honvédelmi bizottmánynak e tárgy feletti hala
déktalan helyeslését, hogy erről rögtön a kellő rendeleteket kiadhassam."43 

A hadügyminiszter javasolta esküforma szövege így hangzott: 
„Esküszöm az élő Istenre alkotmányos királyomnak V-ik Ferdinándnak hűséget; 

esküszöm, hogy hazám alkotmányát, s a magyar nemzet függetlenségét életemmel, 
s véremmel megvédeni kész vagyok, nemzeti zászlómat soha el nem hagyom, s a ma
gyar ministeriumnak, s törvényesen kinevezett elöljáróimnak engedelmeskedvén, 
kötelességemet mindig pontosan és híven teljesíteni fogom."44 

Az OHB a javaslatra 1848. november 1-én Mészáros Lázárnak a következő választ 
adta. „A magyar hadsereg számára kidolgozott eskü forma általjányossá tétele iránt 
folyó hó 31-ről nyilvánított véleményét Hadügyminister úrnak e honvédelmi bizott
mány teljesen osztván, annak teljesedésbe vétele Hadügyminister úr köréhez tarto-
zand."45 

A nemzeti színek felvételével és az új esküforma általánossá tételével megterem
tődött az alapvető politikai feltétel a hadügy és a hadsereg egységesítéséhez. 

A hadsereg egységesítésének folyamata azonban ezekkel a rendeletekkel és végre
hajtásukkal nem zárult le, mivel az 1848 november végi és december eleji, gyorsan 
változó politikai és katonai események ezt a fontos hadügyi problémát állandóan 
napirenden tartották. Az OHB-nak, Kossuth Lajos bizottmányi elnöknek és Mészá
ros Lázár hadügyminiszternek naponta újabb és újabb erőfeszítéseket kellett ten-
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niök a hadsereg szervezetének és harckészültségének erősítésére, a tábornoki, törzs
tiszti és főtiszti kar magyar alkotmány iránti elkötelezettségének biztosítására. 
Különösen súlyos zavart idézett elő a tisztek körében V. Ferdinánd 1848. december 
2-i lemondása és I. Ferenc József trónra lépése, annak ellenére, hogy a magyar or
szággyűlés december 7-én Ferenc Józsefet trónbitorlónak nyilvánította. 

Kossuth Lajos, az OHB elnöke, 1848. december 3-i átiratában közli a hadügy
miniszterrel, hogy az érvényben lévő katonai eskü és tiszti nyilatkozat szövege miatt 
a tisztek körében ,,némi értelmezési kétkedések forognak egy s más helyen fenn". 
Ezért kéri a hadügyminisztériumot, hogy még ma világosítsa fel őt a katonai eskü 
és tiszti nyilatkozat formájáról és a tett intézkedésekről46 Mészáros Lázár még aznap 
felterjesztette Kossuth Lajos bizottmanyi elnöknek az OHB 1848. november 1-i 
2003. számú rendeletével jóváhagyott katonai eskü szöveget és tiszti nyilatkozatot, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a hadügyminisztérium utasítani fogja ,,a katonai ható
ságokat miszerint a katonatiszteket ezentúl ezen eskü formában eskettessenek fel, 
és adják be nyilatkozatukat."47 

Az OHB nevében Kossuth Lajos a katonaság esküje és a tisztikar által adandó 
nyilatkozat tárgyában 1848. december 10-én a következő rendeletet küldi meg Mészá
ros Lázárnak: „Minister úrnak f. fó 3-áról kelt, a seregbeli minden katonaság által 
leteendő eskü és a tisztikar által adandó nyilatkozat helyben hagyása iránti megke
resésére ezennel válaszoltatik : 

Mikép a trónlemondási esemény következtében más eskü s más nyilatkozat lévén 
szükséges, annak mintája a honvédelmi bizottmány által Nádosi ezredes úrnak már 
átadott s a hadügy Ministerium annak eszközlésére utasíttatott."48 Az új esküformát 
és nyilatkozatot Kossuth sajátkezüleg fogalmazta meg.49 

Az új esküforma és nyilatkozat az OHB rendeleteként a Közlöny 1848. december 
10-i számában is megjelent.50 

Az új katonai esküforma és a tiszti nyilatkozatminta szövege visszatükrözte azt 
hogy az országgyűlés — és az általa megbízott kormány, továbbá az OHB —, kény
szerből, megtagadta a monarchikus elvet ós a népfelség elvi alapjára helyezkedett. 
A katonai és tiszti kötelességek teljesítésére teendő ünnepélyes ígéret egyik szövegé
ben sem szerepel a király, de az államforma — és így az Ausztriához való viszony — 
sem. Az új katonai esküminta és tiszti nyilatkozatminta nagy jelentősége abban 
rejlett, hogy letételével illetve aláírásával a katonák és tisztek kötelezettséget vál
laltak az OHB-val szemben, tisztázta a háború céljaihoz való viszonyukat, erősítette 
a hadsereg erkölcsi szellemét, egyértelműen leszögezte a polgári vívmányok és a füg
getlenség védelmének, az ellenséggel szembeni fegyveres harcnak a kötelességét. 

A hadsereg osztatlan egységének megerősítése azonban szükségessé tette az alap
vető katonai feltétel megteremtését is, ami azt jelentette, hogy egyedül a magyar 
minisztérium rendeletei alapján működik a hadügy és a katonai adminisztráció 
(igazgatás, ügyintézés, ügykezelés) egységét a hadsereg minden ágára kiterjesztik. 
Az alapvető katonai feltétel kialakulását súlyos igazgatási, szervezeti, illetékességi, 
kinevezési és előléptetési jogi és hatásköri zavarok akadályozták. A hadügy és a had
sereg egységéhez nélkülözhetetlen alapvető katonai feltétel megteremtését nagy erő
feszítések és éles viták útján valósította meg a Kossuth Lajos vezette Honvédelmi 
Bizottmány és a Mészáros Lázár vezette hadügyminisztérium. 

A hadügy súlyos zavarai kialakulásának főbb okai visszanyúlnak 1848 áprilisáig. 
Közismert, hogy jogilag az 1848: III . te. a felelős minisztériumról és az 1848: 

46 OHB 1848:4330. 
47 OHB 1848:4457.; HM 1848:10060/3960. 
48 OHB 1848:4467. 
49 OHB 1848:4955.; KLÖM XII I . k. 698. o. 
50 Közlöny, 1848. december 10. (183.) sz. 865. o. 
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XXII . te. a nemzeti őrseregről szabályozta 1848 áprilisától októberig a magyar had
ügyet és az ország honvédelmét. De a központosított birodalmi katonai szervezet és 
irányítás fennmaradása, Mészáros Lázár tudatosan késleltetett hazatérése, a magyar 
honvédelmi minisztérium késői megszervezése, súlyos illetékességi és hatásköri kon
fliktusai az osztrák hadügyminisztériummal és a főhadparancsnokságokkal, a nemzeti 
érdekek védelmében a nemzetőrségnek és az önkéntes honvédseregnek Batthyány 
Lajos miniszterelnök — és végrehajtó szerve az Országos Nemzetőrségi Haditanács — 
közvetlen fennhatósága alá kerülése idézte elő a magyar hadügy trifurJcdlódását. 

Batthyány Lajos miniszterelnök 1848. október 2-i végleges lemondása, az ország
gyűlés által az október 4-i királyi rendeletek október 7-i érvénytelenítése az alkot
mányos magyar királyhoz való hűség fikciójának fenntartása mellett, majd másnap 
az Országos Honvédelmi Bizottmánynak az ország teljhatalmú kormányává történő 
kinyilvánítása új helyzetet teremtettek. Megszűntek a magyar hadügyben a trifur-
káció okai és az új katonapolitikai körülmények megkövetelték az ország egységes 
honvédelmének megteremtését, a hadügyminisztérium újjászervezését, a három 
ágra bomlott illetékességi viszonyok, a jog és hatáskörök újra szabályázását. 

Bár politikai, kormányzati, szervezeti, személyi problémák és viták lassították, 
október első felétől az OHB és a hadügyminiszter fontos rendeletek sorával megkezd
te a hadügyi unifikácia megvalósítását. Az OHB szükségesnek tartotta, hogy a le
mondás gondolatával foglalkozó Mészáros Lázár tartsa meg tárcáját, mivel a király 
által kinevezett hadügyminiszter hivatalában maradása, az általa aláírt új kineve
zések és előléptetések utólagos királyi megerősítésének reménye jó hatást gyakorolt 
az egész tisztikarra, különösen a soralakulatok tisztjeire. Kossuth személyesen bírta 
rá Mészárost a maradásra azzal, hogy garanciákat adott a visszásságok megszünte
tésére, mindenekelőtt a hadügyi irányítás egységének megteremtésére. 

Ebben az időben a hadügyi irányítás súlyos zavarai abban mutatkoztak meg, 
hogy az OHB, a hadügyminisztérium, a Nemzetőrségi Haditanács, a főhadparancs-
nokok, a seregtestek parancsnokai és kormánybiztosai egyaránt adtak ki rendelete
ket. A hadügyi irányítás egységének hiánya nem csak a hadműveletek vezetésében 
és koordinálásában, hanem a kinevezési és előléptetési hatáskörben is igen nagy zava
rokat idézett elő. A hadügyminisztérium megkerülésével végrehajtott szabálytalan 
előléptetések és kinevezések károsan befolyásolták a tisztek hangulatát és magatar
tását. Már 1848 áprilisától októberig is nem kis gondot okoztak a Batthyány-kor
mánynak és Mészáros hadügyminiszternek a tiszti előléptetések, amelyeket az 
1848: III . te. 8. §. úgy szabályozott, hogy ,,a katonai hivatalokra kinevezéseket, 
szinte úgy ő Felsége fogja, a 13. §. szerint folyvást királyi személye körül leendő fe
lelős magyar minister ellenjegyzése mellett elhatározni." 

A katonai beosztásokba történő kinevezésekről és tiszti előléptetésekről szóló 
paragrafus azonban számos kérdést hagyott nyitva. Az osztrák hadügyminisztérium 
régi befolyása megőrzése érdekében rendszeresen beleszólt a kinevezésekbe, különö
sem a tábornoki és törzstiszti előléptetésekbe, mivel értelmezésük szerint azok az 
összbirodalmi hadsereg működési körébe vágtak. Ebben a fontos és igen kényes 
hatáskörben Mészáros Lázárt azzal is korlátozták, hogy a kinevezési okiratokat nem 
a javaslattevő hadügyminiszter írhatta alá, hanem Eszterházy Pál, a király személye 
körüli (külügy) miniszter ellenjegyezte azokat. 

It t szükséges megjegyezni, hogy 1848—49-ben a hadsereg hadrendjének gyakori 
változása nagy mértékben befolyásolta a tábornoki, törzstiszti és főtiszti beosztási 
helyek rendszeresítését, a tábornoki kinevezések és a törzs- és főtiszti előléptetések 
számának alakulását. A tábornok, törzstiszt és főtiszt szavak — melyekkel külön
böző tartalmú katonai kategóriákat jelölnek — használatában jelentkező félreérté
sek miatt indokoltnak tűnik röviden bemutatni a cs. kir. hadseregben és a honvéd-
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seregben a törvényesen rendszeresített hivatalos katonatiszti rendfokozatokat és 
jelentőségüket a hadsereg életében. 

A rendfokozatok a katonák rangjának és beosztásának kifejezői, de egyben utalnak 
a szolgálati viszonyokra és a szakmai felkészültségre is. A hadtörténet példái bizo
nyítják, hogy a rendfokozatokra szükség van a katonai szolgálat megszervezése, 
a személyi állomány célszerű beosztása, a szilárd szolgálati és jogi viszonyok megte
remtése érdekében. A rendfokozatok határozzák meg a katonák feljebbvalói és alá
rendeltségi kapcsolatát; a rendfokozatok adnak támpontot a rendszeresített beosz
tások alkalmas személyekkel történő betöltéséhez, illetve ahhoz, hogy az adott rend
fokozatú katona milyen szintű beosztást tölthet be. A különböző rendfokozatokhoz 
a katonai és jogszabályokban meghatározott hatáskör, jogok és kötelességek fűződ
nek. A különböző katonai rendfokozatokba történő előléptetés az adott államhata
lom jogszabályaiban előírtak szerint történik. 

1848—49-ben a honvédsereg katonai rendfokozatai általában megegyeztek az 
európai hadseregekben használt rendfokozatokkal. Jogilag a es. kir. hadsereg rend
fokozatait rendszeresítették, illetve ismerték el a honvédseregben és ez alól csak 
a lovassági tábornoki, táborszernagyi és tábornagyi rendfokozat volt a kivétel. A 
honvédsereg tábornoki kara az altábornagyok és vezérőrnagyok (tábornokok) összessé
géből tevődött össze. A hadügy miniszteri, a fontosabb minisztériumi osztályok és 
intézmények főnöki, az országos főhadparancsnoki, a nemzet hadseregei fővezéri, 
a seregtest- (hadsereg-, hadtest-, hadosztály-) parancsnoki, a jelentősebb vár- és hely
őrségparancsnoki beosztásait tábornokok töltötték be. 

A honvédsereg törzstiszti kara az ezredesi, alezredesi és őrnagyi rendfokozatúak 
gyűjtőneve volt. Törzstiszti rendfokozatú helyek voltak a hadügyminisztérium 
osztályainak, intézményeinek főnöki és fontosabb munkatársi beosztásai, továbbá 
a seregtest-törzs vezetői, a dandárparancsnoki, a huszárezred-, a zászlóalj- és huszár
osztály-parancsnoki, a vár-, tér-, újonctelepi, kórházparancsnoki és különleges szol
gálati beosztások. 

A honvédsereg főtiszti kara a századosokból, alszázadosokból, főhadnagyokból és 
hadnagyokból tevődött össze, akik általában alegységparancsnokok, vagy külön
böző törzsek és szervek beosztottai voltak. 

A hadsereg tábornoki kara, törzs- és főtiszti állománya összetételének alakulása 
nemcsak katonai, hanem fontos hatalmi kérdés is volt. 1848 tavaszától a magyar 
minisztérium éles harcot folytatott az osztrák hadügyminisztériummal a nemzeti 
érdekek érvényesítéséért a katonai kinevezések és előléptetések ügyében. 

A hivatali tevékenységét 1848. május 24-én megkezdő Mészáros Lázár hadügymi
niszter május 30-án ebben az ügyben levelet intézett Bécsbe Pulszky Ferenc külügyi 
államtitkárhoz, hogy „Magyarország függetlensége megállapítása tekintetében ismét 
egy lépéssel tovább mehessünk" és „e tárgyban fenforgó súrlódásoknak már e tekin
tetben is végre vége szakadjon, hogy Magyarország hatalma szilárdulván jövendőre 
biztosabb alapon fejlődhessen".51 A továbbiakban elmondja, hogy „Bécsben létem 
alatt az ausztriai hadügyministerium velem a hadsereg személyzetének jövendő 
tárgyalás javallatát" közölte, melyet a levélhez csatolt melléklet jobb oldalán olyas
hat. Kéri Pulszkyt, hogy a mellékletben bal oldalon levő észrevételei szerint a külügy
minisztérium kellő tapintattal eszközölje ki az ország és a magyar hadsereg érdeké
nek megfelelően a tábornoki, törzstiszti és főtiszti előléptetések és parancsnoki kí
nevezések végrehajtásának szabályzását királyi kéziratban. Indokoltnak tartom, 
hogy az alábbiakban közöljük a melléklet teljes szövegét:52 

„A hadsereg személyzete tárgyalásának alapelvei 

51 HM 1848:82. 
52 A kurzívval szedett szövegrész Mészáros Lázár javaslata. 
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a) A Magyarországban tanyázó magyar seregnél. 
1. A századosságig előléptetés egészen az eddig divatozott szokás, a létező ezredtu
lajdonosi jog szerint marad. 1. De mindazon által ugyanazon ezredben egyenlő érdem
nél, mint méltányos is, a nemzeti érdemnek előny adassék. 
2. őrnagytól felfelé egész az ezredesi méltóságig, az ezredtulajdonosok ezentúl 
ajánlataikat az ausztriai hadügyministernek nyújtsák be, amely azután azokat sa
ját véleményével együtt a magyar hadügyministeriummal közleni fogja. 2. De ezen 
magyar hadügyministerium a szentesített törvény értelmében csak az 0 felsége személye 
körül létező magyar ministerhez küldheti ajánlatát, és csak ő felségének magának ter-
terjesztheti fel, ahonnét azután a nagy méltóságú ausztriai hadügyministerium értesítetni 
fog, és a kinevezés mindkét részről közhírré tétetik. 

b) A Magyarországban fekvő nem magyar seregnél. 
3. Ezeknél a személyzeti tárgyalás, mint egyedül az ausztriai hadügyministeriumot 
illető, az eddigi szokásban megmarad, melly a tüzérség és külön testületekről is érte
tődik. 3. Semmi ellenvetés alája nem esik, minthogy ezen pontba a többi viszonyok mint 
az elhelyezés, alkalmazás sat. világosan előírva, egyenesen a magyar hadügyministerium 
alá vetve maradnak. 

c) A Magyarországon kívül fekvő magyar seregnél. 
Az kartisztségrei előléptetési ajánlatok: Szinte akkép intézendők mint az őrnagytól 
felfelé. 

Hadvezérség (tábornokság) 
4. A betöltési és alkalmazási ajánlatok az ürességbe vagy változtatások alá eső vezéri 
állomásoknál, ezentúl is mint az az általános hadseregi rangviszonyoknál fogva, más
kép nem is lehet, az ausztriai hadügyministeriumtól egyenesen Ő felsége elébe fognak 
terjesztetni, és a beérkező legfelsőbb rendeletektől, sat..., amennyire az a Magyaror
szágon alkalmazott vezérséget illeti, a magyar hadügyministerium értesítetni fog. 
4. Csakhogy azon egyének viszonyainak mellyeknek előléptetési képessége némely 
ellenvetések alá esik, világos felfoghatósága és megbírálása végett, elébb az ajánlatot a ma
gyar hadügyministeriummal kelletik közleni, hogy az magát a nemzettél szemközt igazol
hassa. — Az előléptetés közhírrétetele után pedig, a dandárok, hadosztályok és főhad-
kormányok betöltésénél törvényes tekintetbe kell venni, hogy a Magyarországi ebbeli hiva
talok a lehetség szerint, a magyar koronához tartozó egyénekkel töltessék be. 

Egyébiránt, hogy a törvényesen szentesített magyar hadügyministerium, később 
világos belátást nyerhessen a magyar hadseregnek vezérlő hadvezérei, kar és főtiszt
jei viszonyaiba, a magyar ezredek oda utasítatnak, miszerint viseletijegyzékeiket 
az itteni hadügyministeriumnak is felterjesszék. — Valamint nem külömben a tör
vényben világosan kimondott kötelességre is, hogy a magyar hadügyministeriumot, 
a főhadi kormányok, hadosztályok és dandároktól készítendő személyzeti leírásokat 
is a hadvezéreknek, kartiszteknek sat. birtokába tegyék. 

Egyébként hivatalos, oklevélül szolgáló szíves válasz kéretik ki."53 

Mészáros Lázár, nem várva be az előléptetéseket és kinevezéseket szabályzó ki
rályi kéziratot, június első felében szinte naponta igen erélyesen tiltakozott a magyar 
külügyminisztériumon keresztül az osztrák hadügyminisztérium által törvényellene
sen eszközölt tiszti kinevezések ellen.54 így az 1848. június 6-i átiratában felkéri 
Pulszky Ferenc államtitkárt, hogy a bécsi hadügyminisztérium előtt annak 1848. 
május 19-i 3275. számú közlésére jelentse ki: „...felelősségem mellett kénytelen va
gyok kijelenteni, hogy ha az osztrák hadügyminisztérium törvényellenes követelé
seivel felhagyni nem akarna, Magyarország törvényes jogai megőrzése végett ellen 
kinevezéseket fogok eszközölni; — önként értetvén, hogy jelen kinevezés is addig, 

53 HM 1848:82. 
64 HM 1848:304.; HL 1848—49. 1/236. 
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míg az ő Felségének a magyar külügy minister által ellenjeg3'zett formaszerinti tör
vényes iratában velem nem közöltetik — érvénj^telen."55 

Közben a Bécsben lévő magyar külügyminisztérium Mészáros elgondolása alapján 
elkészítette a katonai kinevezések királyi rendelettervezetét, melyet eljuttatott Inns
bruckba. Eszterházy Pál miniszter előterjesztésére a király Eszterházy ellenjegyzésé
vel kiadta 1848. június 15-én rendeletét. A „Királyi Rendelet a magyar hadügymi-
nisterhez" címet viselő rendelet bevezetője kimondta, hogy a magyar hadseregnél 
a katonai beosztásokba a kinevezések az 1848. III . te. 8. §. értelmében a király 
személye körüli felelős magyar miniszter ellenjegyzése mellett a király elhatározása 
alapján történnek. Ennek a törvénynek a végrehajtása érdekében a király személye 
körüli miniszter előterjesztésére az addig érvényes rendszabályokat megváltoztatja 
és a következőket rendeli el ; 

1. A törvényhozás további rendelkezéséig az ezredek tisztjeit hadnagytól százado
sig az ezredtulajdonosok csak a magyar hadügyminiszter jóváhagyásával nevezhetik 
ki. A magyar hadügyminiszter ellenőrzi a főtiszti kinevezési ezredtulajdonosi jog
kör igazságos gyakorlását és a kifogás alá eső főtiszti kinevezés esetében utasítja 
az ezredtulajdonost más egyén kinevezésére; kivéve a Nádor-huszárezred tulajdo
nosát. 

2. A törzstiszteknek kinevezendő egyének nevét az ezredek tulajdonosai terjesz
tik fel a magyar hadügyminiszternek, aki azt jóváhagyólag vagy más javaslattal 
megküldi a magyar külügyminiszternek, aki az előterjesztést a királynak bemutatja. 
A törzstiszti kinevezést elbíráló királyi elhatározást a külügyminiszter ellenjegyzése 
mellett megküldik a magyar hadügyminiszternek a rendelet végrehajtására és az 
osztrák hadügyminiszternek értesítés végett. 

3. A vezérőrnagynak kinevezendő magyar ezredesekre és a magyar hadügyminisz
ter alá rendelt főhadparancsnoki beosztásokba való kinevezésekre a magyar hadügy
miniszter tesz javaslatot a magyar külügyminiszter útján a királynak, figyelembe 
véve a körülményeket, s előzetesen értesítve az osztrák hadügyminisztert. 

4. A határőrezredeknél az addig az udvari haditanács által foganatosított kineve
zéseket az illetékes ezredesek meghallgatása mellett a magyar hadügyminiszter 
végzi. A horvát bán tulajdonosi jogainak gyakorlata megmarad. A törzstiszteket, 
a magyar hadügyminiszter felterjesztésére, a külügyminiszter útján és ellenjegyzésé
vel, a király nevezi ki. 

Az 1848. június 15-i királyi rendelet végül kötelezi a magyar hadügyminisztert 
az előírások végrehajtására, a rendeletnek napiparancsban a magyar hadsereg előtti 
kihirdetésére és hivatalos úton az ezredek tulajdonosainak tudtára adására.56 A ki
nevezésekre vonatkozó királyi leirat teljes terjedelemben megjelent a Közlöny 
1848. június 27-i számának első oldalán is.57 

Az 1848. június 15-i királyi rendelet — hiánj-osságai ellenére — a magyar sorkato
naság hivatásos tisztjeinek tábornoki, törzs- és főtiszti kinevezésében előrelépést je
lentett, mivel a magyar hadügyminiszter hatáskörét a korábbi szabályok érvényte
lenítésével kibővítette. A rendelet, ha nem is minden vonatkozásban, de kifejezte 
a magyar hadügy érdekeit és szűkítette, korlátozta az osztrák hadügyminisztérium 
illetékességi körét. így az előléptetési és kinevezési zavarok a magyar sorkatonaság 
tisztjei esetében nagyjából megszűntek, de a súrlódások és problémák fennmarad
tak a nemzetőr és honvéd fő- és törzstisztek kinevezésének ügyében. 

A hadsereg egységesítése szempontjából fontos kinevezési szabályok egyértelmű 
alkalmazásának szükségességét a Batthyányi-kormány is felismerte. Ezt bizonyítja 

55 HM 1848:205. 
56 HL 1848—49. 1/267. Egykorú másolat rajta Mészáros aláírásával „Az eredetivel egyenlő. Mészáros Lázár". 
57 Közlöny, 1848. június 27. (18.) sz. 70. o. 
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Mészáros Lázár hadügyminiszternek 1848. szeptember 3-án Verbaszról Batthyány 
Lajos miniszterelnökhöz írt levele, melyben — többek közt — a hadseregről megálla
pítja: „Ha tehát győzni akarunk, és pedig tél előtt, a horvátokkal múlhatatlanul ki
békülni kell, mert ha ez nem történik, a seregre mostani rendszerével számítani nem le
het. Lehetne e más rendkívülivel lelkesedést gerjeszteni nem tudom. De ha lehetne fiata
labb embereknek kellene használtatni, ki a régi rendszerről mit sem tudnak, ezt azonban 
'próbálhatja kiki csak nem én".58 (Kiemelés tőlem — A. T.) 

Lényegében e gondolatot ismétli meg Mészáros Kossuth Lajos 1848. augusztus 
31-i, hadügyminisztériumhoz intézett átiratával kapcsolatban, melyben az a 2200 
főből álló Kossuth-önkéntes csapat, (mely „nem rendes katonaság, hanem mozgó 
őrseregnek tekintendő") parancsnokául Szalay László ezredesi kinevezését kéri. 
Mészáros ebben a szeptember 5-i levelében Szalay ezredesi előléptetésével kapcso
latban kijelenti: „Barátom változtassátok meg a törvényt, mert én ki nem szolgált, 
megbántás és elégedetlenség nélkül törzstisztnek ki nem nevezhetem. Batthyány 
tehet kinevezéseket a honvédeknél, a nemzet őrseregnél ezredessé, de én Király 
nélkül nem, mivel felhatalmazva nem vagyok, a Nádor is kinevezhet, és utólagosan 
az erősítést megkérheti. Mert ha kinevezem a mostani balitéletek nélkül senki sem 
ismerné el, azért bocsás meg, Batthyánj^ által neveztes ki annyit amennyit akarsz, 
amit Batthyánynak meg is írtam."59 

A hadsereg egységes rendszere megteremtésének szükségességét Mészáros Lázár 
hadügyminiszter is látja szeptember elején, de annak végrehajtására csak három 
hónap múlva érett meg a helyzet. A Batthyány-kormány lemondásával, illetve 
a miniszterelnök végleges lemondásával már csak egyedül Mészáros Lázár volt az 
aki tárcáját megtartotta, így 1848. október 2-tól október közepéig a hadügyminisz
tériumba érkező előléptetési okiratokat, a királyi kézjegy mellett, Mészáros írta alá. 

1848 októberére az előléptetések és kinevezések terén — mivel különböző szintű 
szervek és személyek saját hatáskörüknek tekintették a fő- és törzstisztek előlép
tetését — tűrhetetlen állapot alakult ki, amit súlyosbított Mészáros Lázár délvidéki 
tartózkodása 1848 szeptember végéig, valamint a személyével és a hadügyminisz
tériummal szembeni indokolatlan bizalmatlanság felerősödése. Ez a tény is jelezte, 
hogy a honvédelem súlyos működési zavarainak megszüntetése, a hadügy és a had
sereg szervezeti és irányítási, illetékességi és hatásköri egységének megteremtése 
1848 október végére halaszthatatlanná vált. 

Az elhatározó lépést ebben az ügyben Mészáros Lázár tette meg az 1848. október 
31-i, OHB-hoz intézett átiratában, melyben a fő- és törzstisztek előléptetési és be
osztási kinevezések visszáságaival foglalkozott.60 Hivatkozott az OHB 1848. ok
tóber 28-i 1840. E. számú rendeletére, amely a hadügyminisztériumot utasította: 
„miszerint minden kitelhető módon iparkodjék a hadseregben az előléptetési rendet 
helyreállítani s kiegyenlíteni, nehogy máskép zavar keletkezzék". Ezért váratlanul 
érte a honvédelmi bizottmány október 30-i rendelete, amellyel együtt megkapta 
Kossuth Lajos elnök október 27-i levelét „tudomás végett" és a hozzá csatolt 5 mel
lékletet azonnali intézkedés céljából.61 Az egyik melléklet CsányiLászló kormánybiztos 
felterjesztése az OHB-hez annak érdekében, hogy „méltóztassék eszközölni, hogy 
a hadügyministérium által, a táborunkat képező seregeknél kinevezések ne történ
jenek, külömben általunk az üres helyek rögtön betöltvén, azon zavar merül fel 
a több részrőli kinevezésekből, hogy igen sok számfeletti tisztek fognak lenni a se
regeknél".62 Mészáros megjegyzi, hogy „midőn e sorokat olvasom, meg kell vallani, 

58 OL Miniszterelnök, elnöki iratok. H 2. 1848:573. 
59 OL Kossuth Lajos pénzügyminiszteri iratai. H 21. 1848:255., 984.; HM 1848:5844/984.; KLÖM. X I I . 856. o. 
60 OHB 1848:2061.; HM 1848:9076/3056. 
61 OHB 1848:1922. 
62 Uo. 
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hogy e tekintetben a hadseregnél már a zavar létezik" és az a kormánybiztosok által 
jogtalanul gyakorolt előléptetésekből ered.63 

Az elfogadásra javasolt előléptetési és kinevezési rendszabályokon kívül Mészáros 
még leszögezi álláspontját Csányi László felterjesztésének azon pontjáról is, „mely 
szerint a hadügyministerium ne sorozzon be az ezredekhez idegen tiszteket". Kije
lenti, hogy ez a jogkör „egyenesen az országgyűlés ama határozatán alapszik, mi
szerint a német ezredeknél szolgáló magyar tisztek, felszóllítattván a haza szolgála
tára, e végett magokat a hadügyministernél jelentik. Igen igazságtalannak tartaná 
a hadügyministerium ezen hazafiak beosztásánál, egyedül a Verbaszi hadsereget, 
melly olly régóta elismert vitézséggel küzd a haza függetlensége mellett terhelné, en
nek súlyát tisztelt bizottmány, az összes seregeknek kelletik nézetem szerint viselni, 
melly nézetemben, hogy a tisztelt bizottmány is osztozni fog meg vagyok győződve"64 

Az OHB kiadta — megjelent a Közlöny 1848. november 4-i számában — a ki
nevezések és előléptetések új rendjével kapcsolatos rendeletét a tábori kormánybiztos 
és hadvezér uraknak, a „Laithai, Verbaszi, Becskereki, Csáktornyai, Aradi, Komá
romi, Eszéki, Vasmegyei, Trencsényi, Nagybányai táborparancsnokoknak, Beöthy 
Ödön, Vukovics Sebő, Csányi László kormánybiztos uraknak," továbbá a hadügy
miniszternek és a haditanács elnökének. A rendelet szövege így szólt : 

„A katonatiszti kinevezések és előléptetések iránt minden felől kellemetlen za
varok naponta tűnnek elő, s főleg azért mivel majd egyik, majd másik polgári és ka
tonai hatóság gyakorolja a kinevezések jogát. 

Ennek továbbra leendő elkerülése végett szükségesnek találta a honvédelmi bi
zottmány elhatározni: miszerint ezentúl a kormánybiztos urak bárminő katonai 
tiszti ajánalatokat csak a tábori fővezér útján egyenesen a hadügyministerhez (ki 
a minden katonai főhatalmat saját felelősége mellett gyakorol) terjeszthetik elő. 

Az eddig e tárgyban netalán történt mellőzések helyrehozásáról a katonaság fel
hívás (proclamatio) által leendő jóvá tétele az illető kormány biztos s hadvezér urak 
által értesítendő."65 

Hadrend és harcrend 

Az OHB elfogadta a hadügyminiszter előterjesztését az előléptetések és kineve
zések rendjére, amelyek egyik alaptényezője volt a hadsereg egységesítésének. De a 
hadügyminiszteri előterjesztés hatására ismerte fel az OHB a másik alaptényezőt, 
a hadseregnek egy vezető központi kormányszerv — a hadügyminisztérium általi 
irányítása bevezetésének szükségességét is. Ezért 1848. november 1-én az OHB 
Mészáros Lázár hadügyminiszternek a következő intézkedést küldte: „A honvédelmi 
bizottmány azon meggyőződésből indul ki, hogy miután azon tekintetek megszűntek, 
mellyek a honvédseregnek külön igazgatását szükségessé tették; miután e külön 
igazgatása a rendes sorkatonaságnak és honvédseregnek hosszabban tartó szétválá
sában oly zavarokat idéz elő, melyek megszüntetni hova előbb kívánatos. 

A honvédelmi bizottmány a nemzetőrségi tanácsnak a hadügyminisztériumba 
beolvasztását óhaj tandónak tartván, ezennel felhívja a hadügyminister urat, hogy 
az iránti nézeteit és ennek miképpen leendő gyors eszközlése iránti véleményét 
Nádossy ezredes úrral egyetértőleg beadni szíveskednék."66 

Ehhez a kérdéskörhöz tartozik a hadrend, hadtudományi kategóriája, amit gyak
ran összekevernek, összemosnak a harcrend vagy csatarend kategóriájával. 

63 Uo. 
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65 OHB 1848:2061.; Közlöny, 1848. november 4. (147.) sz. 709. o. 
66 OHB 1848:1922.; KLÖM XII I . k. 325—326. o. 

— 356 = 



Különböző feldolgozások igen sajátos felépítésben és rendben közlik a honvédsereg 
hadrendjét. Ezek a konstrukciók azt sugallják az olvasónak, de még a szakembernek 
is, hogy a hadra kelt tábori seregtestek — hadseregek, hadtestek és hadosztályok — 
önállóak voltak és hiányzott a katonai centralizáció, a hadügyminisztériumhoz kö
tődő fölé- és alárendeltségi viszony. Lényegében a hivatalos hadrendek látszatát 
keltő összeállítások is elfogadhatók a téma egyfajta megközelítési módszereként. 
Szakmailag azonban ezek az utólagos rekonstrukciók mindenképpen erősen vitat
hatók mivel az esetek többségében nem tükrözik, hogy a hadrend mindig a katonai 
szervezeteknek szolgálati alárendeltség szerinti csoportosítását és szervezeti tago
zódását tartalmazza, foglalja magába. Ezért minden hadrend tagozódásában a kor
mányban a hadügyért (honvédelemért) személyében felelős tagtól, — az un. hadügy — 
(vagy honvédelmi) minisztertől indul ki és egészen az önálló alegységekig, intézmé-
myekig rögzíti a hadsereg a szolgálati alárendeltség szerinti csoportosítását és szerve
zeti tagozódását. 

A polgári forradalom és szabadságharc alatt a kormány és a hadügyminiszter ál
tal jóváhagyott hadrendek voltak érvényben és azok fogadhatók csak el hivatalos 
hadrendeknek. Ezt bizonyítja például az OHB és a hadügyminiszter részéről 1848 
december elején a hadsereg egységének megfelelő új hadrend elfogadása. A magyar 
honvédsereg új hadrendjének figyelembe vételével alakították ki a hadügyminisz
térium szervezetét is. Az OHB 1848. december 4-én valamennyi minisztériumnak 
a következő rendeletet adta ki: 

„Az országos honvédelmi bizottmány meghagya ezen ministériumnak, miszerint 
osztályzatait és ezeknek személyzetét, úgy teendőségeit haladék nélkül a honvédelmi 
bizottmánynak bemutassa."67 Mint ahogy az az eredeti fogalmazványból kiderül, 
a rendeletet csak december 6-án küldték el az „Igazság, Belügy, Hadügy, Kereske
delmi, Közlekedési, Vallás, Pénzügy" — minisztériumoknak.68 Az OHB rendeletére 
a vallás és közoktatási minisztérium és a közlekedésügyi minisztérium december 
7-én, a többi minisztérium pedig még később terjesztette fel szervezetét, feladatkörét 
és személyzetének névsorát.69 

Mivel az új egységes központi katonai kormányszerv, a hadügyminisztérium szer
vezetét, feladat- és hatáskörét, személyi állományát, vagyis szervezési táblázatát 
már 1848. december 2-án nyomtatott formában is közreadták, a minisztériumok 
közül elsőnek Mészáros Lázár hadügyminiszter tett eleget a felhívásnak.70 

Az OHB december 6-án meg is kapta Mészáros felterjesztését és borítójára a kö
vetkezőket vezették rá: „Hadügy Minister Ür átteszi az újonnan rendezett hadügy-
ministerium tervezetét." Kossuth Lajos, az OHB elnöke sajátkezüleg írta rá: „Tu
domásul szolgál." Ez azt jelentette, hogy jóváhagyta „Az eddigi országos hadi ta
nácsosai egyesült királyi magyar hadügyministerium rendezési tervét."71 Mészáros 
Lázár a főhadparancsnokok és a sereg vezérek számára már 1848. december 4-én 
megküldette a hadügyminisztérium átszervezésének lényegéről az intézkedését.72 

Ezen kívül a hadügyminisztérium és osztályai feladat- és hatásköréről hivatalos 
közleményeket jelentetett meg a Közlöny december 5—8-i, 12—13-i és 15-i számai
ban.73 A hadügyminisztérium Mészáros hadügyminiszter által 1848. december 2-án 
aláírt és Kossuth Lajos, az OHB elnöke által 1848. december 6-án jóváhagyott szer
vezeti, állomány- és működési határozványából érdemes idézni a minisztériumnak 
a hadrendben elfoglalt helyét meghatározó általános feladat- és jogkörét: 
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„A hadügyministerium fő igazgatási hatósága a hadseregnek, mellytől minden, az 
összes katonaságot érdeklő rendelkezések veszik eredetüket. (Kiemelés tőlem — A. T.) 
Ez gondoskodik a katonai testületek élelmezéséről, ruházatáról, fegyverzéséről, föl
szereléséről, elszállásolásáról stb, stb. és ez dönti el legfelsőbb fölebbzések esetében 
a hozzá felterjesztett kérdéseket. 

A hadügyministerium hatáskörébe tartozik továbbá a hadsereg minden kiegészí
tő része fölötti fölügyelóség, és fővezérség, valamint nagyobb hadosztályoknak 
mozgókká tétele és elhelyezése : a kiviteli rendezés az illető főhadvezérség teendőihez 
tartozván. 

A vezér- és törzstiszti kar előléptetése és elmozdítása a ministerium kifolyása, 
a valamint a századosságon alóli főtiszti előléptetési indítványok általa erősítetnek 
meg: úgy az vezeti a hadsereg létszámát, és minden katonasághoz tartozó egyéneket 
illető pontos jegyzékeket."74 A minisztérium nyolc (elnöki, katonai, tábori, tüzérségi 
és fölfegyverzési, újoncozási és pótlovazási, polgári-gazdászati, igazságügyi,) osz
tálya, a már létrehozott, vagy szervezés alatt álló több hivatala és igazgatósága (fő
számvivői és számadás vizsgálati, tábori lelkészi stb.) közül a tábornokok és törzs
tisztek ügyében az elnöki osztály és katonai osztály játszott nagy szerepet. Az I. El
nöki osztály ügyköréhez tartozott többek között a tábornoki kar, „a hadvezérség 
(Generalitaet) rendkívüli elmozdítása, nyugalmazása és áttétele".75 A II. Katonai 
osztály feladatköréhez tartozott: „Minden előléptetés az ezredességig bezárólag... 
A törzs- és főtisztek nyugalmazása ; a nyugalmazottak isméti alkalmazása és maga
sabb czimmeli ellátása."76 

Az érdekesség kedvéért itt kell megjegyezni, hogy a hadsereg és vezető szerve, 
a hadügyminisztérium egységesítésének szervező munkájában nagy szerepet játszott 
Mészáros Lázár, mellőzési és egyébb sérelmi okok miatt, 1848. december 5-én újból 
bejelenti lemondási szándékát Kossuth Lajoshoz intézett saját kezűleg írt levelében ; 
mivel,, Minisztériumom úgylevén már (némely apróbb személyzeten, és az álladalmi tit
káron kívül, mit utódomnak hagyok kinevezéséül) főbb személyzetibe alkotva, hogy akárki, 
is elvezetheti."11 (Kiemelés tőlem — A. T.) 

Visszatérve a hadrend problémájára meg kell azt állapítani, hogy 1848—49-ben 
sűrűn változott a honvédsereg háborús hadrendje a politikai és katonai helyzet, 
a gazdasági lehetőségek, a rendeltetésszerű feladatok és más tényezők alakulásának 
hatására. Különösen sokat módosultak a hadrend fő elemeinek a honvédsereg köte
lékében működő hadseregeknek, hadtesteknek, hadosztályoknak és dandároknak 
a hadrendjei. A honvédseregben a katonai szervezetek nagyságának, típusának, 
rendeltetésének, alá- és fölérendeltségi szolgálati viszonyának, az azonosságnak és 
különbségnek egyértelmű kifejezésére használták — a szintén sűrűn változó, olykor 
igen nehezen nyomon követhető — hadrendi megnevezést és hadrendi számot. 

Bizonyos terminológiai következetlenség, a korabeli értelmezés és szóhasználat 
miatt azonban még a kutatók között is akadnak olyanok, akik a honvédsereg vizs
gálata során összekeverik a hadrend és harcrend kategóriáját. 

A harcrend alatt mindenkor az erőknek és eszközöknek mélységben és szélességben 
való csoportosítását, a harc megvívása érdekében történő tagolását értjük. A XIX. 
század első felének katonai szabályzataiban és hadtudományi irodalmában a harc
rend és a csatarend rokonszavak és ugyanazt a hadtudományi fogalmi kategóriát 
fejezte ki. 

Napóleon Rogniat könyvéhez írt V. megjegyzésében körvonalazza a korszerű 
harcrend, a „modern csatarend" fogalmát, kijelentve: „Nem lehet, de nem is szabad 
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abszolút érvényű szabályokat előírni. Napjainkban egyáltalán nincs közvetlenül 
adott harcrend."78 Clausewitz megfogalmazásában: ,,Á csatarend a hadsereg beosz
tása és felállítása a csata megvívására alkalmas csoportosításában. Részei úgy illenek 
egybe, hogy a pillanatnyi hadászati és harcászati követelményeket e tömegből kivont 
kötelékek révén könnyen kielégíthessük. A szükség megszűntével, a kötelékek 
visszatérnek helyükre."79 

Ezt a meghatározását még azzal is kiegészíti, hogy a csatarend a fegyvernemek
nek egy egész tagjaiként való beosztása és összeállítása, valamint e tagok felállítási 
formája. „A csatarend tehát bizonyos mértékben a beosztás számtani és a felállás mér
tani eleméből áll."80 Felfogása szerint a beosztás alapja, a hadsereg békeszervezete; 
az innen vett zászlóalj-, lovasszázad-, ezred- és ütegegységekből a szükséghez mérten 
nagyobb kötelékeket — dandár, hadosztály, hadtest — képeznek, fel egészen a had
seregig. Ugyanilyen módon a felállítást a hadsereg békében elsajátított elemi harcá
szatára alapozzák, amely a háború kitörésekor már nem változtatható meg lénye
gesen. Hozzáfűzve a csapatoknak a háborúban és nagyban való alkalmazása feltéte
leit: ez határozza meg általában a hadsereg harchoz való felállításának szabvány 
alakzatait. Hadászati, hadműveleti és harcászati szempontból a beosztás, a fegyver
nemek összekapcsolása és a felállás kérdései szorosan összefüggnek és döntően befo
lyásolják a fegyveres küzdelmet. 

A csatarendnek ebben az értelmezésében teljes mértékben osztozik a korabeli 
magyar hadtudományi irodalom is. Ezt tükrözi az 1826-ban Kiss Károly, a 37. ma
gyar sorgyalogezred alhadnagya (1849-ben honvéd ezredes, a hadügyminisztérium 
nemzetőrségi osztályának főnöke) tollából megjelent „Az Ó és Újkor Csatarendje" 
című tanulmánya.81 A harcrendnek ezeket a szabályait foglalta össze az 1849 elején 
a honvédsereg parancsnokai részére közreadott „Tábori utasítás gyalogság, lovasság 
és tüzérség számára" című harcászati szabályzat.82 1848 november végén rendelte 
el az OHB és a hadügyminisztérium ennek a es. kir. hadseregbeli szabályzatnak 
a magyarra fordítását és kiadását.83 A Tábori utasítás figyelembe vételével alakítot
ták ki a honvédsereg tábornokai és törzstisztjei a hadseregek, hadtestek, hadosztá
lyok és dandárok legcélszerűbbnek tartott harcrendjeit az ütközetek és csaták előtt 
és módosították a harc dinamikája során. 

„Die Schlachtordung" vagy az „Ordre de Bataille" szavak alatt a harc- és csata
rendet értették: vagyis a hadseregnek vagy részeinek — hadtest, hadosztály, dan
dár — ütközethez, csatához való tagozódási rendjét. A csata- vagy harcrend fő al
kotóelemeinek az elővédet, a centrumot, a középet (más néven a főharcvonalat, ezen 
belül a zömöt), a jobb- és balszárnyat; az esetleges második, vagy harmadik vonalat 
és a tartalékot tekintették. 

A honvédsereg iratai azonban azt is bizonyítják, hogy az Ordre de Bataille szóval 
két katonai fogalmat — a hadrendet és a harcrendet is kifejezték. Sőt nem egy 
esetben azzal is találkozunk, hogy a harcrend szóval a hadrendet jelölték. íme né
hány példa: 

1. Az alsó-magyarországi mozgó hadtest Verbászon készített 1848. szeptember 
18-i — csatarendje Ordre de Bataille — nem csak a hadtest harcrendjét, hanem 
a hadrendjét is tartalmazza.84 

78 Napóleon, Bonaparte: Tizenhét megjegyzés A gondolatok a hadművészetről című könyvhöz. A hadművészet 
középkori és újkori klasszikusai. Budapest, 1974. 427. o. 

79 Clausewitz: i. m. I I . k. 310. o. 
80 Uo. 25. o. 
81 Tudományos Gyűjtemény. I. k. 1826. 27—37. o. 
82 Tábori Utasítás... Pest, 1849. VIII., 431 o., 24. t. 
83 Lásd Feld-Instruktion für die Infanterie, Kavallerie und Artillerie. Olmütz, 1844. VIII, 464 o., 20 táblázat, 

8 vázlat; OHB 1848:4063., 4111. 
84 OL Mészáros Lázár verbaszi iratai. H 76. 1848:148. 
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2. A felsődunai hadtest 1848. október 20-i Ordre de Bataille-ja a harcrendet, 
Truppen Ausweis-e a hadrendet mutatja be.85 

3. Az „éjszaki mozgó hadsereg parancsnoksága" által 1848. december 25-én készí
tett ,,Létszám kimutatása a fenntebi hadseregnek" a hadrendet rögzítette, bár utal 
a hadsereg harcrendi elemeire is; viszont az 1849 január elején készített Ordre de 
Bataille a hadsereg tényleges harcrendjét — az elővéd-, a közép-, a bal- és jobbdan
dárok parancsnokait, egységeit, létszámát és elhelyezkedését — foglalja magába.86 

4. 1849 február közepéről származik az az előre elkészített két nyomtatvány, 
amely a „Kimutatása a felső magyar országi mozgó sereg haderejének" és „Harcz-
rendje a felső magyar országi-mozgó hadseregnek" címet viseli. Ám szintén csak 
a hadrendet közlik és a harcrendről szó sincs bennük.87 

5. Röviden a honvédsereg mai napig sokat vitatott 1849 februári új hadrendjéről. 
Mészáros Lázár tábornok, hadügyminiszter Debrecenből 1849. február 12-én küldte 
el 653/B. számú utasítását Görgey tábornoknak Kassára, melyben többek között 
a következők olvashatók: ,,Az egész hadseregben a nagyon szükséges rend fentartása 
és a lábrakapott visszásságok alapos meggátlása végett elrendeltetik a hadseregnek 
egyelőre 20 hadosztályba beosztása, miként mellékelten ki van mutatva, melyek vál
tozhatatlan hadrendben (Ordre de Bataille) maradnak. 

Mivel az eddigi Feldunai hadtesttől sem állomány kimutatás, sem hadrend (Ordre 
de Bataille) nem áll rendelkezésre, ezért az mint 16. hadosztály lett feltűntetve és a 
táborkari osztályfőnök úr személyes felelőssége alatt az állománykimutatás, a had
rend (Ordre de Bataille) és a mindenfajta fegyverkészlet adatai haladék nélkül fel-
ter j esztendők. 

És a 16. hadosztály a Tábornok Úr parancsnoksága és Dembinszky altábornagy úr 
főparancsnoksága alá helyeztetik, miként az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 8. hadosztályokkal 
országgyűlési határozat alapján már megtörtént."88 

A Stein alezredes, főhadsegéd által aláírt és mellékelt hadrend a honvédsereget 
nyolc hadtestbe és 20 hadosztályba osztotta be. A hadügyminisztériumnak ezt a had
műveleti irányítás szempontjából indokolt új hadrendi beosztását a honvédsereg 
tábornokai és törzstisztjei tudomásul vették és végrehajtották. Egyedül csak a 16. 
hadosztály (VII. hadtest) tisztjeinek legnagyobb részében váltott ki nagy ellenkezést, 
ami kifejezésre jutott Görgey tábornok 1849. február 14-i napiparancsának stílusá
ban és tartalmában is.89 

6. Görgey tábornok Kassán 1849. február 18-án 21. számmal készítette el és ter
jesztette fel a hadügyminisztériumnak az Ordre de Bataille-t és az állománykimu
tatást. A 17591 főt, 2009 lovassági és 811 fogati lovat, valamint 77 löveget számláló 
VII. hadtest (16. hadosztály) új hadrendje 4 hadosztályra (hadosztályonként 3—2 
dandárra, tartalék dandárra, összesen 10 dandárra) tagolódott.90 

7. Hadrend volt a „Harcászati beosztása a királyi magyar hadseregnek" címet 
viselő, 1849. március 8—április 1. dátumú táblázat is. E szerint a honvédsereg nyolc 
hadtestbe és 22 hadosztályba volt beosztva. Vetter altábornagy főparancsnoksága 
alá tartoztak, az I., II., III., IV., V., VII. és VIII. hadtestek, Bem tábornok fő
parancsnoksága alá a VI. hadtest (11., 12., 13., 14., és 15. hadosztály) állt.91 

8. A honvédsereg új hadrendje szerint, mely az „Operierende ungarische Armee in 
Juni 1849" címet viseli és a hadügyminisztériumban Budapesten, 1849. június 31-én 
készült a beosztások a következők voltak 

85 OSZK Kézirattár. Horváth Mihály irodalmi hagyatéka. Oct. Hung. 441. sz. 
86 HL 1848—49. 6/419., 55/135. 
87 Uo. 51/25., 51/26. 
88 Uo. 13/320. / 
89 Lásd részletesen Görgey Artúr: Eletem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Budapest, 

1911. 185—189. o. 
90 HL 1848—49. 14/72. 
91 Uo. 16/1365. 
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Főhad^ereg. Görgey Artúr tábornok. (1., 3., 7., és tartalékhadtest, 26. hadosztály) 
22272 gyalogos, 4259 lovas, 150 löveg. 

Déli hadsereg. Mészáros Lázár tábornok. (4., 5., 9. hadtest Gaál László tábornok 
hadteste, Kmetty tábornok hadosztálya) 31110 gyalogos, 5526 lovas, 151 löveg. 

Erdélyi hadsereg, Bem tábornok. (11., 12., 20., 21., 22. hadosztály) 27000 gyalogos, 
800 lovas, 60 löveg. 

Tartalék. Kiss Ernő altábornagy. (23., 27., 28. hadosztály) 11813 gyalogos, 140 lo
vas, 36 löveg. 

Hadműveleti(hadrakelt) hadseregek összesen 92232 gyalogos, 10725 lovas, 397 lö
veg. 

Várőrségek 
Komárom. Klapka tábornok. (2., 3., 4., 8. hadtest 16., 17. hadosztály) 14490 gya

logos, 1170 lovas, 39 löveg. 
Pétervárad. Kiss Pál tábornok. 5402 gyalogos, 55 lovas, 6 löveg. 
Arad. Damjanics tábornok. 2400 gyalogos, 200 lovas, 8 löveg. 
Munkács. Mezössy őrnagy. 362 gyalogos, 5 löveg. 
A magyar hadsereg összesen 115220 gyalogos, 12251 lovas, 455 löveg.92 

Fel lehetne még sorolni több példát is a hadrendi és harcrendi fogalmi zavarok 
illusztrálására, de úgy gondolom az elmondottak is elegendőek ahhoz, hogy érzékel
tessék e hadtudományi kategóriák pontos megfogalmazásának szükségességét. 

Befejezésül hangsúlyoznom kell, hogy az írásomban az 1848—49. évi magyar had
ügy néhány jellemzőjéről kifejtett gondolatokat vitatható elméleti és módszerbeli 
megközelítéseknek tekintem és nem orákulumoknak. írásommal fő törekvésem az 
volt, hogy nagyobb ösztönzést adjak az 1848—49-es magyar polgári forradalom és 
szabadságharc hadtörténetét összefoglaló mú elkészítéséhez. 

92 Uo. 35/663 1/2. 
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RABÁR FERENC 

LIPÓTVÁR OSTROMA 1848—1849-BEN 

Lipótvár stratégiai jelentőségének, erejének kortársi megítélése 

Lipótvárat a Vág jobb partján, Galgóccal haránt szemben, a Beregszeg és Vörösvár 
községeknél összefutó agyagos lapályon építtette I. Lipót. Az olasz Palma Nuova 
mintájára emelt szabályos hatszög alakú, füles bástyákkal ellátott erőd megfelelt a 
kor hadászati követelményeinek. Ugyanakkor stratégiai feladatát is sikerrel telje
sítette: A töröktől elfoglalt Érsekújvár ellensúlyává vált és biztosította Komárom 
várát is. A kuruc háborúk alatt már nem volt jelentősége, a XIX. századra pedig 
teljesen jelentéktelenné vált.1 

A várak passzív helység- és területvédő szerepüket mindinkább elvesztették a 
XIX. században. Harcászati pontok voltak: támadás feltartóztatására, rugalmas 
előretörés támpontjául szolgáltak. A f ront harc és a várharc szorosan összefonódott2 

Lipótvárnak nem volt általános hadmeneteket befolyásoló stratégiai jelentősége. 
Nem jelentett anyagi bázist a további hadműveletek számára, fekvése folytán nem 
biztosított fontos átkelőhelyeket, utakat, területeket, (különösen a Vág befagyása 
után) nem szolgálhatott menedékhelyül megvert hadseregnek, gyengesége nem 
tette lehetővé, hogy az osztrák hadak támadási lendületét megtörje3. A katonailag 
szakképzett és hideg fejjel gondolkodó Görgey Arthur fogalmazta ezt meg a leg
világosabban: ,,...egy ott operáló hadsereg-test számára sem védelmi pontként, 
sem menedékhelyül nem szolgálhat".4 A nagy, átfogó hadműveleti tervekben 
gondolkodó magyar fővezér számára jelentéktelen pontocska volt Lipótvár. 

Az osztrák fővezér, Windisch-Grätz sem gondolkodott másképpen, ő sem tu
lajdonított katonai jelentőséget e várnak. Legbeszédesebben tanúskodik erről 
a haditerve. Pozsony a magyar történelem folyamán mindig kulcsfontosságú 
volt.5 Windisch-Grätzben azonban — a Magyarország elleni támadás megindítása 
előtt — felmerült az a gondolat, hogy Pozsony megkerülésével törjön előre Pest 
felé. Akkor, amikor a helyzetéből adódóan nem jelentéktelen Pozsony stratégiailag 
mellékesnek tűnt. hogyan tűnhetett volna Lipótvár fontosnak ? 

Ez persze nem azt jelentette, hogy Windisch-Grätz nem tartotta kívánatosnak 
Lipót vár meghódoltatását. Ebben döntő szerepet játszott az osztrák fővezér 

1 Lipótvár rövid összefoglaló története: Magyarország vármegyéi és városai, STyitra vármegye, Bp., 634—639.; 
Benczúr Miklós: Leopold vára. Honderű, 1846.15. sz. 

2 Luis Blesson: Geschihte der Grossen Befestigungskunst. Berlin, 1830. 80 — 113. o. 
3 A várak szerepéről: Clausewitz: A háborúról. Budapest, 1917. 359—371. o. 
4 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) P 295, Görgey család levéltára b/29/2. sz. Közli: Görgey István: 

1848 és 1849-ből. Bp., 1885. I. k. 42. o. 
5 Horváth Jenő: Pozsonv és a Közép-Duna vonal. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1893. 121— 

131., 250—265. o. 
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politikusi személyisége. Windisch-Grätz legalább annyira volt politikus, mint ka
tona, a császári akarat és szellem végrehajtója, a forradalmi területek pacifikálója. 
Feladata nem korlátozódott pusztán a hadműveletekre. Az október 16-i császári 
irat írja: „...a rendet és nyugalmat állítsa ismét vissza, a birodalmat a fenyegető 
veszélytől mentse meg és teremtse meg Ausztria népei számára a jobb jövő lehető
ségét".6 

Windisch-Grätz komolyan vette politikai küldetését, s a katonai szempontokat 
alárendelte a politikának. December 23-án, a támadás megindítása után 7 nappal 
így ír uralkodójának, Ferenc Józsefnek: „Tekintve, hogy az ország közigazgatását 
teljesen újonnan kell megszervezni, nem lehet a hadműveleteket olyan gyorsan 
végezni, ahogy az pusztán katonailag mindenképpen kívánatos volna. A hadsereg 
csakis fokozatosan és olyan ütemben nyomulhat előre, ahogyan a nyugalom és a 
törvényes rend a megszállt országrészekben helyreállítható lesz".7 

így vált a stratégiailag jelentéktelen vár mégis fontossá és katonai célponttá. 
Abban azonban nem hitt az osztrák hadvezetés, hogy Lipótvár katonai célpontból 
katonai tényezővé válhat. 

Windisch-Grätz két napot elegendőnek tartott ahhoz, hogy a kis várat meghódol
tassa. Az általa használt „védhetetlen" jelző nem csupán a vár leromlott állapotára 
vonatkozott, hanem korszerűtlenségére is. 

A XIX. századi — Montalambert és Carnot elvein nyugvó — „újporosz" formát 
megtestesítő osztrák erődépítkezések megfeleltek a modern stratégia és taktika 
elveinek. A volt várakat erődökké, erődrendszerekké alakították át. (Komárom, 
Krakkó, Olmütz, Linz.8 Átépítésük után inkább hasonlítottak egy elsáncolt tábor
hoz, mint falakkal körülvett várhoz.9 Ilyen szempontból Magyarországon egyedül 
Komárom jöhetett számításba.10 Lipótvár kis kiterjedése önmagában nagy hátrányt 
jelentett, hiszen csekély belterülettel rendelkezett és így könnyen szétbombázható 
volt. Erre számított Simunich és Windisch-Grätz is. Nem övezte a nélkülözhetetlen 
sáncrendszer sem, és — amit Windisch-Grätz maga is kidomborít — kiépített kaza
matái sem voltak. A tüzérség fejlődése és megnövekedett szerepe a XIX. századi 
háborúkban és várharcászatban is elengedhetetlen feltétellé tette, hogy az erődök 
tűzerejét és hatásosságát nagymértékben megnöveljék.11 Ez csak úgy volt elérhető, 
ha a mellvédekről, valamint a tökéletes biztonságot nyújtó kazamatákból egyidejű
leg erős tüzérségi csapást mérnek az ellenségre. A kazamaták hiánya a védők 
tüzérségi tüzének eredményességét minimálisra csökkentette, annál is inkább, mert 
az ostromlók a közelítőárkok segítségével a mellvédek mögötti tüzérséget teljesen 
ártalmatlanná tehették.12 

Windisch-Grätz tehát joggal remélhetett gyors sikert, számítása azonban még
sem vált be. 

6 Idézi: Helfert: Der ungarische Winter-Feldzug und die octroyierte Verfassung. Prag, 1875. IV. Band, 177. o. 
7 Paul Müller: Feldmarshall Fürst Windisch-Grätz. Revolution und Gegenrevolution in Österreich. Wien—Leipzig 

1934.181. o. 
8 Reuleaux: Die geschichtliche entwicklung des Befestigungswesens. Leipzig, 1912. 81—83. o. 
9 B szemléletre jellemző, hogy Bécset, Drezdát nem sorolták az erődök közé, míg Párizst igen. Azt a Párizst, amely 

hagyományos értelemben vett város- és várfalakkal nem is rendelkezett. Über Befestigungen zur neueren Kriegführung. 
Wien, 1843. 68. o. 

10 A töröktől felszabadult Magyarországon csupán Temesvárott, Aradon, Gyulafehérvárt és Komáromban foly
tak építkezések a modern erődítéstani elvek szerint. A XIX. században pedig Komárom az egyetlen, amelyet az ak
kori stratégiai követelményeknek megfelelően építettek. Maggiorotti, Leone Andrea: A hadiépítészet Magyarországon. 
HK 1935. 39. o. ; Kecskés László: Komárom, az erődök városa. Bp., 1984.162—166. o.,* Weiden: Episoden aus meinem 
Leben. Gratz, 1853. 70—71. o. 

11 Az osztrákoknak mintául szolgáló Montalambert és Carnot nagyon erőteljesen hangsúlyozza a tüzérség szere
pét. Carnot e tekintetben fantaszta (egy 4000 főnyi várőrség megfelelő tüzérségi erővel 20 000 fős ostromló sereget 
semmisíthet meg), de a reálisabb Montalambert is a jó erőd elengedhetetlen feltételének tekinti a kazamatarendszer
ből működő tüzérséget. A. V. Zostrov: Geschichte der beständigen Befestigung oder Handbuch der vorzüglichsten 
Systeme und Manieren der Befestigungkunst. Leipzig, 1893. 244—327., 366. o. 

12 Über bsfestigungen zur neueren Kriegsführung. Wien, 1843. 48. o. 
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Az osztrák hadvezetés rossz szervezése, szakszerűtlenség, a kedvezőtlen időjárási 
viszonj^ok, a magyar várőrség ellenállása mind késleltette a vár bevételét. Kétség
telen, Lipótvár sorsát döntően befolyásolta az osztrák—magyar hadműveletek 
alakulása, ugyanakkor a 36 napig elhúzódó ostrom akadályozta Windisch-Grätz 
katonai és politikai céljainak megvalósítását. 

Hadi készületek az osztrák sereg támadásáig 

A magyar hadsereg hadműveleti „tervtelenségével" szemben az osztrák generáli
sok már a november közepi haditanácson értesültek az eljövendő hadjáratban való 
szerepükről.13 Nem várt módon azonban Windisch-Grätz hadseregének hosszú, téli 
hadjáratra való előkészületei meglehetősen elhúzódtak.14 December elejére viszont, 
minden gátló és fékező tényező ellenére, a készületek olyannyira előrehaladtak, 
hogy már pontosan kitűzték a támadás megindításának napját (december 16.), 
a fővezér pedig részletes utasításokkal látta el az alvezérekét. 

Windisch-Grätz általános, nagystílű haditervében15 a maga vezette fősereg 
stratégiáját a hirtelen áttörésre és a Pestig való gyors előnyomulásra alapozta.18 

Erőfölénye tudatában pillanatig sem kételkedett egy esetleges nyílt csata kimenete
lében, de egyes megerősített városok fedezésével a gyenge magyar sereg is jelentősen 
lelassíthatta, mi több, meg is akaszthatta lendületes előretörését. 

A magyar fővárosig három ilyen — védekezés szempontjából némi reménnyel 
kecsegtető — védelmi pont volt kiépítve: Pozsony, Győr és Komárom. Bár Pozsony 
földrajzi fekvésében rejlő jelentőségét csaknem semmissé tette stratégiai jelenték
telensége, a lázas erődítési munkálatokról, a Kossuth utasításairól befutó hírek 
folytán, az osztrákoknak mindenképpen számolniuk kellett vele.17 

Az osztrák hadak közvetlen célja tehát — a támadás megindulásával — a ma
gyar határzáróvonal áttörése után — Pozsony elfoglalása volt. Noha Windisch-
Grätz nem számolt hatékony magyar ellenállással (optimista számításai szerint 
két nap elegendő, hogy birtokba vehesse Nyugat-Magyarország kulcsát), szinte 
önként kínálkozott a fősereghez be nem osztott, de azzal szorosan együttműködő 
Simunich-féle mellékhadtest figyelemelterelő, átkaroló akciója. 

A Göding—Jablonitz vonalat megszálló Simunich Boldizsár vezérőrnagyot 
Windisch-Grätz december 10-i í utasításában felszólította, hogy a fősereg tárna 
d ásat megelőzően, december 14-én, törje át a Nádasi-seregtest védelmi 
vonalát, a visszaszorított ellenséget vegye üldözőbe, s az időközben Pozsonyba 
bevonuló 2. hadtesttel vegye fel a kapcsolatot. A siker csaknem biztos — teszi 
hozzá —, mivel a vele szemben álló magyar sereg csupán 3000 fő körül mozog.18 

A Fehér hegység vonalát megszálló Nádasi-seregtest parancsnoka ekkor Ordódy 
Kálmán volt. A Simunichot első betörése alkalmával elszalasztó Guy on Richárd 

13 A magyar hadműveleti tervtelenségről: Tövisházy-Ferjentsyk Ottó: A magyar vezérkar (táborkar) 1848—49-bea. 
Magyar Katonai Szemle, 1937. 5. sz. 200—209. o. 

14 A csehországi és galíciai bizonytalan helyzet, a téli viszonyokra való alapos felkészülés, a hadjárat szükségleteit 
biztosító üzemek lassú termelése, a könnyűlovasság teljes hiánya mind-mind késleltette a támadás megindítását. 
Kissling: Die Revolution in Kaisertum Österreich. Wien, Universum I I . Bd. 7. o., Helfert: i. m. 199—204. o. 

15 „Operationsplan für die k. k. Armee nach Ungarn in Dezember 1849". Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiak
ban: HL) az 1848—49 évi f orradalom és szabadságharc iratai. 7/288. A terv bírálata: Rttstow: Gesichte des ungarischen 
Insurrectionskrieges im Jahren 1848 und 49. Zürich, 1860,1. Bd. 150. o. 

16 Mivel Windisch-Grätz hadjáratát nem tekintette egyébnek, mint egy lázadó népség nagyarányú rendőri meg-
szabályozásának, a siker döntő feltételének, a gyorsaságot tartotta. Csaknem biztosra vette, hogy Pest elfoglalásával 
feladatát máris teljesíti. Mi sem tanúskodik erről jobban, mint Pest elfoglalását követő általános hangulat. HL 1848. 
7/288.; Rüstow: i. m. 26. o. A pesti bevonuláskor uralkodó hangulatról: Kissling: i. m. 26. o. ; Helfert: i. m. 426—430. o. 

17 Pozsony stratégiai jelentőségéről HL 1848. 7/288. 
18 HL 1848. 5/116. 
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ezredest Görgei november elején leváltotta,19 s helyére Zsedényi Gyula Württem
berg- huszárezredbeli őrnagyot, ekkor már honvéd vezérkari alezredest nevezte ki20. 
A parancsnoki hely azonban Zsedényi megbetegedése folytán, ismét megürült, 
ekkor a Nádasi-seregtest vezényletével Görgei Arthur Ordódyt bízta meg. 

Ordódy Kálmán 1812-ben a magyarországi Bagotán született. Húsz évesen lépett 
a hadsereg kötelékébe. Bár semmiféle iskolai végzettséggel nem rendelkezett, nemest 
származásának köszönhetően, gyorsan haladt előre a ranglétrán. Másodosztályú 
hadnagyi rendfokozatban érte a szabadságharc. Kiemelkedő tudást szerzett matema
tikából, földrajzból, történelemből, erődítéstanból és terepfelméréstanból. Az 1840-
ben még a gránátos osztályhoz beosztott tehetséges tisztet 1844-ben kinevezték 
Sátoraljaújhelyre toborzó parancsnokká.21 Az első nemzetőr zászlóaljak megalaku
lásakor Ordódy vezette Ujhelyen a kiképzést. Az ottani nemzetőr parancsnokság 
és városvezetőség kérte a Magyar Hadügyminisztériumot, hogy a nemzetőrséghez 
őrnagynak nevezzék ki22. Alig egy hónappal később azonban már a honvédségnél 
találjuk. Június 13-i hatállyal kinevezték a Kassán szerveződő 9. honvéd szászló-
aljhoz, századosi rangban.23 Csány kormánybiztos szeptember közepi jelentésében 
képzett és tapasztalt törzstisztek hiányára panaszkodik,24 s kéri, hogy Ordódyt a 
7. szászlóalj parancsnokává nevezzék ki.25 Október 1-jei hatállyal áthelyezték a 
13. honvéd zászlóaljhoz.26 

Simunich támadásának hírére (1848. október 21.) az Országos Honvédelmi 
Bizottmány Ordódyt nevezte ki a sebtiben összevont magyar csapatok parancsno
kává. Noha a nagy lehetőséget elszalasztották — három oldalról harapófogóba fogni 
az osztrák hadat — ezért csak annyiban hibáztatható Ordódy, mint a másik három 
vezér: Beniczky Lajos, Guyon Richárd és Klapka György. Sem Görgei, sem Kossuth 
nem adott hitelt Guyon vádaskodásának, sőt, még felelősségteljesebb feladattal 
bízták meg: a Nádasi-seregtest parancsnokságával. 

Görgei tisztában volt azzal, hogy Pozsony tarthatósága szempontjából milyen 
nagy jelentősége van a Nádasi-seregtestnek.27 Erejétől telhetően próbálta is az ott 
állomásozó sereget mind felszerelés, mind létszám tekintetében gyarapítani. A téli 
hadjárat tényleges megindulásáig mintegy 1000 fővel növekedett az itt állomásozó 
erő.28 Ez azonban még mindig elenyésző volt Simunich hadtestével szemben, külö
nösen, ha figyelembe vesszük a magyar csapatok hiányos felszereltségét és tapasz
talatlanságát. Harci tapasztalattal csupán a 48. számú Ernő és a 34. számú Porosz 
herceg sorgyalogezredi zászlóalj rendelkezett.29 

Bár a terepviszonyok némi előnyt nyújtottak, hathatós védelmi vonal kiépítését 
nem tették lehetővé. A Guyon által szorgalmazott „blokkházak" építését30 Görgei 
kezdettől fogva ellenezte.31 Szarkasztikus megjegyzései mögött az a felismerés húzó
dott, hogy a Nádasi-hegyszoros könnyű átkarolásának lehetősége valóban értel-

19 Görgei Kossuthoz írt november 14-i levelében nem titkolt ellenszenvvel írja: „Guyon ezredest folytonos esztelen 
diszpozíciói miatt leváltani kényszerítettem" közli: Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Budapest, 1924.159. o. Idézett 
levél megjelent: Görgey István: i. m. 42. o. A Guyonnak küldött leváltó parancs: OL P 295 Görgey család levéltára 
b/SO./20. sz. 

20 Zsedényi kinevezése : uo. b/30/22. sz. 
21 Conduite Liste: Ordódy de Eadem Also Leszko Colomann. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabad

ságharcban 1848—49. Bp., 1982. 255. o. 
22 OL Országos Nemzetőri Haditanács. 1848. Folyamodványok és közösen kezelt általános iratok. H 92. 303. 
23 Közlöny, 1848. június 15., 25. p. Pesti Hírlap, (a továbbiakban: PH) 1848. június 15., 549. o. 
24 Hoffman Arnold: Az 1848/49-i vörös sipkás honvéd zászlóalj története. Kassa, 1906. 7. o. 
25 OL H2 Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (a továbbiakban: OHB) 1848. 638. 
26 Közlöny, 1848. szeptember 27., 559. o. 
27 Görgeinek Kossuthhoz intézett november 14-i levele: Steier: i. m. 156. o. 
28 Breit József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harcának katonai története. Budapest, 1897—98.158. o. 
29 Uo. 
30 Guyon 1848 november 11-én a NMasi szorosban négy dupla blokkház felépítését javasolta Kossuthnak. Opti

mistán írja: „Hat , legfeljebb nyolc gyalogszázaddal és 8 ágyúval még sokkal nagyobb számú ellenség ellen hosszú 
ideig védelmezni lehet, ha ezen alkalmas hely művészileg a védelmezésére elkészíttetik". Guyon jelentése az OHB-
nak : OL H2 OHB 1848.2734. Az OHB megbízó parancsa : uo. Közli : Kossuth Lajos összes munkái S. a. r. Barta István 
Bp., 1952. XI I I . 427—428. o. (a továbbiakban: KLÖM) Jeszenák kormánybiztos jelentése a munkálatokról: OL H2 
OHB 1848. 2947. Közli: Daniel Râpant: Slovenské povstanie roku 1848—49. III /2. k. Bratislava, 1954. 83*^84. o. 

31 Görgey november 14-i, 15-i, 17-i levele: Steier: i. m. 158., 169., 173. o. 
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•metlenné teszi, hogy ott nagyobb arányú építkezéseket folytassanak.32 így azután 
Görgei egy pillanatig sem gondolt arra, hogy Simunich támadása esetén a Nádasi-
seregtest hatékonyan és tartósan védekezhet. Ezzel megmagyarázható, hogy Ordódy 
még a támadás előestéjén sem kapott határozott parancsot szívós és kitartó ellen
állásra.33 Görgei utolsó, november 28-i utasítása is — amelyről biztos tudomásunk 
van — csupán általános taktikai elgondolásokat tartalmaz.34 

A magyar fővezér Ordódy rugalmasságára, helyzetfelismerésére és vezéri képessé
geire bízta, meddig tartja a rábízott határrészt. 

Az osztrák támadás megindulása — a nádasi csata 

Simunich Windisch-Grätz utasításai értelmében mintegy 6000 főnyi hadseregével 
'december 14-én a hajnali órákban három oszlopban tört előre.35 A Nádas előtt elhe
lyezkedő hevenyészett barikádok fedezete alatt tanúsított magyar ellenállás hamar 
megtört, Ordódy elrendelte a visszavonulást, s a nádasi magaslaton foglalt el újabb 
harci állást. Az előretörő osztrák jobbszárny átkarolással fenyegetett, így ezt a 
pozíciót sem lehetett tovább tartani. A magyar sereg Benyóczig vonult vissza állandó 
csatározások közepette, ahol ismét kísérletet tett Simunich feltartóztatására. Az oszt
rák balszárny fenyegető oldalmozdulata azonban ennek az újabb állásnak az elha
gyására kényszerítette a magyar sereget, mely végül is Nagyszombatig vonult visz-
sza.36 

Ordódy — Görgey előzetes utasítását követve — átadta a brigád parancsnokságát 
Guyonnak, ő maga pedig Lipótvárra vonult, hogy átvegye a vár parancsnokságát.37 

Lipótvári erődítési munkálatok 1848. december 15-ig 

Az amúgy is gondozatlan magyar várak közül Lipót vár volt a legelhanyagoltabb.38 

A karbantartás teljes hiányához hozzájárult rossz fekvése is: a vizenyős talajon a 
falak megsüllyedtek, a kiáradt Vág homoklerakódásaival fokozatosan csökkentette 
a várárok mélységét. Leromlott állapotára mi sem jellemzőbb, minthogy a bécsi 
katonai kincstár már alkudozásban állott a gazdag, Nyitra vármegye egyhatodát bir
tokló Erdődy grófnővel, aki az erődítményt majorrá kívánta átalakítani. A tárgya
lások azonban megszakadtak.39 

Lipótvár megerősítésével és kielégítő felszerelésével csupán a vár közvetlen veszély
be kerülése után — Simunich első betörését követően — kezdtek foglalkozni. Az ak
kor sebtiben kinevezett Korancsuk József kapitányt várparancsnoki tisztéből fel
mentették,40 s helyére Thanhoffer Ferenc nyugalmazott őrnagyot, ekkor már honvéd 

32 OL P 295 Görgey család levéltára b/30/22. sz. 
33 Breit Görgei stratégiai megfontolásait ügyelmen kívül hagyva jegyzi meg: „...bizonyára sokkal üdvösebb lett 

volna szigorúan meghagyni Ordódynak, hogy a Nádasi szorost a legvésőkig tartani iparkodjék". Breit: i. m. 158. o. 
34 OL P 295 Görgey család levéltára b/30/90. sz. Közli : Görgey István: i. m. I. k. 43—44. o., idézi : Breit: i. m. 159. o. 
35 Korabeli magyar források és hadtörténeti munkák is túlzóan tízezer főre teszik a Simunich vezette osztrák sereg 

létszámát, valójában ez nem haladta meg a 0000 főt. Simunich jelentése Windisch-Grätznek serege hadrendjéről: 
HL 1848. 5/245 Strack: Beiträge zur Geschichte des Winterfeldzuges in Ungarn von 1848 und 49 Wien 1858. 33. o. ; 
Der Winterfeldzug 1848—49 in Ungarn. Wien, 1851. 42. o. 

36 Simunich jelentése a csatáról: HL 1848. 5/302. Ordódy jelentése: OL H2 OHB 1848. 5769. 6307. Ordódy jelen
tését és Kossuth erre vonatkozó intézkedését közli: KLÖM XII I . 778—781. o. A csata részletes leírása: Beschreibung 
des FML von Simunich im Jahre 1848/49 in Ungarn geführten Feldzuges. I I . Epoche. HL 1848/49 11/51. 

37 OL P 295 Görgey család levéltára b/30/128, sz. 
38 A magyarországi várak elhanyagoltságáról: Mészáros Lázár: emlékiratai. Közrebocsátja: Szokoly Viktor. Pest, 

1867. I. k. 161. o.; Oelich Richárd: Magyarország függetlenségi harca 1848—49-ben. Budapest, 1884—1889. I. k. 
360. o.; Heinrich Blasek: Beiträge zur Geschichte der K. U. K. Genie Waffe. Wien, 1898.1. Teil. 2. Auschnitt. 292. o. 

39 Oelich: i. m. I. k. 365. o. 
40 OL H2 OHB 1818. 1386. 
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alezredest nevezték ki. A szükséges munkálatok irányítására pedig erődítési igazga
tóul Kossuth a szakképzett Mednyánszky Lászlót tette. Mednyánszky a magyaróvári 
Gazdasági Intézetben folytatott tanulmányai megszakítása után jelentkezett, s 
nyert felvételt a Tullni Katonai Intézetbe. I t t szerezte erődítéstani és hadmérnöki 
ismereteit. Két év után a 33. sz. Gyulay gyalogezredhez került, ahol 1835. november 
l-jétől mint hadapród szolgált. Innen Trencsén vármegye javaslatára a magyar nemesi 
testőrséghez vették át. I t t szövődött barátsága Görgeivel, kinek két éven át szoba
társa volt. Négy évi szolgálat után leköszönt, 1847-ben már mint Bars vármegye vá
lasztott követe szerepel az országgyűlésen. A szabadságharc kitörésekor átjelentke
zett a honvédséghez, és jťilius 7-től az 5. zászlóaljba nyert kinevezést főhadnagyi 
rangban. 1848 októberétől pedig mint 28. zászlóaljbeli százados harcolt a szerbek 
ellen. Könnyebb sebesülése miatt hamarosan ismét Pestre került. Kossuth, aki 
stratégiai jelentőséget tulajdonított Lipótvárnak, és minden erejével és hatalmával 
támogatta az ott folyó védelmi munkálatokat, a forradalmi szellemű Mednyánszky-
ban vélte felfedezni azt a szakképzett és markáns egyéniséget, akinek irányításával 
a vár erősítése valóban eredményesen előrehaladhat.41 

Az úgynevezett térerősítési igazgatóság a várparancsnoktól teljesen elkülönített, 
önálló hatalmat élvezett, joga volt saját pecsétre, s a szolgálati utat megkerülő köz
vetlen levelezésre. Kossuth külön is utasította Mednyánszkyt, hogy minden akadályozó 
tényezőt személyesen neki, gyorsfutár útján jelentsen. 

Mednyánszky és az őt lelkesen támogató Jeszenák kormánybiztos minden erő
feszítése dacára egy teljes hónap eltelte után a vár állapota alig változott valamit. 
Jól tükrözi ezt Mednyánszky november 26-i jelentése, amelyben a következő tenni
valókra hívja fel a figyelmet: 

,,A vár belsejében: 
1. az épületeket 

a) az élelemtárt, 
b) a kórházat, 
c) a 9. számú kaszárnyát bombamentessé tenni, 

2. a mellvédek építése 
A váron kívül : 
1. a vár hat hosszii falát földhányással erősíteni, 
2. elcölöpözni a fedett utak mellvédjét a vár körül, 
3. elcölöpözni a félholdak torkolatait, 
4. a fedett utak bemenetét eltorlaszolni."42 

A vár felszereltsége tekintetében sem történt jelentős előrehaladás.43 Ocskay 
Rudolf, Nyitra vármegye alispánja októberben ugyanazon hadifelszerelések elküldését 
sürgeti, mint Mednyánszky november 26-án.44 Nevezetesen: 50 mázsa lőport és 
ágyútalpakat. „S ámbátor" — írja Mednyánszky— „a vár erősítésén már négy hét 
óta folyvást dolgoztatik, mind e-mellett netaláni ostrom esetében öt napnál tovább 
nem képes e vár magát fenntartani."45 

Kossuth sietve intézkedett. Utasította a komáromi várparancsnokot, hogy „be 
nem várva a Hadügyminisztériumnak e részbeni rendeletét", a szükséges lőport és 
ágyútalpakat sürgősen Lipótvárra szállíttassa.46 S bár forrás erről nem tanúskodik, 

41 Mednyánszky életéről: Kumlik Emil: A szabadságharc pozsonyi vértanúi. Budapest, 1905. 46—50. o. Magyar 
Szabadságharc vértanúinak emlékkönyve. 1848—49. Szerkesztette : Halász István; Bona Gábor: Haynau első áldozata. 
História, 1983/4. sz. 17—19. o. 

42 OL H2 OHB 1848. 3975. 
43 Kossuth kezdettől fogva támogatta Lipótvár megerősítését. A rendelkezésre álló csekély tüzérségi utánpótlást 

és felszerelést a délvidéki magyar seregek és Görgey csapatainak erősítésére küldte. Csak most kezdte erélyesebben 
sürgetni Lipótvár tüzérségi megerősítését, amikor a vár ostroma már várható volt. 

44 OL H2 OHB 3975. 
45 üo . 
46 Uo. 
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az időpontok egyezése azt sejteti, hogy Görgeit is utasította : Lipótvárra vonatkozóan 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. Tény, hogy Görgei felszólította a kiváló mér
nöki képességű Mack József őrnagyot, hogy induljon Lipótvárra, tájékozódni a vár 
állapota felől. A szakszerű helyzetfelmérés sem vezetett más eredményre, mint amit 
a várparancsnok, illetve a kormánybiztosok sugalltak jelentéseikben.47 Görgei sem 
számolhat be másról — Mack részletes és körülményes jelentése alapján —, mint 
Lipót vár védhetetlen állapotáról. 

Az annyira szorgalmazott munkák előrehaladtát jelentősen hátráltatta egy sze
rencsétlen várparancsnokcsere. Kossuth, kósza intrikáknak hitelt adva, Thanhoffert 
leváltatta és helyére Bayer Rupertet nevezte ki.48 Hamarosan kiderült azonban, 
hogy nagyon alkalmatlan és méltatlan emberre esett választása. Nemcsak, hogy nem 
támogatta a munkálatokat, hanem egyenesen akadályozta azok előrehaladását. 
Mednyányszky panaszkodva jelenti, hogy Bayer, aki a munkák egy részét merőben 
feleslegesnek tartotta, a „tervezett gunyhók" finanszírozására küldött 5000 Ft-róí 
szóló utalványokat nem csupán magánál tartotta, hanem egyenesen Görgeit kérdezte, 
mi is legyen velük. Kéri Kossuthot, hogy érdemben intézkedjék, „...nehogy a fél 
évre drágán megszerzett élelmek a várral együtt egy tudatlan ember makacsságáért 
az ellenség martalékává váljék".49 Görgei pedig méltatlankodva írja Kossuthnak: 
„... benne (Bayerban—B.. F.) bízni nem lehet, minthogy Ő egyedül maga s családja 
sorsának biztosításával gyötrődik, s tehát föltehető róla, hogy egy tetemes pénz
összegnek az ellenség által tett ajánlására, annak idejében legkecsegtetőbb biztosí
tásának tekinthetné." S bár Görgei is kérte, hogy helyére megfelelő személyt nevez
zen ki, Kossuth a rendelkezést a fővezérre ruházta át (december 4.). December 15-én 
azonban már egyenesen javasolta Ordódy várparancsnoki kinevezését, aki anádasi 
csatát követően, december 15-én Bayertől átvette a vár védelmének irányítását.50 

Az újdonsült várparancsnok tisztjének elfoglalása után küldött segélykérő jelen
tése sem fest rózsás képet. A kapuk (a délkeleti csakúgy, mint a délnyugati) felettébb 
gyengék és minden nehézség nélkül szétlőhetők, a várban elhelyezkedő kaszárnyák, 
raktárak, kórház könnyen lángba borítható.51 A vár építésekor keletkezett, annak 
délnyugati oldalán épült Mesztecsko (Űjvároska) nevezetű falu, Erdődy grófné 
Paradicsom nevezetű majorsági épülete, valamint az annak közelében fekvő tégla
épületek még mindig álltak52, annak dacára, hogy már a november 28-i éjszakai 
haditanács kimondta a lőtávolságon (1000 lépésen) belül fekvő épületek lerombolását 
és Jeszenák kormánybiztos már december elején sürgette az OHB-nál az ehhez 
szükséges pénzösszeg elküldését53. A beérkező csekéby pénzösszeget fontosabb erődí
tési munkálatokra fordították, Mednyányszky pedig erőszakos és jogellenes — kár
pótlás nélküli — bontásra nem szánta rá magát, még a nem éppen forradalmi szellemű 
Erdődy né esetében sem.51 

A várőrség hat hónapra elegendő élelmiszerrel el volt látva, s a várban lévő két 
kút megfelelően biztosította a vízellátást. A hadi felszereltség tekintetében viszont 
hiányok mutatkoztak. A vár tüzérségi ereje 12 db 12 fontos, 5 db 6 fontos és 7 db 
3 fontos ágyúból, valamint 3 db 30 fontos mozsárból és 4 db 10 fontos tarackból állt.55, 

47 OL P 295. Görgey család levéltára b/30/111. sz. 
48 Thanhoffer protestálására Görgei felkérte Kossuthot, hogy tegye meg a kellő intézkedéseket Thanhoffer tisz

tázására: „Mivel addig míg valaki ellen világos tények nem szólanak, azt hazafiatlansággal vádolni és annak becsü
letébe gázolni nem szabad." OL P 295 Görgei család levéltára b/10/e/4. íasc. Beadványok Mészáros Lázárhoz. Than
hoffer levele, 1848. december 9. Az iratot közli: Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. I I . k. 
370—372. o. 

49 OL H2 OHB 1848. 5417. 
50 OL P 295 Görgey család levéltára b/30/111. sz. Kossuth december 4-i és 15-i iratai: KLÖM X I I I . 638., 755. o. 
51 OL H2 OHB 1848 6020. 
52 OL H2 OHB 1848 5949. 
53 Uo. 5607. 
54 A gazdag, horvát származású Erdődy grófnő állítólag még augusztusban 14 000 arannyal támogatta Jellačiéot. 

Pressburger Zeitung, 1848. Nr. 124.143. o. 
55 HL 1848. 6/111. 
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S annak ellenére, hogy a Lánchíd építőmunkásai vállalták a lövegek feltalpazását,56 

7 db 6 fontos és 1 db 30 fontos mozsár, valamint — források hiányában meg
határozhatatlan, de nem csekély számú — 10 fontos ágyú hevert raktáron használ-
hatatlanul, lövegtalpak hiányában.57 A várfalakon elhelyezett ágyúk számához 
képest a tüzérség létszáma meglehetősen csekély volt. A sorezredi tüzérség (26 fő) a 
honvéd tüzérséggel együtt mindössze 58 főre rúgott,58 míg legrosszabb esetben is 
egy-egy löveg kiszolgálásához legalább 3—4 emberre volt szükség.59 Nagy volt a 
hiány ágyúfelszerelésben, töltésekben, nem kevésbé a gyutacsos „gyalogosi" töl
tésben.60 

A tüzérség parancsnoka a Párizsban hadmérnöki akadémiát végzett Gruber 
Fülöp volt. Az 5. tüzérezredben szolgált tiszt a honvéd tüzérség megalakulásakor 
oktatóként vett részt a kiképzésben.61 A kiváló képességű Gruber már a schwechati 
csatában felhívta magára a figyelmet.62 A holicsi harc után a Nádasi-seregtesthez 
osztották be. A már eltűntnek hitt63 főtiszt a nagyszombati csatavesztést követő 
visszavonulásnál csatlakozott a várőrséghez,64 s átvette a tüzérparancsnokságot 
Döring századostól.65 

A várőrség 2 századnyi Ceccopieri-gyalogosból (220 fő), a korábbi harcokban már 
valamelyest megedződött, de le is gyengült 7. honvéd zászlóaljból66 és a teljesen 
frissen alakult, képzetlen és ellátatlan 16. honvéd zászlóalj két századából állt (750 
fő)67. Ehhez hozzászámítva a tüzérségi állományt és a vezénylő tiszteket, a védősereg 
létszáma 1528 főre rúgott.6s 

Ordódy a bombabiztos lőszer- és élelmiszerraktár kivételével a várban lévő épüle
teket földdel és trágyával szóratta le, a galgóci és a szeredi hidat, valamint Újvároska 
mezővárost felgyújtatta.69 Többet azonban ő sem tehetett, de maga az OHB sem. 
A már útnak indított lőszer- és pénzsegélyt — Simunich előnyomuló hadai hírére — 
Komáromban visszatartották.70 Ordódynak az adott feltételek között kellett felven
nie a harcot. 

Lipótvár ostromának első szakasza 
1848. december 17-től december 30-ig 

Simunich a Guyon által megszállt Nagyszombat bevétele után határozott had-
mozdulatba nem kezdett, Windisch-Grätz további utasítását várta.71 Pihenőnapot 
rendelt el, csupán kisebb felderítő egységeket küldött Pozsony, Lipótvár és Szered 
irányába a megvert magyar csapatok nyugtalanítására.72 Még ugyanezen a napon 

56 Koltay Dénes: Néhány adat a magyar hadsereg tüzérségéről. Honvéd, 1948. 2—3. sz., 46. o. 
57 HL 1848. 6/111. 
58 Uo. 
59 Koltay Dénes: i. m. Honvéd, 1948. 2—3. sz. 
60 OL H2 OHB 1848 5949. 
61 A magyar tüzér. A magyar tüzérség története. Szerkesztette: vitéz Felszeghy Ferenc, Bp., 1938. 74. o. (a továb

biakban: A magyar tüzérség története) 
ö2 Kumlik Emil: i. m. 53. o. 
63 Közlöny, 1848. december 27.199. o. 
64 Adalékok az 1848—49-i szabadságharc 7. honvédzászlóaljának történetéhez. Árvay Sándor visszaemlékezései. 

HK 1936. 293—309. o. (A továbbiakban: „Adalékok a 7. honvéd zászlóalj történetéhez".) 
65 Döring kinevezése: OL H2 OHB 1848. 3252. 
66 A Zalaegerszegen alakult 1200 főnyi zászlóaljból csaknem 600 ember tűnt el a schwechati csatában, a nádasi 

csata után a létszámuk alig haladta meg a 400 főt. 
67 Thanhoffer novemberi jelentésében írja: „Noha a fent nevezett zászlóalj alakulófélben van, mindazon által le

génysége még a legcsekélyebb részben is felszerelve nincsen, hanem nagyobb-részt meztenláb, egy gatyában van ki
téve jelen mostoha idők okozta szenvedéseknek és a tisztátalanságból származó elférgesedéseknek" OL H2 OHB 
1848 3007.) 

68 HL 1848. 6/111. 
69 OL H2 OHB 1848 6462. 
70 OL H2 OHB 1848 5949. 
71 Simunich további hadmozdulatait Windisch-Grätz támadási irányától tette függővé. Nagyszombatot választotta 

központul, ahonnan Pozsony irányában is könnyen előretörhet December 15-i jelentése: Kriegscharchiv Wien, (a to
vábbiakban: KA) Simunich Corps. 1848—12.128. 

72 HL 1848. 5/272. 
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futárt menesztett Lipótvárra. E parlamenter útján szólította fel Ordódyt és a vár 
őrségét — Windisch-Grätz november 13-i és Ferenc József december 2-i, mellékelt 
proklamációjára való hivatkozással —, hogy térjenek vissza ő császári és királyi 
felség hűségére. „Felhívom a parancsnokot és az őrséget, ő felsége nevében, hogy 
nyilatkozzék, eleget tesz-e a nyomatékos elvárásnak, vagy pedig meggondolatlan 
cselekedete miatt rebellisnek kívánja magát tekintetni."73 

A várparancsnok válasza szertefoszlatta Simunich hiú reménykedését, hogy békés 
úton a vár birtokába juthat. 

„Excellenciás Uram! 
Nagyszombatból december 17-én küldött követ felszólítására válaszolva szükséges

nek látjuk kijelenteni, hogj7 éppen úgy, mint az egész magyar királyi hadsereg, a fenti 
erőd helyőrsége is kötelezőnek érzi pontosan betartani azt az esküt, amelyet az 
őfelsége által szankcionált törvény alapján letett, és amelyben a király és a magyar 
alkotmány hűségére esküdött, azért anélkül, hogy esküszegő lenne, Őexcellenciája 
kívánságának nem tud eleget tenni. 

Az, aki a viszonyokat és az események eddigi folyását ismeri, és nem egyoldalúan, 
hanem a maga helyességében ítéli meg azokat és igazságos akar lenni, be kell ismer
nie, hogy a rebellis kifejezés, amelyet mindenáron velünk akarnak kapcsolatba hozni, 
azokra hárul vissza és azokra alkalmazandó, akik a mi országunk ellenséges lakossá
gával együtt igazságtalan módon ezt a lelketlen háborút előidézték és megkezd
ték."74 

A Nagyszombatba visszatérő Alberti gróf hozta meg Simunichnak a fővezéri utasí
tást. Windisch-Grätz komolyan mérlegelte egy Komárom irányából Pozsony vissza
foglalására irányuló magyar ellentámadás lehetőségét. Ennek megakadályozása volt 
a Vág-vonalat (Nagyszombat központtal és Szered előretolt állásokkal) szilárdan 
tartó Simunich-féle hadtest feladata.75 így tehát az osztrák fővezér Simunich felada
tául a Fehér hegység és a Vág folyó közötti területnek az ellenségtől való teljes 
megtisztítását, a Pozsonnyal való kapcsolat felvételét, a szeredi és a galgóci átkelő
hely biztosítását és Lipótvár mielőbbi meghódoltatását határozta meg.76 

Simunich egy erősebb egységet küldött Verbóra az ottani nemzetőrség szétugrasz-
tására, ahonnan Miavára és Óturára irányította azt, emellett kisebb csapatok indul
tak Bösing és Szered irányába.77 S bár kétségtelenül ezek a kisebb cirkáló egységek 
is elegendőek voltak a spontán képződő esetleges ellenállás elfojtására, a Vág környé
kének teljes és biztonságos uralásához elengedhetetlen volt Lipótvár mielőbbi meg-
hódoltatása.78 

Bár Windisch-Grätz elegendőnek tartott néhány gránátot, hogy a védhetetlen 
állapotban lévő erődben meghúzódó gyenge őrséget meghódoltassa, Simunich ilyen 
gyors sikerrel mégsem számolhatott.79 Nemcsak, hogy ostromlövegekkel nem rendel
kezett, de az akkoriban az osztrák hadseregben használatos tábori lövegek közül is 
csak kisméretűvel, 6 fontossal.80 Simunichot — nagyobb méretű lövegeket és mozsa
rakat sürgető kérésére — Windisch-Grätz már másnapi válaszában értesíti, hogy 
utasította a tüzérségi főparancsnokságot: négy 30 fontos messzehordó mozsarat a 

73 Ordódy OHB-hez intézett, jelentésében mellékeli Simunich felszólítását OL H2 OHB 1848. 6020. 
74 HL 1848 6/100. 
75 HL 1848 5/571. 
76 HL 1848 5/568. 
77 HL 1848 6/101. 
78 KA Simunich Corps. 1848.12.171/B. 
79 HL 1848. 5/568. 
80 A 3 fontos lövegek nem számolandók ide, mivel az Udvari Haditanács ezek használatával mozgósítás id«jén 

nem számolt. Ez a magyarázata, hogy a Magyar Hadügyminisztérium rendelkezése alá került tüzérségi szertárakban 
lévő használható lövegek jó része 3 fontos volt. A magyar tüzérség története. . . 73. o. 
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szükséges munícióval és felszereléssel, valamint nehéz rakétákat, sánceszközökkeí 
együtt, Pozsonyon keresztül Nagyszombatba szállítsanak. A tüzérségi előkészületek 
szakszerű irányítására pedig a tehetségesnek tartott Wurmb mérnök őrnagyot egy 
fél árkász osztaggal Simunich rendelkezésére bocsátotta.81 

Wurmb őrnagy a kapott parancs értelmében a bécsi Neugebäudén végzett erődítési 
munkálatait félbeszakította és december 22-én Pozsonyba, majd két nappal később 
Nagyszombatba, Simunich főhadiszállására érkezett. Jelentéséből értesült Simunich, 
hogy a Windisch-Grätz által már december 21-én szorgalmazott nehézágyúk még 
mindig nem érkeztek meg Pozsonyba. Simunich Wurmbot futárként küldte Bécsbe 
az ostromlövegek elküldésének sürgetésére és kérelmét tízfontos tarackok követelé
sével egészítette ki.82 A sürgető kérés végre meghallgatásra talált. Mivel a Bécs 
falait védelmező ágyúk könnyen helyettesíthetők voltak tábori lövegekkel, Weiden 
táborszernagy parancsot adott négy 12 fontos nehézágyúnak és két 10 fontos tarack
nak megfelelő munícióval történő elszállítására.83 

Wurmb őrnagy küldetése közben Bernhard százados és 26 főnyi legénysége Nagj7-
szombat környékén az építendő ütegfedezékekhez szükséges anyagokat (ostromkosár, 
fakötegek, támfák) gyűjtötte, rekvirálta.84 Ambrosy tüzér százados irányítása alatt 
Trakowitz helység mellett a létesítendő tüzérségi bázis számára kijelölt területet 
kellőképpen előkészítették és a tüzérségi laboratóriumot felszerelték. A munkálatok 
olyannyira előrehaladtak, hogy már 26-án szorosabb gyűrűbe vonhatták Lipótvárát. 
Az erődöt környező falvakban (Trakowitz, Vörösvár, Bucsán, Mesztecsko) telepített 
katonaság teljessé tette az ostromzárat.85 

A Lipótvárra megérkező Wurmb őrnagy és Ambrosy százados már megérkezésük 
napján — december 27-én délután — terepszemlét tartottak és megkezdték a leendő 
ütegállások kiválasztását. E munkálatok zavarására dördültek el a legelső lövések a 
várból. Tekintve, hogy a szokatlanul hideg évszak teljesen lehetetlenné tette a földbe
ásást, a vár „megközelítését", sikert csakis a nehéz lövegektől lehetett várni, nevezete
sen az erősítésként érkező rakétáktól és a négy 30 fontos messzehordó mozsártól.86 

Ennek figyelembe vételével tehát az állásokat úgy kellett megválasztani, hogy a 
különlegesen nagy súlyú és nehezen mozgatható mozsarakat viszonylag járható úton 
lehessen odaszállítani, és szükség esetén az ellenség tüzelési hatósugarából könnyen 
ki lehessen vonni, ugyanakkor az esetleges várbeli kitörés ellen rendelt gyalogság 
számára a terep megfelelő fedezéket nyújtson. Az egész erődöt teljes területében 
egyszerre erős össztűz alá kellett venni, nehogy a magyar védelem nagy tűzerőt 
egyesíthessen, amely annál is inkább könnyebben sikerre vezethetett, mivel a fede
zékeket csupán gyapjúzsákokból állították össze.87 

A tüzérparancsnokság az ütegállások kiépítését a következőképpen rendelte el: 
a kulcsfontosságú mozsárüteget a galgóci országúton, az ott emelkedő vámháztól 
mintegy 1000 lépésre állítsák fel. Az út jobb oldalán húzódó három mély völgyteknő 
félember-magasságú természetes fedezéket nyújtott, míg balról a Mesztecsko felé 
futó kiszáradt vízmosás a kiszolgáló és őrségül rendelt legénység számára szolgált 
védelmük A vámház pedig kitűnő bázisként kínálkozott a tartalék csapatok számára. 
Ennek az ütegnek a parancsnoka Löschner százados volt. 

81 HL 1848. 6/56. 
82 HL 1848. 6/429. 
88 Erläuterungen zu den Beiden Bechiessungen von Leopoldstadt am 30-ten Dezember und 2-ten Februar 1848— 

49. HL 1848/49. 7/171. Uo. 6/430. 
84 Uo. 
85 Strack: i. m. 42. o. 
86 A várvédők erős tüzelése miatt, az ellenség nem közelíthette meg nyíltan a várat, csupán futóárok segítségével. 

A vártól 400—500 méterre építették ki az „első parallelt", ami már tüzérségi támaszpont is volt. „A második parallel" 
létrehozására már a várárok külső szélén került sor. Ezt a fajta ostromlási módot a kedvezőtlen időjárási viszonyok 

1 ehetetlenné tették Lipótvár esetében. 
87 HL 1848—49. 7/171. 
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A magyar tüzérségi csapás elterelésére a Bécsből érkezett erősítést két ütegre 
tagolva, a mozsaraktól jobbra, illetve balra helyezték el. A két 12 fontos ágyúból és 
egy 10 fontos tarackból álló tüzérségi erőt a vár sarokbástyájától mintegy 1000 lépésre, 
a csak részben leégett Mesztecsko falu bal oldali, romos házai mögött helyezték el. 
Egy ugyanilyen erősségű üteget pedig a vártól mintegy 1200 lépésre, a Beregszeg 
előtti holtág-könyökben állítottak fel, ahol a partmeredély természetes fedezéket 
nyújtott. E két üteg feladata a vár két kapujának és kijáratának erős tűz alá vétele 
volt. 

A mozgékony rakétaütegeket, amelyek előkészítése és beásása a legkevésbé volt 
munkaigényes, az erődtől északra, mintegy 1000 lépésre állították fel, egy ott húzódó 
árok természetes fedezékében. Mivel a váron belül kevés volt a fedett épület, és így 
a rakéták számára nem nyújtott gyúlékony célpontot, ezek támogatására, s az erőd 
belsejének erőteljesebb bombázására a tábori ütegekhez beosztott öt 7 fontos tarackot 
egy egységbe tömörítették és a beregszegi állástól mintegy 80, a vártól pedig 1650 
lépésre gyapjúzsákokból épített fedezék mögé állították.88 

A fent ismertetett tervet a parancsnokság elfogadta és az ütegállások építéséhez 
szükséges rekvirált és előkészített anyagokat Nagyszombatból sietve a trakowitzi 
bázisra szállították. A Wurmb őrnagy és Ambrosy százados által irányított lázas 
munkálatok eredményeképpen az ütegállások már másnap este, 28-ról 29-re virradóra 
el is készültek. A tüzérségi előkészületek késleltetésére a várbeliek tüzet nyitottak, 
főként a vámháznál és Mesztecskónál munkálkodó egységekre. S noha nem kevesebb, 
mint 70 lövés dördült el a várból, a tüzelés nem volt olyan jól irányzott és hatásos, 
hogy késleltethette volna a munkálatok előrehaladását.89 A délután fél háromkor 
Mesztecsko irányába kitörő magyar egység sem ért el különösebb sikert.90 

Az ütegállások kiépítésének megfeszített üteme ellenére a december 29-re kitűzött 
lövetést Simunich kénytelen volt egy nappal elhalasztani. A Bécsből az ostromló se
reghez szállítandó ágyúk ugyanis bizonyos akadályok folytán csupán 29-én éjszaka 
kettőkor érték el a trakowitzi tüzérségi bázist, a Dietrich százados vezette fedező és 
kísérő legénység kíséretében. így a frissen érkezett ágyúkat csupán reggel 6 órakor 
vontathatták be állásaikba.91 

Még az előző napon azonban egy nem várt esemény csaknem teljesen meghiúsította 
a vár lövetését. December 29-én fél kettőkor a trakowitzi tüzérségi laboratórium 
hatalmas robbanással a levegőbe repült. Az épületet őrző négyfőnyi őrség, valamint 
az éppen ott tartózkodó, a bombák előkészítését ellenőrző Löschner százados is ál
dozatul esett a robbanásnak. A január 2-án Lipótvárra rendelt Navarra tüzérszáza
dos a robbanás okát az idő rövidsége miatt támadt meggondolatlan kapkodásban, 
az ilyen sokoldalú munkához szükséges hozzáértő munkaerő hiányában és a legalap
vetőbb elővigyázatossági rendszabályok figyelmen kívül hagyásában jelölte meg. 
A szakképzett Löschner a mozsárüteg-állás kiépítésével volt elfoglalva, és tapasztalt 
tiszt hiányában a laboratóriumi munkák irányítását egy hozzá nem értő közlegény
re, Fischerre ruházta át.92 A gyakori ellenőrzés sem pótolhatta a szakszerű irányítást. 

A robbanást kiváltó okok között felmerült a magyar szabotázs gyanúja is. „Má
sok, nevezetesen egyes emberek a faluból kijelentették, hogy ennek a szerencsétlen
ségnek idegen emberek az okai, amelyek a faluban amilyen gyorsan megjelentek, 
éppen olyan gyorsan el is tűntek." 

88 Uo. 
89 HL 1848—49.11/51. 
90 Strack: i. m. 44. o. 
91 HL. 1848—49 Tagebuch die Bechiessungen der Festung Leopoldstadt 7/170. 
92 üo . 
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Noha a laboratóriumban felhalmozott bombák időzítéséhez szükséges valamennyi 
eszköz és anyag megsemmisült, a küszöbön álló lövetést mégsem kellett elodázni, 
részben az óvatossági megfontolásokból létesített tüzérségi pótraktár épségben ma
radt készlete, részben pedig a már felszerelt 200 bomba sértetlensége miatt.93 

Fischer Löschner százados határozott utasítása értelmében 24 óra leforgása alatt 
200 bombát készíttetett elő. Az ellenőrzés során azonban kiderült, hogy a bombákat 
nem a szükséges puskaporkeverékkel látták el. Löschner százados nem hozatta helyre 
a hibát, hanem elrendelte további 200 bomba helyes időzítését, míg a rosszul előké
szített lövedékeket a hozzájuk tartozó gyújtókkal és egyéb felszerelésekkel szekerekre 
pakoltatva elszállítatta.94 

Az osztrák parancsnokságnak nem maradt más választása, mint hogy ezzel a csök
kent mennyiségű és rosszul időzített tüzérségi készlettel kezdje meg a lövetést. 
Ennek ellenére bízott a sikerben. A szerencsétlen véget ért Löschner százados helyére 
a mozsárüteg parancsnokává az éppen egy portyáról visszaérkező Domusovich szá
zadost nevezték ki. 

December 30-án reggel 8 órakor parlamentert menesztettek a várba, de az erőd 
parancsnoksága a meghódolást követelő felszólítást ismételten visszautasította. 
Délelőtt fél tízkor a megbeszélt jelre — három gyalogsági puskalövésre — a mozsár
üteg megnyitotta a tüzet, és erre valamennyi osztrák állásban megkezdődött a tüze
lés. A várbeliek is heves bombázás alá vették egyidejűleg valamennyi osztrák állást. 

A mozsárüteghez fűzött nagy remények hamar szertefoszlottak, s lövései inkább 
ártalmatlan tűzijátéknak tűntek, mint jól irányzott, veszélyes tüzérségi csapásnak. 
A rosszul időzített 54 bomba közül csupán elvétve robbant egy-egy az erőd belsejében 
(de ezek a 30 fontos golyók amúgy sem okoztak különös kárt), a többségük még 
a röppálya tetőpontja előtt, jóval az erőd külső védőművei fölött, a levegőben szét
robbant.95 Az időzítési hibát nem tudták kiküszöbölni, pedig bevetettek minden 
tüzérségi fogást.96 így a mozsárüteg fél kettőig szakadatlanul ontotta a tüzet, anél
kül, hogy a legcsekélyebb eredményt elérte volna. A magyar tüzérségi ellencsapás 
a kiváló természetes fedezékben lehorgonyzott ütegben kárt nem okozott. 

A mozsárüteg után rögtön tüzelésbe kezdett rakétaüteg sem tudta a lövések röp
pályáját a magasság módosításával megnyújtani. Az erődhöz való közelítést teljes
séggel lehetetlenné tette a rendkívül erős magyar tüzérségi tűz. Csak erre az ütegre 
11 magyar ágyú ontotta golyóit, köztük nem egy 10 fontos tarack. Rövid idő alatt 
két ágyú és két ló vált harcképtelenné, egy szekér megsemmisült, három rakétake
zelő megsebesült. 

Ezt a heves tüzet 2 órán át állta a rakétaüteg, de a parancsnok — ha csak nem 
akarta a teljes megsemmisülésnek kitenni ütegét és annak legénységét — kénytelen 
volt visszavonulni.97 

A Beregszegnél felállított ütegnek a Galgócra nyíló bejárat elleni tüze kisebb ered
ményt hozott csupán. Az amúgy is gyenge kaput megrongálta, de komoly kárt nem 
okozott. A magyar tüzérség főparancsnoka négy oldalról vette tűz alá az osztrák ál
lást, részben 12 és 18 fontos nehézágyúkkal, részben tarackokkal. Az erős magyar 
tűz nem volt eredménytelen. Már rögtön az első lövéseknél egy 12 fontos golyó szét
roncsolt egy ágyútalpat és a felpattanó szilánkok megsebesítettek egy katonát és 
magát az ütegparancsnokot is.98 Wurmb őrnagy egyenesen bravúrosnak nevezte, 
hogy ez az üteg az össztűz beszüntetéséig működését fenn tudta tartani.99 

93 HL 1848—49. 7/171. 
94 HL 1848—49. 7/170. 
95 HL 1848—49. 1/171. 
96 HL 1848—49. Beschiessungen von Leopoldtstadt 6/133. 
97 Uo. 
98 Uo. 
99 HL 1848—49. 7/171. 
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A tarackokból összeállított és Mesztecskónál elhelyezett tüzérségi erő sem ért eí 
sikert, de különösebb veszteséget nem szenvedett, részben jó fedezettsége, részben 
a túl hosszú lövések miatt. 

Miután délutánra kishíján valamennyi lőszert ellőtték, a bombázást kénytelenek 
voltak beszüntetni. Simunich délután fél hatkor parancsot adott, hogy az ágyúkat, 
tüzérségi eszközöket és a mellvédek gyapjúzsákjait szállítsák vissza a tüzérségi bá
zisra — ezt az éj leple alatt meg is tették. 

Az ostrom második szakasza 
1848. december 30—1849. február 2-ig 

Felkészülés a második lövetésre 
Az osztrák hadműveletek megindulása után több mint két héttel Lipótvár, ez a 

jelentéktelen kis erőd ugyanolyan szilárdan tartotta magát, mint december közepén. 
A mintegy 5000 főnyi, mozsarakkal és nehézágyúkkal, tetemes mennyiségű lőszer
rel megerősített ostromló sereg az első tüzérségi támadás után sem dicsekedhetett 
egyéb eredménnyel, mint a Galgócra nyíló kapun és az azt oltalmazó két bástyán 
ütött jelentéktelen, könnyen betoldható résekkel. Nem becsülve alá Gruber és az 
általa vezetett magyar tüzérség kiválóságát és érdemeit, s a laboratórium felrobba
násának jelentőségét, az ostrom sikertelenségének fő oka kétségkívül a szakszerűtlen
ségben, a sietségben volt, amely csaknem a dilettantizmus határát súrolta. A bom
bázást rosszul készítették elő, a távolságot helytelenül választották meg (Wurmb 
őrnagynak az ütegállások helyét meghatározó diszpozíciója pontatlannak bizonyult), 
a gyapjúzsákokból álló fedezéket (3-as üteg) annyira felületesen erősítették össze, 
hogy már az első lövések teljesen szétvetették azokat.100 

Wurmb őrnagy, hogy saját szakmai tévedését leplezze, az időjárási körülményeket, 
a hiányos felszerelést és az egyenlőtlen erőviszonyokat okolta. 

„...könnyű támadás próbálkozása... nem vezethet eredményre és egy sokkal sza
bályosabb és erősebb támadás szükséges, amelyhez azonban olyan sok munkára van 
szükség, amelyet a jelenlegi évszakban nem lehet elvégezni, vagy akkor feltétlenül 
anyagkiegészítésre van szükség. Több idő-, csapat- és pénzráfordítással, mivel egy 
1300—2000 fős őrség ostromzára mintegy három zászlóaljat vesz igénybe."101 

Windisch-Grätz azonban hallani sem akart arról, hogy Lipótvár újabb egységeket 
vonjon el a fősereg erejétől, hiszen már az is érzékenyen érintette az osztrák fővezért, 
hogy a nem csekély létszámú és erősségű haderőt ez a jelentéktelen váracska magá
hoz kötötte, s az eredeti elképzeléseknek megfelelően a Simunich-féle hadtest nem 
operálhatott a gazdag és stratégiailag fontos bányavidéken. 

Wurmb őrnagy csapaterősítési kérelme egy szakszerű ostrom esetén valóban in
dokolt lett volna, de Windisch-Grätz csaknem abszurdnak tartotta, hogy egy XVII. 
századi, amúgy is nagyon gyenge erősséget modern várharcászati módszerrel hódít
sanak meg. Úgy vélte, egy jól szervezett, átütő erejű lövetés elegendő a biztos siker
hez. Ennek szellemében a szükséges lőszerutánpótlás mielőbbi küldésére utasította 
a tüzérségi főparancsnokságot, Simunichot pedig december 31-i iratában az ostrom 
erőteljes folytatására szólította fel.102 

Simunich maga is sürgető kérést intézett a Hadügyminisztériumhoz, hogy a már 
Windisch-Grätz által szorgalmazott tüzérségi erődítést haladéktalanul indítsák út
nak, Wurmb őrnagy pedig „Pro memoria"-j ában szakszerű és részletes fejtegeté-

100 Az akkori tüzérségi szabályok egyértelműen kimondják, hogy a mellvédet olyan vastagságúra kell építeai, 
hogy ágyúlövés át ne lyukaszthassa. I t t nem csupán a belméretet hanyagolták el, de összeerősítésük is nagyon felelőt» 
lenül történt. Sztrókay Elek: Az erődítés tudománya. H. n. 1848. 9. o. 

101 HL 1848—49. 7/171. 
102 HL 1849. 7/275. 
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sekben sorolja fel a hiányosságokat. A Bécsben személyesen is megjelenő tüzértiszt 
a fent említetteken kívül szakképzett és gyakorlott tüzérparancsnok kiküldését 
kérte, mivel Ambros}^ százados erejét meghaladta az össztüzérségi előkészületek 
irányítása.103 

A tüzérségi főparancsnokság még január 2-án utasította Na varra őrnagyot, hogy 
megnövelt tüzérségi felszereléssel induljon Lipótvárra. Navarra őrnagy két tüzér
ségi altiszt és tíz tüzér kíséretében két 60 fontos mozsárral és négy 18 fontos ágyúval 
január 4-én este 7 és 8 óra között érte el Pozsonyt; Pozsonyban a lőszer átrakása 
meglehetősen elhúzódott (emelőgépek és egyéb szükséges eszközök hiánya miatt), így 
csak5-éről 6-ára virradó éjszaka sikerült mindent—a 18 fontos ágyúk kivételével —• 
átvagonírozni. Ezeket — a kocsik csekély teherbírása miatt — országúton, szeke
reken indították el Nagyszombat felé a Jäger hadnagy vezette fedőszázad kísére
tében.104 

Simunich türelmetlenül panaszolja Windisch-Grätznek, hogy az erősítés elindí
tásáról még mit sem tud, pedig „nagyon kínos a csapatokat olyan sokáig tétlennek 
tudni, amíg a Vágón túl mind politikai, mind katonai szempontból nagyon hasz
nosan tevékenykedhetnének".105 A szállítmány azonban már úton volt és az első 
része még e nap estéjén meg is érkezett. Simunich még a tényleges tüzérségi elő
készületek előtt — ismételten, immár harmadízben — parlamentert küldött a várba 
Stenglin főhadnagy személyében.106 Bár a követjárás nem hozta meg a várt ered
ményt, a válasz mégsem volt teljesen elutasító. A várparancsnok és a tisztek egy 
része megingott. 

Január eleje van. A külvilágtól teljesen elzárt kis erőd alig több mint másfélezer 
embere mindeddig semmit sem tudott a körülöttük zajló — és az ő sorsukra is dön
tően kiható — eseményekről.107 Az első bénító hatású hírt Stenglin tolmácsolja: 
Pest-Buda a császáriak kezére került. A külső segítség reménye és a kitartás értel
mébe vetett hit szertefoszlott. Saját helyzetét illetően a várparancsnok nem táplált 
illúziókat. A vár gyenge, az őrség létszámban csekély, többségében kiképzetlen 
újonc, a lőszer fogj^tán, alig egy napra elegendő. Ordódy habozott. Görgei kissé 
megkésett, december 26-i utasítása sem bátorította egyértelműen kemény és végső 
ellenállásra. Sorai inkább a valós helyzetet tükrözték, mintsem hogy morális biztatást 
adtak volna. 

December közepén Görgei jövőre vonatkozó tervei között még szerepel a Vág, 
mint erős védelmi vonal108 melynek kiindulópontja és védőbástyája nyilván Lipót
vár lett volna, december 26-án azonban már leplezetlenül írja Ordódynak: „A leo-
poldvári erőd Nádas és Nagyszombat eleste, de még inkább a Vág befagyása miatt 
elvesztette jelentőségét a jelenlegi helyzetben ... és az őrség Mack őrnagy elbeszélése 
szerint egy szakszerű ostromot alig három-öt napig, egy mozgó hadtest ostromát 
pedig még előnyösebb helyzetben sem tudja 14 napnál tovább kiállni." Levele ket
tős alternatíva elé állítja Ordódyt és saját belátására bízza, melyiket válassza: „Vagy 
feladja a várat és megmenti az ágyúkat, vagy tartja a várat. Az első esetben Önre 
hárul a felelősség, a második esetben én vállalom."109 

Görgei szabad választás elé állította Ordódyt, de az osztrák hadak gyors előre
nyomulása meg is semmisítette a választás lehetőségét. A magyar fővezér ugyanaz-

103 HL 1849. 8/187. 
104 HL 1848—49. 7/170. 
105 HL 1849. 8/237. 
106 Strack: i. m. 46. o. 
107 Adalékok a 7. zászlóalj történetéhez... 
108 OL P 295 Görgey család levéltára b/30/139. sz. Közli: Görgey I.: i. m. I. k. 78. o. 
109 OL P 295 Görgey család levéltára b/29/2. sz. 
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nap adta ki utasítását, amikor Simunich csapatai a vár körül az ostromgyűrűt be
zárták. Ordódy csak egyet tehetett. Ellenállt.110 

Ellenállt, de két hét leforgása alatt — a decemberi lövetés kudarca ellenére —mind 
a belső, mind a külső helyzet reménytelenné vált. Értelmetlennek látta a küzdelmet. 
A felelősség teljes súlyát nem vállalta magára. Önigazolást keresett. Haditanácsot 
hívott egybe, amelyen a várbeli csapatok valamennyi tisztje megjelent. Dönteni kel
lett, tartsák-e a várat? A tisztikar két pártra szakadt. Mednyánszky László, Gruber 
Fülöp, Schubert és a Ceccopieri gyalogezred olasz tisztjei a további harc mellett 
kardoskodtak, de a többiek a vár feladása mellett szavaztak. Kompromisszumos 
döntés született. Tekintettel arra, hogy „Magyarország sorsa nem Lipótvár falai 
között dől el",111 futárt küldenek — amennyiben Simunich ehhez hozzájárul — a 
magyar Hadügyminisztériumhoz ,,a várőrség magatartását meghatározó szükséges 
információkért".112 

Simunich a válaszadás felelősségét elhárította magától, Windisch-Grätzhez kül
dött futárt. A fővezér válasza kemény és elutasító. Csak egyet ismert: a feltétel 
nélküli megadást. ,,...a további ellenállás esetében, mint felségárulók kötél általi 
halálra ítélése elkerülhetetlen, és csak egy gyors és feltétel nélküli meghódolás... 
nyújt kilátást arra, hogy őfelsége a császár a büntetést enyhítse."113 

Stenglin ismételt követjárása is kudarcba fulladt. A fővezér válasza éppen ellen
kező hatást ért el, mint amit célzott. A várőrség ismét egységesen és egy emberként 
vállalta a további harcot, de a várparancsnok már nem állt a fellángoló lelkesedés 
élén. 

A szemtanú Arvay Sándor, 7. honvéd zászlóalj beli hadnagy, romantikus színek
kel ecseteli Ordódy árulását és az ellenséggel való tárgyalásait. Szó sincs titkos tár
gyalásokról, titkos tervekről. A megijedt és határozatlan várparancsnok — előre 
látva a majdani eseményeket, csupán önmagát szeretné igazolni és az enyhébb bün
tetést biztosítani titokban közölt szavaival. 

„Ordódy kijelentette" — írja Simunich — ,,hogy különösen az olaszok azok, akik 
a vár átadását ellenezték, és ezen a ponton nincs hatalma fölöttük, annak ellenére, 
hogy azok neki mindenben engedelmeskednek. És különösen Mednyánszky báró 
az, aki terrorizál a várban".114 

Január 8-án hajnalban a lövetéshez szükséges előkészületek megkezdődtek. 
Na varra és Wurmb alapos felmérés és mérlegelés után kiválasztották az újabb üteg
állások pontjait. Január 11-én már meg is kezdték a mozsárüteg állásának talaj
előkészítését, a próbalövésekhez a bombabeigazítást, a szükséges anyagok felhal
mozását. A decemberi sikertelen lövetés után Nagyszombatba visszairányított lő
szert és tüzérségi felszerelést ismét a trakowitzi bázisra irányították.115 

Egy váratlan esemény azonban semmissé tette az előkészületeket és Simunich 
immár másodszor volt kénytelen megszakítani az ostromot. Január 11-én a Fedrig-
lioni százados vezénylete alatt kiküldött pacifikáló egység Verebélyen előrenyomuló 
magyar csapatokba ütközött. A kis csetepatéban foglyul ejtett három Miklós-huszár 
vallomása nyomán Simunich előtt minden kétséget kizáróan bebizonyosodott : Görgei 
mintegy 15 000 főnyi haderejével Lipótvár felé tart.116 

110 A felelősség Görgeire hárult és ennek tudatában volt Ő is. így mentegetőzik emlékirataiban: „Hogy e kisebb
szerű vár egyszerű ágyúztatás esetén is merőben tarthatatlan, arról, fájdalom, csak Győrött lettem felvilágosítva, 
amikor már késő volt annak őrségét és ágyúit kockáztatás nélkül kivonni. Ezt most utólag a vár felmentése által 
akartam lehetővé tenni". Görgey Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Bp., 
1911. 141. o. 

111 HL 1848—49. 11/51. 
112 Statsarchiv Wien. Kabinets Archiv. Geheim Akten Urtheil und Votum Informatum: Fase. VIII. N° 403. 
113 HL 1849. 8/296. 
114 KA Simunich Corp. 1849. 1/125. 
115 HL 1848—49. 7/170. 
116 Strack: i. m. 148. o. 
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Az ostromelőkészületek megszakadása 

A január elején Pesten az Emmerling-fogadóban összeült Haditanács Görgei had
menetét északnyugati irányban, a Simunich hadteste elleni offenzívában, Lipót vár 
felszabadításában szabta meg. Ennek fő célja az volt, hogy a Tisza-vonaltól elvonja 
az osztrák haderő nagy részét, és ezzel mentesítse a magyar kormányra nehezedő 
katonai nyomást. Maga Görgei 1849. január 28-án a hadügyminisztériumhoz inté
zett jelentésében így összegezte a kapott feladatot: „...hadtestemmel Nagyszombat 
felé vonulván, Lipótvárt fölmentsem és utána a bányavárosokat biztosítsam."117 

Görgei négy hadosztályra osztott erejével január 6-án, illetve 7-én nyomult előre 
két oszlopban. A balszárny — Mérki Piller vezetésével — az osztrák vezérek figyel
mének elterelésére a Duna-menti Ipolyság felé nyomult, a jobbszárny — Aulich 
Lajos ezredes vezetésével — Rétságon, Szántón keresztül vonult Verebély felé, és 
azt követte egy napi járótávolságra a hadközép és a tartalék.118 

Windisch-Grätz Görgei üldözésére Wrbna altábornagyot küldte (10 zászlóalj 
gyalogság, 10 század lovasság, 48 ágyú), majd Csorich altábornagy veszi át a vezetést, 
szigorú támadási paranccsal.119 

Ugyanakkor az osztrák fővezér Simunichot is sietve értesítette a veszélyről és a 
támadás lehetőségéről. A sürgönyt a futár elvesztette, azt Simunich csak január 
14-én kapta meg.120 Ő azonban már korábban értesült Görgei előrenyomulásáról. 

Az őt fenyegető veszélyről Simunich értesült ugyan, de Csorich működéséről nem. 
így fel sem merülhetett benne az, amire Windisch-Grätz joggal számított: a magyar 
sereg két tűz közé szorítása. Simunich minden tudatos megfontolás nélkül, fejetle
nül kapkodott. 

A Verebélyen ejtett foglyoktól megtudta, hogy már az előző napon — január 
10-én — nagyszámú magyar sereg vonult Lévára, melyet este újabb csapatok követ
tek. Azt is jelentették neki, hogy „bizonyos Balogh" alatt Nagysallónál egy 14 000 
főnyi egység gyülekezik azzal a szándékkal, hogy őt megtámadja.121 

A Komárom szemmel tartására a Csallóközbe rendelt Neustädtert szigorúan fel
hívta, hogy egységének támogatására vonuljon Szeredre, ő pedig január 12-én 
csapatai nagy részével Nyitrára vonult előre. (17 század gyalogság, 3 szakasz lovas
ság, 18 ágyú). Szereden négy századot összpontosított, Lipótvár őrizetére pedig 
mindössze 13 század gyalogságot, 2 szakasz lovasságot és 5 ágyút hagyott hátra. 

Január 13-án seregével hiába várta a magyarok támadását, ugyanakkor téves 
hír alapján arról értesült, hogy a honvédsereg Komjátin, Ürményen át és Szereden 
keresztül akar a hátába kerülni. E vélt magyar hadmozdulat megakadályozására 
visszavonult Szeredre.122 I t t vette a hírt, hogy Kempen Pozsonyból két zászlóaljnyi 
gyalogságot indított útnak erősítésként.123 Ekkor Simunich Lobkowitz őrnagyot 
egy erősebb egységgel ismét Nyitrára rendelte, míg hadereje zömével az erősítést 
várta.124 Még aznap, január 13-án parancsot küldött, hogy Lipótvár ostromával 
haladéktalanul hagyjanak fel és olyan értelemben utasította az ott vezénylő pa
rancsnokokat, hogy a csapatok egy része Bucsánba, más része pedig Nagyszombatba 

117 BartaIstván: Az 1849. január 2-i Haditanács a Főváros kiürítésére. HK 1955/2. 66—100 o. Görgei Arthur 
levelét közli: Görgey István: i. m. 169. o. 

118 Gelich: i. m. 281—282. o. Breit: i. m. 208. o. 
119 Winterfeldzug.. .135—136. o. 
120 A Simunichoz küldött parancs elvesztésének leírása Strobel von Ralvelsberg: Die ungarische Donau-Armee 

1848—49. Wien und Leipzig, 1908. 79. o. 
121 A jelentésben említett „bizonyos Balogh" valószínűleg Balogh János Trencsén vármegyei kormánybiztos és 

honvédőrnagy, aki azonban ekkorra már, a január 3-i budatini csata után, biztosabb helyre távozott. A hírnek 
annyi alapja volt, hogy Jeszenák János Nyitra vármegyei kormánybiztos január 4—5-én felkérte a szomszédos 
Yármegyék törvényhatóságait, hogy nemzetőreiket egy táborba vonják össze. 

122 HL 1849. 9/106. 
123 Strack i. m. 54. o. 
124 Uo. 
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vonuljon, ahol szándéka szerint haderejét egyesíteni akarta.125 Az éppen akkor Po
zsonyból Nagyszombatba érkező lőszerutánpótlást sietve visszaküldték, a trakowitzi 
bázison, valamint a vár körül és a tüzérségi laboratóriumban előkészített és felhal
mozott valamennyi tüzérségi felszerelést még az éjszaka folyamán szekerekre rak
ták és elindították Nagyszombat felé, majd onnan Pozsonyba.126 

Windisch-Grätz teljesen értetlenül állt Simunich gyors és stratégiailag megalapo
zatlan visszavonulása előtt. Weiden táborszernagynak írt leveléből egyértelműen 
kitűnik: Simunich visszavonulásában látja annak okát, hogy Görgei serege meg
semmisítésének lehetősége kihasználatlanul maradt.127 

A Lipótvár körüli ostromgyűrű érthetetlenül gyors és sietős, teljes feloldása nem
csak hogy ismét megnyújtotta az ostrom idejét, de a védők — és így a nyugat
magyarországi vármegyék — számára is jelentős biztatást és erkölcsi támogatást adott. 

Január 13-án a várbeliek minden eddiginél sikeresebb kitörést hajtottak végre. 
A már építés alatt álló ütegállásokat szétrombolták, az ott található anyagokat és 
tüzérségi felszerelést a várba hurcolták.128 Űjvároskából élelmiszert, élőállatot, az 
Erdődy-majorból kávét, cukrot zsákmányoltak.129 Lorenczky főhadnagy és százada 
30 ökörrel és 4 fogollyal tért vissza.130 

A megszállt északnyugati vármegyék nyugalmáért aggódó Kempen figyelmeztetően 
írja Windisch-Grätznek: ,,...az erőd mihamarabbi semlegesítése a csekély ellenséges 
helyőrség dacára a környéken uralkodó kishitű hangulatra nagyon előnyösen hatna, 
és Simunich nak ily módon lehetővé váló előrenyomulása több megyét egyszerre 
megnyugtatna".m 

Lipótvár második lövelése és kapitiilálása 

Görgei hadtestével, az osztrák alvezérek páni kapkodásának dacára, kényes hely
zetbe került. Előtte Simunich állott, aki joggal számíthatott a már Szered felé vo
nuló Neustädter támogatására (2. zászlóalj), mögötte Csorich, északról pedig Götz 
tábornok zárta el az útját, aki január 9-én Privigyét szállta meg az elővéddel, csa
patai zömét pedig Mosóczra vonta össze. Simunich-csal Nagytapolcsányon keresztül 
létesített összeköttetést. 

Görgeinek le kellett mondania Lipótvár felmentéséről.132 A magyar fővezér azt 
állítja emlékirataiban, hogy eredeti tervének végrehajtásáról Bayer József tábor
kari főnökkel és Pusztelnik ezredessel folytatott heves vita után állt el.133 Bayer 
érvelése világos és meggyőző. Görgei feladata az ellenség főerejének elhárítása a Ti
szától. Hadseregét meg kell őriznie. Kerülnie kell az ütközetet. Lipótvár mellékcél. 
Egy sikeres offenzívával semmilyen stratégiai előnyhöz nem jut, csupán újra meg 
újra ütközetekre kényszerül.134 

Csorich már január 16-án jelentette Windisch-Grätznek, hogy Görgei feladta 
Lipótvár felmentésének tervét. Léváról Selmec felé fordult, ezt az irányt követték 
a Verebély felé tartó egységek is. Ily módon számára a Simunich-csal való összeköt-

125 Winterfeldzug... 153. o. 
126 HL 1848—49. 7/171. 
127 HL 1849. 10/76. 
128 HL 1848—49. Beschiessungen von Leopodstadt 6/133. 
129 HL 1848—49. 11/51. 
130 A 7. honvédzászlóalj történetéhez... 
131 HL 1849. 9/255. 
132 Görgeit döntésében befolyásolta Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos híradása is, mely szerint Götz 

csapatai rövid időn belül megszállhatják a bányavárosokat, ha Görgei nem siet oda mielőbb. Steier Lajos: Beniczky 
Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról 
és tót mozgalomról. Bp., 1924. 99—100., 254. o. 

133 Görgey Arthur: i. m. I . k. 142—144. o. 
134 Oabányi János: Görgey hadtestének műveletei 1849 január 6 — február 5-ig. Ludovica Akadémia Közlönye 

1902. 949—968. o. 
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tetés keresése csak hátráltató hadmozdulatot jelentett.135 Windisch-Grätz utasí
totta Simunichot, hogy Görgei üldözése Csorich feladata, s egyben Lipótvár további 
ostromára szólította fel, melynek elfoglalása „nem is annyira hadászati szempontból 
fontos, mintsem azért, mert így a további hadműveleteket megbénító helv birtokába 
jut."136 

Mivel Simunich még mindig a legképtelenebb tervekkel állt elő a Csorich-csal való 
összeköttetés létesítésére, az osztrák fővezér ismételten hangsúlyozta, hogy Simunich 
feladata Lipótvár meghódítása, a Vág-vonal biztosítása, és ennek érdekében csapa
tai koncentrálására hívta fel.137 Simunich 11 század gyalogságot, fél század lovassá
got vont össze Lipótvárnál, egy századot Szereden, egy századot Nagyszombatban 
hagyott, a többivel pedig Nyitrára vonult a Komáromból várható hadmozdulat el
hárítására, így kívánta Csorich hátát fedezni.138 

Bár Lipótvár ostroma folytatódott, Simunich a siker előfeltételét a még szüksé
ges és beígért lőszerutánpótlásban látta, amit a tüzérparancsnokság közlése szerint 
három részletben — január 18-án, 22-én és 24-én — indítanak útnak.139 Ugyanakkor 
kéri, hogy a súlyosan megbetegedett, gyomorlázban, agy- és mellhártyagyulladás
ban szenvedő Na varra őrnagy helyét másik tüzérparancsnokkal töltsék be. 

Az előkészületek megindultak, de a várható sikert most az időjárás sodorta ve
szélybe. A váratlanul beköszöntő havazás, majd az azt követő kemény fagy Nagy-
sz-ombat és Lipót vár között az utakat teljesen járhatatlanná tette. A hirtelen hó
olvadás a Vág jégpáncélját darabokra törte, ami a nagy nehezen helyreállított gal-
góci hidat ismét összerombolta. Az egész vidéket elöntötte a víz, így a nyitrai sereg-
rész és az ostromlók között megszakadt az összeköttetés. A mozsarakhoz küldött 
tetemes mennyiségű lőszerutánpótlás elakadt.140 

Az akadozó ostromkészületek ismételt reménységgel töltötték el a várbelieket. 
Mednyánszky és Gruber agitálása nyomán az őrség szilárd egységben január 24-én 
egy emberként tett esküt a nemzeti színű lobogóra. Másnap délután 4 órakor kitör
tek, s kisebb csetepaté után húzódtak vissza a várba.141 

Január 24-én Simunich, miután a Bécsből odarendelt lőszer egy része az időjárás 
dacára Pozsonyba érkezett, nagyon optimistán ír az eljövendő lövetésről. A 8 mo
zsárhoz rendelkezésre álló 800 bomba, a négy 18 fontos és négy 12 fontos ágyú 100 
golyója, a három 12 fontos nehézrakéta 93 lövéshez szükséges muníciója, a két 10 
fontos és három 7 fontos tarack nagy mennyiségű gránátja bőven elegendő volt 
Lipótvár sikert hozó lö vetéséhez. Mint írja, legkésőbb január 29-ig a lövegeket a Lipót
vár körüli állásokba vontatják. Minden lehetséges fellépő akadály ellenére a tüzelés 
legkésőbb 30-án, vagy 31-én elkezdhető ós olyan mennyiségű lőszert halmoztak fel, 
hegy a kis várat 2 napon át megszakítás nélkül bombázhatják.142 

Simunich jól számolt. A fokozatosan érkező utánpótlás, a két 60 fontos és két 30 
fontos mozsár, négy 18 fontos ágyú már 25-én elérte a trakowitzi bázist az új tüzér
parancsnok, Nepreny százados vezetésével. Január 27-én pedig megérkezett Nagy
szombatból a lövegállások kiépítéséhez szükséges felszerelés is. Január 29-ére vala
mennyi lőszert Trakowitzra szállította, az ütegállások pontjainak kiválasztása meg
kezdődött. 
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Az 1. számú üteg négy 18 fontos ostromlövegét és két 10 fontos tarackját Bereg-
szeg előtt, a Vág jobb partján, az erődtől mintegy 1400 lépésre, természetes föld
meredély mögött állították fel. 

A 2. számú üteg két 60 és két 30 fontos mozsarát Beregszeg előtt, egy mélyedés
ben, a vártól mintegy 1750 lépésre helyezték el. 

A 3. számú üteg három 3 fontos rövidcsövű tarackot egyesített Mesztecsko falutól 
jobbra, a vártól mintegy 1300 lépésre. 

A 4. számú, nagy nehézséggel kiépített ütegállásban négy 30 fontos messzehordó 
mozsár volt, Mesztecsko romos házai mögött, a vártól mintegy 1600 lépésre. 

Ettől balra helyezkedett el az 5. számú üteg négy 12 fontos ágyúval, a vártól 1300 
lépésre. • 

A 6. számú üteg foglalta magába a fél 12 fontos nehézrakéta egységet, amely a 
vártól 1000 lépésre, a leégett mesztecskói templom mögött horgonyzott. Szükség 
esetén a várhoz közelebb nyomulhatott.143 

A tüzérségi stratégia a vár kétoldali, nagyerejű bombázásán alapult. Az időjárás 
miatt a nagyobb súlyú harci eszközök szállítására teljesen alkalmatlanná vált a vörös
vári út, más lehetőség viszont nem kínálkozott, hiszen a galgóci hidat még nem 
állították helyre. 

Az előkészületek folytak, amelyeket a magyarok hirtelen akciója megzavart ugyan, 
de késleltetni nem tudott. Január 30-án a várbeliek mintegy 1000 fővel és négy tá
bori ágyúval kitörtek Vörösvár irányába. Az erős várbeli tüzeléssel támogatott 
seregrész, sikeresen nyomult előre, azonban a falu előtt fedezetül felállított 16 fontos 
tábori löveg és 7 fontos tarack — miután a honvédeket 800 lépésre engedte közel *— 
élénk tüzelésbe kezdett. Egy magyar ágyú rögtön szétroncsolódott, négy honvéd 
meghalt, sokan sebesülten a földön maradtak. A védők visszavonultak.144 >: > •; 

Január 31-én a lőszer gondos osztályozása után a beregszegi és vörösvári pótrak
tárakat feltöltötték. Simunich minden eddigi reménységét meghaladó készlet ; hal
mozódott fel. Nepreny százados kimutatása joggal tette az ostromló sereg parancs
nokságát nem csupán optimistává, de meglehetősen magabiztossá is : 

700 bomba 
2052 bomba 
800 golyó , • • 
400 golyó i•» • « 
446 gránát • 

1260 gránát 

Összesen: 2752 bomba, 1200 golyó, 1666 gránát állt az ostromlók rendelkezésére.*4-5 

Február l-jén este a mellvédeket gyapjúzsákokkal feltöltötték, a lövegeket állá
saikba vontatták. Másnap reggel a nagyon heves tüzelés a várbeliek megadásra 
történő felszólítása nélkül kezdődött. Egy óra leforgása alatt 117 golyó, 66 gránát, 
52 bomba, és 42 rakétalövés zúdult Lipótvárra, összesen 277 lövés.146 Ekkor 60 perc 
alatt nagyobb mennyiségű lőszert tüzeltek el, mint december 30-án 6 óra alatt. 
A minőségi különbség is szembetűnő, a 277 lövés több mint a felét a nehéztüzérség 
adta. Az is nagy mértékben növelte a bombák hatékonyságát, hogy két oldalról, 
koncentrált tüzérségi csapást mértek a várra. 

143 HL 1848—49. 11/51. 
144 Strack: i. m. 69. o. 
145 HL 1849 11/479. 
146 HL 1849 11/463. 
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A decemberi lövetésnél oly sikeresen működő magyar tüzérség bénultan szemlélte 
az eseményeket. A várbeliek lőszere fogytán volt. Csupán egy-egy Mesztecsko felé 
irányzott lövés dördült el, minden eredmény nélkül.147 

Az osztrák tüzérségi tűz nem csupán erőteljes volt, de jól irányzott és pontos is. 
Már az első golyó a parancsnoki épületbe csapódott be és a hálószoba melletti helyi
séget is teljesen összezúzta. Különösen sok találat érte a raktárakat, a kórházat és 
a kaszárnyákat.148 Ambrosy százados nem ok nélkül büszkélkedett ütegének hatá
sosságával, de a többi egység sem maradt el mögötte. A bombák, golyók és gránátok, 
több mint 3/4 része a belső védműveken, illetve azok mögött robbant.149 

Az erős és hatásos bombázás még az olasz század tisztjeinek makacsságát is meg
törte. A várbeliek összehívott haditanácsán a hajthatatlan Mednyanszky őrnagy és 
Gruber százados kivételével a tisztikar egyhangúlag a kapituláció mellett szavazott. 
A vár két pontjára kitűzték a fehér zászlót. Ordódy várparancsnok a kölcsönös tár
gyalások záróeseményeként megadási szándékát egymondatos, tömör írásbeli nyi
latkozatban fogalmazta meg: „A várőrség megadja és őfelsége kegyelmébe ajánlja 
magát". 

A részletkérdésekről folyó tárgyalások is hamar eredményre vezettek. A győztes 
diktált, a legyőzött tudomásul vette a feltételeket. A megadási feltételeket hét pont
ban foglalták össze : 

„1. Az őrség magát Őfelsége kegyelmébe ajánlja. 
2. Minden fegyvert a várban a fősereg előtt le kell tenni. A helyőrség — a tisztek és 

a legénység — délután két órakor a neustadti kapun kivonul és az úton a bástya 
lábánál felsorakozik. 

3. A tiszteket és a legénységet — további felsőbb utasításig — mint hadifoglyokat 
vezetik Pozsonyon keresztül. 

4. Minden személyi tulajdont — ha ilyen létezik — a fegyverek kivételével — az 
érintettek megtarthatnak és magukkal vihetnek. 

5. Minden kincstári és bármilyen köztulajdont — amibe a hadipénztár is beletarto
zik — a bizottságok átadják és átveszik. 

6. Az átadó bizottság az eddigi várparancsnokból, egy hadmérnök tisztből, egy 
tüzérből, egy ellátmányi hivatalnokból áll. 

7. A bizottság vezetésével Wurmb őrnagy van megbízva".150 

A déli órákban 41 tiszt, 1272 főnyi legénység gúlába rakta fegyverét a várudva
ron. Két órakor a neustadti kapu előtt felsorakozott a teljes várőrség. 

A tiszteket külön csoportba állították. A Szluini határőrezred egyik zászlóaljának 
fedezete alatt a 1272 főnyi legénységet elindították Nagyszombaton át Pozsony felé. 
A várban mindössze a kórházban fekvő 30 beteg honvéd maradt. Délután fél négy
kor az osztrák csapatok megszállták a várat. 

Összegezés 

Lipótvár, ez a korszerűtlen kis erőd 36 napi ostrom után kapitulált. A katonai, 
harcászati tényezők mellett a várőrség ellenállása jelentősen késleltette a vár meg
hódolását. A védelem irányításának kulcsfigurája azonban paradox módon nem a 
várparancsnok volt. 

147 HL 1849 61/133. 
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Ordódy a császári hadsereg típustisztjét személyesítette meg. Lelkiismeretes, 
pontos, szabályos, minden katonai ismeret kiváló ismerője és formális végrehajtója, 
de nem több. 

A védelem lelke elsősorban a megingathatatlan Mednyánszky. Az egész parancs
noki karból ő az, aki legvilágosabban látja, hogy az erőd mennyire gyenge, meny
nyire képtelen hosszas védekezésre. Mégis meg van győződve arról, amit Ordódy 
teljesen figyelmen kívül hagy: az állhatatos, csaknem ésszerűtlennek tűnő kitartás, 
ha időlegesen is, legyőzi a legreménytelenebb helyzeteket. 

Mednyánszky eszmei és harcostársaival együtt, Gruberrel és Schuberttel is min
dig elöl volt. Ott volt az összes kitörésnél, de ott volt a legénység között is — az el
keseredett és lehangoló pillanatokban. Nem kis eredményt ért el. A január elején 
még kapitulációt latolgató tisztikar és őrség január 21-én már egyemberként dörgi 
az esküt a nemzeti színű zászlóra. Tagadhatatlan, hogy különösen Mednyánszky, 
"Gruber, Schubert és az olasz tisztek szilárd kiállása és a legénységre gyakorolt ha
tása késleltette Lipótvár feladását. Ennek teljes tudatában volt Simunich és az 
osztrák főparancsnok. 

Stenglin, a várba küldött parlamenter — minden idők gyakorlatának megfele
lően — nem csupán követ volt, hanem kém is. Feladata volt a várőrség hangulatá
nak kipuhatolása, az egyes irányítók és a legénység állásfoglalásának megismerése. 
Stenglin eredményesen működött. Nemcsak a megrettent várparancsnok juttatta 
el rajta keresztül Simunich-hoz magát tisztázó nyilatkozatait, a vár helyzetének 
rövid jellemzését, de értesüléseket szerzett a számlavezetőtől és Schichs ellátási 
vezetőtől is.151 

így azután természetszerűleg nem egyforma elbírálás alá esett a várparancsnok
ság és az őrsége. Simunich a vár átadásakor — Stenglin jelentései alapján — össze
állította azoknak a tiszteknek a névjegyzékét, akiket különösen „vétkesnek" talált 
Ä kemény és állhatatos ellenállásban. A Windisch-Grätzhez felküldött jegyzék tíz 
tisztről szól, akik között a várparancsnok, Ordódy nem szerepel. Nemcsak a neve 
nem kerül fel a listára, de Simunich egyenesen dicsérőleg említi „lojális magatar
tását" a vár átadására irányuló nem hatástalan és „áldásos" tevékenységét.152 

Ezeket a tiszteket — Ordódyval együtt — hadbíróság elé állították, míg a többit 
a legénységgel egyenesen Bécsbe kísérték. A Simunich által tizennégy főre emelt 
tiszti csoportból azonban többeket felmentettek a kemény elbírálás és büntetés alól. 
Windisch-Grätz február 5-i iratában hangsúlyozza, hogy csak azokat vonják felelős
ségre szigorúan, a haditörvényeknek megfelelően, akik ténylegesen késleltették a vár 
átadását. 

Windisch-Grätz május 17-i irata ismételten aláhúzza a tisztek megkülönböztetett 
elbírálását. így csupán négyre csökkent a valóban vádlottak száma. Most már azon
ban — a fővezér utasítása értelmében — nem hadi-, hanem politikai foglyokként 
kezelték a négy volt császári tisztet : Ordódyt, Mednyánszkyt, Grubert és Schuber
tet.153 

A több hétig elnyúló hadbírósági tárgyaláson Gruber és Mednyánszky múltjuk
hoz hűen viselkedtek. Nem mentegetőztek, nem szépítettek, hitet tettek — immáron 
csak szavakkal — meggyőződésük és eszméik mellett. A szemtanúk terjedelmes val
lomásai — amelyek között a várőrség tisztjeinek, s különösképpen Ordódynak a 
nyilatkozata nem volt kevésbé elítélő s vádoló, mint Stengliné — a hadbíróság sze
mében teljesen indokolttá és jogossá tette a nemcsak súlyos, de megalázó ítélet 
m eghozatalát.154 

151 Staatsarchiv Wien, Kabinets Archiv. Geheim Akten. Urtheil und Votum Informatum Fase. VIII . N° 403. 
152 KA Simunich Corps. 1849. 2. 27. 
153 Staatsarchiv Wien, Kabinets Archiv. Geheim Akten Urtheil und Votum Informatum. Fase. VIII . N°. 403. 
154 Hadifoglyot csak golyó általi halálra lehetett ítélni. 
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A „Kossuth-hű" Mednyánszkyt és Grubert kötél általi halálra ítélték. Schubertet 
8 évi fogsággal sújtották, tekintettel arra, hogy január 20-tól a vár átadása mellett 
kardoskodott. A várparancsnok Ordódyval szemben a bécsi udvar nem volt hálát
lan. A kiszabott büntetés feltűnően enyhe. Mindössze 3 évi várfogság. Július végén 
pedig a rangjától való megfosztását is feloldották.153 

Az április 24-én hozott ítéletet nem hajtották végre. Az új fővezér, Haynau azon
ban nem késlekedett. 1849 júniusában, Pozsonyba vonulása után, legelső intéz
kedései között az ítélet végrehajtása szerepel. A kivégzés június 5-én, éjszaka tör
tént meg, amely egy csapásra hírhedtté tette Haynaut.156 Döbbenet és felháborodás 
hullámzott végig az országon. 

,,Az ellenségnek ilyen baromi kegyetlensége felett — írja Klapka Győrből június 
3Ö-én Görgeinek — a hadsereg felháborodott és egyhangúlag bűnhődést követelnek. 
A további szánalom a világ szemében bennünket csak gyávának bélyegezhet. Med
nyánszky halálában a magyar hadsereg megszégyeníttetett — meg kell bosszulni". 

Hasonló indulattal javasolja Kossuth: „...idején látom, miszerint elleneink irá
nyában az eddig elkövetett nagylelkűségünkkel felhagyva, az osztrák zsarnokság 
ezen embertelen eljárása ellen visszatorlást használjunk".157 

Bár Görgei lévai napiparancsában esküdözött: egy magyar mártír haláláért két 
osztrák tiszt feje hull porba, fenyegetését nem váltotta be. Már a bosszú sem változ
tatott a tényeken. Joggal feltehetjük azonban a kérdést : értelmes volt-e Mednyánszky 
és Gruber fanatikus kitartása, tragikus mártírhalála ? Mi volt, és volt-e egyáltalán 
valami szerepe Lipót várnak 1848—49-es szabadságharc katonai történetében? 

Simunich és Windisch-Grätz — a fentiekben is közölt — Lipótvár bevételét sür
gető megjegyzései mind hangsúlyozzák: bár a várnak katonai jelentősége nincsen, 
de erejéhez képest jelentős hadtestet köt magához, és így akadályozza az osztrák 
hadműveletek előnyös alakulását. Kétségtelen, Simunich több mint ötezer főnyi 
seregét, e „mozgó hadtest" céllal létrehozott erőt alapvető funkciójában bénította meg. 

Simunich nem teljesítette eredeti feladatát: Götz-cel együttműködve a stra
tégiailag fontos bányavidék megszállását és erőteljes kézben tartását. Ha ez meg
valósul, Görgei nagyon kényes helyzetbe került volna. Legalább olyan erős egység 
állta volna el az útját, mint amely üldözte. 

Lipótvár ellenállása nem csak az osztrák erők szétforgácsolásához járult hozzá, 
nem pusztán Görgei helyzetét könnyítette meg, de befolyást gyakorolt Komárom 
sorsára is. Az oly fontosnak tartott, modern, kiterjedt sáncrendszerrel rendelkező 
erődöt az osztrákok előnyomulásukkor nem hogy ostrom alá nem vehették, de még 
ostromzár alá sem foghatták ilyen csekély erőkkel. Csupán „megfigyelő hadtesttel" 
próbálták a tízezer főnyi várőrség aktivitását fékezni — nem sok sikerrel. A Bécsből 
érkezett erősítést és utánpótlást is Lipótvár emésztette fel. Komárom ostroma való
jában Lipótvár eleste után kezdődött, több mint két és fél hónappal az osztrák tá
madás megindulása után. 

Lipótvár ellenállásának jelentőségét és a hadműveletekben betöltött szerepét jól 
érzékelteti a Mednyánszky ellen emelt vád: „A vád szerint a kormánybiztos a maga 
állhatatos ellenállásával négy héttel kitolta Lipótvárnak már-már elhatározott fel
adását. Ezzel megkönnyítette a magyar hadsereg felső-magyarországi visszavonu
lását, s megakadályozta azt is, hogy a vár ostromával elfoglalt császáriak a Komá
romot ostromló csapatok segítségére siessenek.158 

• 155 Staatsarchiv Wien, Kabinets Archiv. Geheim Akten. Urtheilund Votum Informatum. Fase. VIII. N°. 403. 
156 Vámbéri/ Ármin: Küzdelmeim. Bp., 1905. 62. o. 
157 Idézi: Steier Lajos: Haynau és Paskievics. I. k. 23. o. 
158 Idézi: Dr. Óváry Avary Károly: Báró Mednyánszky Cézár emlékezései és vallomásai az emigrációból. Buda* 

peet, 1930. 36. o. 
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MŰHELY 

BENCZE LÁSZLÓ 

Wolfram Wette 
GUSTAV NOSKE 

Eine politische biographie 

(Drösle Verlag, Düsseldorf, 1987. 876 o.) 

Éveket igénylő, aprólékos gyűjtőmunka és összegzés után Wolfram Wettének még várnia 
kellett 1984-ben lezárt, terjedelmes kézirata megjelenésére. A freiburgi Hadtörténelmi Kuta tó
intézetben lezajlott munkahelyi megbeszélésről a szerző finoman csak így emlékezik meg; 
„Noske még ma is v i tákat vált k i . " A kitűnően megírt könyvet és az intézetvezetői előszót 
összehasonlítva semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy Wette a kézirathoz fűzött megjegyzé
sek közül nem mindent ve t t figyelembe, s különösen ragaszkodott Gustav Noske hadügyminisz-
teri tevékenységét érintő megállapításaihoz. Az eredmény azt igazolja, hogy Wette esetében is 
az alkotói objektivitás győzött. Dr. Günther Roth ezredes előszava utal a szerző következetes
ségére, de arra is, hogy mint az intézet vezetője, a nézetkülönbségek ellenére támogat ta a könyv 
megjelenését: „...Befejező értékelésében a szerző sajnálatos módon (sic!) azt állapítja meg, hogy 
az akkoriban kormányzó többségi szociáldemokratákból hiányzott az az erő és a bátorság, 
hogy a belső átalakítás offenzív és mélyreható politikájával tartósan kihúzzák a talajt a konr 
zervatív vezető elit alól. Ebben a mulasztásban látja a társfelelősséget a weimari köztársaság 
mintegy előre programozott bukásáért és a világhatalom újbóli megszerzésére törő újabb német 
kísérlet előkészítéséért. Az olvasó és a tudomány arra kapot t felszólítást, hogy a szerző e provo
káló állításával elmélyülten foglalkozzék." 

Wet te objektivitása óriási forrásbázison nyugszik. A koblenzi, a freiburgi, a bad-godesbergi, 
a karlsruhei, a müncheni, a karl-marx-stadti, a hannoveri és nyugat-berlini levéltárak iratainak 
tömegén kívül át tekintet te a parlamenti ülések és pártkongresszusok jegyzőkönyveit, Noske 
fellelhető és azonosítható cikkeit és tanulmányait , továbbá több, mint 200, a témával foglalkozó 
könyvet és kiadványt . Noske életrajzának megírása közben három lényeges eseménysort köve
t e t t szinte lépésről-lépésre: a német militarizmus, a reformista szociáldemokrácia és a német 
munkásmozgalom baloldali szervezeteinek belpolitikai tevékenységét, és azt, hogy milyen mód-
szereket használtak a hatalomért folytatott harcban, elsősorban a német hadsereg 1918 novem
beri összeomlása után. Noske kulcspozíciót tö l tö t t be a legneuralgikusabb időszakban, 1918 
vége és 1920 márciusa között, s döntéseivel határozott befolyást gyakorolt az első világháború 
utáni német történelem alakulására. Döntései jellemzésére elegendő idézni I I . Vilmos véleményét 
a szociáldemokratákról, így Noskéról is. Az első világháború előtt még így dörgött : „Ez az embterr 
horda nem érdemli meg, hogy németnek nevezzék!" A gárda újoncainak potsdami eskütételén 
pedig: „Esküt te t te tek Nekem! Ez azt jelenti, gárdám fiai, hogy most már az Én katonáim 
vagytok. . . Nektek csak egyetlen ellenségetek lehet, az É n ellenségem. A mostani szocialista 
üzelmeket figyelembe véve előadódhat, hogy azt parancsolom nektek, lőjétek le. . . saját rokonai
tokat , bátyátokat , sőt szüleiteket... akkor is zokszó nélkül kell követnetek parancsaimat!" 
Wet te leírja, hogy 1922-ben azonban már úgy nyilatkozott, a császárság restaurációjakor a 
Noskéhoz hasonló embereket kell a vezetésbe állítani, pedig éppen ő volt az, aki a Reichstag 
utolsó, 1918 októberi ülésén a leghatározottabban sürgette I I . Vilmos lemondását. 

Wet te részletesen tárgyalja a későbbi „Bluthund", a „Véreb" családi környezetét, ifjúkorát, 
autodidakta módon folytatott tanulmányait és kezdeti újságírói működését. Bemutatja, hogy 
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Noske, szorgalma, tehetsége és karrierizmusa jutalmául, nemcsak parlamenti mandátumhoz 
jutot t , hanem nevet is szerzett magának a szociáldemokraták előtt korábban alig ismert katona
politikai kérdések szakszerű megközelítéseivel. Az 1907-es ún. „hottentotta-választásokat" 
követő, felfokozott soviniszta légkörben pedig Noske volt az első, aki pártja nevében hitet t e t t 
a német nacionalizmus, a német imperializmus és a hadsereg támogatása mellett. Míg Kari 
Liebknechtet börtönbe zárták kritikus hangvételű „Militarizmus és antimilitarizmus" című 
brosúrájáért, addig az ifjú képviselő szűzbeszéde sikert ara tot t a jobboldal körében. Wet t e : 
„Noske számára lényegében véve vitán felül állt, hogy Németországnak fegyveres erővel kell 
rendelkeznie, ugyanakkor a költségvetés elutasításával ti l takozott az ellen, hogy a hadsereget a 
szociáldemokrácia ellen bevessék, amivel I I . Vilmos a potsdami újoncok előtti hírhedt beszédé
ben fenyegetőzött. Ez azt jelenti: Noske teljes egészében akceptálta a haderő védelmi funk
cióját, méghozzá nem a szociáldemokraták elképzelte jövőbeli államban, hanem már a jelen
ben, a császári Németországban. Ez t a konzekvens álláspontot, amely Noske reformizmusát 
jelezte, félreérthetetlen módon képviselte : .»Igazából mi a jelennel, a jelenlegi állammal számo
lunk. És a jelen állama ... mindenekelőtt felfegyverzett népet jelent ... Kívánjuk, hogy Német
ország hamarosan felfegyverzett legyen, kívánjuk, hogy az egész német népet érdekeljék mind
azon katonai intézmények, amelyek hazánk védelméhez szükségeseké". Wet te ugyanit t kiemeli 
még Noske beszédének két részletét, hogy érzékeltesse későbbi állásfoglalásainak, sőt döntései
nek eredetét. Elsősorban a militarizmus igen leegyszerűsített, igen formális, noskei meghatáro
zását érdemes szemügyre venni: „A militarizmus elutasítása még messze nem elutasítása a fel
fegyverzet tségnek... Amit mi a militarizmusban le akarunk küzdeni, az a szükségtelen drill, 
a katonák nyúzása, a tisztikar kasztszerű elzárkózása és a hadseregnek, mint hatalomnak, mint 
a tulajdonos osztályok túlerejének használata a tulaj donnélküliekkel szemben." 

Egyetlen szót sem ejtett ki a német ipari- és katonai vezetés hegemonisztikus igényeiről, ame
lyek nemcsak az európai szárazföldet, hanem a világtengereket, a legtávolabbi országokat is 
érintették, s amelyek hallatára a többi rabló nagyhatalom eszeveszett fegyverkezésbe kezdett , 
hogy megakadályozza az új hódító zsákmányszerző törekvéseinek sikerét. Ehelyett nacionaliz
mussal lepte meg Noske a hallgatóságot, s ez a hang más volt, mint a szociáldemokraták hatá
rozatai a népek békéjéről, a nacionalizmus elítéléséről, a proletariátus nemzetközi összefogásá
ról. „A hadügyekkel kapcsolatos álláspontunk adot t a nemzeti elvről kialakult felfogásunkban. 
Követeljük minden nemzet függetlenségét. Ez azonban azt jelenti, hogy súlyt helyezünk rá, 
hogy a német nép függetlensége is biztosítva legyen. Magától értetődően az a véleményünk, 
hogy átkozott kötelességünk és kötelezettségünk arról gondoskodni, hogy semmilyen más nép 
ne szoríthassa falhoz a német népet!" Liebknecht figyelmeztetése a felkorbácsolt soviniszta lég
körben nem talált meghallgatásra a párt vezetésében. Bebel és társai megtagadták korábbi ellen
zéki politikájukat, és védelmükbe vették Noskét a felháborodott szociáldemokrata sajtóval 
szemben. Wet te idézi Bebelt: „Noske teljesen elvhű", s utána megjegyzi, hogy „.. .ettől a német 
nemzeti érdekálláspont hangsúlyozásától, amely a szociáldemokráciában is a fennálló állam egyre 
erősebb elismerését jelentette, egyenes út vezetett az 1914-es hadi költségvetés elfogadásához és 
az 1914—1918 közötti háborús politikához." A szerző megállapítása helyes. Hozzá kell fűzni, 
hogy a szociáldemokrata pártvezetés éppen a nacionalizmus segítségével akarta növelni tömeg
bázisát, „ami több, mint bűn, hiba" volt. A demokráciát lábbal tipró, elsősorban a kelet-elbai 
junkerek számára kedvező, háromosztályos választójog mellett a parlamenti mandátumokat 
fetisizáló német szociáldemokrácia 1907 után feladta a I I . Internacionálénak a háború elhárítá
sáról, vagy a háborús válságnak forradalomra való kihasználásáról szóló határozatait . Hiába 
sikerült 1912-ben a korábbi 43 képviselő helyett 110-et küldeni a parlamentbe, s hiába vált a 
párt az országgyűlés legerősebb frakciójává, a pártvezetés a nacionalizmustól, a sovinizmustól 
elvakított választó tömegek foglyává vált . A háború kirobbantásáért, s így a katasztrófáért is 
felelősség terheli a szociáldemokrata honatyákat, mivel nem álltak a háborúellenes mozgalom 
élére, s ezt Wet te erősebben hangsúlyozhatta volna. Náluk messze előrelátóbb volt az agg 
Bismarck. Röviddel 1898-ban bekövetkezett halála előtt megjósolta, hogy Németországot húsz 
év múlva újra olyan katasztrófa fogja sújtani, mint I I . Frigyes halála u tán húsz évvel egyszer 
már sújtotta. Jena és Auerstadt meg fog ismétlődni — mondta —• s ez egyedül az ostoba poli
tikusoknak köszönhető. A kül- és belpolitikában hibát hibára halmozó I I . Vilmosra és dúsgazdag 
homoszexuális környezetére gondolt, amelyből később híressé-hírhedetté vált a Saar-vidéki 
nagyiparos Karl von Stumm-Halberg, továbbá XV. Hans Heinrich Pless, I I . Maximilian Egon 
zu Fürstenberg és Philipp zu Eulenburg-Hertefeld hercegek, vagy Kuno von Moltke tábornok 
és néhány más, elvakultan hataloméhes személyiség. Ők azok, akik hallatlan politikai és gazda
sági befolyásukkal kergették Németországot az összeomlás felé. Ezzel a I I . Vilmossal és ezzel 
a mohó környezettel kötöt t végső soron politikai fegyverszünetet a Bebel halála u tán párt
elnökké választott Friedrich Ebért befolyására a pár t parlamenti frakciójának nagyobb része. 
A szarajevói merénylet idejére az éles hangú viták mögött olyannyira megerősödött az együtt
működés, hogy a hadi hitelek megszavazása előtt I I . Vilmos a letartóztatások helyett célul 
tűzhette ki a szociáldemokrata képviselők megnyerését. 1914. augusztus 4-én mindenki elfogadta 
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a háborús költségvetést, még a Liebknecht vezette 14 fős baloldali csoport is. A pártfegyelmin 
kötelezte erre. 

Wette a Noske életrajzhoz ragaszkodva elsősorban főszereplőjével mondatja ki a jobboldali 
pártvezetés véleményét, holott Ebért , Philip Scheidemann, Eduard David, Albert Südekum é4 
a többiek csaknem hasonló módon nyilatkoztak: az orosz „fenyegetés" hamis érve mögé bújva 
támogat ták a háborút. Már nem védelemről, már harcról volt szó. Noske írja: „így hát a háború 
országunkban van. Valamennyiünket egyetlen kérdés foglalkoztat most: akarunk-e győzni? 
És válaszunk így hangzik: Igen!.. . ebben a pillanatban valamennyien érezzük a kötelességün
ket, hogy mindenek előtt az orosz kancsuka-uralom ellen kell harcolni. Németország asszonyai 
és gyermekei nem lehetnek az orosz bestialitás áldozatai, a német föld nem lehet a kozákok 
zsákmánya... Ezért védelmezünk ebben a pillanatban mindent, amit a német kultúra és német 
szabadság (sic!) adot t egy kíméletlen és barbár ellenséggel szemben." Wette ügyesen leplezi le 
a szólamokat, mert rövidesen a Baralong angol segédcirkáló és egy német tengeralattjáró közti 
összecsapás ürügyén — a Baralong kapitánya rálövetett a vízben úszkáló német hajótöröttek
re — ismét Noskét idézi, aki ezúttal az angol barbárságról, bestialitásról szónokolva ara tot t óriási 
sikert a parlament mindkét oldalán. A szólamok a szociáldemokrata pártvezetés elkötelezettségét 
voltak hivatva bizonyítani a militarista körök felé, egyben a párt által befolyásolt munkás tö
megek háború ellenes mozgalmainak leszerelését is szolgálták. Noske: „Hadseregünk és flottánk 
katonái nagyrészt a mi körünkből származnak, a mi politikai és szakszervezeti iskoláinkon neve
lődtek, és tudjuk, hogy hűséges kötelességtudattal vívják harcukat egzisztenciájukért és gyer
mekeik jövőjéért . . ." Utolsó két mondata azonban már messze túlhaladta a kettős cél szolgá
latát , s Wet te helyesen te t te , hogj r idézte. Noske még a militarista köröket is meglepte, amikor 
— természetesen a jobboldal viharos tapsától kísérve — közvetve a tengeralattjárók korlátlan 
bevetését követelte: „...Tengeralattjáróink legénységétől, amelyet csodálunk, tilos elvárnunk, 
hogy tétlenül tűrje a gyáva gyilkossági kísérleteket. Bízom flottánkban és flottánk vezetésében, 
hogy felismerik az alkalmakat olyan érzékeny csapások mérésére, amilyeneket nekünk kívánnunk 
kell . . ." 

A szerző kíméletlen ridegséggel követi főszereplőjének 1914—1918 közötti újságírói és képvi
selői működését. A napi gyakorlat jellemzői közül kiemeli, hogy Noske ellenezte párt iának a 
háború idején falvetett valamennyi reformkövetelését, még erősebben alkalmazkodott a fenn
álló társadalmi viszonyokhoz, sürgette az újabb és újabb hadihitelek megszavazását — meg* 
szállottan hirdette, hogy Németország védelmi hadműveleteket folytat —, s élharcosa volt 
a háborúellenes baloldallal való leszámolásnak. A szerző érzékletesen mutat ja be Noske meg
könnyebbülését, amikor 1917-ben a párt balszárnya megalakította a Független Szociáldemok
ra ta Pártot . E t tő l kezdve az Ebér t vezette Többségi Szociáldemokrata Pár t belső vitáktói 
mentesen t a r tha to t t ki I I . Vilmos és a militarista körök politikája mellett, a háború utáni idő^ 
szakra pedig célul tűzhette ki a forradalmi változások elvetését, illetve a társadalmi viszonyok 
kontinuitásához való ragaszkodást. 

Noskénak a hatalomhoz a kiéli matrózlázadás nyi tot t u ta t . 1918 október végén a német fő
parancsnokság be akarta vetni a flottát, hogy egy utolsó győzelmet kicsikarva kedvezőbb fel
tételekkel köthessen békét. Ekkor a hadsereg legforradalmibb erői Kiéiben összpontosultak. 
A katonák a helyi munkásokkal közösen tömegtüntetést szerveztek, kiszabadították a bebör
tönzött tengerészeket, november 4-ére minden hadihajóról elkergették a tiszteket, a városban 
pedig kikiáltották a munkás- és katonatanácsok hatalmát . Másnap Hamburgban, Lübeckben és 
Brémában, 6-án Lipcsében, Hannoverben és Stut tgartban, 7-én Münchenben és Braunschweig-
ben győzött a forradalom. Berlinben 9-én általános sztrájkkal kezdődött a mozgalom, majd 
a tüntető tömeghez a katonaság is csatlakozott és megszállták a pályaudvarokat, a rendőr
főkapitányságot, a Reichstag épületét, a városházát. Délután Karl Liebknecht kikiáltotta 
a szocialista köztársaságot, Scheidemann pedig a szabad német köztársaságot követelte. Proletár- > 
vagy polgári diktatúra lesz-e, ez volt a novemberi napok kérdése. A választ a következő hetek
nek, hónapoknak kellett megadniuk. 

Wet te pontosan követi az eseményeket, leírja a forradalom kirobbanását meghatározó tömeg
hangulatot; a militarizmust, a háborút megtestesítő, császárhű tisztikar elleni gyűlöletet, s a 
következményt is, a hadseregen belüli új hatalmi szervek, a katonatanácsok létrejöttét. Bővebberi 
is kitérhetett volna azonban a forradalom egyéb okaira : a háborús veszteségekre, a korábban is 
nyomorgó munkáscsaládok hihetetlen nélkülözéseire, például a napi 160 g, fűrészport és répát 
tartalmazó „vegyes" kenyérre, 25 g értéktelen tápértékű kolbászra, 10 g lekvárra, 7 g margarin
ra, amivel szemben kirívóan ha to t t a háborús gazdagok irritáló jóléte. Kitérhetett volna I I . Vil
mos portréjának megrajzolására is, például arra, hogy a hivatalos lemondás helyett egyszerűen 
megszökött, és november 10-re virradóra egy holland őrszobán vár ta meg bebocsáttatását és a 
rangjához illőnek t a r to t t ellátás biztosítását. Méltóság nélkül lépett ki a történelemből, s ké
sőbb is jobban érdekelte nyugdíja nagysága, mint Németország sorsa. Wette figyelmét ugyan
akkor helyesen köti le az ország jövőjét eldöntő útválasztás egyik legfontosabb kérdése: legi-r 
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timálja-e az ú j , a többségi szociáldemokraták által vezetett kormány a császári hűséghez ra 
gaszkodó, s a forradalmi katonatömegektől elutasított tisztikar parancsnoki szerepét a Köztár
saság első napjaiban ? 

Átmenetileg Ebér t lép elő főszereplővé, aki a I I . Vilmos szökése előtti napon hallgatólagosan 
elfogadta Hindenburgnak a nyugati hadsereghez kiadott parancsát az elöljárói hatalom fenn
tartásáról, s megbízta az OHL, a Hadsereg Legfelsőbb Parancsnoksága irányítóit a ka tonák 
hazaszállításának megszervezésével. Wet te azonban vitatja, hogy a közvetítő Wilhelm Groener 
altábornagy és Ebér t között „pak tum" jö t t volna létre. Szerinte ez legenda, hiszen a paktumot 
nem „két egyenrangú és mindegyik oldalon szuverén hatalmi centrum" kötöt te meg. Az OHL-t 
egy megvert hadsereg és az esküjét megtagadó katonatömegek vezetőjének tart ja, míg a kor
mányt , az új birodalmi hatalmat egy statikusan felfogott irányító képességgel ruházza fel, ami 
ekkor, a forradalmi fellendülés idején még nem létezett. Abban azonban igaza van, hogy Groener 
a megegyezéssel két célt követe t t : „ . . . egy katonai-pragmatikust és egy hatalompolitikait. 
A pragmatikus abban állt, hogy Groenernek el kellett ismernie az új helyzetet és együt t kellett 
működnie az új birodalmi vezetéssel, de el akar ta fogadtatni, hogy csak az OHL képes a front 
serege szervezett hazaszállításának nehéz technikai problémáját megoldani, s megakadályozni 
a katonatömegek tervszerűtlen visszaáramlását a birodalomba. A hatalompolitikai elgondolás 
hosszabb távra szólt: az OHL-t és vele a tisztikart a visszaszállítási megbízással nélkülözhetet
lenné tenni, hogy adot t időben újra elnyerhesse hatalmi pozícióit, s a német katona- és belpoliti
kára ismét befolyást gyakorolhasson." Wette néhány oldallal később arról tudósít, hogy a kor
mány helyébe lépő Népmegbízottak Tanácsában miképpen akadályozták meg Ebért vezetésével 
a többségi szociáldemokraták a militarista tisztikarral szembeállítható „Néphadsereg" felállí
tását a baloldali tanácstagok kiszorítása segítségével. „A Népmegbízottak Tanácsának ez a 
politikája — írja — a monarchista tisztikar hatalmának restaurációjával fenyegetett, ahelyett , 
hogy megtörte volna." A Groenerrel kötöt t megállapodás is egy konzekvens politika része volt 
tehát . E gyakorlatot reprezentálta Noske Kiéiben, ahol a matrózok követelései mellé állva meg
szerezte magának a tanácselnöki pozíciót, majd Ebér t jóvoltából a kormányzói megbízatást. 
A szerző bizonyítja be, hogy a Többségi Szociáldemokrata Pár t vezetése a forradalom kezdetétől 
a forradalom elhárítását tekintet te fő feladatának, s nem — a társadalmi viszonyok átalakításáért 
küzdők élén — a reakció legfőbb bázisa, a militarista körök elleni kérlelhetetlen harcot. Ez a poli
t ikai irányvonal egyenes folytatása volt a hottentotta-választások „utáni pálfordulásnak, a 
szavakban" hirdetet t osztályharc mögötti „Burgfrieden"-nek. A könyv igazából a kiéli esemé
nyektől válik sodróvá, hiszen Noskét kivételes energiája és az ellenforradalomhoz fűződő vonzal
ma ettől kezdve különbözteti meg a szociális kérdéseket még mindig hangsúlyozottabban emle
gető vezető társaitól. Noske egyértelműen polgári „rendet" akart , méghozzá professzionalista 
katonákkal megteremtett rendet, saját osztálya tagjainak céljaival szemben. Hozzáértése, ka
tonai összeköttetései mia t t rövidesen nélkülözhetetlenné vált az ugyancsak „rendet", polgári 
diktatúrát akaró Ebért , Scheidemann és más jobboldali funkcionáriusok számára. Kiéiben 
azonban Noske még politikai eszközökkel fékezte meg a forradalmi lendületet, s ez bizalmat 
keltett személyével és törekvéseivel szemben. Első lépésként megfosztotta a munkás- és katona 
tanácsot a radikális változásokat követelő tömegbázistól. A Vörös Gárdába jelentkező, illetve 
a velük szimpatizáló matrózok nagy részét leszerelte és hazaküldte. Ugyanakkor helyüket hiva
tásos katonákkal, tiszthelyettesekkel és fedélzeti tisztekkel — utóbbi is tiszthelyettesi rang — 
töl töt te fel, s ezt a rendbiztosító alakulatot egy 1912-ben alakult katonai egylet nevével „vas-
dandár"-nak keresztelte el. Wette szerint ezek a hivatásos katonák féltették az egzisztenciájukat 
a forradalmi változásoktól, Noske megígérte számukra a tiszti előléptetés lehetőségét, tehát 
függtek Noskétól, a katonák és matrózok pedig közülük valóknak érezték őket és bíztak ben
nük. Ez a réteg kiváló eszköz lett a társadalmi kontinuitás védelmére, a forradalmi lendület 
lefékezésére. 

A felfegyverzett népet reprezentáló „Néphadsereg" felállításának igénye a X I X . század máso
dik felétől a szociáldemokrácia követeléseinek egyike volt, s a császári Németország legerősebb 
hatalmi bázisa, a reakció vezetése a la t t álló hadsereg ellen irányult. A forradalom új vezető 
szerve, az átmeneti kormány helyébe lépő és fele-fele arányban többségi- és független szociál
demokratákból álló Népmegbízottak Tanácsa, majd a parlament funkcióját gyakorló első biro
dalmi tanácskongresszus törvényt is fogadott el létrehozásáról. E „hamburgi pontok" néven is 
nevezett törvény ellenkezett Ebért , Scheidemann és más jobboldali pártvezetők nézeteivel, mert 
végrehajtása szamukra ellenőrizhetetlen, baloldali, radikális folyamatok felgyorsulását eredmé
nyezhette. Noske Kiéiben bebizonyította képességeit a forradalom lefékezésével, az új hatalmi 
szervek vezetésének kisajátításával, a társadalmi kontinuitáshoz ragaszkodó erők ún. „forradal
m i " osztagokká szervezésével. A kiéli kormányzónak ezért karácsony másnapján Berlinbe kel
lett utaznia, ahol megkapta a hadügyi nópmegbízotti feladatot. Egy, a „vasdandárhoz" hasonló 
alakulat felállításához azonban a fővárosban hiányoztak a feltételek, sőt a berlini „Népi Tenge
részhadosztály" a katonai reakció elleni harc egyik legfontosabb szerve volt. Noske és Ebér t 
ezért új katonapolitikai elképzelést dolgozott ki. Wet te cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy az évt i 
zedekig szinte tabuként kezelt híresztelések az 1918 végén fellépő bolsevista veszélyről hazugsá-
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gok voltak, de kiváló manipulációs lehetőséget nyújtot tak az egész forradalmi baloldallal való 
leszámoláshoz. Noske már január első napjaiban „.. .nem ta r to t t a járhatónak a Néphadsereg
törvény által előírt u t a t — írja —, hanem már korábban eldöntötte — minden reformgondolatot 
elvetve és a »hamburgi pontokat« teljesen dezavuálva —, hogy lehetőleg rövid idő ala t t egy 
önkéntes hadsereget kell felállítani. Ennek csak egyetlen kritériummal kellett rendelkeznie: 
bevetési képességgel a kormány szolgálatában. í gy érthetővé válik a tény, hogy már a kormány 
által kiadott »önkéntesek előre* felhívást megelőzően gátlások nélkül támogatot t minden tisztet, 
függetlenül a nézeteitől, ha abban a helyzetben volt, hogy harcképes csapatot tudo t t felállítani 
és vezetni. Számára egyedül az alakulat használhatósága számított, a fegyelmezettsége és kato
nai kiképzettsége, ezért lesöpört az asztalról minden, a hagyományos katonai alapelveknek 
ellentmondó gondolatot és követelést. , ." 

Noske azért utasí totta el a „Néphadsereg-törvény" kihirdetése u tán spontán létrejött köztár
sasági alakulatokat — fejtegeti a szerző —, mert először kételkedett katonai képességükben, 
másodszor el akarta kerülni, hogy a szabadcsapatok és a Néphadsereg egységei között konkur-
renciaharc robbanjon ki. A gondolatot azonban tovább lehetett volna folytatni a leglogikusabb 
következtetés felé: Noskenak szilárdan kézben ta r tha tó csapatokra volt szüksége a baloldallal 
való leszámoláshoz, a spontán módon szervezett köztársasági erők pedig nem voltak számára 
megbízhatóak, mint ezt a berlini Népi Tengerészhadosztály magatartása is bizonyította. Wette 
ugyanakkor leírja Ebér t és Noske január 4-i szemléjét a Berlin közelében fekvő zosseni táborban, 
ahol a látványtól felkészültnek érezhették magukat a csapásra. Provokálták tehát a baloldali 
erőket, majd január 11-én és 12-én a régi hadsereg alakulataival leverték őket. Bizony igaza 
van a szerzőnek: I I . Vilmos csak szavakban dörgött az ellenzékkel szemben, a jobboldali szociál
demokraták azonban lövettek. I I . Vilmos katonáival a saját osztályuk tagjai ellen. 

Megkezdődött tehát az erőszak eszkalációja. Noske védőszárnyai a la t t gyorsan teret nyertek 
az ellenforradalmi reakció prominens képviselői: Walter Lüt twitz tábornok, a Kapp-puccs 
egyik szervezője, Waldemar Pabst , a két kommunista vezető Rosa Luxemburg és Karl Lieb
knecht gyilkosa, a két leghírhedtebb különítmény parancsnoka, a nép nyelvén Noske-gárdisták 
Wilfried Loewenfeld és Hermann Ehrhardt , továbbá a porosz hadügyminiszter Walther Rein
hardt , akinek katonái, saját szavai szerint „a legnagyobb brutalitással i r tot ták a felkelőket", 
azután Noske adjutánsa Wilhelm Canaris, a gyilkos Pabst segítőtársa és oldalakon lehetne még 
sorolni a következő években, évtizedekben fontos szerepet játszó személyeket. Wette lényegre 
törő portrékat rajzol róluk, bemutatja kapcsolataikat, majd törekvéseiket, hogy Noske háta 
mögött miképpen formálták saját elképzeléseiknek megfelelően a hadügyi apparátus munkáját, 
miközben a szociáldemokrata civilt hagyták az erőskezű főparancsnok szerepében tetszelegni. 
Noske kérlelhetetlennek mutatkozot t a baloldal elleni harcban, de a szerző szerint ebben nem
csak a „véreb" feladatának tudatos vállalása lelhető fel, hanem a függés is az általa vezetett 
t isztikartól: semmiképpen sem akarta gyengeséggel kompromittálni magát előttük. Az ő paran
csainak megfelelően fojtották vérbe a brémai, majd a bajor tanácsköztársaságot, az ő utasítása 
értelmében lőttek a különítményesek március elején a berlini Alexander-platzon békésen tüntető 
tömegbe, amit március 16-ig ta r tó súlyos harcok követtek. Az eredmény: a harmincéves háború 
óta nem halt meg annyi német polgár a német zsoldosok kezétől, mint 1919 tavaszán. A zsoldot 
pedig Ebért , Scheidemann, s kiváltkép Noske fizette. 

Wet te a marxista történeti irodalomhoz csaknem hasonlóan ítél-ítélkezik Noskéról, de a 
biográfia belső szabályai szerint a főszereplő személye esetenkint fontosabb, mint más lényeges
nek tűnő összefüggések. Tény, hogy az erőszaknak hatása volt a Független és a Többségi 
Szociáldemokrata Pá r t közötti szakadás időleges visszafordíthatatlanságára, s ezen sem Kari 
Kautsky, sem Eduard Bernstein fellépése nem tudot t változtatni. Tény az is, hogy Noskenak 
meg kellett buknia ahhoz, hogy a közeledés megkezdődjék. A fegyverekkel kivívott győzelmek 
azonban nem hozták meg a politikai stabilitást. A munkanélküliek száma országosan egymillió 
fő volt, Berlinben magában 250 000; a háború, a vereség, és a blokád áruhiányhoz, pénzügyi 
csődhöz, a munkásosztály nyomorához, a kis- és középpolgárok tömegeinek tönkremenéséhez 
vezetett. Mindennaposak voltak a sztrájkok, a tömegtüntetések, a gyűlések, éledezett a kalandor 
nacionalista irányzat, amihez a Noske és elvbarátai által újjáélesztett militarizmus jelentős 
támogatást nyújtott . Nincs teljesen igaza tehát Wettének, hogy az erőszak és a régi katonai 
elittel kötöt t szövetség elvetése lett volna az a döntő ok, ami miat t százezrek hagyták el a 
Többségi Szocialista Pár to t és léptek át a függetlenekhez, sőt a kommunistákhoz. A fenti érvhez 
hozzá kell fűzni, hogy az Ebért—Scheideman—Noske-féle vezetés nem tudot t hihető programot 
adni a gazdasági és egyben politikai stabilizációhoz, csak a régi rend változatlan továbbélését 
ígérhette, ígérte meg a korábbi osztályharcos, több társadalmi igazságot követelő program 
helyett. Mind a független szociáldemokraták, mind a kommunisták felismerték a mélyreható 
változások szükségességét, s bár eltértek egymástól fogalmazásaikban, nem a társadalmi kon
tinuitásra törekedtek. Ez is a jobboldali szociáldemokrácia befolyásának lényeges csökkenését 
okozta. Ebben az értelemben kevésbé fogadható el, hogy a párt 1917-ben kezdődő és öt évig 
ta r tó szakadásáért, az „Irrweg"-ért, a tévútért szinte egyforma felelősség terhelné mind a függet
leneket, mind a többségieket. Az előbbiek háborúellenessége 1917-re erősödött meg oly mérték -
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ben, hogy önállóan léptek fel a Németországot fenyegető katasztrófa elhárítása érdekében. Pedig 
három évvel korábban, 1914 szeptemberében Moltke tábornok már kijelentette I I . Vilmosnak, 
hogy a háború elveszett. A baloldal a késői felismerés ellenére reálisabb alternatívát kínált a 
fronton harcoló százezrek megmentéséhez, az összeomlás elkerüléséhez, míg a többségiek szinte 
az utolsó pillanatig ki tar tot tak a katonai megoldás mellett. A szakadásért tehát a legsúlyosabb 
felelősség terheli az Ebért—Scheidemann—Noske-féle pártvezetést. Abban azonban igaza van 
Wettének, hogy a militarizmus feléledéséért 1919-ben már nem Noske az egyedüli bűnös, még 
akkor sem, ha őt kiáltották ki bűnbaknak, hanem vele együtt politikus társai is. Ebből az az 
egyértelmű következtetés adódik, hogy az előbbi „Irrweg", a tévút további eseményeiért a 
Többségi Szociáldemokrata Pár t vezetőségét terheli a legsúlyosabb felelősség. Nem is akarja 
ezt a szerző elmosni, de bizonyos kiegészítésre szorul az a kijelentése, hogy ,,...ez a szakadás 
jelentősen csökkentette egy szociális demokrácia felépítését", tehát egy militarista befolyás 
nélküli állami életet, hiszen a megítélés a történelmi bűn, sőt hiba csaknem formális megosztá
sára utal. 

A militarista körök erejének növekedése elé az Ebért—Scheidemann—Noske-féle vezetés 1919 
folyamán lényegében semmilyen akadályt nem állított — írja helyesen Wette —, bár Ebért 
1919 őszén már felismerte a jobbról jelentkező veszélyt. A megalázó, rabló jellegű versaillesi 
szerződés, kiváltképp azonban annak a német hadsereg radikális csökkentéséről szóló cikkelye 
megfosztotta a katonai elitet a kivívott önálló hatalmi bázistól, az erő tervezett felhasználásától, 
sőt tízezreket a puszta egzisztenciától is. A nacionalista hullám magasra csapott, a militarista 
propaganda középpontjába a szerződés elleni tiltakozás került, megszületett a hadsereget hátba
döfő, a szociáldemokraták vezette forradalom hazug legendája, s a gazdasági-politikai válság 
előidézéséért, a nyomorért minden felelősség a köztársaság nyakába zúdult. Ennek a nacionalista 
hullámnak a hordaléka volt az 1920 márciusi ún. Kapp—Lüttwitz-puccs, amelyhez a fegyveres 
erőt a forradalmi baloldal ellen a többségi szociáldemokraták utasítására felállított és bevetett 
különítmények adták. A szerző részletesen ismerteti mind az előkészítést, amit Noske az infor
mációk ellenére nem vet t tudomásul, mind a puccs lefolyását, amit a korábbi harcokban szétvert, 
fegyverekkel terrorizált német munkásosztály általános sztrájkja tör t meg. Noskénak mennie 
kellett, s ettől kezdve csak perifériális politikai szerephez ju to t t . Wette még végigkíséri életét, 
s tőle tudjuk meg, hogy 1933 májusáig hannoveri tar tományi vezető volt. A többi szociáldemok
ra ta politikus letartóztatásával egyidejűleg Hermann Göring fogadta a vérebet: „...szépszerével 
elválhatnánk. Egy olyan férfit azonban, mint ö n , nem küld el az ember, ö n az egyetlen a koráb
biak közül, akinek a szolgálatait elismerjük. És ö n az egyetlen, aki nyugdíját teljes egészében 
mégkapja." 

Koncentrációs tábor helyett évente 7650 birodalmi márkát kapot t 1945-ig, ami nem volt túl 
sok, de Gusztáv Noske anyagi szükséget nem szenvedett. 

.Hasznos könyv Wolfram Wette életrajza Noskéról. Érdemes lenne magyar nyelven is ki
adni. 



FORRASKÖZLEMÉNYEK 

MOLNÁR ANDRÁS 

„A MAGYAR HONVÉDELEMRŐL..." 
Horváth Mihály kiadatlan írása 1846-hól 

A honvédelem reformjának ügye az egyik legkényesebb, s ezért legperiférikusab-
ban kezelt politikai kérdés volt a reformkori Magyarországon. Évtizedeken át mély 
hallgatás vette körül, és csak akkor kaphatott nyilvánosságot, amikor a vele össze
függő radikális reformkövetelések (törvény előtti egyenlőség, közteherviselés) is 
éles megvilágításba kerültek az 1840-es évek elején. 

Miután a liberális ellenzék a császári katonaságot a kormány ,,vak" eszközének 
tekintette, a nemesi felkelést pedig hasznavehetetlennek ítélte, egy „Nemzeti őr
sereg" felállítását hozta szóba. Zichy Ottó győri kezdeményezését felkarolta a Pesti 
Hirlap, s az ügynek pártfogója lett a tolnai és fejér megyei ellenzék radikális vezére, 
Perczel Mór is. 1842/43 folyamán a magyar liberális mozgalom balszárnya arra tett 
kísérletet, hogy a „nemzetőrség" követelését a megyék követutasításainak sorába 
iktatva a kérdést az országgyűlés, a törvényhozás elé vigye. A nemest — „nemte
lent" egyaránt magában foglaló nemzetőrség eszméje, ahol csak szóba került, heves 
vitát váltott ki. Mind a liberálisok, mind a konzervatívok felismerték, hogy e kér
dés több, lényeges követeléssel van összefüggésben; legszorosabban a köztehervi
selés elvével. A „vérrel adózó" nemesség konzervatív tábora nem kívánta sem a ne
mesi adózás bevezetését, sem a jobbágyság felfegyverzését, s a két felvetést egyszerre 
buktatta meg 1843 tavaszán, az országgyűlés „előestéjén". Némely megye ugyan 
elvben elfogadta a „nemzetőrség" (mint új típusú haderő) felállításának tervét, de 
kikötötte, hogy annak csak nemesek lehetnek a tagjai — ezzel gyakorlatilag a ne
mesi felkelés reformjához tért vissza.1 

Az 1843/44-es országgyűlésen azonban még ilyen változatban sem merült fel a 
„nemzetőrség" kérdése. A törvényhozás az ország honvédelmi rendszerének reform
ját elnapolta, csupán a városi polgárőrségek kötelező szolgálatáról született törvény
javaslat, így nem tekinthető véletlennek, hogy (miután a nemzetőrség ügye 1848-ig 
már nem került elő) a liberális ellenzék e polgárőrségekben látta ezután a független 
nemzeti haderő csíráját, és kísérletet tett a városi polgárőrségek átszervezésére. 
(E magyarosító törekvés nyomán állították fel pl. Pesten és Győrött nemesek és 
polgárok közösen a „polgári nemzeti őrsereg" századait.)2 

Horváth Mihály, az ifjú történetíró nagy munkában volt 1842 nyarán: „A ma
gyar honvédelem történeti vázlata" címmel akadémiai székfoglalóját írta. Az érte-

1 Minderről bővebben: Molnár András: „Nemzeti őrsereg" felállításának terve 1843-ből (Megjelenés alatt a Had
történelmi Közleményeknél) 

2 1848 márciusában végül is e polgári őrseregek képezték a magvát a felállítandó nemzetőrségnek, bár annak szer
vezését később kifejezetten akadályozta a „privilegizált kompániák" különállása. (V.o. Urbán Aladár: A nemzetőrség 
és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 63—67. o.) A „polgárőrség" intézményének reformkori történetével 
és 1848-as szereplésével (Kőszeg példáján keresztül) részletesen foglalkozik: Molnár András: A kőszegi polgárság fegy
veres testületei 1794—1848. In : Vasi Szemle, 1988. 1. sz. 75—88. o.; uő.: A kőszegi nemzetőrség 1848 márciusától 
decemberéig. In : Vasi Szemle, 1987. 2. sz. 184—209. o. A pesti polgárőrségről: Takáts Sándor: Kém világ Magyaror
szágon. Bp., 1980. 96—97. o., a győriről: Balázs Péter: Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején. 
Bp., 1980.166—167. o. 
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kezes ugyan már augusztus elejére elkészült, de 10 ívnyi terjedelmével elégedetlen 
volt a szerző, s ha ideje engedte volna, szívesen le is rövidítette, átdolgozta volna, 
hogy felolvasva még nagyobb hatása legyen.3 A Magyar Tudós Társaság tagjai 
1842. november 22-én végül is egy rendhagyó székfoglalót hallhattak. A történeti 
értekezés politikai célt is szolgált egyszersmind: a tudomány érveivel kívánta rá
irányítani a figyelmet az ország fennálló honvédelmi rendszerének tarthatatlansá
gára, s a célt egy „nemzeti vagy inkább polgári védhad-rendszer" megteremtésében 
jelölte meg.4 

Horváth Mihály törekvése, hogy elméletileg támassza alá az ellenzék reformter
veit, a megyékben folyó szervezkedést — végső soron a „nemzetőrség"-elképze-
lést —, a konzervatív körök ellenállása miatt nem járhatott teljes sikerrel. 1842 
decemberében barátjához, Toldy Ferenchez írt egyik levelében így számolt be a 
cenzúra közbelépéséről : 

„íme itt küldöm kívánságod szerint, megherélve székfoglaló értekezésemet. Úgy 
hiszem, most már nem lesz benne min felakadni a censornak —- s csak azt óhajtom, 
hogy minél elébb világot lásson. Szeretném minél elébb visszanyerni sajátsági jogát, 
mert bővebben kidolgozva szeretném kibocsátani akkorra, midőn a tárgy talán a 
törvényhozás által is felfogatik."5 

A „tárgy" azonban sem 1843/44-ben, sem később nem került a törvényhozás elé, 
s a kérdés „kényes" voltát mutatja, hogy még az értekezés „megherélt" változata is 
csupán három év elteltével, 1845 decemberében láthatott napvilágot a „Tudós Tár
saság" évkönyvében, amikorra már ismét teljes volt a közéleti csend a honvédelem 
reformja körül.6 A „megkésve és megszelídítve" kinyomtatott értekezésről névtelen 
recenzió jelent meg 1846 februárjában, a Budapesti Híradó c. hírlap „Irodalom és 
tudomány" rovatában.7 

A bíráló — néhány történeti tárgyú észrevétel után — ugyanúgy a jelenre fordí
totta figyelmét, mint Horváth Mihály: nézete szerint a nemesi felkelés, mint a „tu
datlan, afghanistani gyülevész had" képtelen ellátni feladatát, s szükség van az 
állandó hadsereg szakértelmére, mert a népnek addig nem lehet fegyvert adni a 
kezébe (addig nem lehet a „polgári védhad-rendszert" megteremteni), amíg nem 
került sor az előjogok felszámolására, az érdekegyesítésre. 

A bírálat megjelenése végre lehetőséget adott Horváth Mihálynak, hogy a válasz 
ürügyén megint felvethesse a honvédelem reformjának a kérdését. 

A Budapesti Híradó névtelen munkatársának jószándékú javaslataira reagálva 
írta meg az „Egypár szó a B. P. Híradó 319. és 320. számában közlött bírálatra" c. 
cikkét, mely — miután kinyomtatását a cenzúra nem engedélyezte — kéziratban 
maradt fenn.8 

Az írás bevezetőjéből kiderül, hogy mivel „hírlapjaink e tárgyat eddig egészen 
mellőzték", a szerző a nálánál „szakavatottabbakat" kívánja megszólalásra kész
tetni. Válaszcikkének első részében a bíráló történeti tárgyú észrevételeivel száll 
vitába, majd rátér fő mondandójára, az állandó hadsereg és az egész fennálló hon
védelmi rendszer (a székfoglalóban csak érintett) részletesebb bírálatára. Néhány 
jellemző állásfoglalása: a honvédelem terheinek elosztása aránytalan; az újoncozás 
során — a helyettesítés által -— „a legsúlyosabb polgári kötelesség mintegy törvé
nyileg tétetik a legszegényebb néposztályra"; az állandó hadsereget, mely a „kor
mány akaratának föltételetlen készségű eszköze lőn", a forradalmi mozgalmak, s 
a szabadéivűség elnyomására használják, ráadásul fenntartása iszonyú terhe az 
államháztartásnak. 

3 Márki Sándor: Horváth Mihály. Bp., 1917. 59. o. V. ö. Borús József: A szabadságharc honvédserege és hadmű-
letei 1848—1849. In : Borús—Andrássy: örökség. Kaposvár, 1974. 5—6. o.; Magyarország hadtörténete. 1. k. Bp., 
1984. 445. o. 

4 A székfoglaló erősen cenzúrázva megjelent: Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, 6. k. 298—376. o. és Horváth 
Mihály: Kisebb történeti munkái. I. k. Pest, 1868. 147—245. o. 

5 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár. Toldy Ferenc levelezése 279. Horváth Mihály Toldy 
Ferencnek Somlóvár, 1842. december 15. 

6 Fenyő István: A demokrácia történetirója (Horváth Mihály reformkori történetírásáról) In : «<?.: Haza és tudo
mány. A hazai reformkori liberalizmus történetéhez. Bp., 1969. 98. o. 

7 Budapesti Híradó, 1846. 319. és 320. szám. 
8 Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára. Quart. Hung. 1328. A szerző saját kezű fogalmazványa. (A kiadatlan 

kézirat H. M. hagyatékából 1879-ben került a Nemzeti Múzeum tulajdonába.) 
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A kézirat első lapja 

Horváth Mihály is elismeri, hogy szükség van az állandó hadsereg szakértelmére, 
de hozzáteszi: a katonaság csak egyik alkotóeleme legyen a honvédelem rendszeré
nek, mellette „álljon fel a polgári had, s erre alapíttassék a nemzeti védhadrend-
szer". Beismeri a szerző azt is, hogy ez nem közvetlenül elérhető cél (,,nagy átalaku
lásnak kell megelőznie"), s csak az a kívánsága, hogy (ha már a napi sajtó más kér
désekkel is van elfoglalva) „engedjük meg legalább a tudománynak, hogy magosabb 
célt is tűzzön ki elébünk" ! 

Horváth Mihály írásából végül is kitűnik, hogy közte és bírálója közt a fennálló 
honvédelmi rendszer megítélésében nincs alapvető nézetkülönbség, csupán a célok 
megjelölésében lát távolabbra, mint „pragmatista" bírálója. 

írásának értékét — radikális észrevételein túl — éppen az adja, hogy 1843 és 1848 
között ez volt az egyetlen (bár sikertelen) kísérlet a honvédelem reformja „állóvízé
nek" felkavarására, és mint ilyen, szerves előzménye 1848 katonapolitikájának. 
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EGYPÁR SZŐ A B.P. HÍRADÓ 319. ÉS 320. SZÁMÁBAN 
KÖZLÖTT BÍRÁLATRA 

A magyar honvédelemről írt történeti munkám névtelen bírálója annyi tudományt , s oly 
helyes felfogást árult el bírálatában, hogy csak megtisztelve érezhetem magamat általa azon 
figyelemmel, melyet csekély munkámra fordított; miért is neki ezennel őszinte, szíves hálát 
mondok. Nézeteiben, melyek általán véve oly helyesek, oly megtisztultak, hogy rajtok csak 
előítélet s elfogultság akadhatna fel, jobbára én is osztozom; s örömemre válik mondhatnám, 
miképpen a véleménykülönbség köztünk, ha egymást helyesen megértjük, igen kevés, vagy 
éppen semmi. Hogy állításaimmal i t t -ot t ellenkezni látszik, talán csak onnan származik, hogy 
munkámban vagy értelmemet nem fejeztem ki helyesen, vagy a munka céljához képest nézetei
met nem fejthettem ki elég világosan. Bíráló e gyöngéd kímélettel zárja be jeles észrevételeit: 
„önlábán álló férfiút a szabad szó nyilvánítása nem sértheti, s ismertető bírálatunk valóban 
nem is hozzá, hanem a nagyközönséghez van intézve." Engedje meg mindazáltal tudós bírálóm 
némely észrevételei fölött, melyekre állításaim vagy kifejezéseim adtak okot, nézeteimet bőveb
ben kifejtenem. Nem önvédelem végett szólalok fel; mert ha hibáztam, jól tudván, hogy errare 
humánum9 tudom tűrni a hibakimutatást s helyreigazítást; hanem felszólalok azért, mivel a 
tárgyat , melyről munkám s a bírálat szól, oly fontosnak tartom, hogy arról fölösleg alig szólha
tunk, kivált miután hírlapjaink e tárgyat eddig egészen mellőzték, s míg az alkotmányos és 
társasági élet minden nevezetesb kérdéseit többször is vi ta tás alá fogták, a honvédelem élet
fontosságú kérdését egyenesen, tudtomra még egyszer sem hozták szőnyegre. Örömmel ragadom 
meg ez okból az alkalmat szólanom a tárgyról, melyet avatot tabbak által megvitattatni hasztalan 
vár tam; s megkísértem kifejteni nézeteimet e kérdésre vonatkozó egynémely pontról, habár 
csak azért is, hogy erősebbeket ingereljek föllépni a küzdtérre. Mielőtt azonban e nézetek fejte
getésébe bocsátkoznám, némi régiségekre térek ki, melyekben bírálóm véleményem szerint 
tévedni látszik. 

Mind a honi, mind a görög írók szerint szabad nép volt a magyar, midőn mostani hazájába 
költözött. E szónak csak úgy van értelme, ha azt értjük alatta, hogy a magyar népnek egy osztá
lya sem volt, mely szolgajármot hordott, s némi jogokkal nem bírt volna. Az új haza elfoglalása 
változást a jogokban nem okozott, s legföljebb csak a birtok mennyiségében, a gazdagságban 
fejlett ki különbség. Szent Is tván az országot egynémiben a nyugati, hűbéri álladalmak min
tájára rendezte ugyan, a hűbérrendszert mindazáltal nem állította, nem állí thatta fel azon egész 
tisztaságában, mely külföldön is csak több századok történeteinek volt eredménye. Azon átala
kulás tehát , melyen az ország Sz. István ala t t általment, a néposztályok jogviszonyain nem
sokat vál toztatot t , annyit bizonyosan nem, hogy kik elébb szabadok voltak, szolgaságba süly-
lyedtek volna. A várjobbágyság és bérbirtok a személyes szabadságtól senkit sem fosztott meg, 
s csak feltételes szolgálatot, de nem szolgaságot vont maga után. Sőt, a kegyes király részben 
még ama valóságos szolgaságban lévőket is felszabadította, kik a hódoltatás alkalmával vagy a 
rabló kalandokon, mint hadifoglyok, vet te t tek járom alá. Világosan kitiínik ezekből, hogy a 
magyar alkotmány, ezen első korszakában, nem volt egyedül a kiváltságok, szabadítékok, elő
jogok ama szűk sziklavára, mivé az később változott, hanem egy terjedelmes völgy, mely az 
egész magyar ajkú népet befoglalta boldogító kebelébe; sőt még az idegeneket, meghódítottakat 
sem zárta ki föltételenül magából. Ez azon alkotmányos lót, melyet én munkámban arany 
szabadságnak nevezek, s mely mindaddig teljes épségben fennállott, míg a honvédelem eredeti 
rendszere, mely egyszersmind a polgári szerkezetnek is alapjául szolgált, némi körülmények által 
meg nem rendít tetet t . És ezen szabadságot a védrendszer t a r to t t a fenn, mely, míg el nem fajult, 
a királyi szék erejét s hatalmát nem kevésbé biztosította, mint a nép alkotmányos szabadságát. 

„De az állodalmi tudomány mostani kitisztult fogalmai szerint ítélve, mond bíráló, nem alap
hiba volt-e az : az országban két, érdekeire nézve különböző hadat felállítani ? Az egyik a királyi 
hatalmat törekvék terjeszteni, a másik a nemesség előjogait. Mi lehetett ennek eredménye? 
Belháború. És dühöngött elég ri tka szünetekkel úgyszólván Sz. Istvántól I I I . Andrásig." Hogy 
az állodalmi tudomány mostani tisztult elveivel a két had rendszere meg nem férhet, s hogy e 
két hadnál mai időkben valamely fonákabb intézet nem lehetne, kétséget nem szenved. De igen 
is illett az ama korba, melyről szó van. Ma más intézetek állnak már fenn, melyek a népeket 
biztosíthatják mind belszabadságuk, mint az iránt, hogy a fejedelmek harcvágya őket szükség
telen háborúkkal ne terhelje ; de ama korban miként részesülhetett volna a nemzet hadrendszere 
nélkül a béke s háború jogában, miként biztosíthatta volna magát a szolgaság ellen, mely a tisz
tán hűbéri országokban olyannyira nehezedett a nemzetekre ? Hibás nézet pedig az, véleményem 
szerint, hogy a belháborúk, melyek majdnem az egész Árpád korszak ala t t dühöngtek, s az elő
jogok, melyek a nép szabadságát elnyelték, s végre még a királyi szék hatalmának meggyöngülte 

9 Tévedni emberi dolog. 
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is, mely aztán az egész álladalom erejét meglankasztá, a hadrendszerből származott volna. 
Mind e bajnak egészen más volt oka, s pedig ugyanaz, mely a honvédelem eredeti rendszerét 
is felforgatta. És mi volt ez? Nem egyéb, mint azon eléggé nem gáncsolható kormánypolitika, 
miszerint a fejedelmi ház vezérei majd az ország harmadát, majd egy melléktartományt csaknem 
független felségi hatalommal bírtak a királynak inkább mellette, mint alat ta. Innen ama gyászos 
vetélkedés, féltékenység és versengés, mely annyiszor felszította a belháború nemzetveszélyez
tető lángjait, hogy valóban csak az isten végtelen irgalmának köszönhető, hogy a magyar ki 
nem pusztult a nemzetek sorából. Innen az oligarchia hatalmának kifejlése is, mely aztán a népet 
szabadságától, a t rónt erejétől megfosztván, ama viszálykodást megörökítette. Imre, s még 
inkább I I . Endre a várjószágokat, a királyi hatalomnak ezen egyik fő tényezőit elpazarolták, 
minek következtében a hadrendszer felbomlott, az oligarchia hydrája fejét hatalmasan fölemelte, 
s az alkotmányból, mely előbb szabad nép alkotmánya volt, előjogainak rakot t várat . A pogány
ság támadásán kívül a kereszténység ellen I . Béla alat t , ki muta tha t fel I I . Endréig belháborút, 
mely nem az ország egy részét bírt királyfiak függetlenségre törekvéséből származott volna? 
„Igen, de később annál többet viszálykodtak királyaikkal a főnemesek, s e viszálykodás ered
ménye volt maga a gyászos emlékű mohi ütközet is, mely a hazát sírja szóléig buk ta t t a . " Tagad
hata t lan; de nem volt-e már akkor felforgatva a régi hadrendszer is? Nem nyelte e el már az 
olygarchia a trónt és szabadságot ? A férfias lelkű király, IV. Béla, nem éppen ama törekvésének 
lett országával együtt áldozata, mely által a régi hadrendszert helyreállítani, s az oligarchia 
hatalmát gyöngíteni szándékozott? Igen is, ez, és nem a hadrendszer rontotta meg a király és 
álladalom hatalmát s a nép szabadságát. Míg a hadrendszer eredeti alapjaiból ki nem forgattatott , 
a főnemesség ellenében hatalmas volt a király, szabad a nép, a királyi széknek a nagyszámú 
kisebb birtokú nemesség várjobbágyság, a nép szabadságának a trón, melynek érdekei a nem
zeteivel megegyeztek, lóvén erős támasza. 

Azonban, ne vélje senki, mintha általános becset tulajdonítanék a régi hadrendszernek, vagy 
azt az állandó sereg rendszerének fölébe helyezném. Jó volt az hajdan, míg el nem fajult, az 
akkori körülmények közt, ma már azonban hasznát, eredeti épségében sem vehetnők. Mindennek 
megvan a maga kora. Ki tagadná, hogy a 16. századtól kezdve a vármegyei municipiális rendszer 
volt nemzetünk fennmaradásának egyik legfőbb tényezője? S mégis mely józan nem cserélné 
fel azt a tökéletesen kifejlett képviseleti rendszerrel? 

Legszebb oldala ama régi hadrendszernek kétségtelenül az, hogy a jog és kötelesség, javadalom 
és teher arányosságának elvére volt alapítva, s ennél fogva a haza védelme oly karokra bízva, 
melyeket a nemzeti független szabadság, személy és birtokjog lélekemelő erkölcsi hatalma edzett 
ernyedetlen vitézségre. Az állandó hadak mai rendszerének ellenben éppen ama tulajdonságok 
hiánya teszi gyönge oldalát; s éppen ez oka annak is, hogy ez állandó sereg katonáit, úgy mint 
nálunk vannak, zsoldosoknak, a rendszert magát a honvédelem átmeneti alakjának neveztem, 
anélkül, hogy csak pillanatig is kételkedném afelett, mit t . bíráló avatottsággal mond, miszerint 
t . i . az állandó had veleje, magköve minden védrendszernek, akármely szerkezetű legyen is az, 
s marad alkalmasint örökre, mert a hadművészet haladása szakértőket kíván, kik életöket ki
zárólag ez ügynek szentelik. Igen, az állandó had veleje és magköve minden védrendszernek; 
de csak is az legyen ám, s ne egyedül maga és kizárólag az egész védrendszer; vagyis ez ne legyen 
egyedül az állandó hadra alapítva; s mivel a dolog mégis úgy van, azért csak átmeneti alakja, s 
pedig ma már igen hibás alakja a honvédelemnek az állandó had mai rendszere. De fejtsük ki 
ezen állításokat bővebben. 

Az aránytalanságról, mely a honvédelmi terhek körül hazánkban találtatik, szólani sem aka
rok; hiszen egy elfogulatlan, egy józanul gondolkodó sincs már a hazában, ki a fennálló viszo
nyok kiáltó igazságtalanságáról meg nem győződött volna, ki jognak, s nem inkább gyalázó 
foltnak tar taná a nemességre nézve azt, hogy hónát, melynek fölét ő szedi, egyedül a misera 
contribuens plebs10 védi karral és adóval. A mai védrendszer hibáját nem egyedül a teherfelosztás 
aránytalansága teszi. A nemesség közös adózása s katonáskodása csak kevésbé hibássá, kevésbé 
igazságtalanná tenné e rendszert. De, noha már ez is nagy haladás volna körülményeink közt 
— e nevezetes reform járulékait, mellékkörülményeit természetesen ki nem feledve a számítás
ból — ; a nemzet mindazáltal ezt még korántsem tekinthetné non plus ultrának.11 A kisebb hiba 
még nem hibátlanság, a kevésbé kiáltó igazságtalanság még nem igazság, mire a nemzetnek 
törekednie kell. A jog és kötelesség arányának helyreállítása által lényegére nézve visszaállíttat
nék ugyan a régi alkotmányos elv, de az által még sem minden igazságtalanság el nem távolít-
tatnék, sem azon súlyos országbajok nem orvosoltatnának, melyek a mai hadrendszerből szár
maznak, sem azon kívánatoknak nem tétetnék elég, melyek az újabb kor politikai fejleményei
ből folynak. 

Az állandó had a mostani rendszernél fogva sorshúzás által szedett újoncokkal pótoltatik. 
Jobb pótlási módot e rendszer mellett még nem talált, s nem is találhatand fel az emberi böl-

10 szegény adózó nép 
11 felülmúlhatatlannak 
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csesség. És meg kell vallani, a hadszedés e módja nem is gyalázza míveltséget igénylő korunkat 
annyira, mint a nálunk elébb divatozott embertelen fogdosás, s az ennél alig humánusabb csel-
ezövényes toborzás; valaminthogy az irigység, bosszúvágy s más aljas szenvedélyek működései
nek sem enged oly szabad tért , mint az említett régibb újoncszedési módok. Igazság tekintetében 
mindazáltal én nem látok más különbséget a régi s újabb hadszedési mód közt, mint hogy a fog-
dosásnál magok a polgártársak, a sorshúzásnál pedig a vakeset zsarnokoskodik a nemzet leg
szegényebb osztályán. Vagy talán megszűnik az igazságtalanság, mivel annak nem egyenesen 
az emberek, hanem az általuk eszközül választott vakeset a forrása ? Nem mondanátok-e elvisel
hetetlenül igazságtalannak az adó kivetését, ha arra a sors választatnék eszközül ? És íme annak 
meghatározására, ki tartozzék legdrágább kincsét, él[et]ét, vagy legalább életkora tetemes részét 
a haza védelmére föláldozni mégis sorshúzást használtok, s az még aztán legszomorúbb, hogy 
rendezertek mellett ennél jobb, igazságosabb eszköz nem is létezhetik. 

Há t a helyettesítés, mondjátok, nem egyenlíti-e ki a sors által netalán okozott igazságtalan
ságot ? Kétséget nem szenved, a helyettesítés engedménye magában véve igen jótékony, emberség 
ós józan politika által egyaránt javaltat ik; de a sorshúzással okozott megsértését az egyenlőség 
és igazságnak — miknek ha valahol, a honvédelemnél bizonyára meg kellene lenni, — nemcsak 
meg nem szünteti, hanem még nagyobbítja is az által, hogy, bár a helyettesítés joga a törvénytől 
mindenkinek megadatik, mégis csak a gazdagnak kedvez, a szegényt pedig nyomja; mert neki 
a jog mellé nem ad tehetséget választani a szolgálat s fizetés között. És ekként, midőn a gazdag 
magát aránylag csekély pénzáldozattal megválthatja, a szegénynek ellenben szolgálnia kell, a 
legsúlyosabb polgári kötelesség mintegy törvényileg tétetik a legszegényebb néposztályra. 
Ki nem látja pedig mily nagy ártalmára van ez nem csak egyes családoknak, hanem az egész 
nemzetnek is, miután éppen a legszegényebbek élethivatása zavartatik meg, kik aztán a szolgálat 
hosszú ideje a la t t a munkától elszokván, elbocsáttatásuk u tán nagy részben csak terhére, gyak
ran egyenes ártalmára vannak az állodalomnak. — Aztán mennyi sérelmes mellékkörülmények 
csatlakoznak a már alapjában hiányos újoncszedési intézethez ! Mennyi visszaélés, mily gyaláza
tos indulatokból származott önkény, mennyi lélekvásárlás divatozik a sorshúzásnál éppen úgy 
mint a helyettesítésnél! Nem emlékezünk-e, hány méltatlanul kisajtolt könny áztatá legutolsó 
hadszedésünkkor is számos gyámolatlanul hagyott családapa és anya bú redőzte arcait ? És hasz
talan igyekeznénk a kiáltó visszaéléseket új pótléktörvényekkel meggátolni. A legbölcsebb tör
vény sem felel meg céljának, nem biztosít visszaélések ellen, ha maga az intézet hibás; mert 
nem a tiltó s óvó törvényekben, hanem az egészséges intézetek életerejében van egyedül üdv, van 
biztosítás visszaélések ellen. 

Fentebb mondók, hogy az állandó had mostani rendszere mellett azon súlyos országbajokat 
sem lehet megorvosolni, melyek e rendszerből szükségképp folynak, s melyek, hacsak a hadaknak 
az álladalmat oly súlyosan terhelő számát, vagy a polgári s katonai rend közti viszonyokat, 
a napról napra sűrűbbé váló katonai kihágásokat tekintjük is, komolyan felhívják a kormány 
és nemzet figyelmét. Állandó hadnak, azon okok miat t , melyeket t . bírálóm is helyesen kifej
te t t , ma már múlhatatlanul kell lenni, de nem a mai rendszerben, nem a mostani számmal, s nem 
egyedül ezekre kell bízni a trón és nemzet függetlenségének s fennmaradásának megőrzését. 
Ez nem a honpolgárok, nem a nemzet hada; s azért annyi erkölcsi erőt, mennyit a védelmére 
bízott drága kincsek biztosítására józanul megkívánhatunk, tőle mindaddig méltán nem is 
kívánhatni, míg a katonai rend a polgáritól annyira el van válva, hogy aki a zászló alá esküdött, 
polgár megszűnt lenni. 

E rendszer — a rendszer, mondom, nem az állandó had — a francia forradalom első korsza
kainak szüleménye; s csak azon kor szükségeinek felelhetett is meg az. Míg a fejedelmek s nem
zetek veszélyben forogtak, hogy a kor szükségeitől igényelt politikai reformok, egy vagy más 
néposztály ellentállása miat t oly erőszakosan törnek ki, t rónt és nemzetet egyaránt megrendítve, 
mint a vérrel fertőzött francia forradalom, első iszonyatos stádiumaiban, addig volt szükség ily 
rendszerre, hogy a fennálló történeti jogok, melyek ellen a kor szelleme föltámadt, magának 
a trónnak és nemzetnek is veszélyére oly erőszakosan, egy csapással fel ne forgattassanak. De mi
helyt a forradalom amaz óriási fiának lángszelleme a forradalom fúriáit lebilincselte, s a mámo
rukból kijózanodott népek látni kezdték, hogy csak a békés reform vezethet fel az igazi szabad
ság templomába, az erőszakos kitörések veszélyével együt t megszűnt e rendszer szüksége is; 
s helyette, mint a Napóleon által folytatott hódító háborúk eseményei, s az utóbb kifejlett poli
tikai körülmények elég világosan megmutatták, oly honvédrendszer lőn szükségessé, mely nem
zetet és t rónt egyaránt biztosítson. Miután azonban a rendszer már fennállott, a kormányok 
azt számos okoknál fogva nemcsak hogy rögtön meg nem vál toztathat ták, hanem ama könnyen 
megbocsátható tévedésük következtében, mellyel az átalakulást általában tekintették, még 
inkább kifejteni ügyekeztek. A békés átalakulásra példa még nem lévén, minden átalakulási 
vágyban a francia forradalmi őrjöngés véres kísértetei ijesztgetének; minél fogva a kormányok 
felhívatva érezték magokat országaikban a forradalom hasonló ismétlésének még lehetőségét 
is meggátolni, s e végre a népek ébredező szabadelvűségét a hadrendszerre alapított hatalmuk 
súlyával elnyomniok. 
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Eszközül e célra semmi alkalmasb nem lehetett, mint minek sikeréről a világtörténet már 
kezeskedett; t.i. az egész hadi hatalomnak föltételetlen engedelmessége; mit ismét csak a ka
tonai rendnek zárt testületté alakítása s a polgári renddel ellentétbe állítása által lehetett kiesz-
közleni legbiztosabban. így lőn, hogy a katonaság egy részről politikailag méltatlan, szolgai 
neveltetése által elöljárói hatalmának ellenében minden szabadságérzettől megfosztatott, a 
bot és vessző lealázó urasága alá vet tetet t , és kiskorú szolgává alacsonyíttatott , ki még hivatala 
körén kívül is a felsőbbek szeszélyes kegye-, önkénye-, s gyámkodásától függ, a legbecsesebb 
javakat pedig, az alkotmányos polgári jogokat nélkülözi, míg más részről a polgári osztály elle-
nében kiváltságokkal ruházta to t t fel, melyeknél fogva azt megvetheti, sőt egynémiben büntet
lenül sértheti is, ebben keresvén elvesztett polgári jogaiért némi kárpótlást. 

És az eszközök megközelítették a célt, a mag megtermetté gyümölcseit: a katonaság a kor
mány akaratának föltételetlen készségű eszköze lőn, és, mi ettől el nem maradhatot t , a polgári 
renddel tökéletes ellentétbe jöt t , minél fogva a két rend közti hézag oly szédítőn méllyé vált , 
hogy e fejlemények természetes következési: a naponként szaporodó katonai kihágások, a 
kölcsönös gyűlölség s ellenséges indulat, a kormányt és nemzetet egyaránt méltó aggodalommal 
töl thet ikel . 

A tévedés, miszerint a kormány e rendszerhez a veszély elenyészte után is ragaszkodott, köny-
nyen megbocsátható, mert nem hihetni, hogy rosszakaratból származott volna. De mind kor
mány mind nemzet önmaga ellen vétkeznék, mert önbiztosságát kockáztatná, ha e rendszert 
továbbra is célszerűnek tar taná. T. bírálóm „nem meri állítani, biztosítják-e az állandó seregek, 
a nemzetek függetlenségét; mert úgymond; minden sereg más által meggyőzhető, s ha a nemzet 
le van fegyverkeztetve, védetlenül engedtetik át a győző hatalmának. Azért az európai hatalmak 
már polgári védhadról is kezdenek gondoskodni: mert vógelemzésben csak a felfegyverkezett 
nemzet biztosíthatja teljesen a nemzet függetlenségét." Bíráló ezen helyes észrevételei után 
fölösleg volna csak említeni is, hogy a katonaság, mostani rendszere mellett, amint t.i. ellentét
ben van a polgári renddel, hivatásának a honpolgárok élete, vagyona, ós jogai védelmére meg 
nem felel. És csak azt kérdem: vajon biztosítja-e a királyi széket jobban mint a nemzetet? 
H a csak futólag tekintjük is á t a háborúk utolsó korszakát, nem látjuk-e világosan, hogy a 
katonaság nemzetietlen, zárt testületi, szolgai szelleme még az udvaroknak sem szerzett biztos 
védelmet ; sőt némi tekintetben sokkal kevesebbet, mint az egy csapással egészen meg nem dönt
hető nemzeteknek; látjuk, hogy az ily fonákul nevelt hadak mindig kénytelenek voltak hátrálni 
a nemzetileg képzett, polgári érzettől á tha to t t seregek hatalma előtt, hogy csak szabad férfiak
hoz illő erkölcsnek s gondolkodásmódnak sajátja a hűség a veszélyben, kitartás a szerencsétlen^ 
ségben, míg a szolgai szellemű zsoldoslélek, melyben a szabadsággal együtt minden nagyobb-
szerü érzelmek elfojtattak, mindig a szerencse és vélemények szelének fordulata szerint árulta 
szolgálatát. Sőt Oroszország története arról is meggyőz bennünket, hogy a mostani szellemű állan
dó hadak még belmegtámadások ellen sem adnak az autokráciának elég biztosságot, s hogy a 
trónnak minden tekintetben csak a polgárok keble lehet igazi gyámola. 

És ha mindezek után a mai hadrendszernek még oly iszonyú terhes voltát is fontolóra vesszük» 
nem látjuk-e, miként a roppant hadak súlya a la t t még békében is roskadoznak az álladalmak, 
s hogy ennél fogva azon intézet, melynek a trónok és nemzetek gyámolának kellene lenni, mintegy 
rákfeneként rágódik a leghatalmasabb országok életerején ? És valóban nincs-e mód segíteni e; 
súlyos bajon, melyet eddig is egyrészről csak nemzeti hiúság, másról féltékenység t a r to t t fenn 
a népek vállain ? 

Maradjon tehát az állandó had mindig, de oly szellem és szerkezetben, hogy a trón és nemzet 
benne tökéletes biztosítást találhasson, és oly számmal, mennyi a belső rend és béke fenntar
tására s a hadművészet tökéletesítésére szükséges. Legyen ez magköve, állandó magköve a 
honvédelem rendszerének. De mellette álljon fel a polgári had, s erre alapíttassák a nemzeti 
védhadrendszer, mert mint a hatalmak magok is megismerni kezdik, egyedül ez biztosíthat 
t rónt és nemzetet. Csak egy polgári, szabadságérzettől á tha to t t sereg, melynek tagjai közönséges 
polgári jogok és kötelességek feltétele a la t t országpolgári ranggal bírnak, s alkotmányos jogaikra 
méltán büszkék, lehet elég hű, elég erős a királyi szék felségének szintúgy mint a hon szabadságá
nak s függetlenségének biztosságot, a királynak és nemzetnek külviszonyaiban tekintélyt, nyo
mósságot kölcsönözni. Csak a polgároktól becsült és szeretett had, mely az ő szabadságuk 
barátja és védje, nyerhet tőlök a veszély idején segedelmet és áldozatot, csak ilyen had lelkesül
het s lelkesíthet a csatára. 

Igaza van t . bírálómnak, midőn mondja, hogy erről nálunk szó sem lehet addig, míg a nem
zet külön osztályainak egymással ellentétben álló érdekei annyira ki nem egyenlíttetnek, hogy 
a polgári felfegyverzés a rendet s közbátorságot ne veszélyeztesse. Kétséget nem szenved, hogy 
a polgári védhad eszméje még csak iránycél gyanánt lebeghet szemünk előtt, melyet nagy á t 
alakulásnak kell megelőznie. De én ebből nem azon következményt látom folyni, hogy tehát 
elégedjünk meg a honvédelem mostani rendszerével, mert annak gyökeres javítását még sok 
akadály gátolja; hanem azt, hogy tehát igyekezzünk mentül elébb elmozdítani az akadályokat, 
miszerint aztán a célra gyorsan eljuthassunk. Lebegtessük gyakran szem előtt a magas célt,. 

— 396 — 



hogy valósításának akadályai annál elébb elmozdíttassanak. És ha a napi sajtót a napi szükségek» 
a közvetlenül teendők megvitatására szorítjuk is, engedjük meg legalább a tudománynak, hogy 
magosabb célt is tűzzön ki elébünk, vágyaink határául. A jogok és kötelességek aránytalansága, 
a törvény előtti egyenlőség hiánya, mik e magas cél valósíthatásának legfőbb akadályai, egy
szersmind egyetemi jólétünk haladásának is akadályai. Ezek elmozdítása nélkül szintúgy nem 
lehet erős alapokra állítani a közboldogságot, mint polgári védhad nélkül nem lehet tökéletesen 
biztosítani a t rónt és nemzetet. 

Horváth Mihály, 



VITA 

LAKATOS EMIL 

CSATÁRI JÓZSEFRŐL 

Hozzászólás a Hadtörténelmi Közlemények 1987/3. számában megjelent 
„Rajk László és a Rajk-ügy a spanyol polgárháborúban" című íráshoz 

Folyóiratunk 1987. évi harmadik számának egyik anyagával kapcsolatban Laka
tos Emil elvtárs levéllel keresett fel bennünket. A „Visszaemlékezések" rovatunkban 
megjelent Csatári-íráshoz fűzött észrevételét készséggel adjuk közre. — A Szerk. 

,,A Hadtörténelmi Közlemények 1987. évi 3. számában megjelent Csatári 
József: Rajk László és a Rajk-ügy a spanyol polgárháborúban című írás elé 
Györkéi Jenő írt bevezetőt. Ebben, Csatárit bemutatva, ezt írta: »...1939-ben 
Franciaországba internálták... a brüsszeli magyar partizánszázad egyik vezetője, 
harcosa. « 

Csatári elvtárs 1938 vége felé legálisan tért vissza Belgiumba, ahol 1940. május 
12-ig tartózkodott. Internálása Franciaországba ekkor történt. Erre az adatra 
hiteles forrás a Brüsszeltől Budapestig című könyv, szerzője Csatári József, to
vábbá A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom c. kislexikon. 

A brüsszeli magyar partizánszázadnak sem harcosa, sem egyik vezetője nem 
volt. A fent idézett kislexikonban — helyesen — ezt olvashatjuk : »1944. júl.-ban 
csatlakozik a belgiumi fegyveres ellenálláshoz.« Tekintve, hogy a magyar partizán
századot 1943 végén különböző tényezők miatt feloszlatták, Csatári elvtárs abban 
az egységben nem harcolhatott." 
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SZEMLE 

GERICS JÓZSEF 

A KORAI RENDISÉG EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 332 o.) 

I I I . András uralkodásáról az eddigi magyar 
történetírásnak nem sok jó szava volt. Leg
inkább a tehetetlen királyt lá t ták benne, aki 
hasonló képességű tanácsosaival hasztalan 
próbálta az országot visszatartan a szétesés
től. Uralkodása leginkább említésre méltó té
nyének már-már azt tekintették, hogy egyál
talán élt, s így 11 évvel később zárult az 
Árpád-ház uralkodása. Könyvének tárgyául 
a szerző mégis ezt a „hanyat ló" korszakot vá
lasztotta, választ keresve arra, hogy milyen 
belső és külső tényezők vezettek Magyarorszá
gon a X I I I . században a rendiség kialakulásá
hoz, majd elhalásához a XIV. század első 
éveiben, illetve ezek a fejlemények miként 
illeszkednek az általános európai fejlődésbe. 
Már a cím is jelzi, hogy a szerzőnek az európai 
rendiség kutatói számára is van mondanivaló
ja ; a szuverenitás és az uralkodóval való rendi 
együttműködés ideológiájának elemzése fel
fedi a X I I I . századi magyarországi rendiség 
európai kapcsolatait és fontos tanulságokkal 
szolgál a rendiség-kutatás insztitucionalista és 
korporatista iskolái számára is. 

Az első fejezet az európai rendiség kezdeteit 
tekinti á t a XI I I—XIV. század fordulójáig. 
Bemutatja az angliai, franciaországi, hispániai, 
németországi, itáliai (ezen belül császári Itália, 
Nápoly—Szicília, egyházi állam, Friaul—Aqui-
leia, Velence), a lengyelországi és csehországi 
fejleményeket. Közép-Európára vonatkozóan 
— hasznosítva a lengyel S. Russocki eredmé
nyeit — elfogadja, hogy a preparlamentek és 
a rendi gyűlések között a helyi rendiség egy 
sajátos, e kettő között álló gyűléstípussal, az 
ún. „in statu nascendi" lévő rendi gyűlés típu
sával gazdagította az általános európai fejlő
dést. Ennek a típusnak alakult ki legkorábbi 
és legteljesebb formája a I I I . András kori 
Magyarországon. 

A második rész az európai rendiség ideoló
giájának előzményeit és elemeit vizsgálja, 
azzal a céllal, hogy ezek áttekintésével a ma
gyarországi fejlődést is az európai rendi eszme

rendszer tükrében lehessen vizsgálni. Ennek 
során foglalkozik a „rex est imperátor in 
regno suo" jogelvének szerepével, az „univer-
sitas" illetve „communitas regni" fogalmával 
a X I I I . századi legisták és kanonisták elmé
leteiben. Az elemzett eszmetörténeti fogalmak 
római- és egyházjogi megfogalmazásban hatot
tak a korai rendiség megformálóira és Európa-
szerte hozzájárultak az uralkodói szuverenitás 
elméleti alapvetéséhez. Érdemes külön is utal
ni arra, hogy az alattvalók szempontjából „a 
fejedelmek önállósága a hazai jog sérthetetlen
ségének biztosítéka volt* és ez a hűbéri kap
csolatok háttérbe szorításával egyúttal az ál
lam tudatosuló intézményesedését is jelentette. 

Az „universitas"-ra vonatkozó fejtegetések 
lényege abban foglalható össze, hogy a rendek 
akkor tekinthetők jogi szempontból fejlettnek, 
amikor már római-kánoni értelmű testületként 
lépnek fel és követeléseiket az „universitas 
regni" nevében fogalmazzák meg. Ezek az 
elméletek a latin kereszténységú országokban 
mind ismertté váltak, ám átvételük gyorsasá
gát befolyásolta az egyes országok klérusának 
legműveltebb rétege és az európai művelődés 
központjai közötti kapcsolat intenzitása. Azt 
már mindenütt az országok társadalmi, poli
tikai szükségletei szabták meg, hogy az új 
gondolatok mennyire hullottak termékeny 
talajba. 

A harmadik rész a korai magyar rendiséget, 
illetve ennek előzményeit mutatja be. Nyo
mon követi a magyar király szuverenitása 
eszmekörének kifejlődését a X I . századtól a 
X I I I . századig, az „universitas"-ideológia 
magyarországi jelentkezését, megjelenését az 
egyes forrástípusokban, szerepét az államkor
mányzatban és a királyi szuverenitáshoz való 
viszonyát. Végül a X I I I . századi magyarorszá
gi rendiség intézményeit vázolja fel, bemutat
va a királyi tanács, a rendi képviselet, az „in 
statu nascendi"-típusú országgyűlések és a ta
nácsosi rendszer alakulását, fejlődését. A hazai 
intézmények — a tanács és országgyűlés — 
fejlődése I I I . András uralkodását a korai ren-
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diség időszakává avatja. E fe'lődés politikai, 
társadalmi hátterében az áll, hogy a tarto
mányúri hatalomra törő oligarchák ellen a 
püspöki kar számíthatott a tőle függő király, 
valamint az alapvető érdekeikben fenyegetett 
kisebb és középbirtokos nemesség támogatá
sára. A cél az állam központi intézményei mű-
ködésének a fenntartása, illetve a magyar ki
rályság önállóságának megőrzése volt. A ma
gyar főpapok ehhez választották — I I I . And
rás életében végeredményében sikeresen — 
eszközül a rendi kormányzati rendszert. 

A szerző összefoglalásában a következőkép
pen értékeli a magyar korai rendiség helyét a 
hazai társadalmi és jogi fejlődésben: a korai 
fejlődés intézményes és társadalmi oldala kö
zött sajátos ellentót feszül. A korszak jogélete 
és működő intézményei magas színvonalúak. 
A korszak jogéletének nem egy vívmánya 
azonnal és szervesen beépül a hazai fejlődésbe. 
Ugyanakkor az országgyűlés és a rendi-kép
viseleti rendszer nem éli túl I I I . András halá
lát , megmutatva, hogy a nemesség ekkor még 
éretlen volt ahhoz, hogy egy európai mércével 
mérve is jelentékeny államjogi kísérletben a 
főpapoknak hosszú távon társa lehessen. 
A rendszer „megteremtése mégis szükségszerű 
ellenhatása volt annak, hogy a magyar álla
mot a tar tományokra hullás és a központi ha
talom működésének teljes megbénulása fenye
gette. . . Elérték, hogy a központi hatalom 
András haláláig nem vált semmivé, hanem 
létezett és működött . Kellő társadalmi alap 
hiányában azonban a korai rendi intézmények 
tartósan nem maradhat tak fenn, a társadalmi 
fejlődést olyan mértékben sem siettethették." 
Az Anjou királyok uralma alat t a kormányzati 
rendszert a I I I . Andrást megelőző gyakorlat 
szerint építették újjá. 

Az európai kutatás számára hasznosítható 
tanulságok közé tartozik, hogy Magyarorszá
gon a rendi fejlődés két útja (korporatista-
insztitucionalista) keveredett. Tekintettel arra, 
hogy a magyarországi rendi gyűlések Európa 
legrégibb középkori parlamentjei közé tartoz
nak, az eredmények azt támasztják alá, hogy 
a két kutatási módszer (út) szembenállása 
csak látszólagos. 

A rendi gyűlések korai kialakulásának bizo
nyítása a szerző filológiai eredménye, kimutat
va, hogy a „s ta tus" szó rendi gyűlésként való 
alkalmazása 1298 körül Európában a legkoráb
biak közé tartozik. Hasonló eredményre ju
t o t t — a szlovák J . Karpát eredményeit is 
hasznosítva — a magyar koronafelfogás vizs

gálata során: a rendi gyűlés az államéletben a 
király személyén túl a koronával áll szemben. 
A X I I I . században a koronafogalom Magyar
országon Cseh- és Lengyelországot megelőzően 
alakult ki, az alattvalók és a király közötti 
kapcsolatot jelképezve. 

Az európai kitekintés eredményeit summáz
va megállapítja, hogy a magyar országgyűlés 
közvetlen megfelelője az aquileiai (frialui) ren
di gyűlés, amit a rendszerek számos azonos 
vonása igazol. Az aquileiai főpap-fejedelem 
államát azért választhatták példaképül a ma
gyarországi főpapok, mivel ot t a rendek békés 
úton szereztek részt a hatalomból. A képvi
seleti rendszer Aquileiában is szükséghelyzet
ben, a patriarcha-államfő nemlétében keletke
zett, ám ot t az új patriarcha állandósította az 
új intézményt. Gerics a magyar—friauli kap
csolatok alátámasztására számos történeti bi
zonyítékot is felsorakoztat, amelyek az átvétel 
politikai hát terét adják meg. 

„A I I I . András a la t t kialakult korai ma
gyar rendiség jelentőségét, mint átmeneti je
lenséget, az európai gyűlések történetében a 
legtöbb joggal Montfort Simon és az angol 
reformerek 1258 és 1265 közti monumentális 
kísérletéhez lehet hasonlítani. Az »universi-
tas^-szá illetve »communitas regni«-vé szer
vezett társadalmi erőknek arról a próbálkozá
sáról van szó i t t is, ot t is, hogy olyan intéz
mények keretei között osztozzanak a királlyal 
a hatalomban és olyan módon hozzanak tör
vényt, amelyek a későbbi rendiségre tar tanak 
jellemzőnek." Nem véletlen, hogy Magyar
országon a XV. századi rendi állam kialakítá
sakor visszanyúlnak a I I I . András kori tör
vényhozáshoz. 

Nemcsak a sajnálatos emlékű oligarcha
uralom csírái köthetők ezekhez az évekhez, 
hanem a magyar egyházi értelmiség európai 
léptékű alkotása, az utolsó Árpád-házi király 
— legalább bizonyos tekintetben — sikeres 
uralkodását biztosító rendi kormányzati rend
szer létrejötte is. 

Gerics monográfiája a korszakról alkotott 
eddigi képet — noha Marczali Henrik már 
1910-ben felismerte a rendi kormányzat be
vezetésének ígéretes kezdeteit a kor törvény
hozásában — alapvetően módosítja. 

Jelen mű az eszmetörténeti, politikatörté
neti, jogtörténeti és filológiai megközelítés 
együttes alkalmazásának idegen nyelvű közre
adásra váró példamutató alkotása. 

Veszprémy László 
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KOVÁCS SÁNDOR IVÁN (SZERK.) 

ANGOL ÉLETRAJZ ZRÍNYI MIKLÓSRÓL 
LONDON, 1664 

Zrínyi-Könyvtár II. (foszerk. : Klaniczay Tibor) 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1987. 472 o.) 

A Zrínyi Katonai Kiadó még 1985-ben azzal 
a nem titkolt szándékkal indította útjára 
Zrínyi-Könyvtár sorozatát, hogy a költő-had
vezér Zrínyi Miklós személyének, munkássá
gának, politikájának és a vele kapcsolatos 
korabeli — ismeretlen vagy kevéssé ismert — 
dokumentumoknak nyilvánosságot biztosít
son. Ez a sorozat — amellyel a Kiadó egyben 
névadója előtt is tiszteleg — jellegében egye
dülálló mai könyvkiadásunkban. 

A Zrínyi-Könyvtár második köteteként lá
to t t napvilágot az Angol életrajz Zrínyi Mik
lósról című mű. 

A könyv bevezető tanulmányában Kovács 
Sándor Iván ismerteti a mű előkerülésének 
körülményeit és összefoglalja a kutatás eddigi 
eredményeit. 

A tudomány régóta tudot t az életrajz léte
zéséről, mégis, Apponyi Sándor Hungarica-
bibliográfiája (1927) óta csak két kutató fog
lalkozott vele részletesebben: Klaniczay Tibor 
Zrínyi Miklós című monográfiájában (1964) 
és Köpeczi Béla A Thököly-felkelés az európai 
közvéleményben című kötetében (1976). Rajtuk 
kívül még Kosáry Domokos jelzi létezését bib
liográfiájában {Bevezetés Magyarország törté
netének forrásaiba és irodalmába. I. k. Bp. 
1951. 383. o.). 

Az angol szöveg fordítását, a hozzá kapcso
lódó kutatások egy részét, valamint egyéb 
források feldolgozását az E L T E magyar— 
angol szakos hallgatói végezték el Kovács 
Sándor Iván vezetésével. A megindult kutató
munka nyomán eddig az életrajz 12 példányát 
sikerült regisztrálni. A magyarországiakon kí
vül két angliairól ad részletes leírást a tanul
mány. A londonit (British Library) Zajkás 
Péter (a mű egyik fordítója) vizsgálta meg, 
az oxfordiról (Bodleian Library) pedig Ralph 
Evans angol kuta tó adot t tájékoztatást. 

Kovács Sándor Iván és szeminaristái euró
pai kitekintéssel tanulmányozták a kérdés
kört, és így számos újabb idegen nyelvű forrás 
került elő, melyek a Zrínyi-Könyvtár I I I . kö
tetének anyagát alkotják majd. 

Zrínyi Miklós angol rajongói címmel Péter 
Katalin írta a második tanulmányt , amelyben 
a mű keletkezésének politikai hátterét , a szerző 
személyét és indítékait, valamint az olvasók 
lehetséges körét elemzi. 

A XVII . század folyamán megnő az érdek
lődés a törökök iránt, és ezt nem lehet egysze
rűen az egzotikum varázsával magyarázni; a 
háttérben az angol gazdasági érdekek veszé
lyeztetettsége húzódik meg. Különösen meg
figyelhető ez az 1650-es évek végén, amikor 
Köprülü Mehmed nagyvezér újjászervezi a 
birodalmat, sőt sikeres hódító hadjáratokat 
vezet a Földközi-tenger térségében. 

Az 1663—1664-es török háború a politikai 
publicisztika újabb föllendülését eredményezi. 
Közös vonásuk a törökellenesség, szerzőjük 
általában anonim, politikailag ellentmondá
sosak, többnyire másodlagos alkotások, több
ségük szoros kapcsolatban áll a hollandiai 
publicisztikával, valamennyi tele van hibával 
és elírással. 

A Zrínyiről szóló életrajz ehhez a publicisz
tikához szorosan kapcsolódik. Az O. C. mo
nogram mögött meghúzódó szerzőt nem sike
rült azonosítani. A mű hőse ugyan Zrínyi, de 
mégsem mondható biográfiának, mert nem 
felel meg a műfaj korabeli szabályainak; tör
téneti tények szerepelnek benne, de nem tudós 
igényességíí munka. 

A szöveg alaposabb vizsgálata azt mutatja, 
hogy az első két fejezet írója ugyanaz a sze
mély lehet, a harmadikat bizonyosan más írta, 
az egész irat összeállítása, szerkesztése egy 
újabb személyt valószínűsít. A Gróf Zrínyi 
születése és műveltsége című rész gondolati és 
szövegszerű rokonságot muta t Az török áfium 
ellen való orvosság című művel és a Vitéz 
hadnagy Aforizmák című második részével. 
Az egész fejezet arra utal , hogy írója személyes 
információk alapján dolgozott, az életrajz 
többi részét pedig már megjelent munkákból 
állították össze. 

A két tanulmányt követi maga a szöveg 
Bukovszky Andrea, Gömöri Éva és Zajkás 
Péter fordításában. Az életrajz öt részre tago
lódik. I . Gróf Zrínyi Miklósnak, a keresztény 
világ nagy bajnokának valamennyi csodálójához 
•— a mű ajánlása, bevezető. I I . Gróf Zrínyi 
Miklós életvitele és jelleme — a török háborúk 
rövid leírása egészen az 1663—1664-es esemé
nyekig. III. Gróf Zrínyi születése és műveltsége 
— a gróf jellemzése, az ideális hadvezér képé
nek megrajzolása. IV. Kasztrióta Györgynek, 
másik nevén Szkander bégnek, a keresztény világ 
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másik bajnokának élete és cselekedetei. V. Tamer-
lán, a török nagy ostora. 

A magyar fordítást követi az angol szöveg 
hasonmás kiadása. 

A függelék első forrásközlése az ún. Rövid 
beszámoló, a gazdag angol publicisztikai iro
dalom egyik darabja — ebből fordított részle
teket Rab Andrea. 

A másik közölt szöveg a Lacrymae Hunga-
ricae, amelyhez — a fordítás mellé — Bene 
Sándor írt kísérőtanulmányt. A Lacrymae 
Hungaricae egy leveles nyomtatvány, amit 
Zrínyi Miklós halálára adtak ki Londonban 
valószínűleg 1665-ben. 13 latin nyelvű gyász
verset tartalmaz, amelyhez prózában írt eulo-
gium kapcsolódik — hat szerző (három kül
földi és három magyar) tollából. A nyomtat
vány függelék beli közlését az angol életrajzzal 
való esetleges kapcsolata magyarázza. Bene 
Sándor a Lacrymae Hungaricae keletkezéstör
ténetét és a háttérben meghúzódó Jászberényi 
Pál angliai tevékenységét vizsgálja. 

A függelékben találjuk Cennerné Wilhelmb 
Gizella írását A londoni Zrínyi-portré és iko
nográfiái rokonsága címmel. A tanulmány gaz
dag képanyaggal illusztrált tömör, lényegre 
törő összefoglaló, amely segít a Zrínyi-képmá
sok közötti tájékozódásban. A nagy hozzá
értéssel megírt elemzés azonban a témának 
csak néhány vonatkozását világítja meg, hi
szen a Zrinyi-Könyvtár egyik készülő kötete 

(Kossuth Könyvkiadó, 

A Kossuth Könyvkiadó újabb hasznos kézi
könyvsorozattal örvendeztette meg a magyar 
történelem iránt érdeklődő olvasókat. Ez a so
rozat, amelynek első kötetéről most szólni kí
vánunk, a magyar külpolitika történetét dol
gozza fel három kötetben. Az első kötet szer
zője a neves jogászprofesszor, Herczegh Géza; 
a második, az 1919—1945 közötti korszakot 
feldolgozó kötet Juhász Gyula munkája; a 
harmadik kötetben pedig Balogh Sándor írta 
meg az 1945—1950 közötti magyar külpolitika 
történetét. Hasznos vállalkozás ez, hiszen ilyen 
jellegű összefoglaló munka legjobb tudomá
sunk szerint eleddig nem jelent meg Magyar
országon. A többszáz okmánygyűjteményben 
és emlékiratban ugyan rengeteg külpolitikai 
jellegű adalékot találhatunk, de külkapcsola
taink történetét elemző feldolgozásokban igen
csak szegény a magyar történeti irodalom. 
A nagy összefoglaló munkák szerzői ugyan 
minden esetben kitérnek egy-egy korszak kül
politikai erőviszonyaira és lehetőségeire, de 

a tervek szerint teljes egészében feldolgozza e 
tárgykört. 

A kötethez gazdag segédapparátus csatlako
zik: részletes és kimerítő jegyzetek, rövidítés
jegyzék és különböző névmutatók segítenek a 
könnyebb tájékozódásban. 

Az Angol életrajz Zrínyi Miklósról című 
könyv kétségkívül újabb, jelentős állomása a 
Zrínyi-kutatásnak. A magyarul eddig teljesen 
hozzáférhetetlen szöveg kiadása a hasonmással 
együtt forrásértékűvé avatja. Ha az életrajz 
adatai néhol tévesek is, Magyarország európai 
megítéléséről és Anglia korabeli magyarság
képéről jó fogódzót ad. 

Néhány észrevételt tennék azonban a fordí
tással kapcsolatban. Az életrajz második feje
zetében szép számmal találunk anglicizmuso-
kat , stiláris hibákat. Különösen zavaró az 
angol igeidők átültetése magyar nyelvre. Nem 
tartom szerencsésnek a „huszár" szó haszná
latát lovas, lovasság értelemben, noha az angol 
szöveg szó szerinti fordítása (Hussar). A nyu
gati nyelvekben elterjedt, általánosan használt 
szó, de Magyarországon a XVII . században 
csak elvétve fordul elő, akkor is inkább a kül
földi szerzők tollából. 

Meg kell említenem még a könyv gazdag 
képanyagát, a sok illusztrációt, amelyek segí
tik az olvasó tájékozódását. 

Kazinczy Andrea 

Budapest, 1987. 392 o.) 

résztanulmányokon kívül eddig alig egy-két 
korszak külpolitikájáról jelent meg összefog
laló munka. A magyar történelem első négy 
évszázadáról szinte semmit nem olvashatunk, 
a XVI-—XVII. századi tárgyú történeti iroda
lomban pedig főleg a Török és a Habsburg 
Birodalomhoz fűződő külkapcsolatok története 
tekinthető viszonylag feldolgozottnak. Kevés 
az olyan feldolgozás, mint pl. Kosáry Domokos 
remek kötete a Mohács előtti magyar külpoli
tikáról, vagy Barta Gáboré Szapolyai török 
szövetségéről. 

Az évfordulóknak köszönhetően nagyszerű 
tanulmányok születtek a Thököly-felkelés és a 
Rákóczi-szabadságharc külpolitikájáról. Szinte 
teljesen feldolgozatlan az 1711—1848 közötti 
korszak, kivételt csupán Napóleon és Magyar
ország kapcsolata képez; ennek történetét is 
Kosáry Domokos írta meg. Az 1848—1849-es 
magyar külpolitika viszonylag gazdag feldol
gozásokban és okmánykiadásokban; ezek szín
vonala azonban egy-két kivételtől eltekintve 

HERCZEGH GÉZA 

MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA 896—1919 

— 402 — 



(pl. Hajnal István, Horváth Jenő tanulmá
nyai) igencsak egyenetlen. Az egyetlen össze
foglaló munka, V. Waldapfel Eszter monográ
fiája, adataiban megbízhatatlan, forráshaszná
latában szelektív, szemléletében elfogult. Kitű
nő feldolgozások születtek a Monarchia kül
kapcsolatairól (Diószegi István, Palotás Emil, 
Galántai József, Heiszler Vilmos munkái). Ezek 
azonban egyáltalán nem teszik fölöslegessé 
egy ilyen, népszerűsítő jellegű, de mégis tudo
mányos igényű vállalkozás létrejöttét. 

A probléma nem is annyira a vállalkozással, 
mint inkább a vállalkozás arányaival van. Az 
első kötet 1023 év történetét dolgozza fel, a 
második 26, a harmadik 6 évét —- közel azonos 
terjedelemben. Tévedés ne essék, nem azt 
vonjuk kétségbe, hogy a második és harmadik 
kötet által tárgyalt korszakok ilyen részletes
ségű tárgyalása indokolt, hanem azt, hogy 
1023 év csak egy kötetet érdemel-e ? Ezt a 
korszakolást ugyanis sem a társadalmi rend
szerek története, sem az ország történetének 
fordulópontjai nem indokolják. Egyetlen 
szempont alapján lehetne talán indokolni eze
ket az arányokat : Az első kötet végén lesz a 
Nagy-Magyarországból Kis-Magyarorjzág, s a 
második kötet végén a Kis-Magyarországból 
Még kisebb-Magyarország. Ezekért az arányo
kért azonban nem a szerzőké, hanem a kiadóé 
a felelősség, az egyes kötetek szempontjából 
egyedül a szerzői teljesítmény a mérvadó. 

E kötet bevezetőjében Herczegh Géza uta l 
a magyar közgondolkodásban máig jelenlévő 
„magyar glóbus" szemléletre, arra, hogy látó
határa „a Lajtától legfeljebb az Al-Dunáig 
terjed, pedig hazánk nem szigetország, és nem 
vette körül soha kínai fal". így sikereink és 
bukásaink egyaránt a nemzetközi erőviszo
nyok függvényei voltak, s ezekre az erőviszo
nyokra (sajnálatos, de létező tendencia) Ma
gyarország a XVI . századtól kezdve egyre ke
vesebb hatással volt. Sőt, hosszú időn keresz
tül nélkülözte vagy a területi egységet, vagy 
az önrendelkezést, vagy a klasszikus értelem
ben vett állami függetlenséget, vagy mindhár
mat , így a szerző szerint joggal vetődik fel a 
kérdés: lehet-e egyáltalán magyar külpolitiká
ról beszélni az 1526—1918 közötti időszakban, 
amikor az ország két-három-négy részre sza
kadva, majd egy nagyobb birodalom több
kevesebb önállósággal bíró részeként volt in
kább tárgya, mint cselekvő részese az európai 
és a világpolitikának ? A szerző erre a kérdésre 
feltételesen, de igennel válaszol, hozzátéve, 
hogy ez esetben inkább Magyarország külkap
csolatainak, mint az önálló magyar külpolitiká
nak a történetéről van szó. Hozzátehetjük 
még ehhez, hogy éppen néhány évvel ezelőtt 
hívta fel Kosáry Domokos akadémiai szék
foglalójában a figyelmet arra, hogy a kelet-
közép-európai kisállamok állami léte, minden 
korlátozottsága ellenére olyan tény volt, 
amellyel valamilyen módon az európai poli
t ika is számolt, s ha a függetlenség formális 

jegyeit kérjük számon rajtuk, akkor lehetetlen 
megírni összefüggő történetüket. S enélkül 
érthetetlen pl. a Rákóczi-szabadságharc és 
1848—1849 magyar külpolitikája is; hiszen 
ezek az előző korszakok külpolitikai, külkap
csolati hagyományaira építettek, s ezek nem-
mindig teljes gyakorlati és eszmei orientációit 
igyekeztek megvalósítani. 

A kötet kilenc fejezetben tárgyalja a ma
gyar külkapcsolatok, a magyar külpolitika 
történetét a honfoglalástól a Tanácsköztársa
ság leveréséig. 

Az első fejezet „A magyar állam megalapí
tása" címet viseli, de ennél többet ad, a hon
foglalástól a tatárjárásig terjedő 350 év törté
netét tárgyalja. I t t is, mint a továbbiakban is, 
európai kitekintés nyitja a fejezetet. Röviden 
és lényegre törően jellemzi a honfoglalás korá
nak európai és ázsiai birodalmait, a magyar 
törzsszövetség helyét a korabeli európai poli
t ikában. 

A második alfejezet a honfoglalás eseményeit 
tárgyalja, kitérve olyan kérdésekre is, hogy 
mekkora lehetett a magyar törzsszövetség 
létszáma. Halványan ugyan, de állást foglal a 
kettős honfoglalás, a magyar—avar azonosság 
mellett, mondván, hogy a nyugati híradások 
többször is azonosították az avarokkal a ma
gyarságot. Ez igaz, de a bizánci forrásokban 
türkökkel azonosították a magyarokat, s ez 
még nem bizonyíték a türk—magyar azonos
ság mellett. 

A következő alfejezet a kalandozó hadjára
tok történetét tárgyalja, egészen a quedlin-
burgi követjárásig. E hadjáratokban nem egy
szerűen zsákmányszerző akciókat lát, hanem 
hangsúlyozza külpolitikai céljaikat is, t i . az 
erős államok létrejöttének megakadályozását. 
Paradox módon a kalandozó hadjáratok hosz-
szú távon mégis ezt segítették elő. E fejezettel 
kapcsolatban egy megjegyzésünk lenne: az 
Óperencia nem az Atlanti-óceánt jelöli, hanem 
az Enns folyón túli (Ob der Enns) területeket. 

A negyedik alfejezet témája a magyar állam
alapítás. Ennek tárgyalásánál a szerző kitér a 
kelet-közép-európai, orosz, lengyel, cseh pár
huzamokra is, s külön foglalkozik az Is tván 
idején kiépülőfélben lévő dinasztikus kapcso
latokkal. 

Ujabb összefoglaló alfejezet summázza az 
Árpád-kori Magyarország európai helyét. 
A szerző szerint Magyarország földrajzi hely
zete — földrajzi egysége ellenére — nem volt 
kedvező, hiszen nem volt egészen a tengerig 
hajózható folyója s az Adriát is csak meglehe
tősen nehezen közelíthette meg. így eleve 
kiesett a világkereskedelem fő útvonalaiból. 

Az utolsó három fejezet közül egy-egy tár
gyalja a német ill. a bizánci—orosz kapcsola
tokat , egy pedig a tatárjárás történetét . 
Herczegh Géza szerint Ba tu kánról „joggal 
tételezhetjük fel, hogy előző hódításainak biz
tosítása végett szükségesnek t a r to t t a a magyar 
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király legyőzését". Elképzelhető, de talán ér
demes lett volna néhány szót szólni a nomád 
államok állandó terjeszkedési „kényszeréről" 
is. És felmerül a kérdés: Milyen veszélyt jelent
hetet t Magyarország a Kínától Oroszországig 
terjedő ta tá r birodalomra ? 

A második fejezet az 1241—1520 közötti 
évtizedek történetét tárgyalja „Magyarország 
és a kelet-közép-európai államszövetségek" 
címmel. A szerző tehát nem egyszerűen Ma
gyarország külkapcsolatainak történetét te
kinti át , hanem azt egy meghatározott szem
pont szerint teszi. Véleménye szerint ugyanis 
Magyarország, akárcsak e régió többi állama, 
képtelen volt egymagában megállni olyan 
meglévő és felemelkedő birodalmak árnyéká
ban, mint az Aranyhorda, a Német—Római 
Birodalom, Oroszország és a Török Birodalom. 
Ezt csak valamilyen többé-kevésbé szoros ál
lamszövetség ellensúlyozhatta. Minden kelet
közép-európai államnak megvoltak az esélyei 
erre az egységesítő szerepre. E korszakot 
ugyanis hosszú ideig az európai államok álta
lános gyengesége jellemzi. Franciaország és 
Anglia egymással háborúzik, a Német—Római 
Birodalom anarchiába süllyed, Bizánc árnyéka 
régi önmagának, Oroszország még nem elég 
erős, a ta tár birodalom is elveszítette expanzív 
energiáit. A korszak végére azonban kialakul 
az európai nagypolitika, létrejönnek a földrész 
sorsát évszázadokra meghatározó ellentétek, 
elsősorban a francia—Habsburg ellentét. E fe
jezetben a szerző összefoglalja az utolsó Árpá
dok és az Anjouk külpolitikai tevékenységét, 
különös tekintettel az ennek eredményét meg
határozó gazdasági-pénzügyi alapokra. I t t 
summázza a dinasztikus külpolitika lényegét 
is. Eszerint az uralkodó fő célja nem a hódítás, 
hanem az, hogy minél több ország koronáját 
mondhassa magáénak — az illető ország bei-
szerkezetének megváltoztatása nélkül. Ez ve
zetett a korszakra oly jellemző perszonáluniók 
létrejöttéhez, s ez magyarázza azok gyengesé
gét pl. a Török Birodalommal szemben. Az 55. 
oldalon külön táblázat ábrázolja a kelet-közép
európai perszonáluniókat 1375—1495 között, 
negyvenéves periódusokban. A periodizáció 
szempontja azonban nem elég világos, hiszen 
ez esetben az 1419-től a magyar és a cseh 
királyi, és a német—római birodalmi császári 
koronát is viselő Zsigmondnál jóval eredmé
nyesebb uralkodónak tűnik az őt meg sem 
közelítő V. László, s teljes egészében kimarad 
a magyar és lengyel királyként uralkodó 
I . Ulászló. 

Nagy Lajos esetében a szerző a keleti és 
déli hadjáratoknál fontosabbaknak tar t ja a 
nyugati irányú diplomáciai és katonai akció
ka t , mondván, hogy a király elsősorban ebben 
az irányban akart terjeszkedni. 

Külön alfejezet szól az utódlás kérdéséről, 
utalva az itáliai és luxemburgi orientáció kü
lönbségeire. Fontos, mert a továbbiak meg
értéséhez nélkülözhetetlen, alfejezet tárgyalja 

az Oszmán Birodalom kialakulását, s ennek 
legfontosabb külpolitikai feltételét, Bizánc vég
zetes meggyengülését. Zsigmond külpolitiká
jának áttekintésében sok a pozitív vonás, de 
a szerző alapjában véve sikertelen, céljait már 
csak későn megvalósítani tudó államférfinak 
mutatja be a királyt. Kimaradt viszont Zsig
mond leghosszabb távon ható eredménye, a 
szerb kapcsolat révén kiépített déli végvár
rendszer megemlítése. 

A Zsigmond halála után eltelt két évtized 
történetét tárgyalja a következő alfejezet 
„Lengyel—magyar vagy magyar—cseh—oszt
rák unió? Támadó vagy védekező politika a 
törökkel szemben?" címmel. I t t tárgyalja a 
szerző Hunyadi hadjáratait is. Jó lett volna 
valamit olvasni arról is, hogy reális volt-e 
Hunyadi célkitűzése a török kiűzése a Balkán
ról ? Véleményünk szerint nem, s ezt bizonyítja 
a téli hadjárat kudarca, Várna és Rigómező. 
Igen fontos viszont az, amit Herczegh Géza 
a Ciliéi—Garai-vonalról, a cseh—osztrák 
külpolitikai orientációról ír. Véleménye szerint 
tevékenységük megítélése azért olyan negatív 
a korábbi magyar történeti irodalomban, mert 
a „haladást és a nemzeti fejlődést gátló X I X . 
századi Habsburg-arisztokrácia előfutárát lá t ta 
bennük", noha tevékenységük korántsem volt 
oly káros. És, tehetnénk hozzá, végül is az ő 
külpolitikai orientációjukat vitte tovább maga 
Mátyás is, s ez valósult meg, igaz torz és 
Magyarország számára előnytelen formában, 
1526 után is. A Hunyadi-féle lengyel és balkáni 
(főleg román) orientációt, ennek örökségét pe
dig éppen az erdélyi politika vi t te tovább 
1541-et követően. Az alfejezet egyetlen jelen
tős elírása az, hogy I I I . Frigyesnek sikerült 
„családjában a császári hatalmat örökletessé 
tenni" . Aligha, hiszen a német—római császárt 
választották. 

Mátyás uralkodásával, annak anyagi alap
jaival foglalkozik a következő alfejezet. A szer
ző szerint a király „pénzügyi politikája alig
hanem túlment azon, amit az ország teljesítő
képessége szempontjából célszerűnek lehetett 
ta r tan i" , hiszen bevételei jó részét improduk
t ív módon, katonai kiadásokra költötte el, 
nem it thon, hanem Sziléziában és Ausztriában. 

A következő alfejezet, amely Magyarország 
európai helyzetét foglalja össze a Jagelló-ház 
uralomra jutása után, a mátyási pénzügyi poli
tikában látja többek között I I . Ulászló és I I . 
Lajos kül- és belpolitikai eredménytelenségé
nek okát. A másik, fontosabb ok Magyarország 
gazdasági fejletlensége volt, amely eleve meg
akadályozta egy erős, központi hatalom kiépí
tését. Mohácsot tehát nem elsősorban a két 
Jagelló személyi gyengesége okozta, hanem az 
ország egyre nyilvánvalóbbá váló gazdasági 
elmaradottsága és külkereskedelmének passzív 
mérlege. E fejezet utolsó része a XV—XVI. 
századi diplomáciai élet jegyeivel foglalkozik. 

15 év történetét foglalja össze a „Magyar
ország felosztása" című fejezet, amely az 
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1526—1541 között történteket tárgyalja. Fon
tos és eléggé nem hangsúlyozható a szerző 
azon megállapítása, hogy Magyarország köz
vetlenül Mohács előtt és Mohács után megszűnt 
igazi befolyással lenni saját sorsára: az ország 
egységének fennmaradása vagy fenn nem ma
radása két világhatalom, a Török és a Habsburg 
Birodalom közötti erőviszonyokon dőlt el. 
Magyarország túlélési lehetőségeit pedig eleve 
csökkentette az, hogy a Habsburg-birodalom 
számára mellókhadszínteret jelentett, ugyan
akkor a francia szövetségben harcoló szultán 
számára Magyarországon keresztül vezetett az 
ú t Bécs felé. Mohács tehát törvényszerű követ
kezménye volt az ország megromlott külpoliti
kai esélyeinek. A szerző adataival talán csak 
egy vonatkozásban vitatkoznánk. Véleménye 
szerint ugyanis a „Mohácsnál összegyűjtött 
25 000 főnyi seregnél lényegesen nagyobb és 
jobb haderőt Magyarország nem tudot t kiállí
t an i ! " A fennmaradt létszámadatok azonban 
arra muta tnak , hogy Mohácsnál nem 25 000, 
hanem legalább 30 000 katona vet t részt az 
ütközetben. A szerző megemlíti a pápai pénzen 
felfogadott 4000 zsoldost, de nem említi az 
elkésett cseh segélyhadakat ; említi Szapolyait, 
de nem említi Frangepán Kristófot. A körül
mények jobb összejátszása esetén tehát I I . La
jos 45—50 000 főt is felsorakoztathatott volna 
a török ellen Mohácsnál — ami természetesen 
nem jelenti azt, hogy a csatát — s főleg a há
borút — megnyerhette volna. 

A fejezet a továbbiakban a mohácsi csatától 
a drinápolyi békéig terjedő időszak történetét 
tárgyalja. A szerző meglehetősen óvatosan, de 
állást foglal a „szulejmáni ajánlat" koncepciója 
mellett, mondván, hogy a török nem akarta 
meghódítani Magyarországot, hiszen gazda
ságilag a magyar hódoltság csak ráfizetéssel 
járt , terjeszkedés szempontjából pedig a 
Földközi-tenger medencéje jóval kedvezőbb 
esélyekkel kecsegtetett. Mindez igaz, de a ha
tárvidékek soha nem rentábilisak gazdasági 
szempontból (korábban Szerbia sem volt az), s 
a Török Birodalom elsősorban a szárazföldi 
hadseregre épült, ezt a hadsereget pedig állan
dóan foglalkoztatni kellett. A magyarországi 
hadjáratoknak tehát volt egy ilyen, katonai 
szempontból irracionális, de politikailag ért
hető indoka is. Ennek ellenére azonban ez a 
kötet egyik legjobban megírt fejezete. Különö
sen értékes a 113. oldalon található táblázat, 
amely a török magyarországi hadjáratainak 
nemzetközi összefüggéseit ábrázolja. Az utolsó 
alfejezet „A függetlenség elvesztése" címet 
viseli, s azt vizsgálja, mennyiben voltak tuda
tában a kortársak e katasztrófasorozat igazi 
okainak, ill. hogyan számolódott fel a meg
maradt királyi Magyarország befolyása saját 
sorsának intézésére. 

A IV. fejezet 130 év történetét tekinti át , a 
drinápolyi békétől a karlócai béke megköté
séig. Herczegh Géza hangsúlyozza: a kor 

magyarjai nem tudhat ták , hogy végül is me
lyik hatalom fogja egyesíteni az országot, ezért 
mindig meg kellett próbálniuk alkalmazkodni 
a gyorsan változó politikai körülményekhez. 
De hosszú távon egyik országrész lakóinak 
sem volt meg az esélyük önálló politika foly
tatására, hiszen a királyi Magyarország szinte 
egyszerű határsávvá változott, a hódoltságban 
nem volt önálló politikai arculattal rendelkező 
magyar vezetőréteg, az erdélyi fejedelemség 
pedig csak a török által meghatározott határok 
között já tszhatot t bármilyen politikai szere
pet. Az alfejezetek sorra felvázolják az erdélyi 
fejedelemség, a hódoltság (!) külkapcsolatait , 
egy külön rész szól az ország gazdasági egysé
gének fennmaradásáról. A Kelet-Európában 
lezajlott változásokat Báthory Is tván ural
kodásának ürügyén ismerteti a szerző. 

Külön alfejezet elemzi a tizenöt éves háború 
történetét, nem tér ki azonban a felszabadító 
háború kudarcának okaira. Egy kisebb hiba 
is becsúszott a szövegbe, az 1598-as év esemé
nyeinek ismertetésénél a szerző azt állítja, 
hogy „Eger és Kanizsa török kézen marad t" , 
jóllehet, utóbbit csak két év múlva fogja elfog
lalni a török. 

Újabb alfejezet tárgyalja a harmincéves 
háború magyar külpolitikai vonatkozásait. 
Herczegh Géza szerint Bethlen három hadjára
tának politikai kudarca u tán j ól ismerte fel azt , 
hogy a török meggyengülése miat t immáron 
lehetőség nyílik Magyarország felszabadításá
ra, de azt is lát ta, hogy ezt csak Habsburg
szövetségben és csak kellő biztosítékok mellett 
teheti meg — tehát nem akart Báthory Zsig
mond sorsára jutni . I . Rákóczi György külpo
litikájával kapcsolatban Herczegh Géza ki
emeli a fejedelem józanságát, de valós szerepé
vel kapcsolatban jellemzőnek tart ja, hogy a 
harmincéves háborút lezáró békében Erdély, 
Franciaország szövetségeseként, az utolsó előtti 
helyen szerepelt. Az alfejezettel kapcsolatban 
három dologra hívnánk fel a figyelmet: 1. 
Herczegh Géza szerint Bethlennek 1619 őszén 
azért kellett felhagynia Bécs ostromával, mert 
Iíomonnai észak-magyarországi betörése fe
nyegette utánpótlási vonalait. Ez, mint azt 
Nagy László kutatásai bebizonyították, téves, 
hiszen Bethlen már Homonnai betörésének 
hírül vétele előtt abbahagyta Bécs ostromát. 
2. Igen tanulságos a Pfalzi Frigyest és Bethlent 
ábrázoló metszet a 143. oldalon. Bethlen feje 
fölött ugyanis ezt olvashatjuk: „Gabriel 
Bat tor . . . " , tehát elődjével, Báthory Gáborral 
tévesztették össze. Ez is mutatja, milyen volt 
a külföld tájékozottsága Magyarország ügyei
ről. 3. A szerző állítása szerint a harmincéves 
háború a Német-—Római Birodalom egyes ré
szeiben olyan szörnyű pusztításokkal járt , mint 
nálunk a tizenöt éves háború. Az analógia 
csábító, de az újabb kutatások szerint a háború 
által érintett tartományok embervesztesége 
egyáltalán nem volt olyan súlyos, mint azt a 
korábbi, romantikus alapokon nyugvó iroda
lom feltételezte. 
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Az utolsó három alfejezet Erdély romlásával, 
Thököly fejedelemségével, végül Magyarország 
felszabadításával foglalkozik. Erdély pusztu
lásának legsajnálatosabb következményét ab
ban látja, hogy az egykor virágzó fejedelemsé
get olyan csapás érte, amely megakadályozta 
tevőleges részvételét az elkövetkezendő három 
évtized politikájában. És, tehetnénk még hoz
zá, legalább ilyen fontos volt az ezzel járó sokk
hatás. Erdélyt 1551—1552 óta immáron har
madszor érte súlyos katonai csapás. Ez olyan 
hatással járt , hogy az erdélyi vezetés még ak
kor sem mert beavatkozni a felszabadító há
borúba a Szent Liga oldalán, amikor annak 
erőfölénye már nyilvánvalóvá vált, s ezzel 
elveszett a lehetőség arra, hogy Magyarország 
legalább egy része önálló hatalomként vegyen 
részt az ország felszabadításában. 

Az ország így kialakult rossz pozícióját volt 
hivatva korrigálni a Rákóczi-szabadságharc, 
amellyel a következő fejezet foglalkozik. 
Herczegh Géza i t t is az európai erőviszonyok 
keretében ábrázolja Rákóczi erőfeszítéseit. 
Nem hangsúlyozható eléggé az a megállapítás, 
hogy a szabadságharc kibontakozását gyakor
latilag az te t te lehetővé, hogy a császári haderő 
nagyobb része a francia—bajor támadás ki
védésével volt elfoglalva. A szabadságharc ve
reségét végső soron két tényező okozta: egy
részt a magyar katonaság kétségbeejtően 
gyenge színvonala, másrészt az ország külpoli
tikai jelentéktelensége. Fegyvertársai közül 
egyiknek sem volt igazán fontos, mert nem 
ta r to t t ák jelentős külpolitikai tényezőnek. Az 
egyetlen komoly szövetségi kapcsolat Nagy 
Péterrel gyakorlatilag mindkét fél addigi kül
politikai tevékenységének ellenére jöt t létre: 
hiszen Nagy Péter többször felajánlotta a csá
szárnak a magyar felkelés elleni fellépést, 
Rákóczi pedig, a francia külpolitikai törekvé
sek támogatójaként, inkább a svédekkel ro
konszenvezett. 

Az olvasó, bármilyen történelmietlen is ez, 
nem szabadulhat bizonyos analógiáktól a Rá
kóczi- és a 48-as szabadságharc történetével 
kapcsolatban. Mind Rákóczi, mind Kossuth 
kiváló szervezői képességek birtokosa volt, de 
egyikük sem ér tet t a hadvezetéshez. Ahogy 
Kossuth 1848. december 31-én, úgy Rákóczi 
sem ellenezte 1705-ben a császáriakkal foly
ta tandó alkudozást, noha egyikük sem bízott 
annak sikerében. Ahogy Rákóczi 1707-ben, 
úgy Kossuth 1849 áprilisában egyaránt kül
politikai okokból t a r to t t a szükségesnek a 
trónfosztást és a függetlenség kimondását — 
hasonlóan gyenge eredménnyel. Anglia is 
mindkét esetben ugyanúgy viselkedett: bár 
rokonszenvezett a magyar törekvésekkel, s 
óhajtotta a békés megegyezést a Habsburg-
birodalom szilárdsága érdekében, szövetségesi 
kapcsolatait fontosabbnak t a r to t t a rokon
szenvénél. S végül érdekes Rákóczi és Kossuth 
sorsa is : egyikük sem békélt meg a küzdelmük 

eredményeként létrejött kiegyezéssel, s minden 
alkalmat megragadtak a küzdelem folytatására 
illetve a morális alap fenntartására. S a vég
játék és a kérdésfeltevések is hasonlók: Ahogy 
1711 tavaszán a Tisza vonalán álltak a császá
ri csapatok, s csupán Pálffy megegyezési kész
ségén múlt , hogy az eredmény Nagymajtény 
és Szatmár, nem pedig Világos ós Arad le t t , 
úgy Görgei esetében is csak az ellenfél nemigen 
létező jóindulatától lehetett bármit is várni a 
fegyverletétel után. Mindkét szabadságharc 
sorsát befolyásolta a külpolitika, de ebben a 
helyzetben már csak a katonai tényezők dönt
hettek, s nem a nagypolitika konstellációinak 
változásai. 

A VI. fejezet a „Magyarország a Habsburg-
birodalomban" címet viseli, s 1711—1848 kö
zött tárgyalja Magyarország nemigen létező 
külkapcsolatainak történetét . A szerző szerint 
Magyarország külpolitikai lehetőségeit két té
nyező határozta meg: ,,a) milyen volt Magyar
ország helyzete a Habsburg-birodalomban; b) 
milyen volt a Habsburg-birodalom helyzete 
Európában és milyen kapcsolatban állott a 
többi ha ta lommal?" Ezekre a kérdésekre ad 
választ az első két alfejezet. Az elsőben talán 
kissé túltengenék a kötetre egyébként nem 
jellemző érzelmi elemek. í gy az ország helyze
té t semmi esetre sem lehet gyarmatinak nevez
ni. Egy másik alfejezet témája az 1788— 
1790-es porosz közjáték, amely azonban Po
roszország részéről ugyanúgy afféle diverzió 
volt, mint ahogy a következő alfejezetben tár
gyalt napóleoni külpolitikai akciók. Magyar
ország helyzete 1711-hez képest nem sokat 
változott : az európai diplomácia sakktábláján 
továbbra is bármikor lecserélhető gyalog ma
radt . A magyar—francia kapcsolatok a forra
dalom idején meglehetősen gyengék, s jórészt 
csak szellemiek voltak, komoly külpolitikai 
lehetőségeket nem hordoztak magukban. 

Újabb alfejezet tárgyalja a bécsi kongreaz-
szust és a Szent Szövetség rendszerét. Az oszt
rák császárság és a nemzeti kérdés kapcsolatá
ról szólva a szerző helyesen állapítja meg: 
„A nemzeti mozgalmak jelentőségét becsüli le, 
aki azt hiszi, hogy azok félúton megállva be
érték volna nyelvi egyenjogúsítással, közigaz
gatási autonómiával és nem törekedtek volna 
a politikai hatalom teljességének megragadá
sára — az önálló államalapításra —, ha annak 
reális lehetősége felcsillan előttük." Nem volt 
mindegy azonban, hogy addig melyik nemzeti 
mozgalom kinek az oldalán vesz részt egy 
esetleges konfliktusban. Hosszú távon lehetet
len volt a nemzeti mozgalmak összefogása, de 
nem volt törvényszerű, hogy azok már 1848— 
1849-ben olyan tragikus és meddő módon ke
rüljenek szembe egymással. Egy újabb alfeje
zet ismerteti a magyar társadalmi és nemzeti 
fejlődés programjának összefüggéseit. H a ezt 
sikerül összeegyeztetni, akkor sor kerülhet a 
birodalom és Magyarország viszonyának reví
ziójára is. Az erre irányuló elképzeléseket két 
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tényező befolyásolta különböző mértékben: 
A Szent Szövetség rendszerétől való félelem és 
a pánszláv gondolat keltette aggodalmak. 
A ket tő gyakorlatilag összekapcsolódott a cári 
Oroszország esetében — mint 1849-ben kide
rült , teljes joggal. A kibontakozó küzdelemben 
Magyarország annyiban jobb esélyekkel indult 
a Birodalom többi nemzeténél, hogy egész 
etnikai állománya a Birodalmon belül élt, s 
politikai élete rendelkezett az önállóság bizo
nyos jegyeivel; annyiban viszont sokkal rosz-
szabb volt helyzete, hogy teljes egészében a 
Birodalmon belül lévén, önálló külkapcsolatok 
kiépítésére nem nyílt lehetősége. A magyar 
kérdés tehát Európa számára nem létezett, s 
ezt a hátrányt Magyarország a szabadságharc 

sem tud ta behozni. A fejezet egészével 
kapcsolatban azonban van egy kis hiányérze
tünk. A szerző nem szól a külpolitikai koncep
ciót magában rejtő Duna-konföderációs ter
vekről, amelyek már a magyar jakobinusok 
gondolati rendszerében jelen voltak, de Széche
nyi és Kossuth külpolitikai elképzeléseinek is 
fontos részét alkották, már a reformkorban is. 

A VII. fejezet a forradalom és szabadságharc 
külkapcsolatait tárgyalja. Herczegh Géza sze
r int Metternich aggódva nézett az újév elé 
1848-ban. Aligha, hiszen éppen január 11-én 
ír ta IV. Frigyes Vilmos porosz királynak, hogy 
, »végre is az újesztendő inkább lesz kedvemre 
való, mint volt az elmúlt, amelynek semmiféle 
tetszetős emlékét sem vagyok képes felfedez
ni" . A kancellár azonban alaposan tévedett . 
Olyan európai földindulás következett be, 
amilyenre 1830 óta nem volt példa. Ennek 
részleteit ismerteti az első alfejezet. A magyar 
forradalom sorsát főleg a német egység kérdése 
befolyásolta; ezen múlott , hogy a létrejött 
polgári Magyarország független lesz-e vagy 
önálló, esetleg egyik sem. Ez utóbbi cél eléré
sére Ausztriának erős hátvédet jelentett 
I . Miklós óriási hadserege. 

A második alfejezet a Batthyány-kormány 
külpolitikai törekvéseit vázolja fel, nagyjából 
Hajnal István gondolatmenete alapján. Érthe
tetlen viszont, hogy a szerző miért minősíti 
„feudális színezetű dunai szövetségnek" 
Batthyányék koncepcióját a Duna-menti álla
mok Magyarország-központú és magyar veze
tésű összefogásáról. Hiszen ez a koncepció 
éppen a magyar polgári forradalom önvédelmi 
reflexéből fakadt, a kialakuló félben lévő német 
és a létező orosz nagyhatalommal szemben. 
Külön alfejezet foglalkozik a nemzetiségi kér
dés kiéleződésével. Időrendi okok miat t a 
szerző i t t tárgyalja az olasz segély kérdését is. 
Egyetlen, ám annál lényegesebb kérdést nem 
említ: azt, hogy a segély megadását Bat thyá
nyék a magyarországi nemzetiségi mozgalmak 
lecsillapítása u tán t a r to t t ák lehetségesnek — 
ami ekkor egyet jelentett azzal, hogy soha
napján. Megtévesztőnek tart juk ugyanakkor 
Jellaeic és a többi nemzetiségi mozgalom 

együttes tárgyalását, hiszen, mint az a szerző 
adataiból is kitűnik, Jellačié nem horvát nem
zeti célokért, hanem a Birodalom egységéért 
harcolt — a nemzeti sérelmek érvkészletét is 
felhasználva. Másképp ugyanis érthetetlen, 
hogy miért éppen a nemzeti jogokkal nagyobb 
mértékben rendelkező Horvátország fordult 
először szembe a magyar forradalommal. 

Kissé árnyalatlan a Bat thyány-kormány 
tevékenységének értékelése is. Véleményünk 
szerint nem Kossuth július 11-i beszéde jelen
te t te a „hadügyi és pénzügyi önállóság tény
leges megteremtését", hiszen a honvédség lét
rehozásáról már április 26-án határozatot fo
gadott el a minisztertanács, s májusban meg
kezdődött a toborzás is. S megint csak 
Bat thyány szerepe szorul háttérbe akkor, 
amikor a szerző szerint a szeptemberi fordulat 
u tán Kossuth „a kormány szerepét á tvevő 
Honvédelmi Bizottmány élére állva té továzás 
nélkül megkezdte a fegyveres ellenállás szer
vezését", holott szeptember végéig a fő érdem 
kétségkívül az ügyvezető miniszterelnök 
Bat thyányé. 

Az ellenforradalom nyílt, fegyveres fellépése 
megint a külpolitikai események függvényében 
történt . Gyakorlatilag az olasz szabadságharc 
veresége és a párizsi felkelés leverését követő 
franciaországi fordulat t e t t e lehetővé Jellaeic 
betörését. A helyzet azonban ezúttal kedve
zőbb volt, mint 1703-ban. Magyarország jelen
tős, reguláris hadsereggel rendelkezett, s ezzel 
ideiglenesen ellensúlyozni tud ta külpolitikai 
lehetőségeinek beszűkülését. A bécsi forrada
lom leverése u tán jó ideig úgy látszott, hogy 
Ausztria „belügyként" lesz képes elintézni a 
magyar forradalmat, a tavaszi hadjárat u tán 
azonban nyilvánvalóvá vált , hogy Magyar
ország legyűréséhez külső segítségre lesz szük
sége. A Függetlenségi Nyilatkozatnak, mint 
azt Herczegh Géza nagyon helyesen állapítja 
meg, semmilyen szerepe nem volt az orosz 
intervenció előidézésében. I . Miklós 1848 
márciusa óta egyfolytában be akart avatkozni 
valahol, Németországban vagy Magyarorszá
gon vagy ahol újabb forradalom fenyeget. 
Ezt a magyar politikai vezetés is jól t u d t a , de 
reménykedett Európa beavatkozásában. E re
mények azonban nem váltak valóra. Az, hogy 
Magyarország teljes győzelmet nem a r a t h a t , 
már a schwechati csata után nyilvánvaló volt. 
Az, hogy semmilyen győzelmet nem a r a t h a t , 
1849 áprilisának végén dőlt el. Kossuthék 
tehát csúnya kelepcébe ju tot tak . H a nem vál
lalják az önvédelmi harcot, Magyarország és 
Ausztria viszonya az 1848 előttinél súlyosabb 
alá-fölérendeltségi viszonnyá válik. H a vis zont 
vállalják, meg kell próbálniuk valamilyen 
közbeavatkozásra bírniuk az Ausztria szüksé
gességét valló Angliát, s a külpolitikai akt iv i 
tásra nemigen hajlandó Franciaországot. 
Amint az a fennmaradt diplomáciai anyagból 
is kiderül, 1848 novembere és 1849 februárja 
között, tehát a szabadságharc legválságosabb 
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hónapjaiban, gyakorlatilag teljesen megsza
kadt a kapcsolat a politikai vezetés és a diplo
máciai kiküldöttek között. Tehát a magyar 
külpolitika számára meglehetősen rövid idő 
maradt az osztrák beolvasztási törekvések és 
a cári intervenció ellensúlyozására. A magyar 
forradalom ugyanakkor, bár rengeteg tehetsé
get termelt ki, éppen diplomatákban szenve
det t nagy hiányt. A magyar külpolitikára tehát 
lehetetlen feladat hárult. 

A cári intervenció után a kormány előtt még 
egy lehetőség állott: meg kellett próbálni va
lamilyen módon semlegesíteni az orosz inter
venciót. Erről már az 1849. június 26-i minisz
tertanács határozatában szó volt, s Görgei 
ennek szellemében tárgyalt júliusban Rüdi-
gerrel. Az utolsó kísérlet a korona felajánlása 
volt a cárnak. Ezt Szemere és Bat thyány 
Kázmér előbb burkoltan tet ték meg, majd az 
1849. augusztus 11-én délelőtt t a r to t t első 
minisztertanács határozata alapján készült 
államiratban Kossuth és a kormány nyíltan is 
felkínálta a koronát a cárnak, ha az hajlandó 
ennek fejében szavatolni az 1848-as alkot
mányt . A történeti irodalomban később gyak
ran előfordultak olyan szemrehányások Gör
gei vei kapcsolatban, hogy a tábornok meg sem 
kísérelte a diktatúra átvétele után a tárgyalást 
az oroszokkal, holott Kossuthnak azt ígérte, 
mindent megpróbál megtenni az ország státus
életének megmentésére. Jóllehet, a cári fő-
vezérségben semmiféle tárgyalási hajlandóság 
nem volt, s ez egyértelműen kiderült Paszke-
vics 1849. augusztus 9-én Rüdiger által tolmá
csolt válaszából, amely még a temesvári csata
vesztés előtt, tehát egy jóval kedvezőbbnek 
látszó katonai helyzetben keletkezett. Görgei-
nek pedig annyival is kevesebb lehetősége volt 
a tárgyalásra, mivel az egyetlen tárgyalási 
„alapot", a koronát Szemere miniszterelnök 
magával vi t te , tehát a tábornoknak már egy
szerűen nem volt mit felajánlania a cári fővezér-
ségnek. 

Herczegh Géza a szabadságharc külpolitiká
járól szóló fejezetben szól a magyar emigráció 
külpolitikai tevékenységéről is. Ez annyiban 
kétségtelenül jogos, hogy az emigráció politikai 
tevékenysége főleg a magyar külügyi apparátus 
tagjaira épült (Teleki, Pulszky, Nemeskéri Kiss 
Miklós). Annyiból viszont nem célszerű ez az 
elrendezés, mivel így az olvasó nem egységében 
látja a kiegyezéshez vezető folyamatot, pedig 
az emigráció tevékenysége kétségkívül komoly 
hatást gyakorolt Ausztria engedékenységre 
bírásában. Árnyalt és nem egyívűén fehér, vagy 
fekete az a kép, amit a szerző Kossuth 1849— 
1867 közötti tevékenységéről fest; nem hall
gatja el „forradalomcsináló" időszakának té
vedéseit, de érzékletesen mutat ja be azt a 
folyamatot, ahogyan Kossuth európai szintű 
politikussá vált. 

A következő fejezet egy fél évszázad törté
neté t tárgyalja, 1867-től 1918-ig. A kiegyezés 

közvetlen előzményeinél a szerző szól a magyar 
konzervatívok és Széchenyi tevékenységéről, 
a külpolitikai tényezők közül pedig a Bismarck 
vezette német egységmozgalomról. A dualista 
rendszer ellentmondásairól szólva a nemzeti
ségi kérdésnek tulajdonítja a legnagyobb sze
repet a Monarchia felbomlásában, s ismerteti 
mind Kossuth, mind Deák érveit. Állásfogla
lása nem egyértelmű a régi vitában, bár ki
jelenti, hosszú távon Kossuthot igazolta a 
jövő. Ez azonban korántsem biztos. Hiszen a 
Monarchia felbomlásához az utolsó lökést nem 
annyira az adta, hogy a különböző nemzetisé
gek végre egyesültek anyanemzetükkel, hanem 
az, hogy a Monarchia megszűnt európai poli
tikai tényező és szükségszerűség lenni. S ne 
feledjük el, a dualista rendszer mégiscsak 
megélt ötven évet, ez pedig újkori, de 
még középkori léptékkel mérve is hosszú 
idő. Az újkori magyar történelem egyik 
legszilárdabb államrendszere volt az, amely 
1867 után létrejött. A kossuthi prognózis tehát 
találó volt a végeredményt illetően, de nem 
volt az az okokat tekintve is. 

E fejezetben igen sok és igen bonyolult szá
lon futnak a történtek, de a szerző, vélemé
nyem szerint, világosan és érthetően adja elő 
a Monarchia külpolitikájának fő állomásait, 
Andrássy külügyminiszterségétől a berlini 
kongresszuson át a szövetségi rendszerek kiala
kulásáig. Külön alfejezetben tárgyalja a Mo
narchia válságát, a Károlyi képviselte külpo
litikai alternatívákat. Majd a Balkán-háborúk, 
a világháború főpróbája, s maga a világháború 
következik. 

A kötet utolsó fejezete a Magyar Népköz
társaság és a Tanácsköztársaság külpolitikáját 
elemzi. Bemutatja azt az igen szűk mozgási 
lehetőséget, amelyen belül a Károlyi-kormány 
megkísérelte korrigálni az ország rossz pozí
cióit. Külpolitikai körülmények, nem utolsó
sorban az Antant érdektelensége és az utód
államok mohósága azonban eleve lehetetlenné 
tet ték e rendszer konszolidációját. Az ország 
elszigeteltségét jól mutatja, írja Herczegh 
Géza, hogy egész Nyugat-Európában milyen 
ellenséges érzülettel találkoztak a magyar tö
rekvések. Az utolsó kitörési lehetőség a csődbe 
ju to t t antantbarát politika után a Tanácsköz
társaság kikiáltása volt. Ez azonban rendkívül 
kedvezőtlen külpolitikai és katonai körülmé
nyek között történt . Herczegh Géza érdekes 
párhuzamot von az 1794-es lengyel felkelés és 
a francia forradalom, ill. a Tanácsköztársaság 
és az orosz forradalom között. Mindkét esetben 
egy regionális felkelés nyújtott óriási katonai 
segítséget a forradalmi Francia- ill. Orosz
országnak, de Franciaország ugyanúgy nem 
tud ta megakadályozni Lengyelország harma
dik felosztását, mint ahogy Oroszország sem a 
Magyar Tanácsköztársaság leverését. 

A világháborút követő békerendszer Ma
gyarországot, divatszóval élve, újabb kóny-
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szerpályára lökte. Nem a Monarchia felbom
lása volt a tragikus fejlemény, hanem az, hogy 
az újonnan létrejött, dinasztikus motivációk
tól mentes, de a nemzeti érdekeket annál 
nyersebben érvényesítő új politikai rendszer 
sok tekintetben még rosszabb volt, mint az 
1914 előtti. A „nemzeti" államok korlátlan 
intézkedési jogot kaptak nemzetiségeik felett, 
s eszük ágában sem volt az 1914 előtt oly han
gosan követelt nemzetiségi egyenjogúságot ér
vényesíteni. A korábbi integráció tökéletlen
ségéből nem azt a következtetést vonták le, 
hogy a hibákon javítani kell, hanem azt, hogy 
maga az integráció fölösleges. Mindez pedig 
törvényszerűen vezetett a külpolitika más esz
közökkel való folytatásához. 

A történészek között ma már egységes a vé
lemény, hogy a visszaemlékezések, memoárok, 
önéletrajzok és írások becses történelmi forrást 
képeznek, ám saját műfaji törvényeik szerint 
kell őket értékelni! Vannak a történelemnek, 
a társadalmi életnek olyan területei (párt
munka, illegális tevékenység, földalatti harc, 
partizánélet stb.), ahol írott dokumentumok 
nem is nagyon képződhettek, ilyenek készítése 
már eleve tilos volt. Most, megszólaltatva az 
„élő forrásokat", a történelemnek olyan szeg
leteibe tekinthetünk, ahonnan semmi más 
híradás nem ju tha to t t el hozzánk. 

A Baranya Megyei KISZ kezdeményezésére 
a pár t és a Magyar Ellenállók, Antifasiszták 
Szövetsége helyi csoportja közreműködésével 
készült el az a vaskos, 42 íves kiadvány, amely 
134, ma a megyében, Pécs városában élő inter
nacionalista és antifasiszta harcos önéletrajz-
jellegű életleírását tartalmazza. Sajnálatos, 
hogy az öt éven át elhúzódó munka eredmé
nyét t izenhatan már nem élhették meg. 

Köztudot t , hogy az emberek az adott törté
nelmi jelenséget a körülményektől, helyzetük
től, személyiségüktől függően másként és más
ként élik meg. Nem ugyanaz az élményszintje 
a harcosnak és a vezénylő tábornoknak. A kö
tetben olyan emberek szólalnak meg, akik az 
átélt és leírt történelmi eseményeknek nem 
parancsnokai, hanem sokkal inkább végre
hajtói, szereplői voltak. A lejegyzett élmény
anyag azért érdekes, mert általa a történelmi 
eseményeket főleg az egyszerű emberek, a tör
ténelem tényleges szereplői oldaláról látjuk. 

összességében elmondhatjuk, Herczegh Géza 
jól oldotta meg vállalt feladatát, s általában 
sikerült elkerülnie a fenyegető aránytalansá
gokat. 

A kötet apparátusa is megfelalő, nemcsak 
irodalomjegyzéket, de névmutatót is tar ta l 
maz. A képanyag azonban meglehetősen gyen
ge; több kép a középiskolás tankönyvekből 
köszön vissza, s a képminőség néhány helyen 
minősíthetetlen. Egy ilyen, hiánypótló és min
den bizonnyal hosszú időn át használatos kézi
könyv esetében ezt csak sajnálni lehet. Mindez 
azonban nem érinti a kötet v i ta thata t lan tar
talmi értékeit. 

Hermann Róhert 

Atérezzük félelmeiket, nélkülözéseiket, dön
téseik gyötrelmét, de velük vagyunk a siker 
adta örömökben is. 

Pózolás nélkül, egyszerűen beszélnek, úgy 
amint a nagy háború hétköznapjait egykoron 
megélték. Megtudjuk, hogy mennyi volt 1945-
ben a zsold, s hogy mérték a bor literjét. 
Elmondja az egyik, hogy a szovjetek „kosztot 
is, dohányt is bőségesen adtak". Más arról szól, 
hogy ki volt náluk az ezredkürtös, a postás, a 
tábori pap. Több leírás is tolmácsolja a „vojna 
kapu t " örömét. Vagy milyen szépen mondja 
egy partizán: „a hegygerincen töl töt tünk pár 
napot, a falevél volt a takarónk". És így 
tovább, minden lapon az élet közelsége sugár
zik felénk. 

Tanulságos a kötet a tekintetben is, hogy az 
i t t szereplő embereket mennyire megforgatta 
a sors. Az írások történelemszociológiai fel
mérés számára is anyagot szolgáltathatnak. 
Volt, aki zsidóként menekült délre, de 1949-re 
„t i tóista" lett belőle. Másokat „rohadt parti
z á n é k é n t 1956-ban hurcoltak meg. 

Aki végigolvassa az életsorsoknak ezt a gyűj
teményét, többet megért az 1938—1956 kö
zötti évekből, mintha vaskos köteteket olvasna 
el. Megannyi életsors mutatja, hogy bizony 
nem volt könnyű magyarnak, igaz embernek, 
a haladás szolgálójának lenni Közép-Európá
ban. 

Túl azon, hogy a kötet méltó tiszteletadás a 
nagy idők harcosainak, az i t t közölt 134 élet
rajz egyben páratlan forrásgyűjtemény is. 
Külön köszönet a szerkesztőnek, hogy hagyta 

VARGA DEZSŐ (SZERK.) 

„KÜZDTÜNK HÍVEN..." 

A baranyai — pécsi ellenállók, antifasiszták, 
internacionalisták életrajzi kötete 

(Pécs, 1987. 480 o.) 
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őket a maguk módján beszélni, s csak ha 
szükség volt rá, akkor avatkozott be. Az írások 
egyes szám első személyben szólalnak meg. 
így nagyobb a hitelük. Még a történelem ku
tatója is új forrásokat, új ismereteket k a p : pl. 
a miskolci MOKAN-komitéról, a budapesti 
Teleki téri zsidó ellenállásról, vagy az eddig 
alig ismert Ózd—Bekölce környéki partizán
csapatról. Tucatnyian szolgáltak a Budai 
önkéntes Ezredben és az új magyar honvéd
ségben, a vasútépítő alakulatokban. Vala
mennyi róluk szóló írás sok-sok részadattal 
gazdagítja történelmi ismereteinket. 

Külön említést érdemel Auth Iván, Berta 
József, Bottyán István, Leszéki Frigyes, 
Hollós János, Krancz Pál, Szakolczai Károly, 
Szálai József és Törtely Károly visszaemléke
zése. 

A térség földrajzi helyzete is magyarázza, 
hogy a kötet becses anyagokat tartalmaz a 
jugoszláviai Petőfi-dandárban, a Jugoszláv 
Népfelszabadító Hadsereg különböző más ala
kulataiban szolgáló magyarokról. H a valaki a 
jövőben e témához nyúl, a „Küzdtünk hí
v e n . . . " c. kötetet nem hagyhatja figyelmen 
kívül. De még a bolgár hadsereghez csatlako
zókról is kapunk adatokat . Több visszaemlé
kezés pedig a szlovákiai partizánokkal együt t 
küzdő honfitársainkról szól.í 

A kötetben szereplők közül többek Magyar
országon végeztek illegális munkát , vagy sor
suk Nyugat-Európába, illetve a tengeren túlra 
sodorta Őket. Voltak akik a Vörös Hadsereg
ben, vagy a szovjet partizánok soraiban küz
döt tek . 

Viszonylag szerény a hazai ellenállásban 
részt vettek száma. Ez az objektív körülmé

nyekből is adódik. De még így is képet kapunk 
a megye ipari üzemeiben, a bányavidéken ki
bontakozó politikai és fegyveres ellenállásról. 
A kötet így a helytörténeti kutatások jelentőit 
forrásává is válhat. 

Külön tisztelet annak a 14 nőnek, akik 
férfi bajtársaihoz hasonlóan — néha még náluk 

is többet vállalva — szolgálták a haladás, az 
antifasiszta harc ügyét. 

A „Küzdtünk híven. . ." kötet méltó tiszte
letadás a veteránoknak, hozzátartozóiknak. 
Erősíti a hagyományok ápolását, a lokál
patriotizmust, a hazafias és internacionalista 
érzéseket. Magyarán szólva: gyökereinket, 
melynek fontosságát egyre jobban érezzük. 

A Varga Dezső szerkesztésében megjelent 
jól sikerült kötet többek közös munkájának 
eredménye. 

Dicsérettel szólhatok a vállalkozás gondola
táról, a kivitelezés gondosságáról. A hasonló 
tárgyú megyei kötetek közül ezt találom a leg
jobbnak. Reméljük, hogy máshol is követőkre 
talál. 

Külön öröm, hogy végre egy olyan kötet 
kerül kézbe, amely nemcsak olvasásra jó, de 
célszerűen használható is. A gondosan össze
állított név- ós helymutató elősegíti a tájé
kozódást, s lehetővé teszi az összefüggé
sek megtalálását is. A későbbi kutatásnak 
tet tek szolgálatot, amikor közölték a már el
hunyt , s a még élő MEASZ tagok névjegyzé
két. Sokukról talán az i t t közölt írás és fénykép 
lesz az egyedüli hiteles forrás. 

Gazsi József 

A NAGY OKTÓBERI FORRADALOMBAN SZÜLETETT FEGYVERBARÁTSÁG 

f Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1987. 338 o.) 

A Zrínyi Katonai Kiadó közelmúltban meg
jelen te te t t , reprezentatív külsejű könyve: 
,,A nagy októberi forradalomban született 
fegyverbarátság" címet viseli, amely a Magyar 
Néphadsereg Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 
va lamin t a Szovjetunió Honvédelmi Minisz-
tériu mának Hadtörténeti Intézete közös mun
ká jaként lá tot t napvilágot. A kötet a ké t társ
intézet együttes kezdeményezésére jö t t létre, 
L i p t a i Ervin és P. A. Zsilin főszerkesztésével. 
A hatszemélyes szerzői kollektíva résztvevői 
szovj et részről, A. I . Babin, V. I . Fomin és 
P . A . Zsilin, magyar részről, Györkéi Jenő, 
Lipt ai Ervin és Tóth Sándor. A szovjet és ma
gyar hadtörténészek e közös alkotása méltó
képp en állít emléket a nagy októberi szocialista 
fórra dalomnak, hetvenedül évfordulója alkal

mából. A tudományos igényességgel megírt 
könyv első ízben kísérelte meg a magyar és a 
szovjet történetírásban, hogy egy kötetben 
bemutassa a magyar—szovjet fegyverbarátság 
születésének körülményeit, fejlődósének leg
jelentősebb periódusait, eseményeit, napjainkig 
tar tó történetét . „Fegyverbarátságunk ma már 
hetven esztendős tapasztalatokat mondhat 
magáénak, s ezeket népeink a közös ellenség 
elleni harcban halmozták fel" — állapítja meg 
a könyv előszava. A cím azonban nem fejezi 
ki a könyv teljes tar ta lmát . Hiszen i t t többről 
van szó ! A szovjet—magyar fegyverbaratsagon 
túl a két nép barátsága és sokoldalú együtt
működésének története is nyomon követhető 
a leírtakból. 

A munka öt fejezetből álló történeti leírás-
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ból, valamint öt oldalnyi jegyzetből áll. A fel
használt könyvtári , levéltári anyagok, a párt
határozatok és pártkongresszusok dokumentu
mai a könyv tudományos értókét növelik, hi
telesebbé teszik. Nagy kár, hogy az oly gondo
sam elkészített mű gyenge nyomdatechnikai 
kivitelezésű képanyagot tar talmaz! Jobbat 
érdemelt volna ! 

Az első fejezet: „A nagy októberi szocialista 
forradalom és a forradalmi Magyarország" 
címmel vezeti be a szovjet—magyar fegyver
barátság kezdeteinek bemutatását . Képet for
málhatunk annak a mintegy százezer magyar 
katonának az életútjáról, akik az Osztrák— 
Magyar Monarchia hadseregéből hadifogoly
ként kerültek a cári Oroszországba, majd, az 
idők szavát megértve, a forradalmi eszméket 
magukévá téve küzdöttek a szovjethatalom 
kivívásáért és a forradalom vívmányainak 
megvédéséért. A volt hadifoglyokból kikerült 
magyar önkéntesek a közös ellenség elleni 
harcokban a proletár internacionalizmus meg
nyilvánulásának ragyogó példáját szolgáltat
ták. Hé t évtized távlatából megelevenednek a 
hősi harcok színhelyei. Internacionalistáink 
nemcsak Pétervárot t a Téli Palota ostrománál, 
Moszkvában a Kreml bevételénél voltak ot t , 
hanem többek között harcoltak Penzában, 
Aeztrahányban, Orenburgban, Kazanyban, 
Turkesztánban, Szibériában és a Távol-Kele
ten is. Ezekben a harcokban olyan kimagasló 
egyéniségek tűntek ki, mint Karikás Firigyes, 
Iványi János, Varga Gyula, Gavró Lajos, 
Münnich Ferenc, Ligeti Károly, Fried Dezső, 
Zalka Máté, Pataki Ferenc, Lőwi Gyula, Kun 
Béla... 

A fejezet második része áttekinti az 1918-as 
magyarországi októberi polgári demokratikus 
forradalom, majd a Tanácsköztársaság főbb 
eseményeit; reálisan ábrázolja az orosz hadi
foglyokból alakult internacionalista zászló
aljak szerepét a Magyar Tanácsköztársaság 
védelmében. Körvonalazódik Tanács — Ma-
gyaror szag és Szovjetoroszország Vörös Had
seregei csapatainak egyesítési kísérlete. 

A második fejezet: „A fasizmussal való 
döntő összecsapás e lő t t" címet viseli. A spa
nyol polgárháború éveiben a szovjet és a ma
g y a r nép fiainak hősi küzdelmei tovább erősí
te t ték haladó hagyományainkat, fegyverba
rá tságunkat . A csatatereken találkozhatunk a 
nagy honvédő háború majdani kiemelkedő 
képességű szovjet katonai egyéniségeivel, had
vezéreivel; áttekinthetjük többek közöt t : 
N y . G. Kuznyecov, R. I . Batov, R. J . Mali-
novszkij, K . A . Mereckov, A. I . Rogyincev 
és M. Sz. Sumilov életútjának alakulását spa
nyol földön. A nemzetközi brigádokban har
colt mintegy kétezer magyar önkéntes interna
cionalista helytállását haladó hagyományaink 
egyik legszebb példájaként őrzi meg az utókor 
emlékezete. Figyelemmel kísérhetjük többek 
közö t t Szalvay Mihály, Jász Dezső, Zalka 

Máté, Gál János, Münnich Ferenc, Cséby 
Lajos, Hevesi Ákos, Rajk László, Mező Imre 
harcos munkásságának alakulását Spanyol
országban. A nemzetközi brigádokban harcolt 
szovjet és magyar önkéntesek az internaciona
lizmus tet tekben is megnyilvánuló nagyszerű 
példáját valósították meg. Szigorú kronologi
kus sorrendben követik az események egymást, 
megismerhetjük a Szovjetunió azon erőfeszíté
seit, amelyeket a második világháború kirob
banása előtt a népek biztonságát szolgáló kol
lektív rendszabályok kidolgozására, valamint 
a béke védelmére, megőrzésére t e t t . 

A harmadik fejezet tárgyalja — „A fasiszta 
agresszor szétzúzása és Magyarország felsza
badítása" címmel — az 1941—1945-ös évek 
szovjet—magyar szempontból legfontosabb 
eseményeit. Az első rész dokumentumai és 
tényanyagai felidézik a nagy honvédő háború 
hadműveleteit, harcait, valamint a szovjet 
nép hősies ellenállását, küzdelmeit a fasiszta 
hódítókkal szemben. 

A fejezet második része bemutatja hazánk 
felszabadulását, a magyar ellenállók és anti
fasiszták tevékenységét, a szovjet—magyar 
fegyverbarátság születését a második világ
háborúban, valamint az új magyar hadsereg 
megalakulásának körülményeit. Rövid ismer
tetést kapunk az illegalitásban lévő kommu
nista párt által vezetett haladó erők fasizmus 
elleni küzdelmeiről, harcairól. Nemcsak a kü
lönböző osztagokba, csoportokba szerveződött 
erőkről (Úszta, Rákóczi, Nógrádi, Petőfi, 
„MOKAN—Komité", Marót, Szir, Laci, Ság-
vári, Földes . . . ) , hanem az Európa más orszá
gaiban (így többek között Franciaországban, 
Szlovákiában, Jugoszláviában, Lengyelország
ban, Belgiumban stb.) harcolókról is reálÍ3 
képet nyerhetünk. A fejezet a népi demokra
tikus rendszer magyarországi létrejöttének 
eseményeivel, majd az új magyar hadsereg 
első magasabbegységei (1. és a 6. gyaloghad
osztály) felállításának bemutatásával fejező
dik be. 

A negyedik fejezet címe „A szovjet—ma
gyar kapcsolatok fejlődése a háború utáni első 
évtizedben (1945—1955)." Vázlatos összefog
lalást ad a szocialista világrendszer kialakulá
sáról, valamint a szocialista forradalom ma
gyarországi győzelméről, legfontosabb ered
ményeiről. Körvonalazódnak mindazok a sike
rek, amelyeket a szovjet és a magyar dolgozók 
a szocialista építésben értek el. Egyre inkább 
szélesedett az a sokoldalú együttműködés, 
amely az irodalom, a színház- és filmművészet 
és a művészi táncegyüttesek szféráit is áthatot
ta , így váltak a széles néptömegek előtt ismert
t é a szovjet irodalom kiemelkedő alkotásai, 
többek között Puskin, Gogol, Solohov, Csehov, 
Fagyejev, Tolsztoj, Makarenko művei, vagy a 
filmművészetben a Csapajev, a Cirkusz, a 
Világos ú t . A Mojszejev és a Magyar Állami 
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Népi Együttes vendégjátékainak elsöprő sike
rei is hozzájárultak egymás jobb megismerésé
hez, értékeink megbecsüléséhez, a két nép 
barátsága további elmélyítéséhez. A fejezet 
záró része a Szovjetunió és a Magyar Népköz
társaság kormányainak intézkedéseit foglalja 
össze, amelyeket védelmi képességeink erősí
tése érdekében te t tek . 

Az ötödik fejezet, ,,A baráti népek és had
seregek egységes rendszerében" címmel fejezi 
be népeink fegyverbarátságának áttekintését. 
Megbizonyosodhatunk a Varsói Szerződés lét
rejöttének történelmi szükségszerűségéről, va
lamint arról a következetes harcról, amelyet 
tagországai folytattak és folytatnak a fegyver
kezési hajsza beszüntetéséért, az atom- és más 
tömegpusztító fegyverek elterjedésének meg
akadályozásáért és betiltásáért, a béke meg
őrzéséért. A maguk valóságában bontakoznak 
ki a szovjet—magyar együttműködés legfőbb 
kérdései az 1950-es évek második felétől nap
jainkig. Áttekinti a fejezet az 1956-os magyar
országi ellenforradalom főbb eseményeit, vala
mint a Szovjetunió internacionalista segítség
nyújtását annak leverésében. A befejező gon

dolatok összefoglalják népeink sokoldalú kap
csolatának és együttműködésének jelenlegi 
eredményeit. Reális képet formálhatunk a 
szovjet és a magyar hadsereg 1980-as évek 
második felére jellemző helyzetéről. Erőnk 
záloga a fegyverbarátság és egység. „A ma
gyar—szovjet fegyverbarátság közös öröksé
günk és népeink becses nemzeti értéke nap
ja inkban" — hirdeti a könyv utószava. 

A magyar—szovjet fegyverbarátság hét év
tizedét át tekintő munka összegzésénél meg
állapíthatjuk, hogy a szerzők széles dokumen
tum- és tényanyagra, több, eddig még fel nem 
használt forrásra támaszkodva, tudományos 
igényességgel t á r t ák fel népeink sokoldalú 
együttműködése és barátsága történetét. Az 
igaz, hogy az egyes részfejezetek külön-külön 
önálló kötetekben már megjelentek. Az össze
foglaló munkát mégis értékes, út törő vállalko
zásnak tekinthetjük, hiszen hetven év leglé
nyegesebb eseményeit a közös szerzői kollek
t íva egy könyvben először kísérelte meg be
muta tn i . 

Ballá István 
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A Burgenlandi Tartományi Múzeum és 
Szalónak Várának Barát i Köre ez évben is 
megrendezte az osztrák és magyar történészek 
baráti hangulatú eszmecseréjét a mai ausztriai 
Várvidék talán legimpozánsabb várában. 
Az ez évi téma, szerves folytatásaként a múlt 
évinek. „Német új vár urai politikai, társa
dalmi, gazdasági és kulturális környeze
tükben" címmel újólag a középkor e térségbeli 
fejlődéstörténeti kérdéseivel foglalkozott. A be
szélgetésekben ezúttal 24 ausztriai, 4 magyar
országi és 1 Franciaországból érkezett kutató . 
ve t t részt számos helyi érdeklődő jelenlétében 

A megjelenteket a szalónaki vár lovagtermé
ben az október 1-jei megnyitó ülésen Viktor 
Binder, Városszalónak/Stadtschlaining polgár
mestere köszöntötte. Kiemelte a mai határo
kon átnyúló közös történelemre vonatkozó két 
országbeli kutatási eredményeknek együttes 
értékelését, mint példamutató tudományos 
együttműködést. Egyút ta l reményét fejezte ki, 
hogy a mezőváros immár hetedik alkalommal 
a tudományos közvélemény figyelmét felhívó 
sikeres rendezvénysorozat házigazdája lehet. 
Ennek garanciáját előzetesen a résztvevők 
személyében lát ta , és őszinte köszönetet mon
dot t megjelenésükért. 

A rendezvénysorozat tudományos tanácsá
nak társelnökeként Rudolf Kropf tanszékveze
tő egyetemi tanár (Linz) köszöntőjében azt 
hangsúlyozta, mennyire családi szelleműek 
ezek a szűkebb szakmai megbeszélések, füg
getlenül a résztvevők közti politikai, ideológiai, 
történetszemléleti különbségektől. A szemé
lyes él nélküli korrekt szakmai viták jelentősen 
hozzájárulnak a regionált örténeti kérdések 
összehasonlító módszertani megközelítéssel 
való kutatásához. A hely szellemének méltatá
sa és a korábbi rendezvénysorozatok felidézése 
u tán bensőséges hangon emlékezett meg az 
előző találkozó óta elhunyt két korábbi állandó 
résztvevőről, Alfred Ra tz és Kari Ulbrich 
helytörténészről. 

Burgenland ta r tomány vezetése nevében 
Hans Sipötz tar tományi kulturális tanácsos 
üdvözölte a rendezvénysorozat résztvevőit. 
Külön köszöntötte a megjelent magyar kuta
tókat . Ehhez kapcsolódva kitért arra, meny
nyire fontos a mai határon átnyúló történész
együttműködés, mivel a Várvidék esetében 
három egykori magyar vármegye nyugati sáv

járói van szó. E terület múltja még nem épü l t 
bele az osztrák történeti köztudatba, az osztrák 
történészek nagy részének az egykori magyar 
területekkel szemben mutatkozott kuta tás i 
érdektelensége mia t t . E szempontból különös 
jelentőségű e rendezvénysorozat, amelynek 
folytatásához a tar tományi vezetés a jövőben 
még nagyobb támogatást kíván nyúj tani . 
Ezzel a 7. Szalónaki beszélgetéseket megnyi-
to t tnak nyilvánította. 

Szünet u tán az első munkaülésre Rudolf 
Kropf elnökletével került sor. 

Elsőként Heide Dienst egyetemi tanár (Bécs), 
a rendezvénysorozat tudományos tanácsának 
társelnöke kapot t szót témabevezető előadásá
hoz. Ebben a Német ú j váriakkal kapcsolatosan 
először azt elemezte, hogy azok X I I — X I V . 
századi története mennyire képezi a nyugat-
magyarországi/burgenlandi identi tástudat ré
szét. A továbbiakban a mindeddig nem eléggé 
feltárt középkori osztrák—magyar kapcsola
tokat vizsgálta. Végül az alkotmány történeti 
fejlődés kérdéseinek a regionális topográfiával 
kapcsolatos vizsgálatát hangsúlyozta. 

Dr. Irmtraut Lindeck-Pozza nyugalmazott 
főlevéltáros (Kismarton/Eisenstadt) a X I I I . és 
XIV. századi oklevelekben a Németújváriakra 
vonatkozó gazdaság- és társadalomtörténeti 
adatokat ismertette. Bár csak szórványos ada
tokról van szó, megkísérelte azok alapján be
mutatni a birtokviszonyokat és a birtokokon 
élő lakosság összetételét. Utóbbi kérdéshez 
kapcsolódva tárgyalta a magánkatonaság ösz-
szetételét is. Ez t követően azt részletezte, 
mennyire nehéz a gazdálkodás mikéntjének a 
rekonstruálása, mivel arról szinte egyáltalán 
nincsenek okleveles adatok. 

Az október l-jén délután megtartot t második 
ülésen dr. Gustav Reimgrabner szuperi ntendens 
(Kismarton/Eisenstadt) elnökölt. 

Engel Pál, a történelemtudományok kandi
dátusa, tudományos főmunkatárs (Budapest) 
a XIV. századi Vas vármegye történetével 
kapcsolatosan a főispán és alispán hatásköré
nek körülírására, a vár és a váruradalom kap
csolatrendszerének elemzésére, a királyi várak 
várnagyi méltóságának meghatározására, majd 
ezekkel kapcsolatosan a főispánnak és a vár-
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nagynak a királyi hatalomhoz fűződő viszo
nyára helyezte a hangsúlyt elemzésében. 

Dr. Feiszt György megyei levéltárigazgató 
(Szombathely) a kérdéskör folytatásaként a 
XIV. századi Vas vármegye példáján az egyes 
királyi méltóságokból, hivatalokból fakadó 
kötelezettségeket muta t t a be. 

Szünet u tán dr. Deák Ernő tudományos fő
munkatárs (Bécs) a nyugat-magyarországi/ 
burgenlandi városfejlődés kezdeteiről t a r to t t 
előadást. Hadtörténeti szempontból is figye
lemre méltó elemzésében kimutat ta , hogy Mo
són, Sopron és Vas vármegye 46 városából 25 
védelmi funkcióhoz kötöt t volt, meglevő vár 
köré épült, míg egyetlen mezőváros sem fejlő
döt t teljes jogú várossá. Ez t követően részle
tesen elemezte a régió városvédelmi intézkedé
seinek okleveles anyagát. Végül Sopron példá
ján érzékeltette az uralkodói kiváltság jogok ós 
a katonaállítási kötelezettségek szoros kap
csolatát. 

A harmadik ülés október 2-án reggel Heide 
Dienst elnökletével kezdődött meg. 

Dr. Ernst Englisch városi föle vél táros (Sankt 
Pölten) témája ugyancsak jelentős hadtörté
nelmi érdeklődést kelthet: a háborúnak és a 
hadviselésnek a Stájer Rímes Krónikában való 
tükröződésót mu ta t t a be. A magyar—stájer 
határharcokkal kapcsolatosan felhívta a figyel
met arra, mennyire a szerzői elfogultság mu
tatkozik meg abban a beállításban, hogy a 
saját hadsereg tiszta, míg az ellenség barbár 
eszközökkel küzd, barbár eszközöknek pedig a 
cselvetés során megmutatkozott harcelemeket 
tekintet te . Mindenesetre a lovagi mellett a 
magyar hadviselés is megelevenedik a közel 
3000 versszakban, amikor a szerző a kardpár
bajjal, lándzsavívással állítja szembe a várat
lan nyilazást. Talán még jelentősebb, hogy 
Kőszeg ostromának hosszadalmas bemutatása 
betekintést enged a korabeli várvívás ós vár
védelem hadművészetébe. 

Szünet után dr. Gerhard Seebach tudományos 
főmunkatárs (Bécs) az előző témához csatla
kozva, Nómetújvár/Güssing, Léka/Locken-
haus, Rábakeresztúr/Heiligenkreuz és Kő
szeg (Güns) példáján részletesen elemezte a 
X I I I . századi várépítészet sajátosságait, mi
közben visszatérőleg utal t a cisztercita építé
szet hatásaira. 

Október 3-án reggel a negyedik ülésre 
Zachar József alezredes, a történelemtudomá
nyok kandidátusa (Budapest—Bécs) elnökle
tével került sor. 

Wolfgang Meyer tudományos főmunkatárs 
(Kismarton/Eisenstadt) a Nómetújváriaknak 
a mai Burgenland területén levő egykori vá
rairól t a r to t t előadást. Hangsúlyozta azt a ku
tatási nehézséget, hogy a földrajzi elhelyezke
dés és a méretek a fellelt vár — vagy sokszor 

csak védmű —, illetve ezek maradványai 
esetében sokszor erősen eltérnek az oklevelek
ből nyerhető információktól. Ezt követően be
m u t a t t a a máig fennmaradt következő várak: 
Borostyánkő /Bernstein, Léka/Lockenhaus, 
Szalónak/Sch laining, Vörösvár/Rothenturm, 
Rohonc/Rechnitz, Németújvár/Güssing, Óvár/ 
Burg, Monyorókerék/Eberau kimutatható épí
tési fázisait. Ugyanígy bemuta t ta a fellelt, de 
oklevélileg nem bizonyítható Óbér/Olbendorf, 
Csajta/Schachen, Fertőlövő/Schützen, Lu-
csony/Lutzen, Pordány/Podersdorf, Strém/ 
Strem, Gerolt/Gerersdorf várával kapcsolato
san az eddigi feltárások során szerzett infor
mációkat is. 

Dr. Bariska István városi levóltárigazgató 
(Kőszeg) szünet u tán a Németújváriaknak a 
mai Vas megye területére eső várépítő szere
pével foglalkozott. Részletesen elemezte az 
egykori 11 vár közül Szentvid, Kőszeg, Sárvár, 
Gervár és Vasvár egyes építési fázisait. Eköz
ben azt emelte ki, hogy csupán Kőszeg várát 
épí t tet ték a Németújváriak, a többi vár már 
korábban állt, azok esetében csupán tovább
építésről volt szó. 

Az ötödik ülés október 3-án délután dr. 
Brigitte Holler-Reiffenstein tudományos fő
munkatárs (Bécs) elnökletével látott munká
hoz. 

Dr. Gerald Gänser tanácsos, főlevéltáros 
(Graz) a Németújváriak ténykedésének az 
osztrák—stájer forrásokban való tükröződését 
mu ta t t a be. Elemzésével világossá te t te , hogy 
ezek a források részletesen szólnak a X I I — 
XIV. századi határmenti fegyveres hata lmi 
harcokban való részvételről, mégpedig a szö
vetségi változásoknak megfelelően ellenség
vagy szövetségesképet nyújtva. 

Dr. Kari Spreitzhofer tanácsos, főlevéltáros 
(Graz) előadásában ezt követően a Német-
újváriak származásával foglalkozott. Ismer
te t te mind a magyar, mind a stájer származási 
elméletet. Anélkül, hogy eldöntöttnek vélné a 
kérdést, felvetette, hogy a stájerországi Wildon 
híres búcsújáróhely volt, oda kerülhetett ko
rábban egy magyar család, ahonnan eltávozva 
1158 után azután a név szerint oklevélből is
mert Wolfger és Hederich a magyarországi 
Kőszegre visszaérkezett. 

Ez t követően dr. Diether Kramer főtanácsos, 
tudományos főmunkatárs (Graz) a Német
újváriakkal is kapcsolatba hozható, négy kü
lönböző korú wildoni vár régészeti feltárásáról 
és az azokból levonható tanulságokról szólt. 
Miután ismertette a nagy várak ós a torony
várak típusjegyeit, azt bizonyította, hogy 
Nyugat-Stájerországgal szemben Kelet-Stájer
országban a toronyvárak kerülnek elő, még
pedig tömegesen, névtelenül, mivel történelmi 
források a legtöbbről nem szólnak. 

Végül Kurt Kojalek mérnök, helytörténész 
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(Lipótfalva/Loipersdorf) a jozefinista felmérés 
alapján a délkelet-stájerországi területeken 
feltárt középkori épületemlékek elkészített 
kataszterével kapcsolatosan a felmerült kuta
tási és módszertani kérdésekkel foglalkozott. 

I Szünet u tán ugyancsak október 3-án került 
sor a záróülésre. Ezen Heide Dienst és Budolf 
Kropf, a rendezvénysorozat tudományos taná
csának két társelnöke foglalta össze az előadá
sokban és az azokhoz csatlakozott eleven vi
tákban elhangzottakat. Mindketten a tudo
mányos továbbgondolkodást ösztönző szabad 
véleménycsere jelentőségét hangsúlyozták. 
Az osztrák—magyar—jugoszláv határterület, 
vagy itteni szóhasználat szerint ,,a pannon 
térség" középkori történetének feltárása szem
pontjából kiemelkedő fontosságúnak vélték a 
Németújvári-családdal kapcsolatos kutatási 
eredmények ütköztetését és összegzésit. 

A Szalónaki beszélgetések résztvevőinek 
ezúttal is több csatlakozó rendezvény tet
te lehetővé a további kötetlen eszmecse

rét . Már szeptember 30-án este a várpincé
ben baráti találkozón örvendhettek a résztvevők 
a viszontlátásnak vagy a megismerkedésnek. 
Október l-jén este Viktor Binder polgármester 
adot t fogadást a vár lovagtermében a részt
vevők tiszteletére. Október 3-án este ugyan
csak a vár lovagtermében Bándol/Weiden 
község diák-tamburazenekara adot t műsort a 
rendezvénysorozat alkalmából. Október 2-án 
a mai határ két oldalán előbb Borostyánkő/ 
Bernstein és Léka/Loekenhaus, majd Kőszeg, 
Velem és Szentvid vonatkozó, a Németújvá
riakkal kapcsolatos, feltárt emlékeinek meg
tekintésére nyílt mód. A rendezvénysorozat 
lezárásaként október 4-én a résztvevők egész
napos kirándulása a családnak nevet adó 
Németújvár/Güssing és a származási helynek 
tekintet t Wildon restaurálás, illetve feltárás 
a la t t levő műemlékegyütteséhez vezetett , hogy 
a helyi kutatóktól a helyszínen szerezzenek 
további ismereteket a Németújváriakkal, más 
néven a Kőszegiekkel, megint más néven a 
Héder nembeliekkel kapcsolatosan. 



CLAUSEWITZ, JOMINI, KÁROLY FŐHERCEG 
ÉS GONDOLATAIK HÁBORÚRÓL ÉS BÉKÉRŐL 

A XIX. SZAZAD SZELLEMI HÁRMASA 
ÉS A JELENKORRAGYAKOROLT HATÁSUK 

Nemzetközi tudományos ülésszak, Bécs, 19-7. október 12—15. 

Az Osztrák Politikai-Stratégiai Tanulmá
nyok Társasága, fennállásának 25. esztendejé
ben, immár a 16. nemzetközi tudományos ülés
szak megszervezésére vállalkozott, ezúttal a 
Német Clausewitz Társasággal, az Osztrák 
Szövetségi Hadsereg Honvédelmi Akadémiáján 
működő Katonai Biztonságpolitikai Intézettel 
és az Osztrák Hadtörténelmi Bizottsággal 
együttműködve. A Társaság, amely az örökös 
osztrák semlegesség szempontjából a nemzet
közi politikai erőviszonyoknak, a védelmi rend
szereknek, a hadszervezeteknek, a stratégiák
nak, az európai biztonságnak, a gazdasági és 
szellemi honvédelemnek és a leszerelésnek a 
kérdéseit vizsgálja, jelen rendezvénysorozaton 
12 országból érkezett mintegy 200 résztvevőt 
üdvözölhetett az Osztrák Gyáriparosok Szö
vetségének bécsi palotájában. A rendezők cél
kitűzése szerint a nemzetközi tudományos 
ülésszak a X I X . század elején tevékenykedett 
három jelentős hadelméleti gondolkodó, Kari 
von Clausewitz (1780—1831) porosz tábornok, 
Henri Jomini (1779—1869) francia, majd 
orosz tábornok és Habsburg Károly főherceg 
(1771—1847), császári-királyi vezértábornagy, 
eszméinek egykori kölcsönhatásait és a mai 
stratégiai és hadelméleti nézetekre gyakorolt 
hatásait vizsgálta. 

A megnyitó ülésre október 13-án reggel 
került sor. Kari Schwarzeriberg herceg, az 
Osztrák Politikai-Stratégiai Tanulmányok Tár
saságának az elnöke, bevezető szavaiban a 
második világháború óta eltelt európai béke
időszakot a francia forradalmi és napóleoni 
háborúkat követő évtizedekkel hasonlította 
össze. Ez t követően azt elemezte, a béke áldá
sainak élvezete közepette indokolt-e a háború
val való foglalkozás. Befejezésül azt vizsgálta, 
hogy a jelen sajátos világpolitikai-globálstraté-
giai helyzetben a kölcsönösen elfogadott biz
tonságpolitikai megfontolás alapja az, hogy a 
politikát nem szabad más eszközökkel folytat
ni. E gondolatok jegyében a tanácskozást 
megnyitottnak nyilvánította. 

Elsőként Werner Hahlweg tanszékvezető 
egyetemi tanár (NSZK) t a r to t t a meg „Filozó
fia és hadelmélet Clausewitz gondolkodásában 
és feljegyzéseiben" című előadását. Elsődlege
sen mindeddig kiadatlan írások, főleg az 
1816-ban keletkezett „Deutsche Streitkräfte" 
című jelentős kézirat alapján azt elemezte, 
mennyire filozófiai alapon közelítette meg 
Clausewitz a hadelmélet és a stratégia kérdé

seit, mennyire fontosnak vélte a jelen számára 
tapasztalatot nyújtó történelmi előzmények 
nek a tanulmányozását, mennyire a politikát 
t a r to t t a legfőbb meghatározónak a jövendő 
béke vagy háború perspektívája szempontjá
ból, ám mennyire figyelembe vette a gazdasági 
és társadalmi viszonyokat is. Ezt követően az 
fejtette ki, hogy a gondolkodási, felismerési ós 
döntési folyamatban igényelt totális szemlélet
móddal a pragmatizmus, prakticizmus és 
technokratizmus ellenpólusát képviseli Clau
sewitz, aki az új korszak által megkövetelt új 
hadviselési elvek keresése szempontjából ma 
is aktuális és követendő. 

Dr. John E. Tashjcan tudományos tanács
adó (USA) „A kulminácie fogalma Clausewitz-
nél és Clausewitzet követően" című előadásá
ban bevezetőként azt emelte ki, hr>gy a kulmi-
náció (delelés, tetőzés) fogalma ugyan koráb
ban is ismert volt, azonban azt a modern csil
lagászatból átvéve a hadtudományban első
ként Clausewitz alkalmazta. Főleg a „Strategie 
aus dem Jahre 1804" és „Vom Kriege" című 
művei tartalmazzák ezzel kapcsolatos gondo
latait . Ezek elemzése alapján az előadó leszö
gezte, hogy Clausewitz ezt a fogalmat fejlődés-
történetileg, a többi alapfogalommal való 
összefüggésrendszerben és az alapul vett pél
dák differenciálásával igyekezett értelmezni. 
Jomini geometriai megközelítését elvetette, az 
a határozott véleménye alakult ki, hogy a 
kulmináció a háborúban nem mérhető. A had
vezér felkészítése szempontjából azonban fon
tosnak vélte, hogy Macchiavelli kommentár
jaiból kiindulva, ám azokon túllépve, elemezze 
a háború felfelé ívelő és hanyatlási szakaszát. 
Ezek során, ahogyan az előadó részletesen 
bemutat ta , Clausewitz eljutott ahhoz a fogalmi 
meghatározáshoz, hogy a háború felfelé ívelési 
szakasza lényegesen meredekebb, mint a kul
mináció elérését követő hanyatlásé, utóbbi 
leginkább nem lejtőszerű, hanem lépcsőzetes. 
Ez t követően a porosz hadgondolkodó meg
alkotta „a háború meredek felfelé ívelési és 
lépcsőszerű hanyatlási görbéjét". Az előadó 
befejezésül a fogalom máig való továbbélését 
m u t a t t a be, amelynek betetőzéseként Erich 
von Tschischwitz (1870—1958) gyalogsági tá
bornok eljutott ahhoz az általánosított nézet
hez, miszerint a Római Birodalom óta a világ
helyzetet meghatározó hatalmak gyorsan 
emelkedtek fel, ám bukásuk lassú volt. 
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Ebédszünet u tán került sor a második ülés
re. Ezen először A ndré Türpe egyetemi docens, 
a történelemtudományok kandidátusa (NDK) 
olvasta föl „A béke kérdése Clausewitz és kö
vetőinek gondolkodásában" című előadását. 
Ebben kifejtette, hogy Clausewitz a háborút 
társadalmi jelenségként, a tartós korszakot je
lentő béke teoretikusaként vizsgálta, nem a ha
talmi politika szószólója volt, nem az agresszió 
pártján állt. Ebben az összefüggésben idézte az 
előadás a következő Clausewitz-gondolatot : 
„Világbékét világcselekvés útján az egyensúly 
érdekében." A továbbiakban azt elemezte az 
előadó, hogy az egyensúlyelmélet alapján hang
súlyozta a porosz hadgondolkodó a megtáma
dot t háborúba lépésének indokoltságát és 
szükségességét, a védelmi háború jogosságát. 
Befejezésül ismertette Clausewitznek az állan
dó békével kapcsolatos gondolatait. Ehhez 
kapcsolódva kiemelte, hogy a tartós béke ma 
ugyanolyan távoli, mint volt Clausewitz idejé
ben, mégis küzdeni kell, hogy részleges, majd 
teljes leszereléssel elérhető legyen, hiszen a 
nagy teoretikus szavaival „a béke az értelem 
mesterműve". 

Ezt követően Dániel Mihajlovics Projektor 
akadémikus, tudományos tanácsadó (Szovjet
unió) „Clausewitz és a jelen" című előadása 
következett. Bevezetőben azt hangsúlyozta, 
hogy az abszolút háború kérdésének a vizsgá
lata, a Clausewitz által kidolgozott módszer
tani megközelítés aktuálisabb, mint valaha. 
A politika és a háború összefonódásának clau-
sewitzi felismerését állandóan szem előtt tar t 
va, hozzá hasonlóan, a kor által felvetett 
összefüggésben kell ezt a következetes vizsgá
latot elvégezni. így eljárva, a két világhatalom 
szövetségi rendszerére és hadipotenciáljára 
tekintettel, a kölcsönös totális megsemmisítés 
reális veszélye miat t , a háborút már nem lehet 
a politika folytatásának tekinteni. Egy esetle
ges termonukleáris háború után már nem lenne 
békekötés, így a háborút ma már nem lehet 
az igazságos béke elérését célzó eszköznek te
kinteni. Egy atomháború nem a politika, ha
nem az abszurditás folytatása lenne — hang
súlyozta az előadó. Áttérve a hagyományos 
eszközzel vívandó háború kérdésére, kifejtette, 
hogy az is lehetetlen lenne, előre nem látható 
kihatásai miat t , például akár a békés célú 
atomerőmüveket ért nem szándékos csapás 
következtében. Clausewitz egyensúly-elmélete 
a biztonságpolitika területén élhet tovább, 
mivel az adot t világpolitikai-globálstratégiai 
helyzetben minden vitás nagyhatalmi kérdés 
tárgyalások útján oldandó meg. Befejezésül, 
ehhez a gondolatkörhöz csatlakozva, ismer
te t te a Varsói Szerződés újonnan kidolgozott, 
szigorúan védelmi jellegű katonai doktrínáját. 

A harmadik ülés október 14-én reggel kez
dődött . Dr. Michael D. Krause ezredes, tan
székvezető katonai akadémiai tanár (USA) 
„Jomini befolyása az amerikai hadügyre" cí

mű előadása hangzott el elsőként. Az előadó 
részletesen ismertette, milyen korán és hány
féle fordításban, kiadásban ismerhette meg a 
múlt századi amerikai katonai közvélemény 
Jomini principiáit és maximáit, a sikeres had
viseléssel kapcsolatosan megfogalmazott tizen
két feltételét. Ezt követően e nézeteknek a 
tisztképzésbe való beépülését elemezte, majd 
rátért arra, hogy az amerikai polgárháborúban 
és a mexikói háborúban miként ha to t tak ezek 
az akkorra már közismert nézetek. A továb
biakban azt a folyamatot vizsgálta, hogyan 
fejlesztették tovább és amerikanizálták Jomini 
nézeteit. Befejezésül a mai amerikai doktríná
ban való továbbélést részletezte, hozzátette 
azonban, hogy ma már nem ismert, mennyire 
Jomini hadelméletéből kiindulva és azt tovább
fejlesztve ju tot tak el ehhez a doktrínához. 

Dr. Dániel Reichel vezérkari ezredes, kutató
intézeti igazgató (Svájc) „Jomini •— Anti-
Clausewitz?" címmel egy sokat v i ta to t t kérdés 
szemszögéből vizsgálta előadásában e hadgon
dolkodó nézeteit. Bevezetőben kiemelte, hogy 
Clausewitz-cel ellentétben Jomini gondolatvi
lága alig ismert. Idegennyelvű kiadásra csupán 
az az egyetlen elméleti dolgozata került, ame
lyet ő maga csak nagy hadtörténelmi-had
elméleti összegzése bevezetőjének tekintet t . 
Jomini teljes életművének ismeretében, bele
értve számos máig kiadatlan írását is, az elő
adó azt a következtetést vonta le, hogy Jomini 
és Clausewitz gondolatvilága sok szempontból 
kiegészítette egymást. A célkitűzés, az alap
fogalmak és az ábrázolás módját tekintve 
azonban mélyreható különbségek vannak, 
amikor a háború és béke kérdéskörét vizsgál
ják. Hozzátette elemzéséhez, hogy Clausewitz 
ismerte Jomini hadtörténelmi-hadelméleti mü
vét, azt számos vonatkozásban forrásként 
használta, ugyanakkor éles kritikával illette. 
Befejezésül, a két nagy hadgondolkodó egyéni
ségét egybevetve, Jominit bizonyító, logikusan 
gondolkodó, tisztán racionalista, míg Clause-
witzet idealista, a romantikusokkal rokon, ir-
racionalista vonású bölcselőként jellemezte az 
előadó. 

A negyedik ülésre október 15-én reggel ke
rült sor. Elsőnek Zachar József alezredes, a 
történelemtudományok kandidátusa (Magyar
ország) „A hegyvidéki védelmi háború kérdése 
Károly főherceg írásaiban" címmel t a r to t t 
előadást. Hangsúlyozta, hogy Károly főherceg 
nézeteit összefüggően nem fejtette ki, azonban 
írásaiból mozaikként rekonstruálhatóak el
képzelései. Ezek szerint egy hegyvidéki állam
nak, amelybe több, a fölényben levő támadó 
ellenség számára előnyös hágó vezet, olyan 
erődítményövre épülő védelmi rendszerrel kell 
rendelkeznie, amely a különböző hadműveleti 
vonalakat egyaránt biztosítja, és amelyben a 
döntő pontok védelme nem csupán a hadsereg, 
hanem a katonailag szervezett nemzet egészé
nek a feladata. A védelmi funkciójú hadsereg 
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zömének annál a hágónál kell felállnia, ame
lyikbe a támadó fél főseregével kísérli meg a 
betörést. A védelmi hadseregzömnek azonban 
nem defenzív várakozással kell az események 
elé néznie, hanem a támadóval szemben még a 
hágó előtt, majd a hágóban megfelelő manő
verekkel kell fellépnie, a döntő csata elől ugyan 
kitérve, mégis megkísérelve az ellenséges be
törési szándék meghiúsítását. 

Ezt követően dr. Manfried Rauchensteiner 
egyetemi docens (Ausztria) olvasta fel „Károly 
főherceg és a korlátozott háború" című elő
adását. Bevezetőben Halperin, Osgood, 
O'Brian és Liddel Har t írásainak tükrében 
ismertette a korlátozott háború mai fogalmát. 
Ez t követően Károly főherceg máig publiká
latlan írásai, főleg az „Über die falsche Ver
wendung von irrig aufgefassten Begriffen" cí
mű kézirat alapján ismertette az erő, idő és 
tér korlátozottságára vonatkozó gondolatme
netet. Részletesen bemutat ta , hogy ez a had
gondolkodó a háborút elkerülhetőnek vélte, ha 
mégis a háború mellett kellett állást foglalnia, 
akkor azt csupán a földrajzilag behatárolt tér
ségben, lehetőleg rövid idő alat t , az elkerülhe
tetlenül szükséges haderő bevetésével igenelte, 
a teljes megsemmisítést vagy tökéletes aláve
tést elvetve, ugyanis háborús célként csakis a 
bókeállapot helyreállítását ismerte el. Azt a 
leírt gondolatot, miszerint „a háború végső 
célja a jobb béke", úgy vették á t a korlátozott 
háború jelenkori képviselői, hogy „a hadművé
szet moralistájának" ez irányú nézetét nem 
ismerték. Ám Károly főherceg mégis a korlá
tozott háború elméletének előfutára — fejezte 
be fejtegetését az előadó. 

Valamennyi előadást élénk vita követte, 
összesen 34 résztvevő szólt hozzá az elhang
zottakhoz. Míg valamennyi előadás Kari 
Schwarzenberg herceg elnökletével került meg
tartásra, a vi tát mind a négy ülésen dr. Johann 
Christoph Allmeyer-Beck udvari tanácsos, az 
Osztrák Hadtörténelmi Bizottság elnöke ve
zette. A hozzászólások döntő többségéből az a 
törekvés sugárzott át , végig kellene gondolni, 
mi lenne ma a teendő a jelen totális helyzet
elemzésével, egyúttal a múlt tanulságainak 
figyelembevételével, hogy eljusson az emberi
ség a tartós béke korszakához. Mivel pedig 
ma nem jelentkezik enciklopédikus hadelméleti 
gondolkodó, a múlt század három kimagasló 
bölcselőegyéniségének gondolatrendszerében 
keresik a megfelelő választ. A válaszkeresésben 
bizonytalanságot okoz, hogy a tömeghadsere
gek és a termonukleáris és hagyományos fegy
vertömegek korában történik ez, amikor a meg 
nem oldott hatalmi konfliktusok áthelyeződtek 
a békeidőszakra, és a békeidőszakra eshet a 
kulminációs pont is, amelynek felismerése az 
államférfiúi bölcsességen múlhat . Aggodalma
san merült fel így a kérdés, meddig érvénye
sülhet a két világhatalom közti közvetlen 
összecsapás helyett a helyettesek által vívott 

periférikus korlátozott háború elve, és fenn 
lehet-e tar tani a békekorszakot, amelyet ez a 
jelenség eleve erősen megcsorbít. 

Az előadásokban és a vitákban elhangzott 
nézetek összegzésére Dietmar Schössler egyete
mi tanár (NSZK) vállalkozott. Clausewitz-cel 
kapcsolatosan a történelmiséget, a dialektikus 
megközelítési módot, a reális-kritikai elemzést 
emelte ki . Jominire rátérve a konkrét elemzé
sekből levont következtetéseket, a politika 
által kezdeményezett hadműveletek tanulsá
gainak összegzését hangsúlyozta. Végül Károly 
főhercegről szólva az intézményesített erő
szak korlátozására törekvést, vagyis a gyakor
lati megközelítést állította középpontba. Végül 
azt a termonukleáris korban különösen fontos 
momentumot idézte fel, hogy a X I X . század 
első felének három kiemelkedő hadelméleti 
gondolkodója nemcsak a háborúval, hanem a 
békével is foglalkozott. Mivel pedig történel
mét az ember maga alakítja, rajta múlik, mi
lyen tanulságokat szívlel meg, háborút kezd-e 
vagy pedig békét teremt-e — fejezte be ösz-
szegzését az előadó. 

A társ rendező szervek nevében Lothar 
Domröse altábornagy (NSZK), a Német Clau-
sewitz Társaság elnöke értékelte az elhangzot
takat . A helyszín aktualitását, az időszerűsé
get és a tárgyszerűséget méltat ta bevezetőként. 
A francia forradalmi és napóleoni háborúk 
utáni évtizedek és a második világháborút kö
vetően eltelt negyven esztendő között párhu
zamot vonva rendkívül aktuálisnak és útmu
tatónak nevezte a három nem véletlenül egy-
időben fellépett kortárs nézeteinek tanulmá
nyozását, akik egy új európai rendezés korában 
nem véletlenül foglalkoztak a rendezőelvként 
működött háborúval. 

A tudományos ülésszak Kari Schwarzenberg 
hercegnek, az Osztrák Politikai-stratégiai 
Tanulmányok Társasága elnökének zárszavá
val ért véget, aki elsődlegesen a rendezvény
sorozat korrekt tudományos szellemét hang
súlyozta. 

A résztvevőknek több egyéb rendezvényen 
is módjuk nyílt kötetlen eszmecserére múltról, 
jelenről és jövőről. 

Október 12-én a politikailag akadályoztatott 
Helmut Zilknek, Bécs polgármesterének és tar
tományfőnökének a nevében Erik Hanke ke
reskedelmi tanácsos, tar tományi képviselő 
adott fogadást az ülésszak résztvevői részére a 
bécsi városháza Címeres Termében. Ezen a 
bécsi politikai, tudományos és közélet számos 
képviselője, köztük sok vezető beosztású tá
bornok és tiszt is megjelent. 

Október 14-én délután a résztvevőket 
dr. Franz Kainál udvari tanácsos, a Hadtörténel
mi Múzeum igazgatója ismertette meg az általa 
vezetett intézmény gyűjteményeivel. 
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Ugyancsak október 14-ón este a szolgálatilag 
külföldön tartózkodó dr. Bobért Lichál honvé
delmi miniszter nevében a Hadtörténelmi 
Múzeum Dicsőség Termében Othmar Tauschitz 
tábornok, az Osztrák Szövetségi Hadsereg 
főszemlélője adot t fogadást. Ezen ugyancsak 
számos vezető beosztású tábornok és t iszt , 
valamint a politikai, tudományos és közélet 
sok reprezentánsa jelent meg. 

Október 15-én délután az ^ülésszak résztve
vői a napóleoni háborúk Bécshez közeli leg
nevezetesebb csatahelyeivel és a helyszínen 
szakszerű magyarázatokból az események le
folyásával ismerkedhettek meg. Útjuk Aspern, 

Wagram, Hollabrunn és Scnöngrabern térsé
gébe vezetett. Az utolsó helyszínen különösen 
megrázó élményt jelentett Ljev Tolsztoj 
Hrúábo és béke című regényéből az e helyszín
re vonatkozó résznek az egykori csatatéren 
való felolvasása. 

Ugyancsak október 15-én este Siegfried 
Ludwig, Alsó-Ausztria tartományfőnöke adot t 
fogadást Hagenbrunnban történelmi kulisszák 
között a nemzetközi tudományos ülésszakon 
résztvettek tiszteletére, ezen a meglátogatott 
helyszínek képviselői, továbbá számos tartomá
nyi politikai, katonai vezető is megjelent. 
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H K Hadtörténelmi Közlemények 
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HSz Honvédségi Szemle 
ISz Igaz Szó 
Mo Magyarország 
N Néphadsereg 
P K Párt tör ténet i Közlemények 
Sz Századok 
TSz Történelmi Szemle 

I . ÁLTALÁNOS MUNKÁK 

Bibliográfiák, sajtótörténet 

1. Bibliographie choisie d'ouvrages d'his
toire publiés en Hongrie en 1983. — Acta 
Historica, 1986. 1—2. sz. 227—241. p . 

2. A Magyarországon megjelent történelmi 
munkák (önálló kötetek, tanulmányok, 
cikkek) válogatott jegyzéke. (1984. ja
nuár 1.—december 31.) — összeáll. 
Rozsnyói Ágnes, Sz. Gyivicsán Mária. — 
Sz, 1986. 2. sz. 490—577. p. 

3. Magyar könyvészet 1921—1944. A Ma
gyarországon nyomtatot t könyvek sza
kosított jegyzéke. IIT. Társadalomtudo
mányok 2. Jog-közigazgatás-nópjólét-
pedagógia-néprajz. Közread, az Országos 
Széchényi Könyvtár . (Szerk. Komjáthy 
Miklósnó, Kertész Gyula.) Bp. (OSZK), 
1985. 715 p . 
355/359 Hadtudomány. Honvédelem. 
Hadsereg. 337—379. p . 

4. Az Akadémiai Közlemények repertó
riuma, 1965—1985. (Összeáll. Gábor 
Imre.) [Kiad. a] Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia. (Bp.) ZMKA, 1986. 222 p. 

5. A katonai szakirodalom bibliográfiája. 
1985. [1.] Könyvek, fordítások és folyó
irat-lelőhelyjegyzék, (összeáll, a Hadtudo
mányi Könyvtár , a HM Katonai Tudo
mányos Kézikönyvtár és a ZMKA Tudo
mányos Könyvtár munkatársai.) Bp. 
Zrínyi K. 1986. 147 p . 

6. Az 1984. évi magyar hadtörténelmi iro
dalom bibliográfiája. Magyarországon és 
külföldön megjelent magyar nyelvű és 
magyar vonatkozású irodalom. 1—2. r. 
(összeáll. Damó Csilla, Viniczai István.) 
— HK, 1986. 2. sz. 375—396., 3. sz. 
624—650. p. 

7. Az őszirózsás forradalom és a Magyar 
Tanácsköztársaság. Ajánló bibliográfia. 

(összeáll.: Hékasy Ildikó.) Szolnok, Ver
seghy M. Kvt . , 1985. 157 p. ill. 
(Történelmünk fordulói 11—12.) 

8. Kun Béla műveinek bibliográfiája. (Vál. 
és szerk. Eipp Zoltán, Varga Istvánná.) 
[Kiad, a Párt történeti Intézet] Könyvtár 
és Dok. Osztálya.) [Bp.] Kossuth K. 
1986. 199 p. 

9. Válogatott bibliográfia Kun Béla írásai
ból, összeáll. Varga Istvánná. — Propa
gandista, 1986. 1. sz. 117—126. p. 

10. A Magyar Néphadsereg közművelődése, 
1945—1980. Bibliográfia. (Az anyagot 
összegyűjtötte: Bedő László, Méreg 
László, Mészárosné Nagy Mária. Szerk. 
Mészárosné Nagy Mária.) [Kiad. a] MN 
Politikai Főcsoportfőnökség Tudományos 
Tanácsa. [Bp.] (MNMK ny.) 1986. 607 p. 
(Tanulmányok, dokumentumok a Ma
gyar Néphadseregben folyó politikai 
munka történetéből. 8.) 

11. Filmjegyzék és bibliográfia a néphatalom 
megvédésének 30. évfordulójára. (Össze
áll. Pintér István, Bende Sándorné, V. 
Nagy Ferencné.) [Kiad. az] MN Politikai 
Nevelőmunka Anyagi és Módszertani 
Központ. [Bp.] (MNMK ny.) 1986. 66 p. 

12. Szönyi Éva : A Fővárosi Lapok és Buda
vár visszafoglalásának kétszáz éves év
fordulója — Magyar Könyvszemle, 1986. 
2—3. sz. 234—237. p. 

13. Better Jud i t : Első világháborús sajtópo
litikai és sajtórendészeti intézkedések 
továbbélése a Horthy-korszakban. — 
Fiatal oktatók műhelytanulmányai, 1985. 
64—94. p . 

14. Debreczeni Vörös Újság. 1919. március 
15.—április 10. (Sajtó alá rend. jegyz., 
utószó Bényei Miklós. Kiad. a Hajdú-
Bihar Megyei Könyvtár.) Debrecen, 
Hajdú-Bihar megyei Könyvtár , 1985. 33 
p. -f- 5 hasonmás mell. 
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15. Tegzes Ferenc: A pécsi antifasiszta egye
temi ifjúság szócsöve a „Parázs". 1943/44. 
•— Baranyai Művelődés, 1985. 1. sz. 
92—97. p. 

16. Bényei Miklós: Menekültek Értesítője 
— egy elveszettnek hi t t lap j 945-ből. — 
Magyar Könyvszemle, 1986. 4. sz. 322— 
324 .̂ p . 

17. Korom. János: Ahogyan kezdődött. (40 
éve alapították a Határőr újságot.) •— 
Határőr, 1986. 26. sz. 14. p. 

18. Kovács Jenő: Tollal ós fegyverrel. (Ha
záért és Határőr folyóiratok indulása.) — 
Határőr, 1986. 46. sz. 14. p. 

19. A forradalom sajtója. 1956. 3. bőv. kiad. 
[összeáll.] (Nagy Ernő. Giromagnv, 
1986.) 204 lev. 
1956. október 23.—november 4. Újságok 
és röplapok másolata. Válogatás. 

20. Kfacsó] L fajos]: A karhatalom lapjai. 
(Járőr, Karhatalmista, Pesti Járőr.) — 
N, 1986. 49. sz. 11. p . 

21. Damó László: A hadtudományi kutató
munka és a „Honvédelem" fejlődésének 
35 éve. (A katonai elmélet fejlődése a 
Magyar Néphadseregben... [Bp.] MNVK 
Tud. Osztály, 1986.) 2. r. 3—21. p. 

22. Kárpáti Ferenc: Köszöntő. (30 éves az 
Igaz Szó.) — ISz, 1986. 12. sz. 3—4. p . 

23. Amaczi Viktor: A Haditechnika c. folyó
iratról. — Honvédelmi Sajtószolgálat, 
1986. 5. sz. 10. p . 

24. Morgenstern, W. : A Hadtörténelmi Köz
lemények 1981—1983-as évfolyamai. — 
Militärgeschichte, 1985. 3. sz. 261—265., 
1985. 12. sz. 78—80. p. 

Múzeumi, levéltári, 
könyvtári és térképtári gyűjtemények 

25. Hadi múltunk tisztelete. [A Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum gyűjteményeinek is
mertetése.] (Beszélgetés Liptai Ervin 
vezérőrnaggyal.) [Riporter:] O(cskay) 
Z(oltán). — Magyar Rendőr, 1986. 3. 
sz. 8—9. p. 

26. Tarsoly. Vezérlő kalauz, különféle trak-
tátumok. 1986—1987. (Szerk. Bárdos 
Ferenc, Esik Nóra.) [Kiad. a] Hadtörté
neti Múzeum. Bp. (Zalai ny.) [1986.] 
72 p. Illusztr. 

27. Kővári István : A spanyolországi interna
cionalistákra emlékezve. (Emlékünnepség 
és fotódokumeuntum-kiállítás a Hadtör
téneti Múzeumban.) — N, 1986. 44. sz. 
2 . p . 

28. Kacsó Lajos: A kézifegyverek históriája. 
(Kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban.) 
— N, 1986. 44. sz. 3. p . 

29. Illés: A parittyától a puskagránátig. 
Kézifegyverkiállítás a Hadtörténeti Mú
zeumban. — Magyar Hírlap, 1986. 268. 
sz. 5. p . 

30. Makai Ágnes: Budavár 1686. Emlék
kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. — 
HK, 1986. 4. sz. 816—818. p. 

31. Szántó György Tibor: Emlékkiállítás a 
Hadtörténeti Múzeumban. Budavár 1686. 
— Magyar Nemzet, 1986. 212. sz. 7. p . 

32. Budavár 1686. Kiállítás nyílt a Hadtör-
neti Múzeumban. [ í r ta : ] A. V. — Nép
szava, 1986. 207. sz. 5. p . 

33. Bátonyi Gábor: Buda visszavívása — 
1686. Emlékkiállítás a Budapesti Törté
neti Múzeumban. — N, 1986. 30. sz. 
13. p . 

34. Verebics János : Budavári szobrok. (Hu
nyadi János, Kapisztrán János, Hadik 
András, Savoyai Jenő stb.) — ISz, 1986. 
4. sz. 16. p . 

35. Verebics János: Budavári fegyverek. 
(Régészeti ásatások.) — ISz, 1986. 6. sz. 
4. p . 

36. Bercsényi Dezső: Ké t Savoyai-emlék. — 
Magyar Nemzet, 1986. 194. sz. 6. p . 

37. Kútvölgyi Mihály: Hagyományőrző mú
zeum. (Vajai múzeum.) — MHSz Élet, 
1986. 23. sz. 18—19. p . 

38. Bene János: Az 1848—1849. évi szabad
ságharc ereklyéi a Jósa András Múzeum
ban. — Pedagógiai Műhely, 1985. 4. sz. 
83—94. p . 

39. Veress D. Csaba: Perczel Mór honvéd
tábornok hagyatéka a veszprémi Bakonyi 
Múzeumban. — Horizont, 1986. 3. sz. 
9—11. p . • 

40. Görgey Artúr Visegrádon. Az újkori had
történelem egyik legnagyobb alakja. 
(Emlékkiállítás a visegrádi Mátyás Mú
zeumban.) — Magyar Hírek, 1986. 14. 
sz. 20. p . 

41. Kacsó Lajos: Hagyományápolás felső
fokon. (A Killián György Repülő-Műszaki 
Főiskola Múzeuma.) — N, 1986. 21. sz. 
12. p . 

42. Horn Emil: A magyarországi munkás
mozgalom története. Vezérfonal a Ma
gyar Munkásmozgalmi Múzeum állandó 
kiállításához. 2. jav. kiad. Bp. Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeum, 1986. 107 
p . ill. 

43. Bartis Ferenc: Családi múzeum. (Tóthpál 
István magánmúzeuma. Több évszázados 
fegyver- és kardgyűjtemény.) — Képes 
Hót, 1986. 17. sz. 32—33. p. 

44. Matthaeidesz Konrád : A leningrádi kato
namúzeumban. — ISz, 1985. 2. sz. 8. p . 

45. Kovács Jenő: A lengyel katonai múzeum. 
— Határőr, 1986. 7. sz. 14. p . 

46. A magyar királyi fegyveres erők múzeu
ma. (Toronto.) [ í r ta : ] B. K. — Krónika 
(Toronto), 1985. 7—8. sz. 2. p . 

47. (Feiszt György) : Rövid magyar címer
tan és pecséttan. Bp. Tankönyvk. 1986. 
98 p. Illusztr. 
(Történelemszakköri füzetek. 15.) 

48. Verebics János: Budavári címerek. — 
ISz, 1986. 3. sz. 16. p . 
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49. Káldor [György:] 48-as zászlóink. — 
Ellenállók, Antifasiszták, 1986. 3. sz. 
14. p . 

50. Kfacsó] L[ajos]: Honvédzászlók vissza
adása. (1941. március 20.) — N, 1986. 
12. sz. 15. p . 

51. Schroeder, W.—Tölschinger, B . : Sonder
markierungen der k. u. k. Jagdflugzeuge 
1916—1918. (Wien, ÖFH, 1986.) 165 p. 
ÖFH. österreichische Flugzeug Histori
ker Sonderheft Nr. 14.) 

52. Marko György: Felségjelvények. (1951. 
június 16-tól végleges.) — Repülés, 1986. 
2. sz. 9. p . 

53. Pandula Atti la: A Habsburg Birodalom 
női rendjeleinek, kitüntetéseinek rend
szere. (Clio. Fiatal Oktatók Közleményei. 
2. Bp. E L T E Bölcsészettudományi Kar, 
1986.) 313—355. p . 

54. Molnár József: A Magyar Köztársasági 
Érdemrend és Érdemérem 1946—1949. 
— HK, 1986. 1. sz. 154—173. p. 

55. Molnár József: A Kossuth-híd emlék
érem. — H K , 1986. 2. sz. 327—331. p . 

56. Molnár József: Demokratikus kitünte
téseink históriájához. (Budapest Híd
érem, Gépkocsikért emlékérem.) — Bu
dapest, 1986. 1—2. sz. 46—47. p. 

57. Galavics Géza: Kössünk kardot az po
gány ellen. Török háborúk és a képző
művészet. (Bp.) Képzőműv. K. (1986.) 
180 p. 48 t . illusztr. 
Bibliogr. a jegyzetekben 135—151. p . 
Hely-, személynév- és ikonográfiái mu
ta tó . 

58. Fózsa György: Csataképek a felszabadí
tó háborúk korából c. doktori értekezé
sének vitája. —• Művészettörténeti Érte
sítő, 1985. 3—4. sz. 206—210. p. 

59. Körömi Joachim: A hadiesemények áb-
rázolatja. (A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum képzőművészeti gyűjteményé
ről.) [Riporter:] Józsa György Gábor. — 
Magyar Nemzet, 1986. 236. sz. 6. p . 

60. Kalavszky Györgyi: A Hadtörténeti Mú
zeum fotóarchívuma. — Történeti Mú
zeumi Közlemények, 1984. 1—2. sz. 
64—78. p . 

61. Aradi Nóra: A spanyol polgárháború és 
a képi szimbólumok. — Módszertani 
Füzetek, 1986. 4. sz. 19—27. p. 

62. Név- és címjegyzék a hazánk felszabadu
lásával kapcsolatos tárgyi emlékekről, a 
szovjet, a bolgár, a jugoszláv, a román 
felszabadítók és a magyar antifasiszta 
ellenállók emlékművéről. (Összeáll. He
gedűs Zoltán. [Fotó:] Németh Ferenc.) 
[Kiad. az] MN Politikai Nevelőmunka 
Anyagi és Módszertani Központ. Bp. 
(MNMK ny.) 1985. 65 p. Illusztr. 

63. Komoly Pá l : A kelet-csanádi községekben 
volt szovjet hősi sírok leírása 1949-ben. 
— Békési Élet, 1986. 4. sz. 518—524. p. 

64. Csárádi József: Az iratkezelés néhány 
kérdése. — Ho, 1986. 1. sz. 97—105. p. 

65. Dóka Klára : Az 1848— 1849-os magyar 
polgári forradalommal kapcsolatos forrá
sok a koblenzi és karlsruhei levéltárak
ban. —• Levéltári Szemle, 1986. 1. sz. 
50—61. p. 

66. Simon Magdolna: Pártos Gyula és 
Lechner Ödön: A Rudolf lovassági lak
tanya tervei (1886—1887) a Bács-Kiskun 
megyei levéltárban. — Művészettörténeti 
Értesítő, 1985. 3—4. sz. 190—192. p . 

67. A Forradalmi Kormányzótanács jegyző
könyvei, 1919. Szerk. és a bev. tanul
mányt í r ta: Imre Magda, Szűcs László. 
[Kiad. a] (MSZMP K B Pár t tör t . In t . 
Bp. Akad. K. 1986. 585 p . 14 t . 
(A Magyar Országos Levéltár kiadványai. 
11. Forráskiadványok. 3. Magyar Minisz
tertanácsi jegyzőkönyvek 1867—1919. 
XII I . ) 

68. Körmendy I s tván: A tudományos könyv
tár (Az Akadémia szerveinek története. 
1. r. A parancsnokság és az akadémia 
vezető szerveinek története. — Akadé
miai Közlemények, 120/1. sz. 1986.) 
215—229. p . 

69. Herendi Károly: A tudományos könyvtár 
tevékenysége a hallgatói tudományos 
kutatás segítése érdekében. — Akadémiai 
Értesítő, 1986. 3. sz. 46—50. p . 

70. Belinszki József: Könyvtár a honvéd 
kollégiumokban. — HSz, 1986. 8. sz. 
71—73. p. 

71. Mészárosné Nagy Mária: Töprengések 
könyvtárügyben. — HSz, 1986. 11. sz. 
78—82. p. 

72. Kacsó Lajos: A hadtudomány könyvtára. 
— N, 1986. 13. sz. 12. p . 

73. Csendes László: Térképek, metszetek 
Budavár visszavívásáról. — HK, 1986. 
4. sz. 724—739. p . 

74. Czigány I s tván: A haditérképek tára. 
[Riporter:] Kacsó Lajos. — N, 1986. 
4. sz. 13. p . 

75. Kamody Miklós: A Rákóczi-szabadság
harc tábori postája. — Postamúzeumi 
Évkönyv, 1985. 119—139. p. 

76. Nagy Ferenc: Első világháborús tábori 
légiposta. — Philatelica, 1986. 1. sz. 
11—16. p. 

77. Katona István, M. : Negyvennyolcas ka
tonaindulók. A magyar zene történetének 
elhanyagolt fejezete. — N, 1986. 11. sz. 
12. p . 

78. Heckenast Dezső: Régi szép hadseregünk 
kürtjelei. — Krónika (Toronto), 1982. 3. 
sz. 9—12. p . 

79. Soltész I s tván: Szoross poroncsolat eljött. 
Népballadák háborúkról, katonákról. Bp. 
Zrínyi K. 1986. 365 p. 
Bibliogr. a fejezetek végén. 
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A hadtudomány és hadtörténettudomány 
elméleti kérdései 

80. Szovjet katonai enciklopédiái szótár. 1— 
2. köt. (Voennüj enciklopedicseszkij szlo-
var'.) [Kiad. a] MNVK Tudományos 
Oszt., MNVK Szabályzatszerk. és Koor
dinációs Oszt. (Bp.) Zrínyi K. 1986. 
2 db. 

81. Válogatás a magyar hadügy írásaiból. 
(Vál. és szerk. Kocsis Bernát.) Bp. Zrínyi 
K. 1986. 683 p. Illusztr. 
(Hadtudomány klasszikusa i.) 

82. Pagini din gindirea militara universala. 
Vol. 2. Epoca medievala si inceputurilo 
epocii moderne. Ed. ingrijita de Simion 
Pitea, Gheorghe Tudor. Bucuresti, Ed. 
Militara, 1985. 383 p. 
Bibliogr. a lábjegyzetekben. 

83. Gonda András : Zrínvi Miklós és a katona
lélektan. — Ho, 1988. 10. sz. 106— 
110. p . 

84. Ács Tibor: Kiss Károly. Bp. Akadémiai 
K. 1986. 190 p. 
(Á múlt magyar tudósai.) 
Bibliogr. 187—1 191.] p. 

85. Fodor Kálmán: Eľnjels katonapolitikai 
munkásságáról. —Nógrádi ÍSzemle, 1986. 
3. sz. 86—91. p. 

86. Zentai Ar túr : A háború néhány elméleti 
kérdése. — Ho, 1986. 11. sz. 105—111. p . 

87. Zsdanov, E . A. —Ül;eanov,V. P . : A leni
nizmus és a modern kor. (A háború és a 
béke kérdései.) — Ho, 1980. 11. sz. 
48—58. p. 

88. Ágh Atti la: A háború mint elméleti prob
léma. — Valóság, 1988. 7. sz. 8—18. p. 

89. Szűcs Ferenc: Korszakváltás küszöbén a 
hadügyben. — Társadalmi Szemle, 1986. 
10. sz. 68—72. p. 

90. Vámosi Zoltán: Társadalmi haladás és 
hadsereg. — Ho, 1986. 11. sz. 58—69. p. 

91. Vámosi Zoltán: A szocialista katonai 
doktrína néhány elméleti kérdése. — 
Akadémiai Közlemények, 121. sz. 1986. 
5—35. p . 

92. Juhász Pál : Az MSZMP tudománypoliti
kájának érvényesülése hadseregünkben. 
— Ho, 1986. 1. sz. 90—96. p. 

93. Mues Sándor: A hadtudomány kérdései
ről a Magyar Néphadseregben 1945— 
1948 között. (A katonai elmélet fejlődése 
a Magyar Néphadseregben... [Bp.] 
MNVK Tudományos Osztály, 1986.) 1. 
r. 43—62. p. 

94. Mues Sándor: A hadtudomány kérdései
ről a Magyar Néphadseregben 1945—1948 
között. — Ho, 1986. 1. sz. 80—89. p. 

95. Móricz Lajos: A tudományok művelésé
nek alakulása a Magyar Néphadseregben 
1945—1980 között. (A katonai elmélet 
fejlődése a Magyar Néphadseregben... 
[Bp.] MNVK Tudományos Osztály, 
1986.) 1. r. 3—42. p. 

96. Móricz Lajos: A hadtudományi munka 
vezető posztjain. (Visszaemlékezés.) 
(A katonai elmélet fejlődése a Magyar 
Néphadseregben... [Bp.] MNVK Tudo
mányos Osztály, 1986.) 2. r. 103— 
135. p . 

97. Móricz Lajos—Bojtás Antal : A tudomá
nyos munka szervezeti fejlődésével ösz-
szefüggő főbb adatok, tények, szemelvé
nyek. (A katonai elmélet fejlődése a Ma
gyar Néphadseregben... [Bp.] MNVK 
Tudományos Osztály, 1986.) 2. r. 54— 
102. p . 

98. Móricz Lajos: Váljék a ZMKA a nép
hadsereg igazi hadtudományi kutatóbá
zisává! — Ho, 1986. 8. sz. 98—102. p. 
[A Hadtudományi Intézet feladatai és 
működése. 1968. november 4.—-1975. 
augusztus 5.] 

99. Enzsöl Gyula: A hadtudományi képzés 
és minősítés kialakulásáról ós fejlődéséről 
az 1962—1980 közötti években. (A kato
nai elmélet fejlődése a Magyar Néphad
seregben... [Bp.] MNVK Tudományos 
Osztály, 1986.) 2. r. 22—53 p. 

100. A tudományos továbbképzés, az egyete
mi doktorátus és a tudományos minősítés 
szabályai, (összeáll. Soós Károly.) [Bp.] 
MNVK Tudományos Osztály, 1985. 
147 p. 
(Hadtudományszervezési és módszertani 
közlemények. ) 

101. Módszertani ú tmuta tó a marxista—leni
nista hadtudomány alapvető elméleti és 
gyakorlati kérdéseiről. ( í r ták: Bojtás 
Antal, Deák Péter, Farkas Pál, Juhász 
Pál, Móricz Lajos, Németh Ottó, Soós 
Károly.) [Bp.] MNVK Tudományos 
Osztály, 1984. 152 p. 
(Hadtudomány-szervezési és módszertani 
közlemények.) 

102. A katonai elmélet fejlődése a Magyar 
Néphadseregben c. témakör feltárása ér
dekében folytatott kutatások eredmé
nyei. 1—2. r. Szerk. Móricz Lajos. [Bp.] 
MNVK Tudományos Osztály, 1986. 2 db. 
(Tanulmányok a hadtudomány köréből.) 

103. Módszertani ú tmuta tó a Magyar Nép
hadsereg történetének feldolgozásával 
kapcsolatos kutatómunkához. [Bp.] 
MNVK Tudományos Osztály, 1983. 
62 p. 
(Hadtudomány-szervezési és módszertani 
közlemények.) 

104. A haditechnikai műszaki fejlesztés alaku
lása a Magyar Néphadseregben. (A kato
nai elmélet fejlődése a Magyar Néphad
seregben... [Bp.] MNVK Tudományos 
Osztály, 1986.) 1. r. 63—85. p. 

105. Gados László: Tudományos és technoló
giai kutató-fejlesztő munka a Magyar 
Néphadsereg térképész szolgálatánál. 
(A katonai elmélet fejlődése a Magyar 
Néphadseregben... [Bp.] MNVK Tudo
mányos Osztály, 1986.) 1. r. 86—91. p . 
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106. Héjjá I s tván: A katonaföldrajz kapcso
latrendszere a hadtudománnyal. —• Aka
démiai Közlemények, 121. sz. 1986. 
121—149. p . 

107. Bak Antal : A katonaföldrajz és a katonai 
térképészet. — Ho, 1986. 4. sz. 50— 
58. p . 

108. Kurucz Tibor: A katonaorvosi és a had
tudományi kutatások kapcsolatainak 
fejlődése a Magyar Néphadseregben. 
(A katonai elmélet fejlődése a Magyar 
Néphadseregben.. [Bp.] MNVK Tudo
mányos Osztály, 1986.) 1. r. 92—101. p . 

109. Novák János : A katonaorvos-tudomány-
ról. — Ho, 1986. 8. sz. 92—98. p. 

110. Farkas Pá l : Tudományos munka a Ma
gyar Néphadseregben. — Ho, 1986. 11. 
sz. 97—104. p . 

111. Farkas Pá l : Tudományos munka a Ma
gyar Néphadseregben. — Honvédelmi 
Sajtószolgálat, 1986. 4. sz. 4—5. p . 

112. A hadtudomány és a gyakorlat egységé
nek fontosságáról, [összeáll. Juhász 
Pál.] — Ho, 1986. 5. sz. 103—112. p . 

113. A hadtudomány és a gyakorlat egységé
ről. [Összeáll. Juhász Pál.] — Ho, 1986. 
7. sz. 90—102. p . 

114. Csuka I s tván: A gyakorlati kutatómunka 
hatékonyságának növeléséről. — Ho, 
1986. 5. sz. 112—117. p. 

116. Fábián Gyula: A hallgatói tudományos 
munka helyzete, eredményei és további 
feladatai a Zrínyi Miklós Katonai Aka
démián. — Akadémiai Értesítő, 1986. 
3. sz. 11—27. p. 

116. Galkin, M. I . : A hadtudományi ismeretek 
fejlesztésének formái. — Hadtápbiztosí
tás, 1986. 2. sz. 137—145. p. 

117. Zachar József: A magyarországi felsza
badító háborúk és Európa. Konferencia 
Buda visszavívásának 300. évfordulója 
alkalmából. Esztergom, 1986. április 
1—2. — HK, 1986. 2. sz. 370—374. p . 

118. Varga László, Ä.: Tanácskozás Szécsény-
ben a török alóli felszabadító háborúk
ról. — Nógrádi Művelődés, 1986. 2. sz. 
65—75. p . 

119. A cselekvő forradalmár. Tudományos 
ülésszak Kun Béla születésének 100. év
fordulója alkalmából. (Liptai Ervin, 
M. Szabó Miklós, G. N. Guszarov elő
adása.) [Riporter :1 Kacsó Lajos. — N, 
1986. 9. sz. 11. p . 

120. Szabó Péter : Gazdaság, társadalom, po
litika a két világháború között. Fiatal 
történészek előadássorozata. Budapest, 
1986. május 14—15. — HK, 1986. 3. sz. 
621—623. p. 

121. Zalai Kata l in : Tudományos ülés Bajcsy-
Zsilinszky Endre születésének 100. évfor
dulója alkalmából. — PK, 1986. 3. sz. 
195—200. p. 

122. Zsilin, P . : A háború történetének meg-
hamisítói. Polgári történeti m u n k á k 

szemléje. — Béke és Szocializmus, 1985. 
4. sz. 132—138. p. 

123. A történelem segédtudományai. Szerk. 
Kállay István. 2. bőv. kiad. [Kiad. a] 
Történelem Segédtudományai Tanszék. 
Bp. E L T E Bölcsészettud. Kar, 1986. 
346 p. illusztr. 
Bibliogr. a fejezetek végén. 

A hadtörténelem az ismeretterjesztésben 
és a honvédelmi nevelésben 

124. Pach Zsigmond Pál : Történelmünk és a 
közgondolkodás. — Propagandista, 1986. 
7. sz. 5—17. p . 

125. Pach Zsigmond Pál : Történelmünk a tör
ténelemírás tükrében. 2. r. — Népsza
badság, 1986. 169. sz. 13. p . 

126. Havas Ervinné: A reális történelmi tuda t 
kialakításának szükségessége a Magyar 
Néphadseregben. — Akadémiai Közle
mények, 114. sz. 1985. 35—46. p. 

127. Vingender Is tván : A Magyar Néphadsereg 
hivatásos állománya történelemképének 
néhány vonása a „szocializmuskóp"-
vizsgálat alapján. — Akadémiai Közle
mények, 119/1. sz. 1986. 79—98. p. 

128. Mit taní tunk Budavár felszabadításáról ? 
[ í r ta : ] B. B. — Magyar Nemzet, 1986. 
241. sz. 6. p . 

129. Kacsó Lajos: Kerekasztal Buda vissza
vívására!. (Nagy László, Czigány István, 
Rázsó Gyula, Domokos György.) — ISz, 
1986. 9. sz. 4—5. p. 

130. Pusztay Sándor: Beszélgetés Nagy 
László hadtörténésszel. — ISz, 1986. 1. 
sz. 5—6. p. 

131. Hadinapló. 1686—1986. [Kiad. a] Had
történeti Múzeum. (Bp. MNMK ny. 
1986.) 27 p. 
Vetélkedő Buda visszafoglalásának 300. 
évfordulójára. 

132. Szabó Egon: A honvédelmi nevelés alap
jairól. — N, 1986. 32. sz. 6. p . 

133. Nagy Jenő: A hazafias és internaciona
lista nevelésről. — Propagandista, 1986. 
5. sz. 151—158. p. 

134. Doyaúk Gyula: Honvédelmi nevelés, a 
hazafias nevelés tükrében. —MHSZ Élet, 
1986. 9. sz. 9. p . 

135. A katonai szolgálat a haza érdeke. Beszél
getés Nemeskürty Istvánnal. [Riporter:] 
Füleld Mihály. — HSz, 1986. 3. sz. 
1—7. p. 

136. Honvédelmi nevelés a Magyar Rádió 
műsoraiban. Beszélgetés Hárs Istvánnal, 
a Magyar Rádió elnökével. [Riporter:] 
Füleki Mihály, — HSz, 1986. 7. sz. 
5—10. p. 

137. A honvédelmi eszme a hazaszeretet egyik 
legintenzívebb megnyilvánulása. Beszél
getés Pozsgay Imrével, az MSZMP K B 
tagjával, a Hazafias Népfront Országos 
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Tanácsa főtitkárával. [Riporter:] Füleki 
Mihály. — HSz, 1986. 12. sz. 1—14. p. 

138. Szakoly Sándor: Katonai múltunkról a 
jelenből. — HSz, 1986. 8. sz. 20—26. p. 

139. Szántó Mihály: Hogyan kutat juk és írjuk 
történelmünket? — HSz, 1986. 6. sz. 
40—42. p . 

A hadművészet története 

142. Meyer, H . : Geschichte der Reiterkrieger. 
Stuttgart—Berlin usw. Kohlhammer, 
(1982.) 255 p. 24 t-
Bibliogr. 249—254. p. 9—10. sz.-i magyar 
lovasságról 50—51. p. 

143. Generál Tibor: Az oszmán—török had
művészet keletkezése és fejlődése a XVI. 
századig. — HK, 1986. 1. sz. 3—45. p. 

144. Antalffy György: Machiavelli és az állam 
tudománya. Állam és jogelméleti refle
xiók. Bp. Közgazd. és Jogi K. 1986. 
455 p. 
Bibliogr. 437—448. p. és a lábjegyze
tekben . 
A háború művészete. 213—250. p. 

145. Domokos György: Várépítészet és vár
harcászat Európában a XVI—XVII . 
században. Buda 1686. évi ostromának 
technikai elemzéséhez. — H K , 1986. 1. 
sz. 47—109. p . 

146. Periés Géza: Európai hadszervezet. — 
História, 1986. 3—4. sz. 15—18. p . 

147. Czigány I s tván: Hadellátás. — História, 
1986. 3—4. sz. 20—23. p. 

148. Kapronczay Károly: Katonaegészségügy 
a XVII . század végén. — Orvosi Hetilap, 
1986. 20. sz. 1207—1209. p. 

149. Jeney (Lajos Mihály): A portyázó, avagy 
a kisháború sikerrel való megvívásának 
mestersége korunk géniusza szerint. 
Hága, 1759. (Le partisan ou l 'art de faire 
la petite-guerre avec succès selon le génie 
de nos jours. Vál., szerk., ford., bev., 
jegyz. Zachar József.) Bp. Magvető K. 
(1986.) 293 p. Illusztr. 
(Magyar Hírmondó.) 

150. Erdősi Ferenc: Hadászati szempontok 
érvényesítése a magyarországi vasútháló
zat tervezésekor. — HK, 1986. 3. sz. 
571—589. p. 

151. Bene János: Laktanyák Nyíregyházán az 
első világháború előtt. —- Szabolcs-
Szatmári Szemle, 1986. 1. sz. 50—59. p. 

152. Makkai László: A miskolci Bocskai 
(Rudolf) laktanya szerepe a hadtápbiz
tosításban. Történelmi áttekintés. — 
Hadtápbiztosítás, 1986. 4. sz. 120— 
126. p. 

140. Péter László—Erdősi József: A csapat
hagyományok ápolása. — HSz, 1986. 9. 
sz. 89—90. p. 

141. Bodo László: Az iskolai honvédelmi okta
tásról. — Honvédelmi Sajtószolgálat, 
1986. 5. sz. 8—9. p. 

153. (Splényi Géza): Az utolsó magyar hu
szárok. (Adatgyűjtemény.) München?, 
szerzői kiadás, 198? 388 p. 
Magyar lovasság 1920—1945. 

154. Szauter Lajos: A német ellátószolgálat 
működésének néhány sajátossága a tör
ténelmi tapasztalatok tükrében. — Aka
démiai Közlemények, 119/1. sz. 1986. 
143—158. p. 

155. Lengyel Ferenc: A szovjet hadművészet 
sajátosságai a balatoni védelmi hadmű
veletben. (1945. március 6—15.) — Aka
démiai Közlemónvek, 119/1. sz. 1986. 
99—115. p. 

15G. Nemere I s tván: A „mágusok bandája". 
Az álcázás művészei. (Az angolok afrikai 
álcázásai a második világháborúban.) —• 
Mo, 1986. 17—18. sz. 18. p. 

157. Döbrente Sándor: A Duna aknavédelme. 
— HSz, 1986. 4. sz. 76—78. p. 

158. Láng László: A Magyar Népköztársaság 
területének megtisztítása a második vi
lágháborús aknáktól és lőszerektől. — 
HSz, 1986. 4. sz. 80—84. p. 

159. A váratlanság szerepe az USA fegyveres 
erői hadműveleteiben. (Vnezapnoszť v 
operacijah vooruzsennüh szil SzSA. Szerk. 
M. M. Kirjan. Ford. Tölgyes Ernő.) Bp. 
— Uzsgorod, Zrínyi K. — Kárpáti K. 
1986. 408 p. 4 t . 
Bibliogr. a lábjegyzetekben. 

160. Csabai György: A jelenkori helyi háborúk 
hadtápbiztosításának sajátos tapasztala
tai. (A koreai háború [1950—1953], a 
vietnami háború [1964—1975] és az an
golai háború [1961—1976] hadtápta
pasztalatai.) — Hadtápbiztosítás, 1986. 
2. sz. 15—23. p. 

161. Kúti György: Az ötödik arab—izraeli 
háború főbb hadművészeti tapasztalatai. 
— Ho, 1986. 4. sz. 108—111. p. 

162. Szauter Lajos: Hadművészeti tapaszta
latok az 1980-as évek helyi háborúiban. 
— Akadémiai Közlemények, 121. sz. 
1986. 99—117. p . 

163. Holder, L. D. : A hadműveleti művészet 
új korszaka. (Röv. ford. Army 1985. 
3. sz.-ból.) — Ho, 1986. 3. sz. 28— 
37. p . 

164. A katonai fortély helye és szerepe a 

I I . A HADTÖRTÉNELEM ÉS HADMŰVÉSZETTÖRTÉNET 
ÁLTALÁNOS K É R D É S E I 
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hadművészetben. — Ho, 1986. 6. sz. 
43—47. p. 

165. Deák Péter: A hadtudomány történeti
tapasztalati bázisáról. — Ho, 1986. 4. 
sz. 41—50. p . 

A hírszerzés és kémkedés története 

166. Szalmási Pál : Egy hírszerző. (Johannes 
Diodaio örmény hírszerző.) — História, 
1986. 3—4. sz. 61—63. p. 

167. Zachar József: Redl, Redl ... (Egy had
történész tűnődései.) — Valóság, 1986. 
6. sz. 88—103. p. 

168. Höhne, H . : Der Krieg im Dunkeln. 
Macht und Einfluss des deutschen und 
russischen Geheimdienstes. (München,) 
Bertelsmann, (1985.) 608 p . 8 t . 
Bibliogr. a jegyzetekben 565—598. p . 
Névmutató. 
Az Osztrák—Magyar Monarchia elleni 
kémtevékenységről. Radó Sándor tevé
kenységéről. 

169. Mad er, J . : Hitlers Spionagegenerale sa
gen aus. Ein Dokumentarbericht über 
Aufbau, Struktur und Operationen des 
OKW-Geheimdienstamtes Ausland-Ab
wehr mit einer Chronologie seiner Ein
sätze von 1933 bis 1944. (11. durchges. 
erg. Aufl.) Berlin, Verl. der Nation, 
(1983.) 480 p . 

170. Harc az erődért. (Német erődítményrend
szer felderítése Ukrajnában. 1943.) — 
Belügyi Szemle, 1985'. 6. sz. 70—77. p. 

171. Az A—2011-es ügynök. (Német kém az 
USA-ban a második világháború idején.) 
— Belügyi Szemle, 1986. 6. sz. 68— 
74. p . 

172. Japán kémek az Egyesült Államokban 
(a második világháború folyamán.) — 
Belügyi Szemle, 1986. 1. sz. 79—84., 
2. sz. 58—63. p . 

173. Karpov, V.: A győzelem után. (Interjú 
N. M. Truszovval, a szovjet felderítés 
egyik irányítójával.) — Határőr, 1986. 
19. sz. 14. p . 

174. Gehlen-hírszerző a magyar elhárítás fog
ságában. — Belügyi Szemle, 1986. 11. 
sz. 79—85. p. 

175. Szabó Miklós: Csendes háború. 2. kiad. 
(Előszó: Berecz János.) Bp. Zrínyi K. 
1986. 422 p , 

176. A CIA az USA világuralmi törekvéseinek 
szolgálatában. — Radar, 1986. 11—12. 
sz. 26—28. p . 

177. Izraeli titkosszolgálatok. — Radar, 1986. 
10. sz. 25—28. p . 

178. Biztonsági szolgálatok a ködös Albion-
ban. — Radar, 1986. 9. sz. 19—20. p. 

179. A „2. ügyosztály" — és társszervezetei. 
(Franciaország titkosszolgálata.) — Ra
dar, 1986. 8. sz. 20—22. p. 

180. Az NSZK titkosszolgálatai. — Radar, 
1986. 7. sz. 19—23. p . 

A haditechnika története 

181. Foley, V.—Soedel, W.: Leonardo da 
Vinci és a mechanika tudománya. 
(A számszeríjjal kapcsolatos tanulmá
nyai.) — Tudomány, 1986. 11. sz. 82— 
88. p . 

182. Endrei Walter : Észrevételek Leonardo 
szerepéhez az elméleti mechanikában. — 
Tudomány, 1986. 11. sz. 88—89. p. 

183. Halmágyi Szabolcs—Biedel Lóránt : Régi 
fegyverekről. (Bp.) Műszaki K. 1986. 
199 p . Illusztr. 
Bibliogr. 197—198. p. Tárgymutató. 

184. Siklósi Gyula: Török fegyverek. — Buda
pest, 1986. 8. sz. 40—42. p . 

185. Domokos György: Ostromtechnika a 17. 
században. — Várvédelem, erődítéstech
nika. — História, 1986. 3—4. sz. 14., 
28. p . 

186. Domokos György: Ágyúk, mozsarak. — 
Lőpor, gránát, akna. — História, 1986. 
3—4. sz. 36., 48. p . 

187. Pickl, O.: A magyar—török végvárak és 
palánkok állapota a Budáról Belgrádba 
vezető úton 1688-ban. (Sigmund Joachim 
von Frautmannsdorff gróf naplója alap
ján.) — Világtörténet, 1986. 3—4. sz. 
99—106. p . 

188. Kováts Zoltán—Nagy I s tván: Kézi lő
fegyverek. Bp. Zrínyi K. 1986. 370 p. 
Illusztr. 
(Típuskönyv.) 

189. Horváth Miklós: A ma és a holnap kézi 
lőfegyvere. — Honvédelmi Sajtószolgá
lat, 1986. 6. sz. 14—15. p . 

190. Szabó Jenő: Pisztolyok. — MHSz Élet, 
1986. 1. sz. 22—23."p-

191. Szabó Jenő: Puskák. — MHSZ Élet, 
1986. 5. sz. 22—23. p . 

192. Szabó Jenő: Géppuskák. — MHSZ Élet, 
1986. 9. sz. 22—23. p. 

193. Szabó J enő : Géppisztolyok. — MHSZ 
Élet, 1986. 13. sz. 22—23. p. 

194. Szabó J enő : Tüzérség. — MHSZ Élet, 
1986. 17. sz. 22—23. p . 

195. Amaczi Viktor: A Róka—Halász rend
szerű levegőnyomásos aknavetők az első 
világháborúban. — Haditechnika, 1986. 
3. sz. 33—36. p. 

196. Pawlik, G.—Baumgartner, L. : S. M. Un
terseeboote. (Das k.u.k. Unterseeboots
wesen 1907—1918.) Graz, Weishaupt 
Verl. (1986.) 127 p. Illusztr. 
Bibliogr. 127. p. 

197. Nagyváradi Sándor—Szabó Miklós, M.— 
Winkler László: Fejezetek a magyar ka
tonai repülés történetéből. (Szerk. Nagy
váradi Sándor.) Bp. Műszaki K. 1986. 
305 p . 8 mell. Illusztr. 
Ism. Markó György. — H K , 1986. 4. sz. 
802—803. p. — Vargyai Gyula. — Nép
szava, 1986. 218. sz. 5. p . 

198. Flasch Dezső: A légi hajózás kezdetei 
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Magyarországon. — Magyar Nemzet, 
1986. 206. sz. 4. p . 

199. A helikopter magyar feltalálója. 95 éve 
született Asbóth Oszkár. [ í r ta : ] Z. T. 
— N, 1986. 13. sz. 6. p . 

200. Winkler László: A WM—23 magyar 
kísérleti vadászrepülőgép 1940—1942. — 
Haditechnika, 1986. 3. sz. 36—40. p . 

201. Vajda Ferenc Antal : A WM—14 repülő
gépmotor. — Haditechnika, 1986. 2. sz. 
35—36. p. 

202. Amaczi Viktor: Repülőgépek és harcko
csik a spanyol polgárháborúban. — Hadi
technika, 1986. 4. sz. 32—37. p . 

203. Vörös Béla: A magyar katonai rádió
híradás fejlődése 1920—1944 időszaká
ban. — Haditechnika, 1986. 4. sz. 28— 
32. p . 

204. Bombay László: Első kísérlet magyar 
tervezésű harckocsi kivitelezésére. — 
Haditechnika, 1986. 4. sz. 24—25. p . 

205. Bonhardt Atti la: A Zrínyi—II. roham
tarack. — Haditechnika, 1986. 3. sz. 
30—33. p. 

206. Bonhardt Atti la: A m. kir. honvédség 
páncélos fegyvernemének gerince: a 
„Túrán" harckocsi család. — Haditech
nika, 1986. 1. sz. 34—37. p. 

207. Matthaeidesz Konrád: A kezdet arzenál
ja. 1941. — Képes Hét , 1986. 12. sz. 
12—13. p. 

208. Spaics József: A Szovjetunió autógyár
tása 1941—1945. — Haditechnika, 1986. 
1. sz. 30—33. p. 

209. Horváth János: A magyarországi harcok
ban alkalmazott kumulatív páncéltörő 
fegyverek 1944—1945. — Haditechnika, 
1986. 2. sz. 32—35. p. 

210. Simon Ákos: Gyújtófegyverek a helyi 
háborúkban. (Korea, Vietnam, Közel-
Kelet) — Ho, 1986. 5. sz. 32—39. p. 

211. Sárhidai Gyula: Bobotrepülőgépek. (Bp. 
Zrínyi K. 1986.) 63 p. 4. t . Illusztr. 
(Haditechnika fiataloknak.) 

Vártörténet, helytörténet 

212. Illés György: Fel, fel, vitézek! A Rákóczi
szabadságharc és az 1848—1849-es sza
badságharc várai. (Fotó: Fürjes Valéria, 
Kovács Sándor. Bp.) Móra K. (1986.) 
107 p. Illusztr. 

213. Szabó Jenő: Várak a Bakonyban. (Veszp
rém, Palota, Pápa.) — MHSZ Élet, 1986. 
2. sz. 22—23. p. 

214. Tüskés Tibor: Várak Baranyában. — Új 
Tükör, 1986. 13. sz. 12—13. p. 

215. Kutas Péter: Végvártól a határőrközsé
gig. (Berzence.) — Határőr, 1986. 3. sz. 
9. p. 

216. Zolnay László: A budai vár. 2. kiad. Bp. 
Gondolat, 1986. 125 p . 

217. Perjés Géza: „Az iszlám erős védőgátja." 

Buda mint erőd. — Budapest, 1986. 8. 
sz. 37—42. p. 

218. Szabó Jenő: A budai vár. — MHSZ Élet, 
1986. 18. sz. 22—23. p. 

219. Fekete Lajos—Nagy Lajos : Budapest tör
ténete a török korban. Bp. Akad K. 
1986. 110 p. Illusztr. 
Bibliogr. 108—110. p. 
Klny. a Budapest története 2. kötetéből. 

220. Zákonyi Ferenc: A csákányi végvár. — 
ÉT , 1986. 31. sz. 978—980. p. 

221. Debrecen története 1919—1944. 4. köt. 
[ í r ták: ] Bakó Endre, Bíró Lajos stb. 
Szerk. Tokody Gyula. (Kiad. a Debrecen 
Megyei Városi Tanács VB Műv. Oszt.) 
Debrecen, (Alföldi ny.) 1986. 507 p. 2 t . 
Illusztr. 
Bibliogr. 493—501. p . és a jegyzetekben. 

222. Epizódok Eger múltjából. — (1009— 
1780.) — Hevesi Szemle, 1986. 1. sz. 
32—35. p. 

223. Szabó Jenő: A gyulai vár. — MHSZ 
Élet, 1986. 10. sz. 22—23. p. 

224. Szabó Jenő: Várak a Hegyalján. — 
MHSZ Élet, 1986. 14. sz. 22—23. p. 

225. Szabó Jenő: A komáromi vár. — MHSZ 
Élet, 1986. 6. sz. 22—23. p. 

226. Holl Imre : Kőszeg vára a 13. században. 
Archaeológiai Értesítő, 1986. 1. sz. 50— 
68. p . 

227. Soós Péter : Erősség a Szigetközben. Mo
sonmagyaróvár. — Magyar Nemzet, 
1986. 73. sz. 6. p . 

228. Pálmány Béla: Végvárak Nógrád vár
megyében a török kiűzése és az újratele
pítés korszakában. (1663—1703.) (A Nóg
rád megyei múzeumok évkönyve. 12. köt. 
Salgótarján, 1986.) 5—117. p. 

229. Pálmány Béla: Végvárak Nógrád vár
megyében a török kiűzése és az újratele
pítés korszakában (1663—1703.) (Ma
gyarország társadalma a török kiűzésének 
idején. Salgótarján, Nógrád Megyei Mú
zeumok Igazgatósága, 1984.) 91—97. p . 

230. Bene János: Erődök, várak. (Közread, a 
Szabolcs-Szatmár Megyei Pedagógiai In
tézet. Nyíregyháza, 1986. 42. p.) 

231. Veress D. Csaba: A szegedi vár. Bp. 
Zrínyi K. 1986. 194 p . 14 t . Illusztr. 
Bibliogr. a jegyzetekben 187—194. p. 
(Vártörténet.) 

232. Veress D. Csaba: A veszprémi vár had
története. [Kiállításkatalógus.] Veszp
rém, Veszprém Megyei Múzeumok lg. 
1986. 20 p. ill. 

Hadijog, háborús bűnök 

233. Szakály Sándor: Szombathelyi Ferenc 
vezérezredes és társai a Honvéd Vezérkar 
főnökének bírósága előtt. Budapest, 1944. 
október 11—12. — H K , 1986. 1. sz. 
182—202. p . 

— 428 — 



234. Szita Szabolcs: Alpesi halálmenet. — 
Mo, 1986. 29. sz. 25. p . 

235. Hulesch E rnő : Stációk. Szemtanúk az 
erőltetett menetről. — Műhely (Győr-
Sopron Megyei Tanács), 1986. 3. sz. 6— 

• 24. p . 
236. Exenberger, H . : Antifaschistischer Stadt

führer. 2. Aufl. Hrsg. v. Wiener Bildungs-
ausschuss der SPÖ. (Wien, Druck. Vor
wärts Ges. 1986.) 84 p . Illusztr. 

i Bibliogr. 82—84. p . 
Táborok a magyar zsidók számára, 
1944—1945. 79—81. p . 

23t.lImre Gábor: A háború mint bűncselek
mény. A nürnbergi ítélet 40. évforduló
ján. — Magyar Hírlap, 1986. 228. sz. 
mell. 2. p . 

238. Oárdos Miklós: Tizenegy halál több tíz
millióért. Negyven éve hirdettek ítéletet 

' Nürnbergben. — Képes Hét , 1986. 25. 
sz. 10—11. p . 

239. Márkus Gyula: Egy per különlegessége. 
(Andrija Artukovic háborús bűnös pere. 
— Mo, 1986. 17—18. sz. 12—13. p . 

240. Akinek Göbbels v i t te a táskáját. Egy 
tömeggyilkos halálára. (Erich Koch.) — 

' Képes Hét , 1986. 37. sz. 10—11. p . 
241. Vajda Pé ter : Az egyetlen, akit kiadtak. 

Szovjet bíróság előtt egy Amerikába me
nekült háborús bűnös tömeggyilkos. 
(Fjodor Fedorenko.) — Népszabadság, 

> 1986. 162. sz. 4. p . 
242. Zinner Tibor—Bóna Péter: Szálasiék 

bilincsben. 1. köt. A Hűség Házától az 
Andrássy ú t 60-ig. 2. köt . A magyar nép 

- • nevében. Bp. Lapkiadó V. (1986.) 2 db. 
Illusztr. 
Bibbogr. 2. köt. 307—[312]. p . 

243. Almási Ferenc: Hogyan fejlődött a had
viselés nemzetközi joga Helsinki után ? — 

. Ho, 1986. 10. sz. 96—105. p . 
244. Dunay Pál : A világűr katonai felhaszná

lása a nemzetközi jog tükrében. — Jog
tudományi Közlöny, 1986. 1. sz. 6— 
12. p . 

Életrajzok, emlékezések 

245. Akiket visszavártak.. . Szovjet hősi ha
lottak Heves megyében. (Szerk. Kovács 
Béla. összeáll, és bev. Csiffáry Gergely.) 
Eger, Heves megyei Levéltár, 1985. 
182. p . 

246. „Neved ismerjük, te t ted nem felejt
jük . . . " A Belügyminisztérium hősi ha
lottai az 1956-os ellenforradalom elleni 
küzdelemben, (összeáll. Tóth Judit .) Bp. 

' ; BM Kvk., 1986. 220 p . ill. 
247. Rácz György: Abelovszkyék. (Ábelovszky 

László.) New Yorkban született, szovjet 
katonaként harcolt, alapító munkásőr. — 
Munkásőr, 1986. 5. sz. 14—15. p . 

248. Bartha Lajos: Albert Ferenc emlékezete. 

(Csillagász, Buda ostromának résztvevő
je.) — Ég és föld, 1986. 3. sz. 86—89. p . 

249. Katonai at tasé Prágában és Budapesten. 
(1939—1940.) Tony Albord francia tábor
nok visszaemlékezése. — Revue Histo
rique des Armées, 1985. 4. sz. 51—69. p. 

250. Várkonyi Ágnes, R. : Az erdélyi fejede
lem. (Apafi Mihály.) — História, 1986. 
3—4. sz. 51—52. p*. 

251. Regös László: Két ország csataterein. 
{Asbóth Sándor, 1811—1868.) — Határ
őr, 1986. 11. sz. 13. p . 

252. Verbai Lajos: Esteban Balon Gomez 
hazafisága. Balogh Is tván születésének 
80. évfordulójára. — Népszava, 1986. 
78. sz. 7. p . 

253. Rácz György: Ezüst oroszlán és vörös 
csillag. Berlintől hetven kilométerre se
besült meg.. . (Bajcsy Endre.) — Mun
kásőr, 1986. 4. sz. 23. p . 

254. Tilkovszky Lóránt : Bajcsy-Zsilinszky, 
írások tőle és róla. (Bp.) Kossuth K. 
1986. 252 p . 
Bibliogr. a jegyzetekben a tanulmányok 
végén. 

255. Tilkovszky Lóránt : Egy életen túlmutató 
pályaív. Bajcsy-Zsilinszky Endre szüle
tésének századik évfordulóján. — Nép
szabadság, 1986. 133. sz. 13. p . 

256. Sávoly Mária: í gy élt Bajcsy-Zsilinszky 
Endre. (Bp.) Móra K. (1986.) 258 p . 
Illusztr. 
( így élt.) 

257. Sávoly Mária: „Megértette a történelem 
igazságát. 2. Száz esztendeje született 
Bajcsy-Zsilinszky Endre. — ÉT , 1986. 
23. sz. 725—726. p . 

258. Talpassy Tibor: Barát i közelségben. Száz 
éve született Bajcsy Endre. [Riporter:] 
Földesi Margit. — Magyar Hírlap, 1986. 
132. sz. 8. p . 

259. Illés György: Kivégzés karácsonykor. 
[Bp.] Ifj. Lap- és Könyvk. 1986. 117 p . 
12 t . 
Bibliogr. 117. p . 

260. Vigh Károly: „ É n a magyar lelkiismere
t e t szólaltattam meg." Bajcsy-Zsilinszky 
Endre. — Budapest, 1986. 6. sz. 32— 
34. p . 

261. Vigh Károly: A márt í r öröksége. — Ma
gyar Nemzet, 1986. 133. sz. 8. p . 

262. Balogh László: Igazol a történelem — jó 
ügyért halok meg.. . Bajcsy-Zsilinszky 
Endre életútja Szegedtől Sopronkőhi
dáig. — Esti Hírlap, 1986. 128. sz. 4. p . 

263. Kíacsó] L[ajos]: Bajcsy-Zsilinszky. — 
N, 1986. 23. sz. 15. p . 

264. Pintér I s tván: Bajcsy-Zsilinszky Endre. 
(1886—1944.) — Népfront, 1986. 6. sz. 
11—14. p . 

265. Qerő János : Száz éve született Bajcsy-
Zsilinszky Endre. — Népszava, 1986. 
132. sz. 5. p . 
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266. Ágoston László: Bajcsy-Zsilinszky Endre. 
(1886—1944.) — Honismeret, 1986. 3. 
sz. 6—10. p . 

267. Horváth László: Legendák nélkül. Bajcsy-
Zsilinszky Endréről, születésének 100. 
évfordulóján. — Képes Hét , 1986. 9. sz. 
4—5. p . 

268. Ács Zoltán: Nem volt eszközember. 
Bajcsy-Zsilinszky Endrére emlékezünk. 
— Magyar Ifjúság, 1986. 23. sz. 16—17. p. 

269. Benda Kálmán: Erdély végzetes asszo
nya. Báthory Zsigmondné Habsburg 
Mária Krisztierna. [Bp.] Helikon K. 
(1986.) 79 p. 4 t . 
(Labirintus.) 
Bibliogr. 79—[80.] p . 

270. Botos János: „Testvér a harc jogán". 
Nyolcvan éve született Boczor József. — 
Népszabadság, 1986. 26. sz. 6. p . 

271. Jászay Magda: Cavour. Bp. Akad. K. 
1986. 304 p. Illusztr. 
(Életek és korok.) 
Bibliogr. 281—284. p . 

272. Oárdos Miklós: A kivégzett vő. (Galeazzo 
Ciano.) — Mo, 1986. 51—52. sz. 20— 
21. p . 

273. Kristó Gyula: Csák Máté. Bp. Gondolat 
K. 1986. 207. p . Illusztr. 
(Magyar história. Életrajzok.) 
Bibliogr. 205—206. p. 

274. C suma János: Csákány és puska. Emlé
kezés Csizmazia Gyulára. Komló, MSZMP 
Városi Biz. 1986. 78 p . ill. 

276. Erényi Tibor—Petrák Katal in: Czőbel 
Ernő. (1886—1953). — P K , 1986. 4. sz. 
139—162. p . 

276. Petrák Katal in: Czóbel Ernő. (1886— 
1953.) — Pártélet, 1986. 10. sz. 86— 
88. p . 

277. Szyndler, B . : Henryk Dembinski 1790— 
1864. (Warszawa,) WMON, (1984.) 348 
p. 17 t. 
Bibliogr. a jegyzetekben 316—327. p. 
Névmutató. 
A magyar szabadságharcban. 259— 
296. p . 

278. Dettre János haláláról. [ í r ta : ] R. J . — 
Magyar Nemzet, 1986. 206. sz. 4. p . 

279. Vonsik Ilona: Fazekas Sándor. (1896— 
1978.) — Nógrádi Szemle, 1986. 1. sz. 
87. p . 

280. Fényes Sándor: A Károlyi-kormány had
ügyi államtitkára. (Fényes László.) — 
Magyar Nemzet, 1986. 277. sz. 4. p . 

281. Botos János: Fodor Zoltán. 1911—1983. 
— Pártélet, 1986. 2. sz. 89—90. p. 

282. Botos János: Fodor Zoltán. 1911—1983. 
— Honismeret, 1986. 1. sz. 6—10. p . 

283. Végh Oszkár: Vasas ifiből internaciona
lista hős. 75 éve született Fodor Zoltán. 
— Népszava, 1986. 48. sz. 9. p . 

284. Máté György: Emlékezés Fodor Zoltánra. 
Születésének 75. évfordulóján. — Nép
szabadság, 1986. 47. sz. 6. p . 

285. Láng György: A forradalom és a béke 
katonája. Hetvenöt éve született Fodor 
Zoltán. — Magyar Hírlap, 1986. 48. sz . 
9 .p . 

286. Horváth János : Frommer Rudolf fegyver
tervező. (1868—1936.) — Haditechnika, 
1986. 4. sz. 26—27. p . 

287. Hermann Róber t : Gondolatok egy katona 
életrajzáról. (Görgey Artúr.) — H K , 
1986. 2. sz. 332—338. p. 

288. Lőcsei Gabriella: Görgey Artúr visegrádi 
emlékezete. — Magyar Nemzet, 1986. 
177. sz. 4. p . 

289. Bölöny József: Görgey. — Magyar Nem
zet, 1986. 194. sz. 4. p . 
(Lőcsei Gabriella: Görgey Artúr visegrádi 
emlékezete c. cikkéhez.) 

290. Verbai Lajos: Adósai vagyunk még em
lékének. Guth Antal születésének 100. 
évfordulójára. — Népszava, 1986. 75. 
sz. 7. p . 

291. Antalfy I s tván: A branyiszkói hős. 
(Quyon Richárd tábornok.) — Mo, 1986. 
34. sz. 21. p . 

292. Botos János : Haász Árpád. 1896—1967. 
— Pártélet, 1986. 7. sz. 88—90. p . 

293. Ács I rén: Hajdú Gyula. 1886—1973. 
(Kaposvári 44. vörösdandár politikai 
biztosa.) — Pártélet, 1986. 5. sz. 93— 
94. p . 

294. Szabó László: Két élete volt. Száz éve 
született Hajdú Gyula. — Népszabadság, 
1986. 107. sz. 6. p . 

295. Kacsó Lajos: Hajdú Gyula. — N, 1986. 
19. sz. 15. p . 

296. Kacsó Lajos: Zászlósként a forradalom
ban. Hajdú Pálra emlékezve. — N, 1986. 
49. sz. 13. p. 

297. Gárdos Miklós: (Rudolf) Hess. — Mo, 
1986. 33. sz. 13. p . 

298. Kfacsó] L[ajos]: Vitézek példaképe. 
(Hunyadi János.) — N, 1986. 32. «s. 
16. p . 

299. Bodrogi Dezső: Kossuth „páratlan hű
ségű barátja". Ihász Dániel ezredes. 
(1813—1881.) — Magyar Nemzet, 1986. 
105. sz. 4. p . 

300. Spira György: Egy Jellasics-önportré. 
(Somogy megye múltjából. Levéltári év
könyv 16. Kaposvár, 1985.) 

301. Dűmmerth Dezső: Magyarország védője. 
Hatszáz éve született Kapisztrán János. 
— Magyar Nemzet, 1986. 151. sz. 4. p . 

302. Gyföri] L[ászló]: Egy harcos szerzetesre 
emlékezve. (Kapisztrán János.) — N f 
1986. 26. sz. 10. p . 

303. Papp Gábor: A nándorfehérvári barát . 
Hatszáz éve született Kapisztrán Jánost. 
— Népszabadság, 1986. 145. sz. 11. p . 

304. Vándorfi László: Kapisztrán János és. 
I I . Pius pápa. — Magyar Nemzet, 1986. 
176. sz. 8. p . 

305. Hány Kapisztrán? — Élet és Irodalom, 
1986. 28. sz. 2. p . 
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306. Varga Győző Péter: Kapisztrán, az egy
házi ember. — Élet és Irodalom, 1986. 
29. sz. 2. p . 

307. Oláh András: Kapisztránról — túlzások 
nélkül. — Élet és Irodalom, 1986. 32. sz. 
2. p . 

308. Ttácz György: A partizánorvos (Kaposi 
Pál.) — Munkásőr, 1986. 9. sz. 27— 
28. p . 

309. Kardos Éva, D[ékán Is tvánné]: Üzennek 
az évek. [Visszaemlékezések.] (Bp.) Kos
suth K. 1986. 275 p. 8. t . 

310. Pálffy Györgyné: Koszorúm Kardos 
György sírjára. (In memoriam Kardos 
György. Bp. Magvető K. 1986.) 10— 
12. p . 

311. Berkesi András: Vérző emlékek. (In me
moriam Kardos György. Bp. Magvető 
K. 1986.) 13—42. p. 

312. Kfacsó] L[ajos]: Karikás Frigyes. — N, 
1986. 44. sz. 15. p . 

313. Kékesdi Gyula: Pártos életút. (Keleti 
Ernő.) — Népszabadság, 1986. 169. sz. 
4 . p . 

314. Kemény János önéletírása. (Jegyzetek 
V. Windisch Éva.) (Bp.) Szépirodalmi 
K. 1986. 393 p. 

315. Vadász Ferenc: Ifjúként él az emlékezet
ben. Kilencven éve született Kerekes 
Árpád. (1896—1919.) — Népszabadság, 
1986. 273. sz. 6. p . 

316. Ofosztonyi] P [éter]: Kéri Kálmán ezre
des 85 éves. — Bécsi Napló, 1986. 4. sz. 
6 .p . 

317. Koltai Jenő: Egy katonatiszt emlékei. 
1929—1945. — Kortárs, 1986. 10. sz. 
64—91. p . 

318. Szabó Miklós, D . : Emlékoszlop a dísz
kertben. (I. T. Kononcsenko kapitány.) 
— Ország-Világ, 1986. 47. sz. 7. p. 

319. Kovács István : Recsk. Krónika (Toronto), 
1983. 10. sz. 9—11. p. 

320. Liptai Ervin: Kun Béla a Magyar Ta
nácsköztársaság vezéralakja. — Ho, 
1986. 4. sz. 14—21. p . 

321. Liptai Ervin: Kun Béla, az első magyar 
munkáshatalom vezéralakja. — Pártélet, 
1986. 2. sz. 43—48. p. 

322. Balogh László: Hi t te , vallotta: lesz még 
munkáshatalom Magyarországon. Kun 
Béla a politikus, a diplomata, a katona. 
(Beszélgetés Liptai Ervin vezérőrnagy-
gyal.) — Esti Hírlap, 1986. 35. sz. 4. p . 

323. Árokay Lajos: Kun Béla. (Képeket vál. 
Árokay Lajos, Kalavszky Györgyi, Kun 
Miklós.) Bp. Zrínyi K. — Corvina K. 
1986. 176 p . Illusztr. 
Ism. Huszár István. — Népszabadság, 
1986. 202. sz. 7. p . 

324. (Árokay Lajos:) Száz éve született Kun 
Béla. [Kiad. MN Politikai Nevelőmunka] 
Anyagi és Módszertani Központ. [Bp.] 
(MNMK ny.) 1986. 23 p. 
(Időszerű politi1 ai tájékoztató.) 

325. Kun Béla a kortársak szemével. (Szerk. 
biz. Erényi Tibor, Milei György, Szabó 
Ágnes, vál. és szerk. Petrák Katalin.) 
[Kiad. az] MSZMP K B Párttörténeti 
Intézete. [Bp.] Kossuth K. 1986. 423 p. 
Névmutató. 

326. Szabó Miklós: Kun Béla forradalmár 
életútja. — Ho, 1986. 4. sz. 6—14. p. 

327. Derzsaluk, N . : Kun Béla a Krímben. — 
História, 1986. 1. sz. 24—26. p . 

328. Derzsaluk, N. : Kun Béla Ukrajnában. 
— História, 1986. 2. sz. 31—32. p. 

329. Guszarov N. V.: Kun Béla internaciona
lista tevékenysége Szovjet-Oroszország
ban. — Ho , 1986. 4. sz. 21—23. p . 

330. Ouszev, K. : A lánglelkű forradalmár. 
A Pravda cikke Kun Béláról. — Nép
szabadság, 1986. 45. sz. 13. p . 

331. Hajdú Tibor: A forradalom volt az élete. 
— Népszabadság, 1986. 39. sz. 6. p . 

332. Hajdú Tibor: Kun Béla és a magyar 
munkásság. — História, 1986. 6—6. sz. 
60—62. p . 

333. Kacsó Lajos: Kun Béla katonamúltja. 
— N, 1986. 7. sz. 11. p . 

334. Rostás I s tván: Igaz ember volt. Kun 
Bélára emlékezve. — N, 1986. 5. sz. 
12. p . 

335. Kende János : A Tanácsköztársaság ve
zetője. — ÉT, 1986. 12. sz. 358—359. p. 

336. Kende János : Kun Bélára emlékezve. — 
Budapest, 1986. 3. sz. 26—28. p . 

337. Erényi Tibor: Kun Béla igazsága.— Új 
Tükör, 1986. 8. sz. 14—16. p . 

338. Erényi Tibor: Kun Béla és életmüve. 
— Kritika, 1986. 2. sz. 5—6. p . 

339. Józsa Antal—Mucsi Ferenc: Kun Béla 
pályakezdése. — Sz, 1986. 2. sz. 227— 
258. p . 

340. Zachar József: Megemlékezések Kun 
Béla születésének centenáriumáról. — 
HK, 1986. 1. sz. 222—225. p. 

341. Milei György: Kun Béla — a lenini 
eszmék első magyarországi terjesztője, a 
KMP megalakítója. — PK, 1986. 2. sz. 
13—19. p . 

342. Óvári Miklós: Kun Béla — a cselekvő 
internacionalista és hazafi. — PK, 1986. 
2. sz. 3—12. p . 

343. Hidas Antal : Tomszk, 1916. Kun Béla 
a hadifogságban. — Napjaink, 1986. 3. 
sz. 10—12. p . 

344. Vancza János : Kun Béla a forradalmár 
politikus. — Napjaink, 1986. 3. sz. 4— 
5 .p . 

345. Szabó Jenő: A Tanácsköztársaság veze
tője. Száz éve született Kun Béla. — 
MHSZ Élet, 1986. 4. sz. 8. p . 

346. Botos János : Száz éve született Kun 
Béla. — Magyar Rendőr, 1986. 7. sz. 
3 .p . 

347. Szabó Ágnes: Kun Béla. — Magyar 
Ifjúság, 1986. 8. sz. 9—11. p . 

348. Demény Pá l : Emlékeim a pártalapításról. 

— 431 — 



Száz éve született Kun Béla. — Kritika, 
1986. 2. sz. 3. p. 

349. Petrák Katal in: László Aladár. (1896— 
1981.) — Pártélet, 1986. 5. sz. 91—92. p. 

350. Verbai Lajos: A történelem formálója 
volt. László Aladár születésének 90. év
fordulójára, — Népszava, 1986. 102. sz. 
10. p . 

351. Bogáti Péter: A románc utóélete avagy: 
ami László Károlyról még fennmaradt. 
(Honvéd százados 1849.) — Magyar 
Hírek, 1986. 5. sz. 18—19. p. 

352. Andrássy Antal: Száz éve született 
Latinca Sándor. — Somogy, 1986. 2. sz. 
69—79. p . 

353. Andrássy Antal: Aradtól Kaposvárig. 
Száz éve született Latinca Sándor, So
mogy megye kormányzótanácsi biztosa. 
(Somogy megye múltjából. Levéltári év
k ö n y v / 1 9 8 6 . Kaposvár, 1986.) 343— 
376. p . 

354. Vida Sándor : Tiszta emberség, forradalmi 
tet tek. Száz éve született Latinca Sán
dor. — Magyar Hírlap, 1986. 80. sz. 
6 .p . 

355; Verbai Lajos: A forradalom legendás 
alakja. Latinca Sándor születésének 100. 
évfordulójára. — Népszava, 1986. 80. 
sz. 4. p . 

356. K[acsó] L[ajos]: Somogy harcosa. (La
tinca Sándor.) — N, 1986. 14. sz. 15. p . 

357. Molnár Margit: Latinca Sándor. (1886— 
1919.) — Pártélet, 1986. 4. sz. 87— 
89. p . 

358. Kávássy Sándor: Latinca Sándor. (1886— 
1919). — Útközben, 1986. 2. sz. 4—9. p . 

359. Kacsó Lajos: A rendíthetetlen komisszár. 
{Leél "Leó 1896—1919.) — N, 1986. 5. sz. 
15. p . 

360. Heckenast Gusztáv: A császár. (I. Lipót 
1640—1705.) — História, 1986. 3—4. sz. 
45—47. p . 

361. Nik, L. : Egy régi hőstett jutalma. 
(V. Luksin a magyar Szabadság Érdem
érem tulajdonosa.) — Fáklya, 1985. 11. 
sz. 22—23. p . 

362. Magyarosy Sándor: Emlékirataim. (Rész
letek.) — Krónika (Toronto), 1984. 12. 
sz. 11—13. p . 

363. Földesi Margit: Csepeltől Barcelonáig. 
(Mályi Vilmos internacionalista életútja.) 
— Magyar Hírlap, 1986. 169. sz. mell. 
2 . p . 

364. Bartha Lajos, I . : Budavár ostromának 
elfeledett hőse. (Luigi Ferdinando Mar-
sigli.) — Esti Hírlap, 1986. 201. sz. 4. p. 

365. Horváth Arpád: A tudós tábornok. (Luigi 
Ferdinando Marsigli, tüzérségi és mű
szaki tábornok.) — ISz, 1986. 11. sz. 
17. p . 

366. Haláláig nem adta fel. Egy 1919-es vö
rösparancsnok emlékeiből. (Mayer Jó
zsef.) [Riporter:] Tóth Gyula. — Nap-

. jaink, 1986. 3. sz. 18—20. p. 

367. Haraszti György: A „nagyvezir" szeme, 
(Mehmed bég 1677—1705.) — História-
1986. 3—4. sz. 63—64. p. 

368. Ács Tibor: Mészáros Lázár ifjúsága éa 
szolgálata a 7. huszárezredben. 1796— 
1837. — H K , 1986. 4. sz. 659—692. p. 

369. Sallai József: Mező Imre arcképéhez. — 
Szabolcs-Szatmári Szemle, 1986. 1. sz. 
75—79. p. 

370. Földesi József: Perben, hűségben. Tör
ténelmi riport Mező Imréről. — Új Tükör, 
1986. 11. sz. 8—9. p. 

371. Vajda Péter: A szemtanú 96 éve. (V. M. 
Molotov.) — Mo, 1986. 47. sz. 8. p . 

372. Ács I rén: Müller Ernő. (1886—1937.) — 
Pártélet, 1986. 10. sz. 88—90. p . 

373. Konczer I s tván: Münnich Ferenc (1888— 
1967). — Belügyi Szemle, 1986. 12. sz. 
3—8. p. 

374. Székely András: Egy magyar forradalmár 
a XX. századból. (Münnich Ferenc.) — 
Budapest, 1986. 11. sz. 32—33. p . 

375. Kovács Jenő: Forradalmak katonája. 
(Münnich Ferenc.) — Határőr , 1986. 47. 
sz. 10. p . 

376. Oyörkei Jenő: A forradalom katonája. 
100 éve született Münnich Ferenc. — 
ISz, 1986. 11. sz. 8. p . 

377. Botos János : Viharos életút. (Münnich 
Ferenc.) — Magyar Rendőr, 1986. 46. 
sz. 4. p . 

378. Botos János: ö t háborúban harcolt. Száz 
éve született Münnich Ferenc. — Ellen
állók, Antifasiszták, 1986. 4. sz. 13. p . 

379. Emlékezések Münnich Ferencre. — Ma
gyar Rendőr, 1986. 47. sz. 7. p . 

380. Benkö Károly: Az utolsó interjú. 100 éve 
született Münnich Ferenc. — MHSZ Élet, 
1986. 21. sz. 5. p . 

381. Botos János: Négy háborúban harcolt. 
Emlékezés Münnich Ferencre, születésé
nek centenáriumán. — Ország-Világ, 
1986. 46. sz. 8—9. p. 

382. Botos János : Münnich Ferenc. (1886— 
1967.) — Pártélet, 1986. 11. sz. 87— 
90. p . 

383. A történelem sodrában. Münnich Ferenc, 
(összeáll. Münnichné Berényi Etelka. 
Bev. Árokay Lajos.) Bp. Reflektor, 1986. 
139 p . ill. 
Fotóalbum. 

384. Münnich Ferencre emlékezünk. — Hon
védelmi Sajtószolgálat, 1986. 5. sz. 16— 
17. p . 

385. Mádlné Maár Hona : Münnich Ferenc szü
letésének 100. évfordulóján. — Propa
gandista, 1986. 7. sz. 87—94. p. 

386. K[acsó] L[ajos]: Igaz ember, bátor ka
tona. Münnich Ferencre emlékezve. — 
N, 1986. 46. sz. 12. p . 

387. Kacsó Lajos: Három forradalom hőse. 
(Münnich Ferenc.) — N, 1986. 45. sz. 
12. p . 

388. Hetes Tibor: Egy páratlan életút. Száz 
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éve született Münnich Ferenc. — Nép
szabadság, 1986. 269. sz. 5. p . 

389. Münnich Ferenc: Viharos út . [Vissza
emlékezés.] 2. kiad. (Bp.) Kossuth K. 
1986. 155 p. 4 t . 

390. Vida Sándor: Nagy Pál. (1896—1938.) 
— Pártélet, 1986. 9. sz. 141—142. p. 

391. Verbai Lajos: Életét áldozta osztályos 
társaiért. Nedermann Ferenc születésének 
90. évfordulóján. -— Népszava, 1986. 
204. sz. 4. p . 

392. Hrenkó Pá l : Neu András hadmérnök 
altábornagy emlékezete. — Geodézia és 
Kartográfia, 1986. 4. sz. 295. p . 

393. Normái E rnő : Beatrice apródja. (Vissza
emlékezések.) 1918—1923. — Kortárs, 
1986. 1. sz. 101—115., 2. sz. 88—96. p. 

394. Emléksorok egy példás életútról. 60 éve 
született Oláh István hadseregtábornok. 
— N, 1986. 50. sz. 9. p . 

395. Pálffy Györgyné: özvegyek és árvák. 
(Visszaemlékezés.) — Kortárs, 1986. 9. 
sz. 79—93. p. 

396. Vadász Ferenc: Papp Lajosra emlékezve. 
Születésének 80. évfordulóján. — Nép
szabadság, 1986. 56. sz, 6. p . 

397. Végh Oszkár: Magyar építőmunkás a 
francia ellenállási mozgalomban. 80 éve 
született Papp Lajos. — Népszava, 1986. 
55. sz. 7. p . 

398. Falus György — Dohány Zoltán: A meg-
bizott. [Dokumentumregény.] (Pataki 
Ferenc) Bp. Zrínyi K. 1986. 374 p. 

399. Kfacsó] L[ajos]: Perczel Mór. — N, 
1986. 21. sz. 15. p . 

400. Barta János, ifj.: Egy csapattiszt. (Petne-
házy Dávid 1645—1687.) — História, 
1986. 3—4. sz. 52—54. p. 

401. Varga László: Vörös sasok az égen. 
(Piantowszky István egykori hadipilóta 
visszaemlékezése.) — Népsport, 1986. 
68. sz. 7. p . 

402. Szabó Agnes: Pogány József. (1886— 
1938.) — Pártélet, 1986. 11. sz. 85— 
87. p . 

403. T[óth] Gyförgy]: Pogány József. — N, 
1986. 45. sz. 15. p . 

404. A légicsaták hőse. Emlékezés A. I . 
Pokriskin repülőmarsallra. — Repülés, 
1986. 1. sz. 4—5. p. 

405. Kórász Mária: Adatok Pomutz György 
életéhez. (Berényi Mária „Gyulai román
ból — magyar honvédtiszt, majd ameri
kai tábornok", c. cikkéhez.) — Békési 
Élet, 1986. 2. sz. 219—220. p. 

406. Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy em
lékiratai. (Memoirs of a Hungarian lady. 
Ford. Hortobágyi Tibor. Sajtó alá rend. 
utószót és a jegyz. í r ta : Egyed Hona.) 
Bp. Magvető K. (1986.) 508 p. 
(Magyar Hírmondó.) 

407. Pintér I s tván: Egy bátor katonaember 
emlékezetére. Hetvenöt éve született 
Bévay Kálmán. — Népszabadság, 1986. 
167. sz. 6. p . 

408. Imre Gábor: A Ludovikától a Kossuth 
Akadémiáig. 75 éve született Bévay Kál
mán. — Magyar Hírlap, 1986. 166. sz. 
6 .p . 

409. Köves Rózsa: Bévay Kálmán emlékezete. 
— Magyar Nemzet, 1986. 166. sz. 5. p . 

410. Bévay Kálmán (vezérőrnagy. 1911— 
1950.) — N, 1986. 29. sz. 15. p . 

411. Pintér I s tván: Építész forradalmár. 
Nyolcvan éve született Bózsa Ferenc. — 
Magyar Hírlap, 1986. 285. sz. 6. p . 

412. (Hegedűs Sándor): A másik Rózsa fiú. 
Bózsa Richárd élete. Bp. Zrínyi K. 1986. 
48 p. 
(A szabad Magyarországért.) 

413. Bóka Mihály: Életemről, hivatásomról. 
(Bp. Zrínyi K. 1986.) 271 p. 
(Élmények és gondolatok.) 

414. Bózsás János : Keserű ifjúság. Szovjet 
fogságom naplója. (Bev. í r ta: Borbándi 
Gyula.) München, (Borbándi Gy. K.) 
1986. 303 p. 

415. Józsa György Gábor: „A nemes lovag" 
és a magyarok. (Savoyai Jenő.) Legenda
oszlató beszélgetés Zachar Józseffel. — 
Magyar Nemzet, 1986. 157. sz. 8. p . 

416. Terták Mária: Savoyai, ahogyan Bécsben 
látják. — Magyar Hírlap, 1986. 198. sz. 
melléklet 1., 4. p . 

417. Györkéi Jenő: Seidler Ernő. (A budapesti 
Vörös őrség parancsnoka.) — N, 1986. 
11. sz. 15. p . 

418. Petrák Katal in: Seidler Ernő. (1886— 
1940.) — Pártélet, 1986. 3. sz. S7— 
89. p . 

419. Vadász Ferenc: A Vörös őrség parancs
noka. Jegyzetek a száz éve született 
Seidler Ernőről. — Munkásőr, 1986. 3. 
sz. 29. p . 

420. Kékesdi Gyula: Forradalmi életút. Seidler 
Ernőről, születésének 100. évfordulóján. 
— Népszabadság, 1986. 65. sz. 6. p . 

421. Verbai Lajos: A forradalom igazságot 
szolgáltat harcosainak. Seidler Ernő szü
letésének 100. évfordulóján. — Népszava, 
1986. 65. sz. 11. p . 

422. Vida Sándor: Sollner József. (1896— 
1957.) — Pártélet, 1986. 1. sz. 93— 
94. p . 

423. Botos János : Somogyi Miklós. (1896— 
1980.) — Pártélet, 1986. 8—9. sz. 137— 
139. p . 

424. Pljacsenko, P . F . : Emlékeim Steinmetz 
kapitányról. — HK, 1986. 4. sz. 777— 
795. p . 

425. Hetes Tibor: Stromfeld Aurél. — N, 1986. 
32. sz. 9. p . 

426. Kovács J enő : Hős katona, egész és t iszta 
ember. (Stromfeld Aurél, 1878—1927.) — 
Határőr, 1986. 34. sz. 14. p . 

427. A munkásmozgalom harcosa. (Szabó 
Is tván altábornagy. 1906—1974.) — N , 
1986. 46. sz. 15. p . 

428. Ács Tibor: Gróf Széchenyi Is tván — a 
katona. — HSz, 1986. 8. sz. 6—14. p . 
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429. Ács Tibor: Egy nehéz döntés. Adatok 
Széchenyi István katonai szolgálatának 
történetéhez. — Magyar Tudomány, 
1986. 8—9. sz. 719—727. p. 

430. Kékesdi Gyula: Emlékezés Szíjártó Lajos
ra. Születésének 90. évfordulóján. — 
Népszabadság, 1986. 9. sz. 6. p . 

431. Sziklai Sándorné: Nem szabad felejteni. 
Történelmi emlékezés. — Képes Hét , 
1986. 33. sz. 26—28. p . 

432. Sziklai Sándorné: Párbeszéd a múlttal . 
I . r. — ISz, 1986. 12. sz. 28—29. p. 

433. Szergej Szokolov marsall 75 éves. — N, 
1986. 26. sz. 2. p . 

434. Harcban Magyarország felszabadításáért. 
(Részletek Vaszilij Sztarcev ny. alezredes 
visszaemlékezéséből.) (1944. október— 
1945. február.) — Közalkalmazott, 1986. 
szeptember, 5. p . 

435. Ejtőernyőseink történetéből. Szügyi Zol
tán vezérőrnagy. Tassonyi Edömér őr
nagy, [ í r ta : ] O. J . — Krónika (Toronto), 
1983. 1. sz. 12—15. p . 

436. Az ezredes naplójából. (M. V. Teodorovics 
ezredes visszaemlékezései 1941—1945.) 
— Határőr, 1986. 14. sz. 11. p. 

437. T[óth] Gy[örgy]: Ernst Thälmann. — N, 
1986. 15. sz. 15. p . 

438. Halmai Róbert : Tóth Ágostonról — a 
Magyar Néphadsereg Térképészeti Inté
zet jubileumán. — Ho, 1986. 10. sz. 
111—115. p. 

439. Harminchét szilánkot őrzök... {Tóth 
Lajos vezérőrnagy emlékezése.) [Ripor
ter : ] Molnár István. — N, 1986. 11. sz. 
II. p. 

440. Tuza I s tván: Úszta Gyuláról és az igaz 
szó erejéről. — Propagandista, 1986. 1. 
sz. 196—200. p. 

441. Verbai Lajos: Melegszívű, következetes 
harcos volt. Vámos Ilona születésének 
90. évfordulójára. — Népszava, 1986. 
205. sz. 7. p . 

442. Valkó Arisztid: Adalék Vécsey Károly 
tábornok életéhez. — Magyar Nemzet, 
1986. 17. sz. 4. p . 

443. Végh Oszkár: Egy vasas harca a magyar 
és a francia mozgalomért. 90 éve született 
Venéczi János. — Népszava, 1986. 74. 
sz. 5. p . 

444. Ordas Iván : Vas megye nemzetőr pa

rancsnoka. (Vidos József.) — Magyar 
Hírek, 1986. 5. sz. 18. p . 

445. Pintér I s tván: Weinberger Dezső. (1926— 
1944.) — Pártélet, 1986. 10. sz. 92— 
93. p. 

446. Nagy László: Weinberger Dezső. — N, 
1986. 43. sz. 15. p. 

447. Várnai Ferenc: Vezérkari főnökök. 
(Werth Henrik, Szombathelyi Ferenc, 
Jány Gusztáv. ) — Mo, 1986. 17—18. sz. 
38—39. p . 

448. Molnár Margit: Zalka Máté. (1896— 
1937.) — Pártélet, 1986. 4. sz. 92— 
94. p . 

449. Köves Rózsa: Akit három nép vall ma
gáénak. Zalka Máté emlékezete. — Ma
gyar Nemzet, 1986. 95. sz. 4. p . 

450. Földeák Iván: A bolygók visszatérnek. 
(Zalka Máté.) — Magyar Nemzet, 1986. 
95. sz. 4. p . 

451. Papp Gábor: Három nemzet hőse. Ki
lencven éve született Zalka Máté. — Nép
szabadság, 1986. 95. sz. 4. p . 

452. Végh Oszkár: Az orosz és a spanyol nép 
szabadságáért harcolt. 90 éve született 
Zalka Máté. — Népszava, 1986. 95. sz. 
7 .p . 

453. Zalka András: Találkozásaim a tábor
nokkal. (Zalka Máté.) — Ország-Világ, 
1986. 17. sz. 6—7. p . 

454. Hahn Péter : Élő örökség. Moszkvai tudó
sítónktól. (Zalka Máté.) — Magyar Ifjú
ság, 1986. 45. sz. 3. p . 

455. Kfacsó] L[ajos]: A forradalmár katona
tiszt. (Zay Dezső Elemér.) — N, 1986. 

, 13. sz. 15. p . 
456. Oellért Tibor: Száz éve született Zay 

Dezső Elemér. — Magyar Nemzet, 1986. 
77. sz. 5. p . 

457. Rátkai János Is tván: Sortűz a Sió part
ján. Zay Dezső vezérőrnagy emlékére. 
—Magyar Hírlap, 1986. 77. sz. 6. p . 

458. Javorniczky I s tván: Recsk 1950—1953. 
(Interjú Zimányi Tiborral.) — Mozgó 
Világ, 1986. 10. sz. 39—44. p . 

459. Szaniszló Ferenc: Ahol Zsukov jár. . . Egy 
szovjet utász visszaemlékezése a legendás 
marsallról. (Interjú Vaszilij Morozov 
hadtörténész ezredessel.) — Magyar 
Hírlap, 1986. 281. sz. mell. 2. p . 

460. S[örös] L[ajos]: Zsukov marsall. 90 éve 
született. — N, 1986. 48. sz. 5. p . 

I I I . EGYETEMES ÉS MAGYAR H A D T Ö R T É N E L E M AZ ÓKORTÓL N A PJ A IN K IG 

461. Egy ezredév. Magyarország rövid törté
nete. Szerk. Hanák Péter. í r ták Benda 
Kálmán, Hanák Péter stb. (Képeket 
vál. Szvoboda D. Gabriella.) Bp. Gondo
lat K., 1986. 412 p. 8. t . Illusztr. 

462. Magyarország története. 1918—1975. 

Szöveggyűjtemény. (összeáll. Balogh 
Sándor és Föglein Gizella.) Bp. Tan
könyvkiadó, 1986. 369 p . 
Bibliogr. a fejezetek végén. 

463. Magyarország története 1918—1975. (ír
t ák : Balogh Sándor, Gergely Jenő stb. 
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Szerk. Balogh Sándor.) Bp. Tankönyvk. 
1986. 357 p . 
Bibliogr. 351—354. p. 

464. Magyarország hadtörténete két kötetben. 
Főszerk. Liptai Ervin. Kiad. a Hadtör
téneti Intézet és Múzeum. Bp. Zrínyi 
K. 1985. 2 db. 
Ism. Józsa György Gábor. — Magyar 
Nemzet, 1986. 34. sz. 6. p . — Gonda 
András, Szauter Lajos. — Akadémiai 
Közlemények, 127. sz. 1986. 287—303., 
— Rázsó Gyula. — Történelemtanítás, 
1985. 5. sz. 27—28., — Zakar József. — 
Kortárs, 1985. 4. sz. 39. p . (1. köt.) — 
Deák Mihály. — Ho, 1986. 1. sz. 1 l o 
l l ? . , — Fűzi Imre. — Akadémiai Közle
mények, 129. sz. 1986. 251—263. p. 
(2. köt.) 

465. Szakály Sándor : Század vagy ezred ? 
Beszélgetés a „Magyarország hadtörté-
neté"-ről. [Riporter:] Zalán Tibor. — 
Élet és Irodalom, 1986. 14. sz. 7. p . 

466. Tóth Gyula: Hadak, hitek, históriák. 
Történelmi, irodalmi, művelődéspolitikai 
tanulmányok. (Bp. Magvető K. 1986.) 
640 p . 
(Elvek és utak.) 

467. Erdély története három kötetben. Fő
szerk. Köpeczi Béla. Szerk. Makkai 
László, Mócsy András, Szász Zoltán. 
Közrem. Barta Gábor. Készült a MTA 
Történettud. Int.-ben. Bp. Akadémiai 
K. 1986. 1954 p . 242 t . 17 térk. Illusztr. 
Bibliogr. a kötetek végén. Személynév
mutató , helységnévmutató. 

468. Musat, M..—Ardeleanu, I . : From ancient 
Dacia to modern Romania. (Transi. A. 
Bantas, G. Bolomey etc.) Bucharest, Ed. 
Stiintifica si Enciclopedica, 1985. 807 p . 
Bibliogr. a jegyzetekben. Névmutató. 

469. Szántó György Tibor: Anglia története. 
(Bp.) Kozmosz K. (1986.) 226 p. Illusztr. 
Bibliogr. [234—235.] p. 
Időrendi mutató. 

470. Röhl, K. R. : Az amazonok lázadása. Egy 
legenda története. (Aufstand der Amazo
nen. Geschichte einer Legende. Ford. 
Szilágyi Tibor, utószó Szuhay-Havas 
Ervin. Bp.) Kossuth K. 1986. 171 p-
Illusztr. 

Ókor 

471. Schiller Vera: Valóban leverték a Sparta-
cus-lázadást ? — Tudomány, 1986. 1. sz. 
45—47. p. 

472. Szirmai Krisztina: Kutatások a I I — I I I . 
századi aquincumi légióstábor keleti vé-
dőműveinól. (1974—1980.) (Communica-
tiones Archeologicae Hungáriáé. Bp. 
1985.) 49—68. p . 

473. Németh Margit: Az aquincumi légióstá
bor romjai Óbudán. Közread, a Budapesti 
Történeti Múzeum. Bp. 1986. 21 p . ill. 

474. Görömbölyi László: Az ördög árka. Fel
térképezték az alföldi sáncrendszerek ma
radványait . (A szarmaták szállásterületé
nek határai.) — Magyar Nemzet, 1986. 
163. sz. 4. p . 

475. Erdély története. 1. köt. A kezdetektől 
1606-ig. Szerk. Makkai László és Mócsy 
András. Bp. Akadémiai K. 1986. 611 p . 
62 t. 7 térk. Illusztr. 
Bibliogr. 547—611. p . 
í r ták : Bar ta Gábor, Bóna István, Makkai 
László, Mócsy András, Tóth Endre, 
Vékony Gábor. 

Középkor 1500-ig 

476. Thuróczy János: A magyarok krónikája. 
[1—2. köt .] (Bp.) Helikon, 1986. 2 db 
[közös tokban. ] 
[1. köt. Chronica Hungarorum. Az 

1488-as augsburgi kiad. hasonmása.] 344 
sztl p . 
[2. köt .] A magyarok krónikája. Ford. 
Horváth János. (Jegyz. Horváth János, 
Boronkai Iván.) + (Engel Pá l : és 
Krónikája. Soltész Zoltánné: A Thuróczy-
krónika kiadásai.) 445 p . 

477. Vékony Gábor: A morvák „birodalma". 
— História, 1986. 1. sz. 12—13. p . 

478. Györffy György: A honfoglalás vitás kér
dései. [Riporter:] Pótó János. — Histó
ria, 1986. 1. sz. 7—10. p . 

479. Kristó Gyula: A magyar kalandozások. 
— História, 1986. 1. sz. 5—6. p . 

480. Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Bp. 
Zrínyi K. 1986. 326 p . 12 t . 
Bibliogr. a jegyzetekben 287—313. p . 
Kovács László: Viselet, fegyverek. 216— 
281. p . 

481. Kosa Csaba: Veres mezőben zöld orosz
lán. (Arcok, képek az Árpád-házi királyok 
korából.) 1100—1301. — Magyar Ifjúság, 
1. sz. 28—29., 2. sz. 30—31., 3. sz. 32— 
33., 4. sz. 32—33., 5. sz. 48—49., 6. sz. 
30—31., 7. sz. 32—33., 8. sz. 34—35. p. 

482. László Gyula: Szent Is tván és Árpád 
népe. — Életünk, 1986. 11. sz. 1017— 
1021. p . 

483. Bor osy András: Perdöntő párviadalok 
Magyarországon. — HK, 1986. 2. sz. 
231—251. p . 

484. Makk Ferenc: Magyarország a 12. szá
zadban. Bp. Gondolat K. 1986. 231 p. 
Illusztr. 
(Magyar história.) 

485. Der Mongolensturm. Berichte von Augen
zeugen und Zeitgenossen, 1235—1250. 
Übers, eingel. u. erl. v. H . Göckenjan, 
J . R. Sweeney. Graz—Wien—Köln, 
Verl. Štyria, (1985.) 335 p. 
(Ungarns Geschichtsscheiber. Bd. 3.) 
Bibliogr. 11—19. p. és a tanulmányok 
végén a jegyzetekben. Tárgymutató. 

486. Julianus barát és Napkelet fölfedezése. 
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(Vál., a bev. tanulmányt és a jegyz. ír ta 
Györffy György. Ford. Györffy György, 
Gy. Ruitz Izabella.) [Bp.] Szépirod. K. 
1986. 493 p. 
(Magyar ritkaságok.) 

487. Vásáry I s tván: Az Arany Horda. (Bp.) 
Kossuth K. 1986. 314 p. Illusztr. 
Bibliogr. 314—[315.] p . 

488. Howarth, S.: A templomosok t i tka. 
(The knights templar. Ford. Pálvölgyi 
Endre.) [Bp.] Kossuth K. 1986. 337 p . 
Illusztr. 

489. Erdődy János: Keresztes lobogók alat t . 
(Bp.) Móra K. (1986.) 251 p. Illusztr. 
Kronológia 251—253. p. 

490. Better Béla: Magyarok Nápolyban. (Bp.) 
Móra K. (1986.) 229 p. Illusztr. 
Bibliogr. 229—[230.] p . 

491. Miksch, H . : Der Kamf der Kaiser und 
Kalifen. Bd. 1. Wir sehen uns beim 
Goldenen Apfel. Voraussetzungen, Grund
lagen und frühe Entwicklung des Osma-
nischen Reiches. (Koblenz,) Bernard u. 
Graefe, (1986.) 408 p. 
Bibliogr. 383—390. p. Földrajzi és név
mutató. 

492. Qy[őri] L[ászló]: A hosszú hadjárat. 
(1443. október—1444. január.) — N, 
1986. 4. sz. 13. p . 

493. Ágoston Gábor: Az 1444. évi török követ
járás. (Adalékok az 1444. évi török— 
magyar békekötés történetéhez.) — TSz, 
1986. 2. sz. 261—276. p . 

494. Petrovics I s tván: Győzelem -— baljós 
jelekkel. Nándorfehérvár, 1456. — É T , 
1986. 33. sz. 1045—1046. p. 

495. Gy[őri] Lfászló]: A „boroszlói hadjárat. 
(1474.) — N, 1986. 49. sz. 13. p . 

496. Juhász László: Mátyás király Bécsben. 
München, Nemzetőr, 1985. 168 p. Illusztr. 
Bibliogr. 147—149. p. Névmutató. 

497. Fenyvesi László: „Vuk despota dárdájá
val segítségül gyakran o t t volt ." Mátyás 
király törökverő szerb hadvezérének em
lékezete. — Honismeret, 1986. 6. sz. 
30—32. p. 

498. Márkus I s tván: Európa élretör. Európa 
fejlődése a XV—XVII . században. (Ké
peket vál. Vekerdi László.) (Bp.) Móra 
K. (1986.) 163 p . 2 t . Illusztr. 1 mell. 
(Képes történelem.) 

16—17. század 

499. Hegyi Klára—Zimányi Vera: Az oszmán 
birodalom Európában. (Bp.) Corvina K., 
(1986.) 164 p. 42 t . Illusztr. 
Bibliogr. 157—159. p . 
Az oszmán birodalom hadserege. 52— 
74. p . 

500. Pach Zsigmond Pál : Mohácstól Buda 
visszafoglalásáig. Magyarország történeti 
útjának nemzetközi háttere. — Világos
ság, 1986. 12. sz. 751—757. p . 

501. Szabó László: Másfél évszázad fegyver
zajban. Habsburg—oszmán küzdelmek 
Magyarországon. — É T , 1986. 34. sz. 
1066—1068. p . 

502. Szakoly Ferenc: A hódoltság. (Végvári 
harcok.) —• História, 1986. 3—4. sz. 
10—13. p. 

503. Matuz József: A magyarországi török 
hódoltság néhány főbb sajátosságáról. 
(Gesta Hungarorum. 2. köt. Zürich, 
SMIKK, 1985.) 23—56. p . 

504. Lexikon a magyarországi török hódolt
sághoz. — História, 1986. 3—4. sz. 
28. p . 

505. Mohács. Tanulmányok a mohácsi csata 
450. évfordulója alkalmából. Szerk. Rú-
zsás Lajos, Szakály Ferenc. Bp. Akad. 
K. 1986. 369 p. 
Bibliogr. a lábjegyzetekben, 
í r t ák : Szakály Ferenc, Kubinyi Miklós, 
Kosáry Domokos, Rázsó Gyula, Káldy-
Nagy Gyula, Perjés Géza, Tardy Lajos, 
Bar ta Gábor, Rúzsás Lajos, Marosi 
Endre, Vass Előd. 

506. Gyfóri] L[ászló]: Mohács, 1526. — N, 
1986. 36. sz. 13. p . 

507. Qrandpierre K. Endre : I I . Lajos király 
három halálának négy színtere, négy vagy 
öt holtteste és öt temetése. — Somogy, 
1986. 1. sz. 45—57. p . 

508. Szakály Ferenc: Vesztőhely az ú t porá
ban. Gritti Magyarországon, 1529—1534. 
[Bp.] Helikon K. (1986.) 149 p . 8 t . 
(Labirintus.) 
Bibliogr. 148—149. p . 

509. Nemeskürty I s tván: Az utolsó tíz eszten
dő. (1531—1541.) — Budapest, 1986. 
1—2. sz. 54—57. p . 

510. Bessenyei József: A Hét torony foglva. 
Török Bálint. [Bp.] Helikon K. (1986.) 
114 p. 8. t . ;: 
(Labirintus.) 
Bibliogr. a jegyzetekben 112—[115.] p . 

511. Bernardo de Áldana magyarországi had
járata (1548—1552.) (Expedíción del 
maestre de campo Bernardo de Áldana 
a Hungária en 1548.) [Bev.] Szakály 
Ferenc, ford. Scholz László. Bp. Európa 
K. 1986. 330 p . 
(Bibliotheca Historica.) 
Bibliogr. 49—55. p. 

512. B[attagó] L[ászló]: Szigetvár, 1566. — 
N , 1986. 36. sz. 13. p . 

513. Balogh I s tván: A hajdúk és a hajdúság. 
— Magyar Ifjúság, 1986. 44. sz. 34— 
35. p . 

514. Molnár, Andrea: Fürst Stefan Bocskay 
als Staatsmann und Persönlichkeit im 
Spiegel seiner Briefe, 1598—1606. Mün
chen, Rudolf Trofenik, 1983. 417 p . 2 t . 
Illusztr. 
(Studia Hungarica. Schriften des Unga
rischen Insti tuts München, Bd. 23.) 
Bibliogr. 373—389. p . 
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515. Balcescu, N . : Romanii supt Mihai-Voie-
vod Viteazul. Bucuresti, Ed. Militara, 
1984. 236 p . 
Bibliogr. a lábjegyzetekben. 

516. Tóth Sándor László: A kanizsai csata, 
1600. október 7—13. — H K , 1986. 2. sz. 
253—270. p . 

517. Nehring, K . : Magyarország és a zsitva-
toroki szerződés (1605—1609). — Sz, 
1986. 1. sz. 3—49. p. 

518. Erdély története. 2. köt. 1606-tól 1830-ig. 
Szerk. Makkai László és Szász Zoltán. 
Bp. Akadémiai K. 1986. 617—1185. p . 
78 t . 4 térk. Illusztr. 
Bibliogr. 1149—1185. p . 
í r t á k : Péter Katalin, Trócsányi Zsolt, 
R. Várkonyi Ágnes. 

519. Péter Kata l in : Erdély az európai politi
kában. — História, 1986. 2. sz. 8—10. p . 

520. Fenesan, C : Die Pforte und das Ein
greifen Siebenbürgen in den dreissig-
jährigen Krieg. — Revue des Études 
Sud-Est Européennes, 1986. 1. sz. 61— 
69. p . 

521. Qy[őri] L[ászló]: Az eszéki hadjárat. 
(1664.) — N, 1986. 9. sz. 10. p . 

522. Barta J ános : Miért halt meg Zrínyi 
Péter? A Wesselényi-összeesküvés törté
nete. (Bp.) Móra K. (1986.) 253 p . 
Illusztr. 

523. Nagy László: Munkács várába szorult a 
szabadság. Emlékezés háromszáz év tá
volából. — Magyar Ifjúság, 1986. 26. sz. 
24—26. p . 

524. Benczédi László: Akinek a sors vakot 
vetet t . Thököly Imre 1686-ban. — Histó
ria, 1986. 3—4. sz. 30—32. p . 

A török uralom felszámolása 

525. Nagy László: A török világ végnapjai 
Magyarországon. (Históriai mozaikok.) 
Bp. Zrínyi K. 1986. 412 p. 
Kronológia. 

526. Daniss Győző: Magyarország fegyveres 
békében. Beszélgetés Szakály Ferenc 
történésszel. — ÉT , 1986. 35. sz. 1094— 
1095. p . 

527. Oyföry] L[ászló]: Az oszmán birodalom 
válsága. — N, 1986. 30. sz. 13. p . 

528. Török Att i la : Az oszmán hatalom ha
nyatlása. Megbicsakló reformok. — É T , 
1986. 37. sz. 1160—1161. p . 

529. Magyarország társadalma a török kiűzé
sének idején. Tudományos ülés. Szécsény, 
1983. április 6—8. Salgótarján, Nógrád 
megyei Múzeumok Igazgatósága, 1984. 
131 p . 
(Discussiones Neogradienses 1.) 

530. Varga J . János: A földesúri magánkato
naság társadalmi rétegződése a XVII . 
században. (Magyarország társadalma a 
török kiűzésének idején. Salgótarján, 

Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
1984.) 82—90. p. 

531. Varga J . János : Magyarország a török
világban. 1. A két birodalom igájában. 2. 
Tervek, lehetőségek és kudarcok. 3. Le
hanyatlik a félhold. — Népszabadság, 
1986. 202—204. sz. 6. p . 

532. Varga J . János : A vármegyei nemesség 
és a végvári katonaság a felszabadító 
háború első szakaszában. — Levéltári 
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