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A MAGYARORSZÁGI FŐHADPARANCSNOKSÁG 1848 TAVASZÁN* 
(1848. április 16—1848. május 23.) 

A kormány hazaérkezése ; a hadügy képviselői Magyarországon; 
a főhadparancsnokságok a reakció eszközei; 

a vezénylő tábornokok esetleges leváltásának lehetőségei 

Az április 11-én hivatalba lépő első felelős magyar minisztérium — megvárva 
az uralkodó által szentesített törvények kinyomtatásának elkészültét és ezeket 
magával vive — április 14-én1 gőzhajón elindult Pozsonyból a fővárosba, ahol 
a szakadó eső ellenére több ezernyi nemzetőrség által fogadtatva, beszéddel, 
káprázatos kivilágítással, tűzijátékkal ünnepelték a megérkezését.2 

Az országos tevékenységét megkezdő és az alkotmányban szentesített törvé
nyeket, valamint a saját rendeleteit végrehajtó hatóságokat szervező kormány 
számára a legnagyobb gondot kétségtelenül a hadügy, az ország területén levő 
katonaság feletti szupremációjának elfogadtatása és annak gyakorlása jelentet
te. Míg azonban a polgári főhivatalokat — bár a régi rendszer hívei közül 
számosan hivatalba kerültek — az esetek többségében a kormány főként a saját 
embereivel, zömében magyar és liberális gondolkodású, a polgári átalakulást 
igenlő, a konmány politikájával egyetértő egyénekkel tölthette be, addig a 
hadügy vonatkozásában változatlanul fennmaradt a régi katonai szervezet,3 

mindennemű személyi változtatás nélkül. 
A magyar minisztérium kinevezéséig a hadügy legfőbb képviselői az ország 

területén a főhadparancsnokságok — General Commandók — voltak, amelyek 
utasításaikat 184Ö tavaszáig az uralkodótól, illetőleg az Udvari Haditanácstól 
kapták. 1848-ban a Budán székelő magyarországin kívül főhadparancsnokság 
működött Erdélyben Nagyszeben, a Bánátban Temesvár, Szlavóniában Péter
várad és Horvátországban Zágráb székhellyel/1 

* A tanulmány első része — mely a március 15-e—április 15-e közötti idő eseményeit tárgyalja — a Hadtörténelmi 
Közlemények (a továbbiakban — HK) 1976/2. számában jelent meg azonos címmel. (241—287. o.) 

1 Budapesti Híradó (a továbbiakban — BpH), 1848. április 10. (813.) 361. o. 
2 BpH, 1848. április 21. (817.) 380. o.; Kéry Gyula: A magyar szabadságharc története napi-krőnikákban.. Bp., 

1899. 252. o.; Széchenyi István: Napló. Szerk. Oltványi Ambrus. Bp., 1978.1848. április 14. 1227. o. 
A fogadtatást és Vasvári üdvözlő beszédét közli: Marczius Tizenötödike (a továbbiakban — MT), 1848. április 15.; 

Nemzeti Újság (a továbbiakban — NU), 1848. április 18. (680.) 1227. o. 
.Tanotychk április 15-re teszi a minisztérium megérkezését. (Johann Janotyckh von Adlerstein: Chronologisches 

Tagebuch der magyarischen Revolution, und zwar bis zur ersten Wiederbesetzung Pesth-Ofens durch die k. k. Trup
pen. Wien, 1851.1—III. I I . 159—101. o.) 

3 Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéből. Pest, 1807. T—II. I. 70— 
71. o. 1848. április 16. 

4 A magyarországi főhadparancsnokság szervezésére, felépítésére, ügyintézésére, ügymenetére, iratkezelésére ép 
irattári rendszerére lásd Böhm Jakab: A Magyarországi Főhadparancsnokság 1848 tavaszán. HK, 1970/2. 241— 
289. o., és A Magyarországi Főhadparancsnokság iratai a Hadtörténelmi Levéltárban. Levéltári Szemle, 1909 3. 
545—569. o. 
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A főhadparancsnokságok vezénylő tábornokai,5 bár vagy magyarországi szü
letésűek voltak (Hrabovszky Győrött, Puohner Selmecen született), vagy ma
gyar indigenátust nyertek (Lederer, Piret), a péterváradi, majd budai vezénylő 
tábornokká kinevezett Hrabovszky János altábornagy kivételével, az udvari 
politika vak eszközei s tántoríthatatlan hívei maradtak,6 és előbb vagy utóbb 
nyíltan szembe kerültek a magyar kormánnyal. Míg a kormánnyal való szembe
helyezkedés elsősorban azoknál a főhadparancsnokságoknál jutott kifejezésre, 
ahol a központi akarat érvényesülését a fővárostól való távolság megnehezítette, 
addig a budai főhadparancsnokság tevékenykedése — az új helyzethez alkal
mazkodni képtelen, a májusi véres összeütközésért a felelősségre vonás elől az 
országból megszökő Lederer Ignác lovassági tábornok távozása után — inkább 
az ügyek menetét burkoltan hátráltató, a Theodor Graf Baillet von Latour tá
borszernagy hadügyminiszterrel titokban kapcsolatot tartó magatartás volt a 
jellemző, amely látszólagos lojalitással ötvöződött.7 

Horváth Mihály erélytelenséggel vádolja a kormányt a főhadparancsnoksá-
gokkal szembeni magatartásában,8 és azt a véleményét fejtegeti, hogy a már
ciusi napokban éppoly könnyűszerrel fel lehetett volna számolni a főhadpa-
rancsnokságokat, mint az Udvari Kancelláriát vagy a Helytartótanácsot.9 

A főhadparancsnokságok vezénylő tábornokai reakciós voltára és leváltásuk 
szükségességére a korabeli sajtó is rámutatott. így például a Nemzeti Újság 
szerint a kormány első teendőjének kellett volna lennie Lederer budai vezénylő 
tábornok felmentése és egy új főhadparancsnok kinevezése. Szatírának minősí
ti egy oly egyén meghagyását e tisztségben, aki nem tud és nem akar a nemzet 
érdekeivel azonosulni, és a megbukott rendszer képviselője.10 A Marczius Tizen
ötödike is Lederer veszélyességére hívta fel a figyelmet, arra az anomáliára, 
hogy a fővárosban nem a kormány, hanem Lederer a tényleges hatalom birto
kosa, és „Míg Lederer a budai ormokon az úr, addig a ministerium rendelkezé
sei nem több, mint irka-firka, hatalma és állása valóságos pünkösdi király
ság."11 

Szerfölött kétséges azonban, hogy a forradalom további balratolódása nélkül 
akár márciusban, akár később valóban oly könnyűszerrel fel lehetett volna-e 
számolni a főhadparancsnokságokat, mint az említett kormányszerveket, hiszen 
a hadsereg és a hadsereget irányító parancsnokságok más szerepet töltöttek be 
a hatalmi rendszerben, mint a feloszlatott kormányszervek, és vitatható, vagy 
legalábbis erősen kérdéses, hogy a vezénylő tábornokok leváltásával, tehát pusz
ta személycserével, megváltozott volna-e a főhadparancsnokságok testületi po
litikai magatartása és viszonya a kormányhoz, illetőleg ez az ország területén 
levő katonságot maga mellé tudta volna-e állítani, vagy annak legalább jóin-

5 Budán báró Lederer Ignác lovassági tábornok, Nagyszebenben báró Puchner Antal altábornagy, Temesvárott 
báró Piret de Bihain altábornagy, Péterváradon báró hrabovai Hrabovszky János altábornagy, Zágrábban pedig 
1848. március 23-tól báró Jellačié József altábornagy látta el a főhadparancsnoki tisztséget. 

6 Vő. Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben. Genf, 1865. I—III. I. 
84., 100. o. 

7 Vö. Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. I—III. rész. Bp., I I I . rész (1906.) 290. o.; Horváth 
Mihály: i. m. 1,170. o. 

Mészáros Lázár így jellemezte a főhadparancsnokok magatartását: „A slavoniai eleinte remonstratiókkal, — a 
bánáti vonakodva, a zágrábi csak a tiszti kinevezések s előterjesztésekre tökéllette el magát, s így mindannyi saját 
tetszése szerint engedelmeskedett." 

A Lederer szökése után a budai főhadparancsnokság ideiglenes vezetésével megbízott báró Boineburg Móric Henrik 
altábornagyról pedig a következőket írja: „...mivel helyben vala, nyilvánosan engedelmeskedett, hanem parancsait 
késedelmesen teljesítette. »(Szokoly Viktor: Mészáros Lázár Emlékiratai. Pest, 1867. I—II. I. 38—39. o.) 

8 Horváth Mihály: i. m. II . 22. o, 
9 Uo. I. 209—210. o. 
10 Nü, 1848. április 27. (685.) 1245. o. Magyarország és Erdély. Pest, április 26. 
11 MT, 1848. május 6. (45.) 178—179. o. Idézi Urbán Aladár: Az 1848. május 10-i katonai vérengzés a budai várban. 

HK, 1968/1. 75. o. 
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dulatú semlegességét biztosítani? De nem kis gondot jelentett volna olyan ka
tonák kiválasztása sem, akiknél a szakismeret megfelelő politikai megbízható
sággal is párosul. Ezt bizonyítja az év tavaszán—nyarán jelentős tisztségekbe 
kinevezett, vagy feladatokkal megbízott tábornokok esete, közöttük az április 
24-én ideiglenes hadügyminiszterré kinevezett Ottinger Ferenc vezérőrnagy; 
a május 15-én az Országos Nemzetőrseregi Haditanács elnökévé kinevezett Bal-
dacci Manó ezredes, később tábornok; Pest városparancsnoka, majd a honvéd
sereg főparancsnokává kinevezett Móga János altábornagy; a péterváradi, ille
tőleg július 7-én budai vezénylő tábornokká kinevezett Hrabovszky János al
tábornagy áruló, vagy jobbik esetben csak ingatag magatartása. A kérdések 
köre még tovább is bővíthető azzal, hogy a kormány által megfelelőnek tartott 
személyek kinevezése elnyerte volna-e az uralkodó szentesítését, és hogy a saját 
védereje alapjainak lerakása és megteremtése előtt összeegyeztethető-e az ész
szerűséggel egy olyan lépés megtétele, amely feltétlenül a reakció megfelelő el
lenlépését eredményezte volna. De egy ilyen lépés — a lehetőségeken túl
menően — ellentétes volt a Batthyány-kormány politikájával is, amely nem a 
forradalom továbbvitelét, hanem a forradalom által elért addigi eredmények 
megszilárdítását tűzte ki célul, az osztrák kormánnyal pedig nem élezni akarta 
a helyzetet, hanem — a körülményeket, az erőviszonyokat és a nemesség na
gyobbik részének érdekeit is figyelembe véve — megegyezésre, kiegyenlítésre 
törekedett, lojalitás tanúsításával, szükség esetén akár kompromisszumok 
árán is.12 

A 'kormány első intézkedései április 16-án; 
az utasítások hatása és következményei 

Ha a reakció magyarországi fő támaszainak, a főhadparancsnokságok ve
zénylő tábornokainak leváltására nem is került sor, a törekvés mindenesetre 
megvolt a Batthyány-kormány részéről — ha kétséges sikerrel is —, hogy en
gedelmességre szorítsa és hadügyi politikája végrehajtásának szolgálatába ál
lítsa őket.13 

A hivatalba lépő kormány első teendői egyike volt, hogy a minisztertanács 
első fővárosi, április 16-i ülésének határozatai14 alapján — a hadügyminiszterré 
kinevezett Mészáros Lázár ezredes megérkezéséig15 a hadügyi tárca ügyeit is 
ellátó gróf Batthyány Lajos által aláírva — rövid egymásutánban több rendeletet 
és utasítást küldjön Lederernek. Az elsőben megütközésének adott hangot, 
amiért a bécsi hadügyminiszter még mindig rendelkezik a magyarországi és a 
kapcsolt részek katonai parancsnokságaival, holott a végrehajtó hatalom gya
korlásának joga kizárólag a magyar minisztériumot illeti. A törvényre hivat
kozva felszólította, hogy a jövőben parancsokat és rendeleteket kizárólag csak 
a magyar minisztériumtól fogadhat el, „ . . . és minden engedetlenség azon tör
vények elleni ellenszegülésnek fog nézetni". Egyúttal arra is utasított, hogy a 

12 Vö. Spira György: A magyar forradalom 1848—49-ben. Bp., 1959. A Batthyány-kormány felemás politikája. 
A kormánv politikájának alapvonalai. 130—132. o.; Urbán Aladár: A nagy év sodrában. Bp., 1981. A magyar Egmont. 
439—461. o. 

13 A Batthyány-kormány hadügyi politikájára lásd Urbán Aladár: A Batthyány-kormány hadügyi politikájának 
első szakasza (1848 április—május), HK, 1971/2. 211—235. o. 

14 Országos Levéltár (a továbbiakban — OL), H5 Az 1848/49-i minisztériumi levéltár ( a továbbiakban — 1848), 
Minisztertanácsi jegyzökönyvek (a továbbiakban — Mtjgyk), 1848. április 16. A minisztertanács határozatát közli: 
KLÖM XII . Kossuth Lajos 1848/49-ben. I I . Kossuth Lajos az első felelős minisztériumban. Sajtó alá rendezte Sinko-
vjcs István. Bp., 1957. 37. o. (14.), valamint Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának történetéhez 
1848—1849.1—II. Pest, 1868—69.1. 60—61. o. (XXX. A.) 

15 A május 7-ilegfelsőbb kézirat alapján csak május 23-án érkezett a fővárosba és vette át a hivatalát. KLÖM 
X I I . szerint május 29-én érkezett haza az itáliai hadszíntérről. (245. o. 5. jegyzet.) 
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főhadparancsnokság kezelése alatt levő fegyvertárakról és hadikészletekről ad
jon haladéktalanul részletes tudósítást a minisztériumnak.16 

A második rendelkezés arról értesítette, hogy a fegyvertárak és a hadíkész-
letek megvizsgálására a minisztérium egy bizottságot nevezett ki, amely április 
18-án délelőtt 10 órakor kezdi meg ellenőrző tevékenységét.17 

A harmadik utasításban elrendelte, hogy a főhadparancsnokságra vonatkozó 
minden jelentést személyesen a hadügyi teendőket ideiglenesen ellátó minisz
terelnökhöz kell küldeni, a többit pedig a minisztériumhoz.18 

De még egy negyedik utasítást is küldött a minisztérium április 16-i kelte
zéssel Lederernek, amelyben felszólította Korponay János tényleges állományú 
főhadnagy áthelyezésére a nemzetőrséghez.19 

A kormány és a vezénylő tábornok közötti hivatalos kapcsolatfelvétel az em
lített félreérthetetlen, határozott hangú utasításokból állott, melyek rendelke
zéseinek végrehajtását Lederer hatásköre csorbításának tekintette. Nincs adat 
a főhadparancsnokság irattárában arra, hogy a kormány elnöke, vagy annak 
valamely tagja a testület nevében tisztelgő látogatást tett volna a vezénylő tá
bornoknál, miként tette azt a maga idején a Miniszteri Országos Ideiglenes Bi
zottmány, vagy hogy az említett utasításokat megelőzően külön átiratban kö
zölte volna a kormányzás átvételét. Feltehető, hogy általános érvényűnek te
kintette a kormány azt a sajtóban is megjelent április 16-i kiáltványt, amelyben 
közölte a hivatalba lépését,20 vagy — joggal — abban bízott, hogy erről a fő
hadparancsnokság volt felettes szervének örökébe lépő bécsi hadügyminiszté
rium értesíti Ledérért és küld számára az együttműködést szabályozó maga
tartási utasításokat. 

Ledérért nem érte váratlanul Batthyánynak sem a végrehajtó hatalom jo
gát kizárólag a magyar minisztériumnak érvényesíteni kívánó rendelkezése, 
sem a fegyvertárak és a hadikészletek megvizsgálására vonatkozó utasítása, hi
szen ilyen törekvései már a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmánynak21 

is voltak. Azzal is tisztában volt — miként ezt április 14-én, a magyar minisz
térium Pestre érkezése napján a bécsi hadügyminisztériumnak küldött levelé
ben kifejtette —, hogy a miniszterelnök megérkezésével nem lesz tovább fenn
tartható a korábbi magatartása, színvallásra kényszerül, és ha megismétli a 
minisztérium a lőszer- és a fegyverkészletről egyszer már kért felvilágosítást 
— ami biztosra vehető —, akkor helyzete teljesen tarthatatlanná válik.22 

Mindenesetre az ugyancsak április 16-i keltezésű, a magyar miniszterelnök
séghez intézett első levele — amely az iktatószámból megállapíthatóan a 
Batthyánytól származó utasítások kézhez vétele előtt keletkezett — meglepően 
lojális hangvételű, mintha közte és a MOIB között semmilyen korábbi nézet
eltérés sem keletkezett volna, vagy mintha az együttműködést a minisztérium
mal — a kedvezőtlen előjelek ellenére — semmi se árnyékolhatná be. Levele

ié Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL), Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc iratai (a továb
biakban — 1848/49): l/58c. Másolat másolata a Ministerium des Kriegswesens (a továbbiakban — MK) irattára 
464/MK számú iratának mellékleteiről. A rendelet kimenő száma: 255. Közli; BpH, 1848. április 30. (824.) 413. o. 

Hasonló tartalmú utasítást kapott az ország területén működő többi főhadparancsnokság is. (OL H3 Miniszterel
nökség hadügyi és nemzetőrségi iratai [a továbbiakban — MEHNI], 1848:4.) 

A temesvárinak szólót közli Thim József: A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. Bp., 1930.1—III. 
I I . 111. o. (48.) 

17 OL H3 MEHNI 1848:3; HL 1848/49: l/58b. Másolat másolata, mint a fenti számnál. A rendelet kimenő száma: 
261. Az irat General Commando (a továbbiakban — GC) iktatószáma: 1848 ein. 277p. 

Batthyány első rendeleteinek eredeti tisztázati példányai nem találhatók fel a budai GC levéltárában. Az első kettő
ről megállapítható, hogy Lederer magával vitte Bécsbe Zanini hadügyminiszterhez, aki április 20-án döntésre felter
jesztette azokat Ferdinándhoz. (464/MK) 

18 HL GC 1848 ein. 280p. Az irat hiányzik. 
19 OL H3 MEHNI 1848:2; HL GC 1848 ein. 273p. 
20 BpH, 1848. április 21. (817.) 377. o. 
21 A továbbiakban — MOIB. 
22 HL GC 1848 ein. 262p. A jelentést teljes terjedelmében közli Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. Függelék, 10. ok

mány, 285—286. o. 
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ben a MOIB április 11-i, az ország határain kívül levő magyar ezredek kiegé
szítésére szánt szabadságos és újonc katonák szállításhalasztásának feloldását, 
és a különböző létszámú, fegyvertelen legénységi csoportok nyáron várható to
vábbításának az engedélyezését kérte. A szóban forgó, Komárom, Pozsony, 
Bécs és Csehország végcélú transzport továbbszállításának megkezdését — tőle 
szokatlan engedékenységgel — a miniszterelnökség kedvező válaszának a meg
érkezéséhez kötötte,23 amihez Batthyány végül is hozzájárult.24 

A Batthyánytól kapott rendeletek, valamint a magyar minisztériummal szem
beni szolgálati viszonyának és magatartásának szabályozását kérő felterjeszté
sére adott ki nem elégítő válasz25 együttes hatására Lederer a legmegfelelőbb
nek azt tartotta, ha Bécsbe utazik, a legfelsőbb utasítások beszerzése céljából.26 

A magyar minisztérium Ledererhez intézett első két utasítása nemcsak ő 
általa jutott el Zanini hadügyminiszterhez és rajta keresztül V. Ferdinándhoz, 
hanem Esterházy Pál útján is, akihez a minisztérium szintén megküldte azo
kat interveniálás céljából.27 Esterházy április 21-én küldte meg Zanininak az: 
ország területén létező főhadparancsnokságokhoz intézett miniszteri rendelet 
másolatát28 azzal a további kéréssel megtoldva, hogy a magyar minisztérium
kívánságának megfelelően rendelje el, hogy Rousseau vezérőrnagy vegye át 
ideiglenesen a magyar hadügyek vezetését, és nevezett e célból utazzék a leg
gyorsabban Pestre.29 Zanini az április 22-i felterjesztésében — amelyhez csa
tolta Esterházy átiratát — sürgősen kérte legfelsőbb parancs kiadását, amely 
tisztázza a magyarországi, a horvátországi, á szlavóniai és a bánáti vezénylő' 
tábornokok helyzetét, mivel az állásuk a kialakult körülmények folytán telje
sen tarthatatlanná vált.30 Rousseau vezérőrnagy ideiglenes kinevezésével és 
Pestre küldésével kapcsolatban pedig azt jelentette, hogy nevezett ezirányú 
alkalmatlansága., főként azonban a magyar nyelvben való járatlansága miatt, 
semmilyen körülmények között se tud a meghívásnak eleget tenni.31 

Ferdinánd néhány szavas válasza mindössze az előterjesztés tudomásul vé
telét tartalmazta és hivatkozott az április 17-i elhatározására.32 Ez a legfelsőbb 
elhatározás Lederer április 14-i, a magyar minisztériummal szembeni állás
pontja kialakításának meghatározását kérő felterjesztésére született meg.33 

23 HL GC 1848 ein. 268p. 
24 Vö. Urbán Aladár: i. m. HK, 1971/2. 213. o. A csapatszállítás körüli bonyodalmakra lásd Böhm Jakab: i. m~ 

HK, 1976/2. 269—270. ő. 
25 Az 1848. március 27-i ein. 141p számú felterjesztésére kapott március 29-i, 898—899 et 906.. CK számú udvarf 

haditanácsi leirat lényegében Lederer addigi intézkedéseit hagyta jóvá, magatartási utasításokat nem tartalmazott. 
Az április 14-i — a későbbiekben említésre kerülő ein. 262p. számú — újabb felterjesztésére pedig még nem kapott 
választ. 

26 OL H3 MEHNI 1848:6; HL GC 1848 ein. 277p. Az irat hiányzik a GC levéltárából. 
27 ÓL H7 Király személye körüli minisztérium (a továbbiakban — KSZKM). 1848:8. 
28 HL 1848/49: 1/44. Másolat az MK irattára 527/MK számú iratának mellékletéről. 
29 OL H7 KSZKM 1848:8. Rousseau személye az április 16-i minisztertanácsban jött javaslatba. (OL H5 Mtjgvk 

1848. április 16. Közli: KLÖM XII . 37. o. [14.1) 
30 HL 1848/49:1/46. Másolat az 527/MK számú iratról. 
31 OL H3 MEHNI 1848:42; HL 1848/49: 1/46. 
Leopold Kousseau Chevalier d'Happoncourt vezérőrnagy csak később, a es. kir. hadsereg Magyarország elleni kon

centrikus támadása után vállalt aktív politikai-közigazgatási szerepet az országban. 
A szabadságharcot megelőző időszakban is szolgált Magyarországon. Az 1830-as években — alezredesi rendfokozat

ban — a budai vezénylő tábornok segédtisztje és a katonai ügyosztály vezetője volt. 1838. március 19-i legfelsőbb 
elhatározással őt nevezte ki Ferdinánd Kayl főhadbiztos és Manlicher élelmezésügyi segédtiszt mellett az 1832— 
1836. évi országgyűlés 11. te. 6. §-a alapján felállított országos küldöttséghez, amelynek az volt a feladata, hogy az 
adózó népnek a katonatartás addigi módjából származó terhei minél előbbi megszüntetése céljából mind a beszállásolt,, 
mind az átmenő katonaság élelmezésére és beszállásolására vonatkozó szükséges adatokat beszerezze. (HL GC 1838. 
ein. titk. 6., 9., 14.) 

Magyarországon állítólag népszerű ember, sőt táblabíró is volt. 1848-ban Bécs parancsnokaként működött. (Sző-
gyény-MarichLászló: Emlékiratai. Bp., 1903.1.16. o. 2. jegyzet.) Később Windisch-Grätz egyik magyarországi tanács
adójaként szerepelt. A tábornagy őt bízta meg Magyarország és Erdély politikai és közigazgatási ügyeinek a vezetésé
vel. Bach, a magyar párt iránti előszeretettel vádolva, bírálta tevékenységét. (Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori 
levéltár. Bp., 1965. 20., 27., 164. o.) 

32 HL 1848/49: 1/46. Zanini az április 22-i előterjesztésére április 29-én kapott választ, amit 882/MK számon 
iktattak. 

33 HL GC 1848 elri. 262p. Az április 17-i elhatározásra és az előzményeire vonatkozóan lásd 2?<5/mi Jakab: i. in. HK 
1976/2. 270—271. o. 
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Zanini Lederer e jelentését kísérő április 17-i előterjesztésében egyetértett a 
vezénylő tábornoknak az általános és a saját helyzetét megítélő értékelésével, 
amely szerint „ . . . tökéletesen korlátozzák a hatáskörében . . ." , a magyar mi
nisztérium rendeletei paralizálják a bécsi hadügyminisztérium kimenő utasí
tásait, joggal várható, hogy rövidesen közvetlen befolyást fog gyakorolni a ka
tonai igazgatás minden ágazatára és ismételten felvilágosítást fog kérni a lő
szer- és fegyverkészletekről.34 

Zanini ezért sürgősen határozott utasítások kiadását tartotta szükségesnek, 
amelyek szabályozzák a magyar minisztériummal szembeni magatartást. Fer
dinánd azonban a kért és remélt, határozott és egyértelmű magatartási utasí
tások helyett azzal záradékolta az előterjesztést, hogy az összhadügyet irányító 
katonai igazgatás arra irányítsa a fáradozásait, hogy a magyar minisztérium
mal ugyanolyan kapcsolatot tartson fenn, mint tartott fenn egykor a magyar 
Udvari Kancelláriával és a Helytartótanáccsal, amelyeknek az előbbi az örö
kébe lépett.35 

A magyar minisztérium két rendeletét, melyeket Lederer személyesen vitt 
Bécsbe, Žanini április 20-án — tehát Esterházy hozzá intézett hasonló tárgyú 
átiratánál két nappal korábban — terjesztette elő az uralkodónak, hivatkozva 
arra, hogy a vezénylő tábornok által kért határozott utasításokat egyedül és 
kizárólag legfelsőbb elhatározástól függően tudja megadni.36 

Miként Esterházy Pál herceg, a király személye körüli miniszter interveniá
lása nem eredményezett semmilyen tényleges intézkedést a bécsi és a magyar 
hadügyminisztérium, illetve az ország területén levő vezénylő tábornokok kö
zötti szolgálati és alárendeltségi viszony rendezésében, ugyanolyan eredmény
telen maradt Lederer, illetőleg Zanini sürgetése is megfelelő legfelsőbb elha
tározások meghozatalára. Ferdinánd ebben az esetben is — ilyenek meghoza
tala helyett — roppant következetességgel az április 17-i elhatározására hivat
kozott.37 

Lényegében tehát körbe topogták az ügyet a megnyugtató megoldás legcse
kélyebb reménye és kilátása nélkül, és ennek terhét súlyos kölöncként hordta 
magával a magyar minisztérium a hadügyi politikája megvalósításában. 

A határozott és egyértelmű utasítás kiadásától való tartózkodás nem ma
gyarázható csupán Ferdinánd határozatlan egyéniségével, vagy a hadügyi kér
dések szétválasztásának kétségkívüli bonyolultságával, hanem inkább az udvar
nak azzal a felismerésével, hogy a forradalommal és a forradalmi vívmányokkal 
szemben az egységes hadsereg és hadügy a legmegbízhatóbb és legeredménye
sebben felhasználható eszköz, a régi rendszer támasza, a magyar minisztérium 
törekvéseiben pedig éppen a hadsereg szétesésének veszélyét, reakciós eszköz
ként való felhasználása lehetetlenülését látta.38 

Zanini akként vonta ki magát az ügyből, hogy április 29-én egyszerűen kö
zölte ezeket az elhatározásokat39 azzal a semmitmondó és a döntést Lederer re 
hagyó kiegészítéssel megtoldva, , , . . . hogy alaposan fontolja meg, hogyan lehet
ne a legfelsőbb rezolúció szellemében, lehetőleg kerülve a konfliktusokat, a 
magyarországi katonai ügyekben való eljárás vonatkozásában a katonai szol
gálat legelőnyösebb eljárását kipuhatolni és megállapítani".* Majd Lederer hiú-

34 HL 1848/49: l/58d. Másolat a 389./MK számú iratról. 
35 Uo. Ezek a megszűnt kormányszervek nem diszponáltak a katonaság felett, hanem az Udvari Haditanács. 
36 HL 1848/49: l/58a. Másolat a 404/MK számú iratról. 
37 HL 1848/49 :,l/58d. Másolat a 389/MK számú iratról. 
38 Vö. Beöthy Ákos: i. m. I I . rész, ötödik könyv, VI. fejezet 509. o.; Hermann Meynert: Geschichte der k. k. öster

reichischen Armee, ihrer Heranbildung und Organisation, so wie ihrer Schicksale, Thaten und Feldzüge von den frü
hesten bis auf die jetzige Zeit. 1—4. Wien, 1852. 4. k. 105., 108. o.; Pulszky Ferenc: Életem és korom. Bp., 1880— 
1882. I—IV. I I . 177. o. 

39 Vö. Walter Wagner: Geschichte des k. k. Kriegsministeriums. I. 1848—1800. Graz—Wien—Köln, 1900. 17. o. 
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ságára alapozva leiratát a következő mondattal fejezte be: „Ha ebben a szer
felett bonyolult ügyben kedvező eredmény érhető el, akkor ez csak az ön ki
próbált belátásától, valamint az ottani személyekről és az ország helyzetéről 
szerzett ismereteitől várható, továbbá a tekintélyétől, amit ön ott megérde
melten élvez, és a minden ügyben tanúsított célszerű eljárásától."40 

A többi főhadparancsnokság közül a temesvári és a péterváradi állásfoglalása 
ismeretes a magyar minisztérium első rendeleteivel szemben. 

A temesvári főbadparancsnök a budaihoz fordult felvilágosításért, aki azon
ban, maga is tanácstalan lévén, csak azt válaszolhatta, hogy a vezénylő tá
bornok Bécsbe utazott a legfelsőbb utasítások beszerzése céljából.41 

Piret altábornagy, temesvári vezénylő tábornok — Ledererhez hasonlóan, 
bár néhány nappal későbben — szintén helyzete tarthatatlanságáról tett je
lentést a bécsi hadügyminisztériumnak és abbeli kételyének adott hangot, mi
szerint katonai tekintélyét sokáig fenntarthatná az országos politikai hatósá
gokkal való nyílt összeütközés nélkül. A nyílt összeütközés kiváltó okaként azt 
tüntette fel, hogy nemcsak a kormány elnöke, hanem a miniszterek is külde
nek parancsokat,42 és hogy a kikindai zavargások lecsillapításával megbízott 
Csernovits Péter Temes megyei főispánt rendkívüli teljhatalommal ruházták 
fel,43 aki még arra sem érdemesítette, hogy átutaztában személyesen felke
resse.44 

Piret mindaddig az osztrák hadügyminisztériumot tekintette felettes ható
ságának, míg az uralkodótól nem kap ellenkező utasítást.45 A május 2-i jelen
tésére a bécsi hadügyminisztériumtól kapott leirat pedig akként szólt, hogy 
az uralkodó később ad ki a kérdésben részletes utasítást, addig a nádorhoz in
tézett április 28-i legfelsőbb kabinetrendeletben foglaltak az irányadóak.46 

A péterváradi vezénylő tábornok, Hrabovszky, nem fordult a budai főhad-
parancsnoksághoz, hanem közvetlenül a minisztériumhoz küldte meg elutasító 
válaszát, amelyet arra alapozott, hogy Bécstől még nem kapott megfelelő ren
delkezést. Az engedelmeskedést legfelsőbb elhatározástól tette függővé, ilyen
nek kiadásában viszont nem kételkedett.47 

Nincsenek pontos ismeretek arról, hogy Lederer milyen utasítást vagy taná
csot kapott Bécsben a fegyvertárak és a hadikészletek megvizsgálását elren
delő miniszteri rendelettel kapcsolatban, az eredményből következően azonban 
feltehetőleg az átmeneti engedékenységet, a konfliktusoktól való tartózkodást 
javasolták neki ebben a kérdésben is. Ezt támasztja alá a bécsi hadügyminisz
térium április 20-án e tárgyban kiadott leiratának iktatókönyvi tárgymegje
lölése,48 valamint Boineburg altábornagynak, Lederer adlatusának április 22-i, 
még a vezénylő tábornok távollétében, de az ő utasítására a magyar kormány-

40 HL 1848/49: 1/58. Másolat a 794 és 795/MK számú iratról. 
41 HL GC 1848 ein. 293p. Az irat hiányzik. 
42 Klauzál Gábor földművelési-, ipar- és kereskedelmi miniszter küldött április 27-én a határvidéki vesztegzár-

íntézetekre vonatkozó utasítást. (HL 1848/49: 1/52.) 
43 ÖL H2 Miniszterelnökség (a továbbiakban — Mein), 1848:284. A kinevezési okmányt közli: KLÖM XII . 79. o. 

<58.), valamint Thim József: i. m. I I . 137. o. (64.) és 14(5—147. o. (70.) 
44 HL 1848/49: 1/06. Másolat az MK 1104/MK—b számú iratáról. Az MK-nak küldött jelentéséből részleteket 

közöl Thim József: i. m. II . 167. o. (81.) 
45 Az ily értelmű álláspontját kifejtő, Csernovits Péterhez intézett levelét közli Thim József: i. m. II . 106—167. o. 

<81.) 
46 Uo. I I . 172. o. (83.) A mondott kabinetrendelet azt tartalmazta, hogy a szentesített törvények a katonai ügyek 

vonatkozásában nem vonnak maguk után változást Magyarország és a monarchia többi állania között. Arra utasította 
a nádort, hogy a magyar minisztériumot ne engedje letérni a törvényes útról, ha pedig erre mégis sor kerülne, a rendel
kezésére álló eszközökkel akadályozza meg a törvényes rend ellen irányuló kihágásokat. (HL 1848/49: 1/55. Másolat 
a 790/MK számú iratról.) 

47 OL H3 MEHNI 1848:70. 
48 Az irat hiányzik. GC iktatószáma: 1848 ein. 289p. Az iktatókönyv tárgyrovatában a következő szövegű meg

jegyzés található: „Ermächtiget das General Commando, die sub 277 vom ung. Ministerium verlangte Untersuchung 
der Waffen und Kriegsvorräthe vernehmen zu lassen." 

4 Had tö r t éne lmi Köz lemények — 49 — 



hoz intézett két átirata, amelyekben lőszerszállítások engedélyezését, továbbá 
a vizsgálat új időpontjának a kitűzését kérte.49 

Batthyány április 27-re tűzte ki a fegyvertár és a lőszerek bizottsági felül
vizsgálatának és azok egyidejű átvételének az idejét,50 amit a főihadparancs
nokság ezúttal tudomásul vett és értesítette róla a tüzérdandárt, valamint az 
óbudai ruházati bizottmányt.51 A lőszerszállítást azonban azzal utasította el,, 
hogy Mészáros Lázár hadügyminiszter megérkezéséig semmilyen hadianyag
szállítást sem engedélyez.52 

Batthyány további rendelkezései április—májusban; 
törekvés az osztrák hadügyminisztérium beavatkozásainak a megszüntetésére;. 

a budai főhadparancsnokság magatartása 

Batthyány első határozott hangú utasításait követő április—május havi ren
delkezései nagy részét továbbra is a határozott hangvétel jellemezte. Az a tö
rekvés tükröződött bennük, hogy a hadügy vonatkozásában a magyar kormány 
tudta és jóváhagyása nélkül semmi se történjék az országban. A magyar mi
nisztérium jogainak gyakorlásában ekkor még következetesen az 1848. évi tör
vények betartása és betartatása érvényesült; kompromisszumokat is elfogadó 
későbbi politikájának — legalábbis lényeges kérdésekben — ekkor még nincs 
nyoma. Igen találóak Batthyány Vay Miklóshoz a tárgyalt időszaknál ugyan 
később — szeptember 22-én — írott levelének, de főként a tavaszi politikájára 
érvényes önvallomásszerű sorai : „ . . . én mindég kész vagyok a törvény és ő 
Felsége kegyelmessége által kezem közé helyezett hatalmat teljes szigorúsá
gában érvényeztetni mind azok ellen, kik az ő Felsége által szentesített törvé
nyek, és azok nyomán létező kormány iránti engedelmességet megtagadják, 
vagy másokat azok megtagadására izgatnak.53 

Következetesen gátat kívánt állítani az osztrák hadügyminisztérium beavat
kozási törekvéseinek. 

Sajátságos, hogy mind a bécsi, mind a pesti minisztériumban utolsóként ke
rült sor a hadügyi tárca betöltésére, és kérdéses, hogy ez pusztán a véletlen 
műve volt-e, szándékosság húzódott-e meg mögötte,5'1 avagy csupán a hadügy 
bonyolultságát tükrözi? Az Udvari Haditanács elnökét, Ficquelmont grófot 
ugyan az uralkodó már március 18-án felmentette a korábbi tisztsége alól,55 

a március 17-én megalakult minisztériumból azonban kezdetben hiányzott a 

49 OL H3 MEHNI 1848:50., 53; HL GC 1848 ein. 288p., 289p. Az utóbbi irat fogalmazványa nincs meg a GC levél
tárában. 

50 OL H3 MEHNI 1848:53. A felülvizsgálatra Ottinger Ferenc vezérőrnagy, Nyáry Pál és Rottenbiller Lipót kapott 
megbízatást. 

51 HL GC 1848 ein. 308p. Az irat hiányzik. 
A bizottság ellenőrző vizsgálatáról nem maradt fenn hivatalos jelentés, ezért az előtalált fegyverek pontos mennyi

ségét sem lehet tudni. A Marczius Tizenötödike 14 000 puska és ugyanannyi pisztoly feltalálásáról tud. (1848. május 3. 
[42.1 166. o. Közli Urbán Aladár i. m. HK, 1908/1, 73. o.) Julian Chemnitz, az Opposition felelős szerkesztője 10 000 
darabról ad számot (Die Opposition, 1848. május 11. [27.] 105. o.) és ugyanennyiről tesz említést Gelich is. (Gelich 
Rikhárd: Magyarország függetlenségi harca 1848—49-ben. Bp., 1882. I—III. I. 23. o.) 

Batthyány Lajos április 28-án 8450 fegyver átadására utasította Ottingert a budai fegyvertárból a megnevezett 
megyék és városok számára. (OL H3 MEHNI 1848:71. Sem Ottinger április 30-án kiadott 60 és 08/H.ü. számú utasí
tásából, sem a fohadparancsnokságnak az utasítás végrehajtását elrendelő május 1-i, ein. 300p számú rendeletéből 
nem lehet pontosan megállapítani a ténylegesen kiadott fegyverek számát.) Ezt követően — hozzávetőleges pontos
sággal megállapíthatóan — még 4300 fegyver átadását engedélyezte (OL H3 MEHNI 1848:88., 101., 102., 103., 114., 
133., 159.), összesen tehát mintegy 14 150 fegyver volt kiszolgáltatható május első napjaiban. Később azonban — fegy
verhiányra hivatkozva — már elutasította több megye és város fegyverigénylését. (Uo. 1848:115., 117., 170., 175., 
247., 292., 293.) Ennek ellenére a magyar hadügyminisztérium a május 17-i, 281. számú, a 10 000 főből álló mobil 
nemzetőrség szervezésére vonatkozó átiratában a budai fegyvertárban falálható további 0000 lőfegyverrel kapcsolat
ban tett intézkedést. (HL GC 1848—B—133/7 B 4320.) 

52 OL H3 MEHNI 1848:50. 
53 OL H2 Mein 1848:729. 
54 Vö. Walter Wagner: i. m. 11. o. 
55 Az új kabinet külügyminisztere lett. 
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hadügyi tárca. Csak április 2-án nevezte ki Ferdinánd Zanini Péter altáborna
gyot hadügyminiszterré,56 aki azonban csak nagyon rövid ideig töltötte be ezt 
a tisztséget. Már április 29-én a saját kérésére felmentették és helyébe a reak
ció tetterős emberét, Theodor Graf Baillet de Latour táborszernagyot nevezték 
ki hadügyminiszternek.57 

Rövid ideig párhuzamosan működött egymás mellett az Udvari Haditanács 
és a hadügyminisztérium. Az előbbi feloszlatását május 11-ével rendelte el az 
uralkodó,58 tényleges tevékenysége azonban hivatalosan csak május 31-én szűnt 
meg.59 Az utolsó rendeletét április 6-i dátummal küldte el a budai főhadpa-
rancsnokságnak,60 a hadügyminisztérium pedig az első, iktatószámmal ellátott 
utasítását április 8-án.61 

A magyar hadügyminiszteri tárcának a kinevezett hadügyminiszter általi be
töltésére még később, május 23-án került sor a kormány sürgetésére. Mészáros 
Lázár megérkezéséig a hadügyminiszteri teendőket a miniszterelnök látta el, 
vagy az ő távollétében valamelyik megbízott miniszter, a minisztérium belső 
irányításával pedig április 24-én ideiglenesen Ottinger Ferenc vezérőrnagyot 
bízta meg Batthyány.62 

Az osztrák kabinet hadügyminiszteri tárcájának betöltése után — az ország 
területén levő főhadparancsnokságok ellenállása mellett — egyre inkább kel
lett számolnia a magyar kormánynak a bécsi hadügyminisztérium politikája 
megvalósítását gátló tevékenységével. 

Április 16-a és május 23-a között — igen éles hangnemben — 5 alkalom
mal63 tiltakozott Batthyány, illetőleg az ideiglenes magyar hadügyminiszter 
Esterházy Pál útján az osztrák hadügyminisztériumnál annak jogtalan beavat
kozásai ellen, amelyeket Esterházy lényegesen tompítva juttatott el a rendel
tetési helyére. A gyakori tiltakozás természetesen nemcsak Batthyánynak azt 
az eltökéltségét bizonyítja, hogy nem volt hajlandó eltűrni az osztrák hadügy
minisztérium közvetlen és illetéktelen beavatkozásait az ország területén levő 
katonaság ügyeibe, hanem azt is, hogy azoknak nem volt sok foganatjuk: az 
osztrák hadügyminisztérium a tiltakozások ellenére sem hagyott fel a közvetlen 
beavatkozás módszerével. Ám Batthyány és az ideiglenes magyar hadügymi
nisztérium határozottságára és elszántságára jellemző, hogy túlmenően a til
takozáson, megtiltották a főhadparancsnokságoknak az ilyen parancsok telje
sítését, vagy ha arra mégis šor került, felelősségre vonással fenyegették őket. 
Kivételt csupán azok a parancsok jelentettek, amelyek végrehajtása magyar 
érdeket is szolgált, ám ilyen esetekben is kiemelték az osztrák hadügyminisz
térium törvénytelen eljárását és a magyar hadügyminisztérium önálló intézke
dési jogát.64 

A bécsi hadügyminisztérium beavatkozásai semlegesítésének és a saját had
ügyi politika megvalósításának egyik sarkalatos pontja volt a magyar had
ügyminisztérium és a főhadparancsnokságok közötti viszony megnyugtató ren-

50 HKB, 1848 K 70/28. Friedrich Walter: Die österreichische Zentralverwaltung. I I I . Aht. Bd. 1. Wien, 1905. S. 5 
Közli: Walter Wagner: i. m. 11. o. ; HL GC 1848—Q—93/2 Q 1754 és uo. ein. 218p. Zanini hadügyminiszteri kinevezését 
április 5-én közölte az Udvari Haditanács a budai íőhadparancsnoksággal. 

57 Friedrich Walter: i. m. 5. o. és KM Präs. (MK) 841/1848. Közli Walter Wagner: i. m. 16. o. ; HL GC 1848—Q—93/3 
Q 2102 és uo. 1848—P—3/3 P 1896. ' 

58 HL GC 1848—Q—93/4 Q 2472. 
59 Walter Waqner: i. m. 20. o. ; KM Präs. (MK) 1276 et 1401/1848.—KAB. Archiv MB, 638/1848. 
60 HL GC 1848 ein. 217p. 
61 HL GC 1848 ein. 234p. 
62 OL HS MKHNI 1848:46; Ernber Győző: Az 1848/49-i minisztérium levéltára. Bp., 1950. 202. o. 
Ottinger ideiglenes hadügyminiszteri megbízását a május 3-i legfelsőbb elhatározásában hagyta jóvá Ferdinánd. 

(HL GC 1848—P—3/14 P 1946.) 
63 Április 16-án, 23-án, illetőleg május 1-én, 6-án és 16-án. (OL H3 MBHNI 1848:35.. 112., 188.; H2 Mein 1848:91 ;. 

H6 KSZKM 1848:9/B; H7 KSZKM 1848:8.) 
64 OL H3 MEHISTI 1848:168. 
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dezése. E célból április 22-én — a minisztertanács határozata alapján — újból, 
az április 16-i rendeletnél még határozottabb hangon és körülírtabb formában 
visszatért Batthyány a függőség kérdésére, a főhadparanicsnokságokat, valamint 
minden hadi hivatalt és testületet, felmentette az osztrák hadügyminisztérium
mal szembeni engedelmesség alól, és' elrendelte, hogy május elsejétől csak a 
felelős magyar hadügyminisztertől fogadhatnak el parancsokat, és ennek tar
toznak a jelentéseiket felterjeszteni.65 E törekvése sem járt nagyobb ered
ménnyel, mint az osztrák hadügyminisztérium beavatkozásának az elhárítására 
irányuló szándéka. Ezt igazolja, hogy parancsokat, például a fegyver- és lőszer
készletek jelentésére vonatkozó parancsát, több ízben meg kellett ismételnie,06 

továbbá az is, hogy a tilalom ellenére a főhadparancsnokságok hivatalos ügyek
ben végig levelezésben állottak Béccsel, és, hogy a hadügyi tárcát átvevő Mé
száros Lázárnak május 28-án és 31-én — kissé megalázó módon — Latourt 
arra kellett kérnie, hogy a budai, valamint a többi magyarországi és csatolt 
részei főhadparancsnokait utasítsa engedelmességre.67 Ezen a felemás helyze
ten maga a bécsi hadügyminisztérium hatáskörét Magyarországon megszün
tető és a magyarországi főhadparancsnokságokat a magyar hadügyminiszté
rium iránti engedelmességre utasító, a későbbiekben ismertetésre kerülő május 
7-i, majd a június 8-i királyi leirat seim változtatott lényegesen. 

Ha az osztrák hadügyminisztérium törvénytelen beavatkozásainak megszün
tetéséhez nem is volt elég ereje és tekintélye Batthyánynak és a magyar kor
mánynak, ahhoz azonban igen, hogy megakadályozza azok tényleges megvaló
sítását. Elsősorban azon rendelkezések elé kívánt nagy következetességgel so
rompót állítani, amelyek az országban állomásozó katonaságot, fegyvert, lő
szert és hadfelszerelést csökkentették volna. Nemcsak megütközését fejezte ki 
Batthyány afölött, hogy az osztrák hadügyminisztérium az örökös tartományok
ban elszállásolt sorezredekhez tartozó szabadságos katonákat és toborzott újon
cokat ugyan az ezredeikhez hívja be, de azután onnan Itáliába irányítja őket, 
hanem meg is tiltotta, hogy ezek elhagyják az ország területét.68 

A magyar minisztérium által Fiúméba őrseregül rendelt 4 gyalog- és egy 
huszárszázad Itáliába szállítását ugyan nem állt módjában megakadályoznia, 
hiszen ez a tudta nélkül történt, de Esterházy Páltól felvilágosítást kért afelől, 
hogy a nevezett századok kiindítása az uralkodó általa ellenjegyzett parancsá
ból történt-e?69 

Rövid huzavona után az osztrák hadügyminisztérium kérésére megtette a 
szükséges intézkedéseket arra, hogy a szardíniái és a nápolyi hajóhad által 
veszélyeztetett dalmát tengerpart védelmére az 5. tüzérezred két százada Fiúmé
ba menjen. A május 8-án ülésező minisztertanács azonban csak azzal a meg
szorítással járult hozzá a két század kiindításához, ha Zágráb elkerülésével 
mennek Fiúméba; ha a parancsaikat a magyar tengervidék kormányzójától 

65 OL H3 MEHNI 1848:34. A rendelkezés vonatkozó részét idézi Urbán Aladár: i. m. HK, 1971/2. 220. o. A mi
nisztertanácsi ülések meglevő április 22-i jegyzőkönyve nem tartalmaz ilyen határozatot, a kiadott rendelkezés viszont 
félreérthetetlenül az április 22-i minisztertanácsi határozatra hivatkozik. Széchenyi Naplójában e napon nemcsak 
a miniszteri konferenciáról tesz említést, hanem a nádornál tartott értekezletről is. (Széchenyi: i. ni. 1848. április 22. 
1235. o.) Magyarázatul az a feltevés szolgálhat, hogy nem a minisztertanácson, hanem a nádori értekezleten hozták 
a határozatot, vagy az, hogy hiányos a jegyzőkönyv. 

60 Az április 17-i utasításon kívül május 13-án, 28-án és a két dátum közötti időpontban, pontosan meg nem álla
pítható napon adott ki újabb parancsot a jelentésre. (OL H3 MEHNI 1848:160., 312., 334.; uo. H75 Honvédelmi 
Minisztérium [a továbbiakban — HM 1, Beadványok [a továbbiakban — Be], 1848:39.) Május 28-ig csupán Hrabovszky 
küldött kimutatást (OL H75 Be 1848:39, 100.), Piret pedig azt jelentette május 20-án, hogy Csernovits Péter rendele
tére Kulterer Ignác Temes megyei alispán és Kiss nemzetőr-százados vizsgálatot tartott a temesi fegyvertárban. (OL 
H3 MEHNI 1848:298.) 

07 OL H6 KSZKM 1848:100/E, 117/E. 
08 OL H2 Mein 1848:91; H7 KSZKM 1848:144/117. 
09 OL H3 MEHNI 1848:135. Ezek a magyar katonák Pármában megadták magukat. (Uo.: 100.) 
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kapják; ha pedig netán az ország határain kívül kívánnák őket alkalmazni, ez 
csak az uralkodó parancsa és Esterházy ellenjegyzése mellett rendelhető el.70 

A két tüzérszázad mellé adott, a Dalmáciában állomásozó 8., 9. és 13. század 
kiegészítésére szánt 72 fő tudta nélküli elindításáról magyarázatot követelt.a 
budai főhadparancsnokságtól,71 a Siebeneicher Bálint tüzérőrnagyot Dalmá
ciába irányító osztrák hadügyminisztériumi rendeletet pedig érvénytelenné 
nyilváníttatta, és végül is csak Boineburg ideiglenes főhadparancsnoknak és 
az osztrák hadügyminisztériumnak a szolgálat érdekére hivatkozó megkeresé
sére engedélyezte nevezett elutazását.72 

Ugyancsak megtiltotta a szintén törvénytelenül Galíciába rendelt Vincze ne
vezetű szekerész hadnagy elutazását Magyarországról,73 és nem engedélyezte a 
Wasa-ezredhez tartozó 240 főnyi pótlék kivitelét Ausztriába sem, mivel ígéret 
hangzott el az ezred hazaküldésére.74 

Következetesen igyekezett Batthyány meggátolni lőpor, salétrom, mindenféle 
lőszer, hadszer és fegyverek kivitelét az országból,73 a május 3-i miniszterta
nácsi határozat alapján pedig Ottingert arra utasította, tiltsa meg lovak kivi
telét az országból, illetőleg vonja felelősségre a bábolnai és a mezőhegyesi 
méntelepek parancsnokait 200 ló kiszállításáért.76 

Jelentéktelennek ítélt kérdésekben azonban az engedékenység hangját ütöt
te meg. így az egri lőportoronynál felállított nemzetőrséget77 — feleslegesnek 
nyilvánítva — április 18-án visszavonatta, aminek következtében az Egerben 
állomásozó cs. kir. zászlóalj szabadon rendelkezhetett a lőporával, de ebben az 
esetben is megtiltotta a lőpor kivitelét az országból, és a főhadparancsnokságot 
tette felelőssé azért, hogy ez ne következzék be.78 

Rottenbiller Lipót javaslatára hozzájárult ahhoz, hogy a feltehetően Eszék
nek szánt, a nemzetőrség által március 28-áról 29-ére virradó éjszaka lefoglalt, 
ekkor a város őrizete alatt levő 33 mázsa lőport térítvény ellenében átadják a 
katonaságnak.79 

Ugyancsak engedékenységet tanúsított — mint már láttuk — a különböző 
ezredekhez tartozó vegyes csoport Komáromba, Pozsonyba, Bécsbe és Csehor
szágba történő továbbszállításának kérdésében is, és általában hozzájárult az 
újoncok és a szabadságolt katonák külföldön állomásozó ezredeikhez való el
szállításához.80 Nem állított akadályt az Ernő főhercegről elnevezett gyalog-

70 OL H2 Mein 1848:102; H3 MEHNI 1848:112, 120; H5 Mtjgyk 1848. május 8. A minisztertanács határozata 
közli: KLÖM XII . 109—110. o. (94.) A két tüzérszázad hajón Bécsig, majd vasúton Ciliiig ment, hogy Zágrábot el 
kerülje. (OL H3 MEHNI 1848:196.) Ferdinánd május 16-án — utólagosan — engedélyezte a két század Fiúméba 
menetelét. (OL H6 KSZKM 1848:17/E.) 

71 OL H3 MEHNI 1848:130, 146. 
72 OL H3 MEHNI 1848:227; H82 HM Biztossági (polgári-gazdászati) osztály (a továbbiakban — Bizt. o.), 78. 

kútfő, 1848:312, 392, 538; H75 HM Be 1848:207. 
73 OL H3 MEHNI 1848:154; H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:267. 
74 OL H3 MEHNI 1848:152. Az Ausztriában állomásozó ezred többszöri sürgetés után csak június 15-én, illetőleg 

16-án érkezett magyar területre. 
75 OL H3 MEHNI 1848:9., 35., 50., 60., 164., 165., 176., 195. 
76 OL H75 HM Be 1848:2054; H3 MEHNI 1848:202. 
77 Április 14-én jelentette lliesenhof vezérőrnagy Egerből a budai GC elnökségének, hogy a nemzetőrség őrszemeket 

állított a lőportoronyhoz arra a hírre, hogy a porosz hercegről elnevezett gyalogezred ott állomásozó 3. zászlóalja el
vonul, és nem tűrhetik, hogy a lőport is kivigyék az országból. A GC elnöksége azzal indokolva kérte április 16-án 
a nemzetőrök visszarendelését a miniszterelnöktől, hogy a lőpor csak lőgyakorlatok céljára szolgál és csak erre a célra 
elegendő. (HL GC 1848 ein. 271p.; OL H3 MEHNI 1848:9.) 

78 OL uo.; HL GC 1848 ein. 281p. 
79 A lőpor mennyisége iratonként eltérő. A GC-nak az Udvari Haditanácshoz intézett március 29-i ein. 154p-

számú jelentésében 35 q szerepel (Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. 280. o., Függelék 7.), Zanini a magyar belügyminisz
tériumhoz április 15-én intézett D 1171-es számú levelében 30 q-ról tesz említést (OL H3 MEHNI 1848:35.), Rotten
biller pedig 33-ról. 

80 Vö. Urbán Aladár: i. m. HK, 1971/2. 214. o. ^ . 
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ezred kiegészítésére szánt és a bécsi hadügyminisztérium utasítására toborzott 
300 főből álló szállítmány útnak indítása elé sem.81 

Engedélyezte, hogy a katonaság élelmezésére Komáromból 5 612 mérő gabo
nát, továbbá a Pesten és az Al-Duna vidékén a katonaság számára felvásárolt 
6 605 V2 pozsonyi mérő búzát kivigyék az országból Alsó-Ausztriába.82 

Feloldva a MOIB tilalmát, hozzájárult ahhoz is, hogy Huber Anasztáz po- . 
zsonyi fakereskedő az ausztriai cs. kincstárral 1847-ben kötött szerződés értel
mében kivihesse az országból a tapolcsányi és ebedeci erdők fáiból készített 
puskaágyakat és ágyútalpakat.83 

A budai főhadparancsnokság pedig, lábhoz tett fegyverrel ugyan, de tudo
másul vette a magyar minisztérium ténykedését, és utasításait, ha nem is lel
kesedve, teljesítette. Pontosan továbbította és végrehajtotta a magyar minisz
tériumnak a csapatok mozgatására vonatkozó utasításait,84 még ha azok nem 
is valósultak meg minden esetben. Abban a csapatmozgatási kombinációban 
például, amelyben a Lipót főhercegről elnevezett gyalogezred 1. zászlóalját 
Temesvárról Fiúméba vonulva Péterváradra, majd a Don Miguel gyalogezredet 
onnan Zágrábba, a Koudelka-gyalogságot pedig Zágrábból Fiúméba rendelte 
Batthyány; ez utóbbi alakulat elrendelt elvonulására a zágrábi General Com
mando ellenállása miatt nem került sor.85 

Bonyolultabb ügyekben viszont, mint például a magyar miniszterelnökség 
május 2-i leiratára, amelyben az elrendelte, hogy a jövőben csak a magyar 
minisztérium ellenjegyzésével ellátott katonai kinevezések érvényesek és csak ' 
így hirdethetők ki,80 vagy a magyar hadügyminisztérium abbeli utasítására, 
hogy a 10 000 fős mobil nemzetőrség tervezett felállítása érdekében tegye meg 
a szükséges intézkedéseket, a budai főhadparancsnokság tanácsosabbnak látta, 
ha a bécsi hadügyminisztériumhoz fordul.87 Ha pedig úgy ítélte meg, hogy a 
hadsereg becsületét és tekintélyét éri sérelem, tiltakozott a magyar miniszter
elnökségnél, így például az április 27-i átiratában az ellen tiltakozott, hogy a 
Budán és Pesten elhelyezett Zanini és Ceccopieri gyalogság között meglehetős 
nyíltsággal mindenféle kísérletekkel a zászlójuk elhagyására, elöljáróikkal szem
beni engedetlenségre, lázadó üzelmekre bujtogatják a katonákat, de ezen túl
menően még nagy számban terjesztett nyomtatott plakátokkal is a katonai hű-
"ség aláásására törekednek. Ezért kérte, hogy a plakátok szerzői, nyomtatói és 
terjesztői, valamint az izgató személyek elrettentő példaként szigorú büntetés
ben részesüljenek.88 

81 OL H3 MEHNI 1848:174. Az Ernő főhercegről elnevezett gyalogezred 3. zászlóalja 788 fővel Székesfehérvárott 
állomásozott, a hadfogadó parancsnoksága Sopronban volt, a fiúnevelő-háza pedig liuszton. (Urbán Aladár: A ma
gyarországi osztrák hadszervezet és a hazánkban állomásozó katonaság 1848 áprilisában. 1. melléklet. HK, 1963/2. 
158—168. o.) A 300 fővel az Itáliában levő két zászlóaljat akarták kiegészíteni. (Vő. Urban Aladár: i. m. HK, 
1971/2. 288. o.) 

82 OL H3 MEHNI 1848:125., 127., 169. 
83 OLH2 Mein 1848:109. 
84 HL GC 1848 ein. 278p., 282p., 283p., 306p., 307p., 31 lp . , 312p., 328p., 332p.. 335p., 374p., 375p., 380p., 381p., 

388p., 390p. 
85 OL H3 MEHNI 1848:59.; HL GC 1848 ein. 311p., 312p., 339p. A GC-iratok hiányoznak. A csapatmozgatást 

április 26-án rendelte el Batthyány. 
86 OL H3 MEHNI 1848:86.; HL GC 1848 ein. 342p. Az utasítás tisztázata nincs meg a GC levéltárában. 
A miniszterelnöki fogalmazványon feltüntetett május 18-i keltezés nyilván téves, hiszen a kiadványozás május 2-án, 

a vettemezés pedig 3-án történt. 
Batthyány Lajos távollétében Deák Ferenc Esterházy Pált is felszólította, hogy tiltakozzék az ausztriai hadügy

minisztériumnál a törvénytelen kinevezések ellen. (OL H7 KSZKM 1848:144/117.) 
87 HL GC 1848 ein. 383p. A nemzetőrségre vonatkozóan a bécsi hadügyminisztérium május 20-án azt válaszolta, 

hogy más lehetőség híján tegyen eleget a felszólításnak. (Uo. 1848 ein. 409p.) Az iratok hiányoznak. A nemzetőrség 
felállítását tartalmazóéin. 383p. számon iktatott irat német nyelvű fordítása megtalálható: HL GC 1848—R—133/7 
Jt 4326. számon. A miniszterelnöki határozat jelzete: OL H3 MEHNI 1848:215. 

88 HL GC 1848 ein. 314p. A „...katonai hűség aláásására..." történő utalás a Károly laktanyában elszállásolt olasz 
nemzetiségű katonák közötti röplaposztogatásra, illetőleg a röplapot osztogató polgári egyén bántalmazása és letar
tóztatása miatt április 11 -én a katonaság és a nemzetőség között kis híján kirobbanó fegyveres összecsapásra vonat
kozik. Az eseményről ír Urbán Aladár A főváros népe és helyőrsége az 1848 március—áprilisi napokban című tanul
mányában. (A nagy év sodrában. Budapest, 1981. 75—78. o.) 
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Erőfeszítések a magyar katonaság hazahozatalára ; 
a május 7-i királyi leirat s annak hatása, eredményessége, 

közzététele, hiányossága és Latour általi értelmezése 

A közcsend és -rend veszélyeztetettsége, az aggasztóan alakuló délvidéki 
helyzet hatására a kormány egyik legfőbb törekvése arra irányult, hogy az 
osztrák hadügyminisztérium megbízható magyar ezredeket irányítson Galí
ciából az országba. Batthyány a magyar katonaság elsődleges feladatának nem 
a Habsburgok családi, az összbirodalom érdekeinek a védelmét tekintette, ha
nem azt, hogy , , . . . Magyarországon a személy — s vagyon bátorságot. . ." biz
tosítsa. Az első felszólítások nem jártak túlzott eredménnyel.89 Zanini közlése 
szerint a Galíciában állomásozó 'ezredeknek más rendeltetést szántak;90 végül 
is az uralkodó a porosz király nevét viselő huszárezred két osztálya hazatérését 
engedélyezte onnan.91 

Április 24-én a minisztertanács harmadízben követelte a Galíciában levő ez
redek közül kettőnek, valamint a Cseh- és Morvaországban állomásozó ma
gyar ezredek legalább egy részének a hazahozatalát.92 Az olasz földön harcoló 
magyar alakulatok hazahívásától eltekintett. 

Mivel sem Esterházy, sem a nádor közvetítése nem járt a kívánt eredmény
nyel, a kormány kijelentette, hogy ha a bécsi hadügyminisztérium a továbbiak
ban is meggátolja a belrend és -béke biztosításához szükséges katonaság haza
térését, olyan lépések megtételére kényszerül, „ . . . minőkre felelősségének ér-
-zete kényteleníti".93 

Néhány nappal a minisztertanács határozata után Eötvös Józsefet Bécsbe 
küldte a kormány, de mivel ő is siker nélkül tért vissza onnan, május 2-án 
maga Batthyány Lajos miniszterelnök utazott Bécsbe, hogy — egyebek mellett 
— a katonaság hazahozatalának és a hadügy szabályozásának megrekedt sze
kerét kimozdítsa a kátyúból.94 

István főherceg április 24-i előterjesztésében ismertette az uralkodóval azo
kat az eljárásokat, amelyekre a magyar minisztérium a katonai közigazgatás 
tekintetében elhatározta magát, és amelyek — a Zanini útján Budára küldött 
április 28-i kabinetrendelet szerint — várhatóan még több aggasztó következ
ménnyel fenyegetnek. Ferdinánd leiratában a törvényes alap megtartására uta
sította a nádort, és arra, hogy minden az ellen irányuló támadással szemben 
lépésről lépésre kell harcolni és a támadást visszautasítani. Megismételte, hogy 
a katonai ügyek vonatkozásában a magyar minisztérium csupán a magyar 
Udvari Kancellária, a Helytartótanács és a. magyar Udvari Klamára helyébe lé
pett, a hadsereg feletti fővezérlet és rendelkezés pedig a saját királyi jogai kö
zé tartozik. Felszólította, hogy a magyar minisztériumot ne hagyja letérni a 
törvényes útról, ha azonban erre mégis sor kerülne, a rendelkezésére álló ha-

89 Március 23-án kérte Batthyány 15—20 000 főnyi magyar katonaság hazahozatalához szükséges rendelet meg
tételét István nádortól, aki pártolólag továbbította a kérelmet Szőgyény László alkancellárhoz az engedély kieszköz
lése végett. (Szőgyény-Marich László: i. m. I. 225—226. o., Függelék, XVI. a.) 

A minisztertanács első ízben április 12-én — még Pozsonyban —, másodízben pedig április 20-án követelte magyar 
katonaság hazahozatalát. (OL HS Mtjgyk 1848. április 12., 20., no. H7 KSZKM 1848:10., 32. A minisztertanácsi 
jegyzőkönyveket közli: KLÖM XII . 23. o. 3., 1/3., 46. o. [25.]) 

90 OL H2 Mein 1848:3/E. 
91 OL H3 MEHNI 1848:56., 267.; uo. H6 KSZKM 1848:17., 18. 
92 OL H5 Mtjgyk 1848. április 24. (KLÖM XII . 64—65. o. [38.]; uo. H2 Mein 1848:69.; Horváth Mihály: i. m. 

101. o.; Spira György: i. m. 135. o.; Urbán Aladár: i. m. HK 1971/2. 216—217. o. 
93 OL H2 Mein 1848:69.; uo. H6 KSZKM 1848:46. KLÖM XII . 64—65. o. (38.); Horváth Mihály: i. m. I. 103. o.; 

Urbán Aladár: i. m. HK 1971/2. 217. o. 
94 Horváth Mihály: i. m. I. 103.; 106. o.; Urbán Aladár: uo. 223. o.; KLÖM XII . 96. o., 2. jegyzet. A május 1-i 

minisztertanács bízta meg Batthyányi azzal, hogy utazzék Bécsbe egy Jellaclčot a magyar kormány iránti engedel
mességre felszólító királyi kézirat kiadására. (KLÖM XII . 96. o. [79.]) A május 6-án kiadott, Jellačiéot engedelmes
ségre felszólító királyi leiratot közli Pap Dénes: Okmánytár . . . , I . 76-77. o. (XXXVILT.) Eötvös József, illetőleg 
Batthyány Lajos május eleji bécsi utazásáról István nádor ad tájékoztatást Ferenc Károly főherceghez intézett május 
elsejei levelében. (Közli Thim József: i. m. I I I . 890—892. o. [4.]) 
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talom elég eszközt biztosít ennek megakadályozására, a jog és a rend megőrzé
sére.95 

Batthyány tárgyalásainak részletei nem ismertek,96 ismertek viszont a tár
gyalás eredményeként megszületett május 7-i, Mészáros Lázárt ezrede átadá
sára és új hivatali beosztásának elfoglalására felszólító97, valamint a hadügy 
egységének, a III. t e 6. és 8. paragrafusa közötti összhang biztosítása érdeké
ben kiadott királyi leiratok. A Latournak szóló leirat akként intézkedett, hogy 
minden olyan rendelkezést, amely az egész hadseregre vonatkozik, vagy az or
szág területén kívül alkalmazott magyar csapatokat érinti, előzetesen meg kell 
tanácskoznia a magyar minisztériummal, illetőleg a magyar hadügyminiszter
rel. Emellett egyértelművé tette azt is, hogy az említett fogalomköribe tartozó 
valamennyi rendelkezést csak a magyar minisztérium juttathatja el az ország 
területén működő főhadparancsnokságoknak, és ez utóbbiak a magyar minisz
térium alárendeltségébe tartoznak. Ugyanakkor a magyar minisztériumot is 
kötelezte, hogy a hadügy egészére hatást gyakorló rendelkezések meghozatala 
előtt értekezzen az ügyben Latourral, a kevésbé jelentőseket pedig utólag kö
zölje vele. A megadott rendelkezéseket a katonai határőrvidékekre is érvé
nyesítette a királyi leirat.98 

A királyi leirat, ha nem is tisztázta a hadügy bonyolult kérdéskomplexumát,, 
mindenesetre törekedett a két minisztérium között kívánatos összhang meg
teremtésére, valamint a hatáskörük megállapítására, és félreérthetetlenül meg
fogalmazta a magyarországi főhadparancsnokságok alá- s fölérendeltségi vi
szonyát és a szolgálati utat. A tényleges eredmény azonban nem volt túlzottan 
jelentős; az ország és a határőrvidék területén elhelyezett katonaság továbbra 
is kapott az osztrák hadügyminisztériumtól közvetlen rendeleteket, amelyeket 
azok igyekeztek végrehajtani. Ezek megszüntetése további tiltakozásokat tettek 
szükségessé.99 

Egy legfelsőbb kabinetrendelet — ugyancsak május 7-i keltezéssel — köz
vetlenül is értesítette a négy vezénylő tábornokot arról, hogy az országban 
levő magyar katonaság a jövőben minden parancsot és utasítást a magyar mi
nisztériumtól kap, és ehhez kell valamennyi hivatalos jelentést megküldeni.100 

A magyar katonaságra történő utalás azonban újabb ellenállási lehetőséget 
is biztosított a főhadparancsnokságoknak és szinte legálissá tette számukra a 
magyar hadügyminisztériumnak a nem magyar katonaságra vonatkozó rende
letei végre nem hajtását, vagy a végrehajtásuk elleni tiltakozást. A budai fő-
hadparancsnokság éppen a királyi leiratra hivatkozva több ízben is kétség
be vonta a magyar hadügyminiszternek azt a jogát, hogy a rendelkezési ha
tásköre kiterjed az ország területén levő nem magyar katonaságra és katonai 
szervekre.101 A május 7-i királyi rendelet e hiányosságát csak a Mészároshoz 
intézett június 8-i, illetőleg 10-i,102 legfelsőbb kézirat korrigálta, amely ki-

95 HL 1848/49: 1/55. Másolat a 790/MK számú iratról. 
90 Némi tájékoztatást ad azokról Szögyény-Marich László: i. m. I. 85—87. o. 
97 OL H2 Mein 1848:203; HL GC ein. 377p. A Ledererhez intézett 1127—1128/MK számú leirathoz csatolt korabeli 

másolat. Közli Gelich Rikhárd: i. m. 1.100. o; Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 77. o.; Szokoli Viktor: i. m. I. Függelék, 
50. o. ; Johann Janotyckh: i. m. I I . 323. o. 

98 HL 1848/49: l/80a. Másolat az 1444/MK számhoz mellékelt 1129/MK számú iratról. Közli Gelich Rikhárd: i. m. 
1.17—18. o. (VI.); Horváth Mihály: i. m. 1.107—108. o.; Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 78—79. o.; Johann Janotyckhr 
i. m. I I . 324. o. 

Az 1129/MK számon iktatott királyi leirat másolatát — az utasításnak megfelelően, de csak — május 12-én küldte 
meg Latour Esterházynak, aki azt 400-as iktatószámmal május 13-án visszajuttatta. 

99 OL H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:207-, 312; uo. Kiadványok fogalmazatai (a továbbiakban — Kf), 1848:150; 
H0KSZKM1848:142/E. 

100 HL 1848/49: l/84a. Másolat az 1130/MK számú iratról. Közli Gelich Rikhárd: i. m. I. 10. o. (IV.); Pap Dénes: 
Okmánytár ..., I. 77. o. (XL.); Thim József: i. m. I I . 182. o. (91.); Johann Janotyckh: i. m. II . 233—234. o. 

101 OL H75 HM Be 1848:207.; uo. H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:392. 
102 OL H2 Mein 1848:302.; uo. H75 HM Be 1848:501. Az első jelzeten található leiraton június 8-a szerepel a kiadás 

időpontjaként, a másodikon viszont 10-e. 
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terjesztette a magyar hadügyminisztérium hatáskörét az ország területén el
helyezett valamennyi katonaságra és megerősítette, hogy a határőrvidék szin
tén a magyar hadügyminisztérium alá tartozik.103 

A május 7-i legfelsőbb kabinetrendeletet másolatban május 12-én juttatta el 
Latour a vezénylő tábornokoknak.104 Leiratában — a királyi rendelet értelme
zéseként — közölte velük, hogy a magyar minisztériummal folytatott tárgya
lásokról — időtrabló komplikációk elkerülése végett — közvetlenül értesíti 
őket, és így előzetes tudomásuk lesz a várható rendelkezésekről. Egyúttal arra 
is utasította a vezénylő tábornokokat, hogy az országban levő magyar csapa
tokra vonatkozó hivatalos jelentéseiket és javaslataikat, amelyeket a magyar 
minisztériumnak kell megküldeniük, juttassák el Bécsbe is, hogy mindenről 
meglegyen a szükséges ismerete, de kérte a magyar minisztérium azon intéz
kedései megküldését is, amelyeket az a vele való előzetes megállapodás nél
kül rendelt el.105 

Latour a fenti értelmezéssel — amely ugyan színleg a kölcsönös tájékozta
tást biztosítani kívánó királyi leirat gyakorlati megvalósítását volt hivatott elő
mozdítani, de annak mégis önkényes és egyoldalú alkalmazása volt — lénye
gében arra teremtett lehetőséget, hogy a bécsi hadügyminisztérium és a fő-
hadparancsnokság között a — látszatra lojális — közvetlen kapcsolatok tovább
ra is fennmaradjanak, amelyek révén lehetséges egymás bizalmas informálása 
a magyar hadügyminisztérium megkerülésével. 

A május 7-i királyi leirat közzététele az ország területén elhelyezett kato
naság körében meglehetősen vontatottan történt. A budai főhadparancsnokság 
ugyan — a jelentése szerint — még május 13-án tájékoztatta a királyi kéz
iratban foglaltakról a generalátus területén az illetékeseket,106 Batthyány pe
dig szintén aznap utasította Ottingert, hogy rendelje el a leirat teljes terjedel
mű közlését a négy főhadparancsnokság alárendeltségébe tartozó csapatoknál 
és testületeknél,107 ennek ellenére Lamberg, a pozsonyi hadosztályparancsnok 
csak 19-én kapta azt kézhez,108 amiből következtetni lehet, hogy az alárendelt 
csapatok még később szereztek róla tudomást. De Mészáros Lázárnak — min
den bizonnyal nem ok nélkül — május 27-én újból el kellett rendelnie, hogy 
ha még nem hirdették ki a legfelsőbb kéziratot, rendelete vételével azonnal 
tegyék azt meg, mert nemcsak tudomásulvételre szolgál, hanem közhírré t é 
telre.109 

A tartalmilag a magyar sajtó által is ismertetett királyi leiratot110 Piret al
tábornagy is kihirdette, nem látva változást a határőrvidék viszonyában, ha
nem csupán az ügyvezetésben.111 

A péterváradi vezénylő tábornok, Hrabovszky altábornagy ellenben nem hir
dette ki, és a május 20-i, Ferdinándhoz intézett felterjesztésében annak elren-

103 A királyi leiratot közli Gelieh Rikhárd: i. m. I. 50—51. o.; Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 183—184. o. (XC.);. 
Johann Janotyckh: i. m. I I . 377—378. o. 

104 A vezénylő tábornokoknak név szerint címzett kabiné t rendeletet is valószínűleg Latournak kellett volna to
vábbítania, aki azonban azt, együttesen a hadügyet szabályozó királyi leirattal, csak május 12-én küldte el — miként 
Esterházynak is —, a saját magyarázó utasításával kiegészítve. 

105 HL 1848/49:1/84. Másolat az 1129—1130/MK számú iratról. GC iktatószáma : 1848 ein. 370p. Az irat hiányaik. 
A temesvári főhadparancsnoksághoz intézett leiratot közli Thim József: i. m. I I . 19C—197.0. 

106 OL H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:621.; HL G0 1848 ein. 370p. Az irat hiányzik. 
107 OL H3 MEHNI 1848:147., 154. 
A minisztertanácsot már május 9-én tájékoztatta a nádor a négy vezénylő tábornokhoz és Latour hadügyminiszter

hez intézett királyi leiratokról (KLÖM XII . 115. o. [97.]), Batthyánynak pedig szintén az nap megküldte azokat.. 
(OL H2 Mein 1848:195. A leiratokat kőzliPap Défies: Okmánytár ..., I. 78—79. o. [XLL, XLII.]) 

A Batthyány és Ottinger aláírásával ellátott utasítást 250/h. ü. számmal május 15-én küldte meg a hadügyminisz
térium a budai főhadparancsnokságoknak, tehát két nappal a ténylegesen megtörtént tájékoztatás után. (HL GC 
1848—Q—11/2 Q 2385.) 

108 OL H6 KSZKM 1848:49/E. 
109 OL H75 HM Kf 1848:8. 
110 BpH, 1848. május 13. (835.) 457. o.; Nemzeti, 1848. május 11. (6.) 23. o. 
111 Thim József: i. m. I I . 197. o. 
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•delését kérte, hogy a határőrvidék ne kerüljön azonnal a magyar minisztérium 
alárendeltségébe, mert ellenkező esetben polgárháború törhet ki, és a határőr
vidék lakosságának császárhűsége alapjaiban inoghat meg.112 

Latour a Hrabovszky jelentését továbbító május 25-i felterjesztésében maga 
is annak a véleménynek adott hangot, hogy a határőrvidéken ne hirdessék ki 
a királyi kéziratot, noha ezt Piret a maga hatásköri területén már publikálta és 
a Pesther Zeitung is közzé tette.113 

Az időközben Innsbruckba menekülő Ferdinánd tanácsosabbnak látta, ha e 
kérdésben egyik irányban sem kötelezi el magát. Június 3-i leiratában a má
jus 7-i kabinetrendeletet csak a katonai határőrvidéknek a márciusi törvények 
szellemében történő új irányítását megkönnyítő előírásnak minősítette, ami 
nem jelenti azt, hogy annak igazgatását kivonnák az összhadügyet intéző had
ügyminiszter hatásköre alól, vagy hogy a hadsereg feletti fővezérletet gátolni 
akarnák. Azt pedig bölcsen Latour belátására bízta, hogy a legmegfelelőbb tá
jékoztatást adja Hrabovszkynak.11'1 Latour — okosabbat nem tehetve — má
solatban szó szerint közölte vele Ferdinándnak a kérdésben kifejtett álláspont
ját.11-' 

A két hadügyminisztérium hatás- és jogkörének szabályozása mellett május 
közepe táján eredménnyel jártak a magyar minisztériumnak a magyar kato
naság egy része hazahozatalára irányuló erőfeszítései is. Esterházy Pál május 
13-án közölte Batthyány Lajossal, hogy Ferdinánd megparancsolta a Morva- és 
-Csehországban állomásozó Miklós- és Nádor-huszárok, valamint egy gyalog
ezred Magyarországra menetelét,116 Pulszky pedig arról tett jelentést május 
20-án, hogy Latour megparancsolta az illetékes főhadparancsnokságoknak a 
szükséges intézkedések meghozatalát Cseh- és Morvaországból a két huszár
ezrednek, Ausztriából pedig a Wasa gyalogezrednek az elindítására.117 Haza
hozataluk azonban további felvilágosítások kérését, sürgetést és utasítások ki
adását tették szükségessé.118 A Wasa gyalogezred ténylegesen csak június 15-
én és 16-án lépett magyar területre,119 a huszárezredek vonatkozásában pedig 
annyi módosult, hogy a Nádor-huszárok helyett a Württemberg huszárezred 
érkezett az országba július utolsó napjaiban.120 

A magyar kormány igyekezete hatáskörének kiterjesztésére Erdély területére; 
Latour és Puchner fondorlatai a székely katonaság kiindításának meggátlására 

Az 1848. évi törvények VII. törvénycikke kimondta ugyan Magyarország és 
Erdély egyesítését, ez azonban csak akkor vált ténnyé, amikor a Kolozsvárott 
május 29-éi\ összeülő erdélyi országgyűlés szintén törvénybe iktatta (I. törvény-
-cikkely) Magyarország és Erdély eggyé alakulását, majd június 10-én az ural
kodó szentesítette az uniót. Ebből következik, hogy az előzőekben ismertetett 
különböző leiratokat és utasításokat csak Magyarország és kapcsolt részei négy 
vezénylő tábornokának címezték, az erdélyinek, báró Puchner Antalnak nem 
küldték meg azokat, és a május 7-i királyi leirat se volt érvényes Erdélyre. 

112 HL 1848/49: 1/119. Másolat az 1801/MK szánni irat mellékletéről. Hrabovszkv felterjesztését közli Thim Jó-
.sef: i. m. I I . 202—263. o. (141.) 

113 HL 1848/49: 1:153. Másolat az 1801/MK számú iratról. 
114 HL 1848/49: l/153a. Másolat a 2277/MK számú iratról. 
115 HL 1848/49: 1/222. 
110 OL H3 MEHNI 1848:192. 
117 OL H3 MEHNI 1848:260. 
118 Erre vonatkozóan lásd: OL H3 MEHNI 1848:332-, 432; HO KSZKM 1848:0/E., 60/E., 102 E., 114/E., 125/E., 

120/E., 200/E., 201/E; H75 HM Kf 1848:65., 292; H75 HM Be 1848/40., 185. 
119 OL H75 Kf 1848:201, 207- Gelich Rikhárd: i. m. I. 37. o. jegyzet szerint 14-én és 10-án érkeztek. 
120 OL H6 KSZKM 1848:197/E, 207/E. A huszárezredekért folvó küzdelemre lásd Rédvay István: Huszáraink haza

itérése 1848/49-ben. Bp., 1941. I I . fejezet 31—46. o. 
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A magyar kormány mindenesetre az erdélyi főhadparancsnokságra is igyeke
zett kiterjeszteni a hatalmát, amikor elrendelte, hogy az Erdélyben nélkülöz
hető csapatokat Puchner indítsa útnak a forrongó Torontál megyébe és kör
nyékére.121 Latour a Puchnerhez intézett május 8-i leiratában helyeselte, hogy 
a vezénylő tábornok — az egyesülésnek az erdélyi országgyűlés által még ki 
nem mondott szentesítésére hivatkozva — nem teljesítette a magyar minisz
térium parancsát, és nevezettet arra utasította, hogy az erdélyi csapatoknak a 
generalátusa területén kívüli alkalmazására kapott parancsnak csak abban az 
esetben tartozik engedelmeskedni, ha azt Bécsből kapja.122 

Puchner báró, bár lekötötték az erdélyi események és hangot adott Erdély 
jogi különállásának, nem mulasztotta el, hogy vezénylő tábornok társainak ne 
küldjön, illetőleg ne kérjen tőlük bizalmas tájékoztatásokat. Május 4-én a bu
dainak küldött titkos értesítést az erdélyi helyzetről, ez pedig viszonzásképpen 
nem csak a nagyszebeninek, hanem a temesvárinak, a péterváradinak és a zág
rábinak is megküldte a szükséges tájékoztatást.123 Május 12-én pedig báró 
Piret bánsági főhadpara:ncsnok ismertette vele a Bánság közállapotát.124 

Május 12^én Esterházy herceg, a hadügyi tárca ideiglenes vitelével megbízott 
Deák Ferenc igazságügyminiszter értesítése alapján, ismét Erdélyből kérte ka
tonai asszisztencia elrendelését Latourtól, ezúttal Közép-Szolnok megyébe.125 

Latour a Puchnernak küldött újabb utasításában diplomatikusan az ő dönté
sére bízta, hogy képes-e segítséget nyújtani.126 Időközben azonban Batthyány 
május 19-i keltezéssel felhívást intézett a szabad székelyekhez és a székely ha
tárőr ezredekhez, hogy siessenek a 12 000 fegyveres katona elhelyezésére fel
állítandó szegedi táborba.127 Batthyány a felhívás kibocsátásáról értesítette 
Puchnert is, kérve eredményes közreműködését128 és Pulszky Ferenc állam
titkár útján Latournak is megküldte e tárgyban kiadott sürgönyét.129 A fel
hívást vivők közül Gál Sándor, az 1. székely határőr ezred volt alhadnagya, 
Dobay Károly ezredesnek, a 2. székely határőr ezred parancsnokának kézbe
sített egyet, aki Puchnerhoz intézett jelentésében a felhívásban foglaltakat a 
2. székely határőr ezred megerőltető szoglálata miatt megvalósíthatatlannak 
tartotta, illetőleg csak abban az esetben kivitelezhetőnek, ha felállítják a 3. 
határőr zászlóaljat.130 

Puchner a felhívás kézhez vételénél valamivel korábban, május 27-én — fel
tehetően báró Wesselényi Miklós hatására — rászánta magát arra, hogy cse
kély erőket küldjön a Partiumba, mégpedig a Tursky gyalogezred 3. zászló
alja 3 századát Közép-Szolnok és Kraszna megyékbe, ezenkívül bizonytalan 

121 Április 20-án utasította a nádor Puchnert, hogy annyi katonaságot irányítson Torontál megyébe és környékére, 
amennyit Csernovits Péter szükségesnek tart. (OL H2 Mein 1848:187.) 

122 HL Abszolutizmuskori iratok. Acten des General Commandos Hermannstadt 1848—1849 (a továbbiakban — 
GC Nagyszeben), 1848 ein. 488p. Az irat kimenő száma: 1172/MK. 

A nagyszebeni főhadparancsnokság iratai nincsenek a HL őrizetében, csupán 3 csomónyi került a kezelésébe a Baden 
bei Wien-i levéltári megállapodást követően az 1848—1852 közötti évekből. 

123 HL GC 1848 ein. 306p. Az iratok hiányoznak. 
124 Közli Thim József: i. m. I I . 197—198. o. (102.) 
125 Esterházy átiratának száma: 174, Latour leiratának száma pedig 1381/MK. Mindkét irat a GC Nagyszeben 

1848 titkos (Gh.) 4. számú ügyirat melléklete. 
120 OL H7 KSZKM 1848:179/147; uo. H2 Mein 1848:395. A Partium — közte Közép-Szolnok — visszacsatolását 

az 1848:VI. te. 1. paragrafusa mondta ki (Magyar Törvénytár. 1830—1800. évi törvénycikkek. Bp., 1890. 230. o.), 
és április 23-án rendelte el a magyar minisztérium a visszakebelezését, amit Közép-Szolnokban és Kővár vidékén május 
15-én hajtottak végre. (Kővári László: Erdély története 1848—49-ben. 39. o.) 

127 OL H2 Mein 1848:210. Korabeli másolatát csatolták a GC Nagyszeben 1848 ein. 585p számú irathoz. A felhívás 
megjelent a korabeli sajtóban is (pl. : Pesti Hírlap [a továbbiakban — PH] , 1848. május 21. [02.1 401. o.; BpH, 1848. 
május 24. [844.1 493. o.; Jelenkor, 1848. május 23. [01.1 251. o.) Közli Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 140—141. o. 
(LXIV.) és Kővári László: Okmánytár az 1848—49-ki erdélyi eseményekhez. Kolozsvár, 1801. 11—12. o. (VIII.) 

128 Közli Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 141. o. (LXV.) és Kővári László: Okmánytár ..., 12—13. o. (IX.) 
129 HL 1848/49: l/159b. Kimenő szám: 272. Másolat az 1844/MK számú irat mellékletéről. 
130 HL Absz.kori iratok, GC Nagyszeben, 1848 ein. 585p. Dobay jelentésének kimenő száma ein. 117. A székely 

katonasághoz intézett felhívást vivő Gál Sándor, Hajnik Károly és Klapka György útját és annak eredményeit rész-
lletesebben ismerteti Urbán Aladár: A székely katonaság segítségül hívása 1848 májusában. (HK, 1980/3. 405— 
420. o.) 
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időre elnapolta a Hannover huszárezred depot-jának tervezett áthelyezését, és. 
engedélyezte egy 80 fős toborzó parancsnokság Szilágysomlyón maradását a 
3 század megérkezéséig.131 

A Batthyány felhívására adott válasza, a színlelés mesterműve, bizonyítva, 
hogy ő sem marad el Lederer mögött. A rendkívül udvarias hangú, magyar 
nyelvű levelében arról igyekezett meggyőzni Batthyányt, hogy ő is óhajtaná a 
hozzájárulást a „szent cél" megvalósításához, ha nem gátolnák szándéka kivi
telében a körülmények.132 A Dobaynak küldött válaszában viszont arra adott 
utasítást, hogy Batthyány felhívásával kapcsolatban nem szabad intézkedni, 
amíg a kompetens katonai hatóságtól nem kaptak utasítást, ezzel is jelezve, 
hogyha magyar minisztériumot nem tartotta illetékesnek.133 Latuor is könnyű
szerrel kibújt az intézkedés kötelezettsége alól, arra hivatkozva, hogy nem tud 
Puchnernak határozott utasítást adni, mivel annak jelentése minden bizonnyal 
úton van, az erdélyi helyzetet pedig nem ismeri.134 

Ha tényleges katonai segítséget nem is eredményezett, de fordulatot hozott 
az ügyben, legalizálta Batthyány utasítását és felhívását, s kiterjesztette a ma
gyar kormány hatáskörét katonai vonatkozásban Erdélyre is az István nádor 
közbenjárására kibocsátott május 29-i, az erdélyi vezénylő tábornokhoz inté
zett királyi leirat, amely arra utasította nevezettet, hogy tegyen meg mindent 
a felhívás eredményessége érdekében, és haladéktalanul teljesítse István fő
hercegnek, mint királyi helytartónak az Erdély területén állomásozó csapatok 
számára kiadott utasításait.135 

A Puchner számára (kiadott utasításról június 2-án Latourt is értesítette Fer
dinánd és felszólította, hogy az utasításban foglaltak megvalósítása érdekében 
tegye meg a szükséges intézkedéseket.136 

Az ügy ezzel még nem zárult le, áthúzódott Mészáros Lázár miniszteri tény
kedése kezdeti időszakára, és csak június hó második felében vonultak be Er
dély területéről katonák a szegedi táborba. 

További intézkedések a hadügyi helyzet megszilárdítására: 
a katonaság felesketése az alkotmányra; 

a katonaság ellátásának és a katonai kincstári javak hovatartozásának kérdése; 
a magyar címer és a nemzeti színek alkalmazása a katonai épületeken 

A magyar kormánynak az ország területén levő katonaság feletti fennható
sága és a katonaságnak az ország s a kormány iránti hűsége egyik biztosítékát 
jelentette az eskü letétele az új alkotmányra. A forradalmi ifjúság által a nem
zet kívánságaként megfogalmazott 12 pont közül a 10'., amellett, hogy követelte 
a magyar katonák hazahozatalát és a külföldiek elvitelét az országból, azt is 
tartalmazta, hogy a katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Az országgyűlés 
március 23-i kerületi ülése — egyebek mellett — a magyar hadseregről szóló 
törvényjavaslatot tárgyalva, annak 1. paragrafusában kimondta, hogy a ma
gyar hadsereg tegyen esküt az alkotmányra, a 2. paragrafus pedig rögzítette 
az eskü szövegét,137 a'törvényjavaslatot azonban Batthyány, főként a külföl-

131 HL Absz.kori iratok, GC Nagyszeben, 1848 titkos 2. Csatolva a titkos 4. számú irathoz. 
132 Uo.: titkos 4; OL H2 Mein 1848:546. 
133 HL Absz.kori iratok, GC Nagyszeben, 1848 ein. 585p. A kompetens szót a fogalmazványban aláhúzták. 
134 OL H6 KSZKM 1848:47/E; uo. H2 Mein 1848:416; HL 1848/49: 1/159. Másolat az 1844/MK számú iratról-
135 OL H2 Mein 1848:435 ; HL 1848/49 : l/166a. Másolat a 2108/MK számú iratról. A királyi leiratot közli Johann 

Janotyckh: i. m. I I . 349. o.; Kővári László: Okmánytár ..., 15—16. o. (XIIL); Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 159. o, 
(LXXVII.) 

136 HL 1848/49: 1/166. Másolat a 2108/MK számú iratról. 
137 Jelenkor, 1848. március 30. (39.) 157. o.; NU, 1848. március 28. (667.) 1061. o. 
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•don levő magyar katonaság hazahozataláról szóló 3. paragrafusának a dinasz
tiára nézve veszélyes volta miatt félretétette.138 

A katonaság felesketését az alkotmányra Széchenyi is veszélyesnek minősí
tette, és benne az utolsó kötelék eloldásának a veszélyét látta.139 

Az 1848. évi törvényben a törvényjavaslatból csak annyi maradt meg, hogy 
a katonaságnak az országon kívüli alkalmazását, valamint a kinevezéseket ka-' 
tonai hivatalokra az uralkodó határozza meg, a király személye körüli minisz
ter ellenjegyzése mellett.140 Ez nem jelentette azonban az alkotmányra való 
felesketés igényének és szükségességének a feledésbe merülését. Április 25-én 
a bécsi hadügyminisztérium leiratban közölte a budai főhadparancsnoksággal, 
hogy az uralkodó elrendelte a csapatok felesketését az alkotmányra.141 

Zanini rendelete szerint az eskü szövegében a „Wir schwören treu und 
gehorsam zu seyn" után a következő kitételt kellett beiktatni : „ . . . die Ver
fassung zu beobachten und zu beschützen." Azon túlmenően, hogy a módosí
tott esküszöveg csak általánosságban említette az alkotmányt, volt még egy 
hiányossága, nevezetesen az, hogy a már felesküdött katonaság újra felesketé
sét az alkotmányra, nem írta elő, hanem csupán az újonnan katonai szolgá
latba lépőket kellett azok felavatásakor és bemutató szemléin az új eskü-
.szöveg szerint feleskettetni.142 A fenti rendelet fogyatékosságait korrigálta 
Batthyánynak május 14-én Ottingerhez intézett utasítása, amelyben elrendelte 
a magyar koronához tartozó katonaság, az ország területén levő minden hadi
testület és -hivatal megeskettetését az alkotmányra, az esküszöveg pedig oly
képpen módosult, hogy a „ . . . mindenkor hívek és engedelmesek leszünk . . . " 
kitétel után „ . . . a magyar alkotmányt fenntartani és védelmezni fogjuk" ki
fejezés jött.143 

A két esküszöveg között csupán egy szó eltérés van, ennek az egy szónak a 
jelentősége azonban mégis óriási: a katonaság hűsége biztosításának és enge
delmességre szorításának egyik számottevő eszköze volt. Ezt a felismerést fe
jezték ki Mészáros Lázárnak már az eskü letétele után Ujházy László Sáros 
megyei főispánhoz intézett levele sorai. „Ezen eskü formában — írta — bár 
még sok a kívánni való, mindazonáltal függetlenségünkre nézve egy lépéssel 
általa újabban előre haladánk, mi korántsem megvetendő jelen vészterhes kö
rülmények között.. ,"144 

Jelentőségét felismerte Latour is, és ezért a magyar hadügyminisztérium ké
rését, hogy a megfelelő szellemben utasítsa a főhadparancsnokságokat,145 az
zal hárította el, hogy a legfelsőbb elhatározás alapján megváltoztatott eskü
forma a Magyarországon és melléktartományaiban levő katonaság részére 
sem tesz sem lehetővé, sem pedig szükségessé bármilyen módosítást.146 A ma
gyar alkotmányra való felesketés ellenzői közé tartozott Boineburg is. A Bat
thyányhoz küldött jelentésében azt fejtegette, hogy a rendes ezredeknél fegyel
mi tekintetben zavarok keletkeznek, ha azokat a magyar alkotmányra esketik 

138 BpH, 1848. március 25. (795.) 290. o. 
139 Széchenyi István: i. m. 1848. március 22.1213. o. 
140 Magyar Törvénytár, I I I . te. 8. §. 219. o. 
141 OL H75 HM Be 1848:9; HL GC 1848 ein. 315p. A GC-nak küldött utasítás eredetije a lenti HM számon talál

ható. Kimenő száma : 645/MK—g. 
Puchner altábornagynak az alkotmányra leteendő esküt elrendelő köriratában az auszlriai hadügyminisztérium 

645/MK számú leirata keltezéseként — feltehetően tévesen — április 20-a szerepel. (Közli Körári László: Okmánv-
tár ..., 9. o. [V.l) 

142 Uo. 
143 OL H3 MEHNI 1848:150; no. H82 HM Bizt, o., 85. kútfő, 1848:2(58. Ottinger május 17-én küldte el a rendel

kezést a főhadparancsnokoknak. (OL H75 HM Kf 1848:54.) 
144 OL H75 HM Kf 1848:54. 
145 OL H75 HM Kf 1848:54; uo. HC KSZKM 1848:97/E. 
140 OL HO KSZKM 1848:170,E. 
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fel. Aggálya alátámasztására mellékelte Lamberg levelét, aki hadosztályai tiszt
jeinek az eskü letétele elleni ellenszenvéről tett jelentést.147 

Május 20-án István nádor és Batthyány Lajos intézett felhívást a katonaság
hoz, amelyben felszólították azt az egyetértés megtartására, és hogy pontosan 
teljesítse a magyar hadügyminisztérium parancsait. Egyúttal annak a remé
nyüknek adtak hangot, hogy az alkotmányra teendő esküjét az uralkodó és a 
haza iránt eddig tanúsított ragaszkodással fogja teljesíteni.148 Másnap a mi
nisztertanács ülésén indítványozta Batthyány a katonaság felesketését az al
kotmányra, és ilyen irányú utasítást adott Ottingernek, valamint a belügymi
nisztériumnak is.149 Számolva azonban az eskü letételének esetleges megtaga
dásával és az ebből származó bonyodalmakkal, olyan határozatot hozott a mi
nisztertanács, hogy erre csak az uralkodó által kinevezett hadügyminiszter 
megérkezése és tárcája átvétele után kerüljön sor.150 

Az ország területén levő katonai hatóságok, parancsnokságok, alakulatok és 
fegyverzet feletti rendelkezési jog gyakorlásán túlmenően csakhamar jelent
keztek a két kormány közötti vagyoni-pénzügyi bonyodalmak részét képező 
ellentétek katonai vetületei is, nevezetesen az országban állomásozó katonaság 
ellátása, valamint a kincstári tulajdon hovatartozása kérdésében. 

A bécsi pénzügyminisztérium április 8-i átiratában151 arról értesítette az 
osztrák hadügyminisztériumot, hogy elzárkózik minden további fizetéstől a 
magyar királyság számára, mivel ez pénzügyi vonatkozásban felszámolta a kap
csolatot az államiközponttal és megszüntetett minden befizetést a es. kir. pénz
tárba. Ezért arra kérte az utóbbit, hogy Magyarország május havi katonai költ
ségeit egyáltalán ne vegye figyelembe. A hadügyminisztérium e tárgyban tett 
felterjesztésére152 Ferdinánd az április 12-i legfelsőbb rezolúciójában arra ha
talmazta fel a cs. kir. pénzügyminisztériumot, hogy a katonaság szükségletei
nek biztosítása érdekében kérje herceg Esterházy közreműködését és egyúttal 
a nádort is felszólította, hogy figyelmeztesse a magyar minisztériumot arrar 
hogy ne idézzen elő zavarokat a szolgálatban, és lehetőleg minél előbb orvosolja 
a pénzügyi nehézségeket. 

A fenti előzményeket is ismertető április 17-i hadügyminiszteri leirat a má
jus havi pénzszükségletet akként állapította meg, hogy a budai, a kassai, a po
zsonyi, a zágrábi és a péterváradi hadipénztárak számára 300 000,—, 20 000,—, 
100 000,—, 120 000,—, illetőleg 30 000,— forint dotáció szükséges, míg a többi 
hadipénztárnak, miként a debreceninek, a besztercebányainak, a soproninak, a 
pécsinek és a temesvárinak a májusi pénzszükségletét a meglevő ellátmányma
radványból lehetne fedezni. Végül arra utasította a vezénylő tábornokot, hogy 
— hivatkozva az április 12-i rezolúcióra és a másolatban megküldött előzetes 
tárgyalásokra — lépjen azonnal érintkezésbe a magyar pénzügyminisztérium
mal az 570 000,— forintnak a hadipénztárak számára történő biztosítása érde-

147 OL H3 MEHXI 1848:228. 
148 OL H3 MEHNI 1848:200. A parancsot a korabeli sajtó is ismertette, pl.: BpH, 1848. május 20. (840.) 501. o.,* 

Jelenkor, 1848. május 25. (02.) 250. o.; PH, 1848. május 23. (03.) 405. o. Közli: Pap Démes: Okmánytár ..., I. 137— 
138. o. (LXII.) A felhívást a nádor abból az alkalomból adta ki, hogy Ferdinánd Innsbruckba ment. és azt valamennyi 
f őhadparancsnokság napiparancs formájában teljes terjedelmében tartozott kihirdetni. 

A temesvári GC-nak küldött felhívás eredeti tisztázati példánya megtalálható: HL 1848/49: 1/114. 
149 OL H3 MEHNI 1848:204, 235. 
150 OL H5 Mtjgyk 1848. május 21. Közli: KLÖM XII . 101. o. (120.) 
Piret sem tartotta tanácsosnak a nádor felhívásában jelzett eskünek közeli letételét a magyar alkotmányra. (OL 

1175 HM Be 1848:153.) 
A fővárosban az eskütétel napja az uralkodó névnapján, június 1-én volt A Ceccopieri ezred valóban nem akart 

felesküdni, csak Mészáros Lázár meggyőzésére tette azt le, és egy százada rövidesen fellázadt a Károly-laktanyában. 
( Gelich Rikhárd: i. m. I. 35—37. o.) Az eskü szövege még további vitákra adott okot a két hadügyminisztérium, illető
leg a budai főhadparancsnokság között. 

151 HL GC ein. 284r. A pénzügyminisztérium átiratának száma: 2990/p.p. 
152 Uo. 1848. április 11-én terjesztették fel 101/MK számmal. 
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kében, ha pedig a tárgyalások — a várakozással ellentétben — nem járnak a 
kívánt eredménnyel, akkor kérje személyesen a nádor közreműködését.153 

Nem ismeretes, hogy folyt-e tárgyalás az ügyben a főhadparancsnokság és a 
magyar pénzügyminisztérium között, abból a tényből azonban, hogy a 19-én 
érkezett utasítás ügyében az előbbi már 20-án a nádorhoz fordult, arra lehet 
következtetni, hogy erre nem került sor. 

István nádornak az ügyről már előzetesen ismerete volt. Az osztrák pénz
ügyminisztérium ugyanis — mivel Esterházy Pál nem vállalta a közvetítést — 
hozzá fordult. A főherceg Kossuthnak küldte meg intézkedés céljából a bécsi 
pénzügyminisztériumnak az uralkodó április 12-i, az adók befizetésére és a ka
tonaság eltartására vonatkozó kéziratára alapozott, április 13-án Esterházy hoz 
és április 15-én hozzá intézett átiratát, amelyben 350 ezer forintos hátralék 
megtérítése154 mellett azt követelte, „hogy a Magyarországban s kapcsolt ré
szeiben tanyázó katonaságnak a magyar financziákból való élelmezése s fize
téséről gondoskodtassék."155 

Kossuth a nádorhoz intézett válaszában a katonaság ellátását illetően nem 
látott aggodalomra okot, szükségesnek tartotta azonban annak elvi tisztázását, 
hogy a magyar pénzügyminisztérium a magyar hadsereg ellátásához szükséges 
költségeket tartozik-e fedezni, vagy pedig az országban elhelyezett katonaság 
élelmezéséről és fizetéséről kell-e gondoskodnia.156 Ugyanakkor arra is rámu
tatott, hogy a különböző katonai testületek ellátmányának biztosítása az 
1847/48. évi országgyűlés által a királyi udvartartás és a közös kiadások fede
zésére megállapított 3 millió forint terhére történhet csak. A hadipénztárak 
májusi dotációjának biztosítása érdekében arra kért felhatalmazást, hogy az 
illetékes kincstári pénztárak az utolsó három hónap átlagát alapul véve hitelt 
nyújthassanak. Végezetül utasítás kiadását kérte, hogy az 1848. évi hadiadót a 
törvényhatóságok a kincstári pénztárakba szállítsák és ne a hadipénztárakba, 
mivel ezeket a jövőben a kincstári pénztárak fogják ellátni.157 

István nádornak Boineburg altábőrnagyhoz intézett április 23-i leiratában 
nyomát sem találni Kossuth fentebbi fejtegetéseinek. Pusztán arról értesítette 
a főhadparancsnokságot, hogy a pénzügyminiszter utasítást kapott a Magyar
ország területén állomásozó csapatok kiadásai fedezésére a korábban kialakult 
gyakorlat alapján, és a május havi pénzszükségletek kiutalására a kincstári 
pénztárak útján.158 

A hadügy feletti jog gyakorlásának szerves részét képezte a katonai keze
lésben levő javak, így elsősorban a két méntelep lóállományának, valamint az 
óbudai ruházati bizottmány felszerelési és ruházati tárgyainak számbavétele 
és ellenőrzése. A mozgó nemzetőrség (azonos a későbbi honvédséggel) szerve
zésében a felfegyverzés és a kiképzés mellett fontos feladatot jelentett annak 
lovakkal és felszereléssel való ellátása is. Kézenfekvő, hogy a kormány ezek 
egy részét a katonai kezelésben levő bábolnai és mezőhegyesi méntelepek ló-
állományából, valamint az óbudai ruházati bizottmány készleteiből igyekezett. 
biztosítani.159 

153 Uo. A bécsi hadügyminisztérium utasításának száma: 230 et 334/MK. 
154 KLÖM XII . 40—47. o. (20.) (OL István nádor lt. Miniszteri 1848. 897—898., 900.) 
155 Uo. 47. o. c). 
150 Ugyanezt a gondolatot fejtegette Batthyány Lajos is a nádorhoz intézett április 29-i levelében, és az ország

gyűlést tartotta illetékesnek a kérdés tisztázására. (OL H2 Mein 1848:90.) 
157 OL H2 Mein 1848:70. Közli: KLÖM XII . 40—49. o. (20.) (OL Pénzügymin. Elnöki 35/1848.; Miniszterelnökség 

70/1848.) 
158 HL GC 1848 ein. 297r. A leirat kimenő száma: 901. 
159 A mezőhegyesi katonai méntelep a maga több mint 3000 lovával nemcsak az országnak, hanem Európának is 

egyik legnagyobb méntelepe volt. A bábolnai, amely az előbbinek a fiókintézetét képezte, az udvar számára tartott 
550—000 lóvalrendelkezett. Mindkettőt I I . József alapította 1780-ban, illetőleg 1789-ben. (Fényes Elek: Magyarország 
leírása, I. 00. o.; KLÖM XII . 88. o. 1 jegyzet.) 
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Kossuth Lajos pénzügyminiszter április 29-i átiratában kérte Batthyány La
jos miniszterelnök utasítását arra vonatkozóan, hogy a minisztérium a két 
méntelep javait magyar kincstári kezelésbe vegye.100 

A magyar kormány szándékát a katonai méntelepek átvételére május 5-én 
jelentette a főhadparancsnokság a bécsi hadügyminisztériumnak és magatar
tási utasítást kért.161 A hadügyminisztérium május 8-án és 12-én közölte le
irataiban, hogy a katonai méntelepek milyen magatartást tanúsítsanak, és mi
lyen módon kell védeni a kincstári érdekeket.162 

A mezőhegy esi méntelep parancsnoksága csak május 19-én jelentette a fő-
hadparancsnokságnak a magyar minisztérium felszólítását a ménes átadásá
ra,163 ami ellen az előbbi — Ferdinánd május 10-i parancsára hivatkozva — 
az utóbbinál tiltakozását jelentette be, kétségbe vonva a tervezett kisajátítás 
jogi alapját. Ugyanis — hangzott az érvelés — a két méntelepet nem a ma
gyar királyság, hanem az osztrák összbirodalom katonai kincstára pénzeszkö
zeiből alapították, és azóta is innen fedezik minden költségeit. Ezért az osztrák 
monarchia katonai kincstárának tulajdonjoga nem lehet vitás a két méntelep 
esetében, Magyarország legfeljebb adóra tarthat igényt. Ha a magyar minisz
térium ennek ellenére mégis elrendeli a méntelepek átadását, akkor a főhad
parancsnokság — fenntartva mindazon eszközök alkalmazásának jogát, ame
lyeket a magánjog Magyarországon az ingatlanok birtoklásának a védelmére 
nyújt — a legünnepélyesebb óvását jelenti be.16'* A méntelepek parancsnoksá
gainak is arra adott parancsot, hogy utasítsák el a méntelepek átadását, az 
odaérkező bizottságnak azonban adjanak meg minden szükséges fölvilágosí
tást.165 

A méntelepek kincstári kezelésbe szándékolt átvételénél valamivel később, 
május 16-án adott Batthyány Ottinger vezérőrnagynak utasítást arra, hogy kér
jen kimutatást az óbudai ruházati bizottmánytól a kezelésében levő ruházati és 
felszerelési tárgyakról, és egyúttal azt is meghagyta, hogy az említett szerv 
szerezze be a honvédek egyenruhájához szükséges posztót és katonai szabókkal 
készíttesse el azokat.166 

A főhadparancsnokság ezúttal óvatosabb volt. Nem jelentett be ünnepélyes 
óvást, hanem csupán azt közölte, hogy az óbudai ruházati bizottmány készletei 
nemcsak a hozzá utalt csapatok és alakulatok szükségleteinek a fedezésére szol
gálnak, hanem készleteket küldenek a grazi ruházati bizottmánynak is, amely 
az itáliai hadsereg felszerelését is biztosítja. Szükségesnek tartotta a figyelmet 
arra is felhívni, hogy a bizottmány készleteinek beszerzését, illetőleg a külön
böző felszerelési cikkek elkészíttetését nem kifejezetten magyar pénzből fede
zik, hanem összmonarchiai financiákból. Ha ennek ellenére mégis az óbudai 
ruházati bizottmány készleteiből kívánná biztosítani a minisztérium a nemzet
őrség felszerelését, újabb utasítás kiadását kérte.167 

Mind a méntelepek, mind a ruházati bizottmány feletti felügyelet gyakor
lása, illetőleg a javaik feletti rendelkezés kérdésében április—májusban ki
alakult vita csak később, a nyár folyamán, Mészáros Lázár hadügyminiszter 
megérkezése után kulminált, ezért részletesebb bemutatása itt nem indokolt. 

160 KLÖM XII . 88. o. (71.) (OL Pénzügymin. Elnöki 254/1848.) 
161 HL GC 1848 ein. 351 r. Az irat hiányzik. 
102 HL GC 1848 ein. 304r. Az MK leiratainak kimenő száma: 1188 és 1238. Az irat hiányzik. 
103 HL GC 1848 ein. 395p. A jelentés megtalálható: OL H75 HM Be 1848:5. A várható igényről május 15-én tett 

jelentést a méntelep parancsnoksága. (HL GC 1848—R—2/15 R 4138.) 
104 Uo. 
105 HL GC 1848—R—2/15 B 4138 és ad 4138, R 4307 és ad 4307; OL H75 HM Be 1848:1051. 
100 Urban Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp.. 1973. 297., 320. o.'(OL H82 HM Bizt. 

o., 102. kútfő, 1848:14; uo. H3 MEHNI 1848:199.) 
107 OL H75 HM Be 1848:20. 
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Csupán annyit kívánunk előrebocsátani, hogy június 20-án Batthyány arra uta
sította a hadügyminisztert, hogy a ruházati bizottmánynál ruházati anyag és 
felszerelési tárgyak engedély nélküli elküldéséért vonja felelősségre a ruházati 
bizottmány parancsnokát, a méntelepeknél pedig azokat, akik vétkesek a mé
nesek átvételére kiküldött kormánybiztos el nem ismeréséért, valamint a ka
tonaság részéről tanúsított idegenkedés és ellenséges indulat szításában.168 

Az 1048. évi törvény visszahelyezte jogaiba a nemzeti színéket169 és elren
delte a nemzeti lobogó s az ország címere használatát nyilvános ünnepek alkal
mával minden középületen.170 

A törvényjavaslat március 23-i tárgyalása előtt országos mozgalom követelte 
a középületeken — köztük laktanyákon és kincstári épületeken — a régi jel
vények, zászlók és feliratok helyett a nemzeti zászló, címer és színek haszná
latát. A tömegkövetelés hatására Pest megye a március 21-i közgyűlésen elfo
gadott határozat alapján arra szólította fel Batthyányi, hogy a középületeknél 
, , . . . eddig az ország függetlenségének és nemzetiségének lealacsonyító gúnyául 
alkalmazott ausztriai színeknek és császári jeleknek az ország három színével 
és czímerével felcseréltetése eszközöltessék".171 Nyáry Pál népküldöttség el
nökeként ugyanezt követelte a fővárosi hatóságoktól,172 Klauzál Gábor pedig 
Ledererrel tárgyalt arról, hogy a laktanyákra tűzzék ki a nemzetiszínű zászló
kat.173 

Az általános követelés és a részben már végrehajtott megvalósítás hatására 
az uralkodó végül is engedélyezte a nemzetiszínű zászlók kitűzését valamennyi 
középületen.174 A Budapesti Híradó március 28-i száma már azt jelentette, 
hogy ,,A kétfejű sas nyilvános épületinkről minden rendzavar nélkül leszede
tett, s több helyeken a feketesárga korlátfák és őrkunyhók már nemzeti szí
nekkel díszíttetnek".175 

Az osztrák felségjelek eltávolításával egyidejűleg kezdetét vette a nemzeti
színű zászlók alkalmazása is. Schmidt Ferenc budai városkapitány március 
26-án, Szemere és Klauzál Pestre érkezésének másnapján jelentette Batthyány 
Lajosnak, hogy sürgette a várost nemzeti zászlók készíttetésére, amelyeket el
készültük után azonnal kitűzet a laktanyákra.176 

Az uralkodó azonban csak engedélyezte, de nem rendelte el a nemzeti szí
nek alkalmazását, ebből következően ennek gyakorlati megvalósítása késett 
és számos körülmény függvénye volt. Szemere Bertalan május 5-én javasolta 
a hadügy alá rendelt minden épületen a nemzeti színek alkalmazását.177 Bat
thyány Lajos május 9-én elrendelte Ottingernek, hogy , , . . . minden magyaror
szági és .kapcsolt részeiben létező katonai laktanyákon, épületeken és egyéb 
hadi bárminemű intézeteken az ország méltóságához képest a magyar veres, 
fejér és zöld szín az ország czímerével együtt az eddig divatban levő austriai 
színek és czímerek helyett, haladéktalanul alkalmazását életbe léptesse".178 

Ottinger május 12-i rendelkezése179 hatására a budai főhadparancsnokság 
utasította az illetékességi körébe tartozó hadosztály- és várparancsnokságokat, 

163 OL H3 MEHNI 1848:541. 
169 Magyar Törvénytár, XXI. te., 1. §. 244. o. 
170 Uo. :2 . | . 
171 BpH, 1848. március 29. (798.) 303. o. 
172 Jelenkor, 1848. március 21. (25.) 140. o. 
173 Kumorovitz L. Bernát: A magyar zászló és nemzeti színeink múltja. (II., befejező közleménv.) HK, 1956/1, 

79. o. 
174 Vö. Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. 261—262. o. 
175 BpH, 1848. március 28. (799.) 299. o. 
176 OL H2 Mein 1848:168. 
177 OL H3 MBHNI 1848:118. 
178 Uo. Kiemelés az eredeti szövegben. 
179 A temesvári főhadparancsnokságnak küldött utasítás eredeti példánya megtalálható: HL 1848/49:1/85. Vet-

iemezési száma: ein. 196p. 
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a tüzérdandár-parancsnokságot, a pesti városparancsnokságot, a hadosztálypa
rancsnokságoknak alá nem rendelt valamennyi katonai hatóságot és testüle
tet, valamint a kerületi erődítési igazgatóságot, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket.180 

Néhány nappal később azonban, május 26-án, az előző rendelkezését módo
sító utasítást kellett kiadnia a főhadparancsnokságnak. A bécsi hadügyminisz
térium ugyanis a General Commando e tárgyban hozzá intézett jelentésére181 

kiadott 22-i leiratában akként foglalt állást, hogy nem lehet elutasítani a ma
gyar nemzeti színek és címer alkalmazását a magyar tulajdonnak tekintendő 
katonai épületeken és telepeken, de kivételt képeznek mindazok az épületek, 
amelyek fundus instructusa nem magyar királyi, hanem osztrák császári-ki
rályi, vagy amelyek az utóbbi kategóriába tartozó készleteket tárolnak.182 

Latour arra szólította fel a főhadparancsnokságokat, hogy az elnökség a es. kir-
kincstár képviselőjeként, rendelete szellemében, tegye meg a javaslatát a ma
gyar minisztériumnak. Rendelkezése záró szakaszából következtetve maga sem 
hitte a fentiek megvalósítását, ugyanis e szerint, ha a magyar minisztérium 
nem fogadja el a javaslatot, akkor nem marad más hátra, mint hogy tilta
kozva engedni kell az akaratához állhatatosan ragaszkodó minisztériumnak.185 

A főhadparancsnokság véleménye szerint es. kir. tulajdont képezett, és ennek 
megfelelően nem kellett a nemzeti színekkel ellátni a fegyvertárakat, a tüzér
ségi szertárakat, az élelmezési raktárakat, a ruházati bizottmányok épületeit, a 
bábolnai és a mezőhegyesi katonai méntelepet, valamint az építés alatt álló 
szatmári katonai fiúnevelő intézetet.1&í 

Latour kiegészítő intézkedése sok későbbi bonyodalom forrásává vált. A bu
dai főhadparancsnokság e rendelkezésre hivatkozva tiltakozott a magyar mi
niszterelnökségnél a május 12-i utasítás végrehajtása ellen.185 

A katonai kincstári épületek magyar színekkel való ellátása kérdésének to
vábbi tisztázása már Mészáros hadügyminisztersége idejére esik. A helyzet bo
nyolultságára és az e tárgyban kiadott magyar utasítások végre nem hajtására 
jellemző, hogy még december 4-én is arra kellett Mészárosnak utasítania a bu
dai főhadparancsnokságot, hogy erélyesen intézkedjék a győri kincstári élel
mezési raktárnál a nemzeti színek alkalmazása iránt.186 

A főhadparancsnokság május 18-i utasítása, valamint a Latour módosító ren
delkezésein alapuló május 26-i leirata közötti több mint egy hetes i d őel térésből 
adódóan helyenként olyan kincstári épületeken is megkezdték a végrehajtást, 
amelyeken Latour leirata szerint nem kellett volna. így például átfestették az 
invalidus palota bejárati kapuit és a fegyverszekrényeket, a palota előtt álló, 
kőből épült négy őrházról lefűrészelték a császári sast, az 5. tábori tüzérezred 
kórházáról és a katonai hajózási hivatal épületéről pedig eltávolították a cí
mereket. Az épület homlokzati csúcsaiban és a közepén elhelyezett kősasok el
távolításához és kőből készült magyar címerrel való kicseréléséhez az előbbiek 
művészeti értéke és a kicseréléssel járó magas költség miatt külön utasítást kért 
a rokkantház parancsnoksága.187 

A főhadparancsnokság Latour utasítása alapján úgy rendelkezett, hogy az 
átfestést nemzeti színekre — ha még nem történt meg — nem kell végrehaj
tani, illetőleg, ha a fekete-sárga színeket ezüst színű festékkel lealapozták már,. 

180 HL GC 1848—Q—75/5 Q 2346. 
181 HL GC 1848 ein. 385r. 
182 Uo. A leirat kimenő száma: 1706/MK. 
183 Uo. 
184 HL GC 1848 ein. 385r, 406r.; uo. 1848—Q—75/5 Q 2558. 
185 OL H75 HM Be 1848:54.; HL GC 1848 ein. 406r. 
186 HL GC 1848—Q—75/5 Q 6060. 
187 HL GC 1848—K—79/6 R 4347. 
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az utóbbit kell meghagyni. Az őrházakról, valamint a bejárati kapukról a csá
szári sas és címer eltávolítását tényként tudomásul vette, viszont a művészeti 
értékűnek minősített három nagy kősas eltávolításához és helyettük a magyar 
címer alkalmazásához nem járult hozzá.188 

A régi felségjelek felcserélése a kaszárnyákon és a kincstári épületeken a ma
gyar címerrel és a nemzeti színekkel, valamint ezzel kapcsolatban a kincstári 
katonai épületek vitás tulajdonjogi kérdése — oly sok egyéb kérdéshez ha
sonlóan — nem oldódott meg 1848 tavaszán, hanem áthúzódott Mészáros Lázár 
hadügyminiszteri tevékenységének idejére, és végső megoldást csak az Auszt
riától való teljes szakítás hozott. 

A május 10-i fegyverhasználat okai és következményei 

A budai főhadparancsnokság együttműködése — miként ez az elmondottak
ból kitűnik —, bár sem a MOIB-gal, sem a minisztériummal nem volt mentes 
konfliktusoktól, de a főváros lakossága és a nemzetőrség magatartása is — kü
lönböző okok miatt — nem egyszer erősen a katonaság ellen hangolódott, en
nek ellenére eleddig a legkritikusabb pillanatokban is eredményesen sikerült 
elkerülni a vezénylő tábornok által szintén a legveszélyesebbnek minősített 
fegyveres összeütközést a katonaság és a főváros lakossága között. Az össze
csapás és vérontás lehetőségének a reális veszélyével természetesen — miként 
ez. az Udvari Haditanácshoz intézett jelentéseiből kitűnik189 — számolt Le-
derer, de amikor ennek az aggodalmának hangot adott, sosem szerepelt a ka
tonaság kezdeményező félként, sőt, feladatának tekintette egy esetleges véres 
összeütiközés megakadályozását.190 A forradalom napján kiadott parancsá
ban,191 valamint a hadosztály- és a várparancsnokok számára kibocsátott már
cius 19-i magatartási utasításában192 csak a végső esetben engedélyezte a fegy
verhasználatot, ha a katonaságot támadás éri. Igaz, az utóbbi utasításban sze
repel az a körül nem határolt és kissé megfoghatatlan kitétel is, hogy a katonai 
becsület megmentése is ok lehet a fegyver használatára.193 A katonaság aktív 
fegyveres fellépését csak a köz- és a kincstári épületeken — közöttük a ka
szárnyákon — elhelyezett császári-királyi jelvények, színek és feliratok eltá
volításának követelésekor helyezte kilátásba, mivel azt az uralkodó, a kormány 
és a hadsereg elleni merényletnek, a törvényes rend elleni tüntetésnek tekin
tette. A császári színek inzultálásáért hajlandó volt a legkeményebb összeüt
közést is vállalni.194 Amikor azonban erre mégis sor került — Egerben például 
leverték a toborzó-házról, a főváros középületeiről pedig eltávolították a csá
szári sast —, nem követte a katonaság részéről semmilyen retorzió sem. Az 
összeütközés elkerüléséről vallott nézetét megerősítette az Udvari Haditanács 
is, amikor attól óvta — igaz nem humanitárius meggondolásból, hanem a cse
kély létszám miatt és a régi rendszer fenntartása érdekében —, hogy a kato
naság konfliktusba keveredjék a lakossággal.195 A főváros lakossága által 
egyébként sem közkedvelt és a sajtó által támadott Lederer május első nap
jaira — a nemzetőrség felfegyverzésére szánt fegyverek kiadása körüli kétes 
magatartása, az Eszékre tervezett lőporszállítás kitudódása, a fegyvertár meg-

188 Uo. Hasonlóan komikus helyzetről tett jelentést az egri élelmezési raktár is. (HL GC 1848—Q—75/3 Q 2808.) 
189 HL GC 1848 ein. 141p, 147p. Mindkét jelentést közli Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. Függelék 5. és 6. sz. 277— 

Ž80. o. 
190 HL GC 1848 ein. 147 rJ-
191 HL GC 1848 ein. 79p. 
192 HL GC 1848 ein. 93p. 
193 Uo. 
194 HL GC 1848 ein. 96p. A jelentést közli Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. Függelék 4. sz. 276—277. o. 
195 HL GC 1848 ein. 168p. 
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tekintésének megtagadása, majd az április 27-i vizsgálat során mégis előtalált 
fegyverek miatt — a régi rendszer egyik legnépszerűtleneb'b embereként a ra
dikális ifjúság támadásának a pergőtüzébe került. 

Jogos elégedetlenségük megnyilvánulása volt a — politikai helyesség szem
pontjából erősen vitatható, mindazonáltal inkább ártatlannak tűnő, éretlen 
csínytevésnek minősíthető, semmint a katonaságot provokálni szándékozó — 
május 10-i „macskazene", amely végül is azt eredményezte, hogy az elrejtett 
gyalogság és lovasság fegyverét használva vérző fejjel menekülésre kényszerí
tette a fegyvertelen tüntetőket, és több súlyos sebesült mellett halálos áldoza
tot is követelt.196 

Nehéz magyarázatot találni arra, hogy mi késztette Ledérért erre a súlyos 
következményekkel járható fellépésre, vagy mi játszhatott közre abban, hogy 
felhagyjon az Udvari Haditanácshoz intézett leveleiben felvett „bölcs államférfi" 
pózával. Mentségéül még az sem hozható fel, hogy a március—április havi 
zajló események, a személye ellen irányuló támadás, a jövő bizonytalan kime
netele megviselte a 80. életéve felé közeledő aggastyán idegrendszerét, aminek 
bekövetkeztét igazolni látszik a cs. kir. minisztériumhoz intézett május 3-i fel
terjesztése, amelyben négy heti egészségügyi szabadságot kért.197 

Ésszerűbbnek látszik az a feltételezés, hogy Lederer a személye elleni tünte
tésben a katonaság becsületének a megsértését látta, ám a magyar, illetőleg 
az osztrák hadügyminisztériumhoz intézett május 11-i keltezésű befejezetlen és 
aláíratlan jelentéseiben, amelyekben tudatosan vállalta, hogy a készenlétben 
álló katonasággal ő zavartatta szét a tüntetőket, nyoma sincs a katonai becsü
let megvédésének, hanem csupán a személyét érő inzultus szerepel tettének 
okaként.198 

A vérengzés kiváltotta tömeges felháborodás hatására István nádor kénytelen 
volt elrendelni a katonaság tettének kivizsgálását. A vizsgálat egyértelműen 
Lederer bűnösségének bebizonyosodását eredményezte volna, ezért a nádor a 
vegyes bizottság tényleges munkájának megkezdése előtt magához hívatta a 
vezénylő tábornokot, aki ezt követően — minden bizonnyal a nádor tanácsára 
— késedelem nélkül elhagyta a fővárost. Távozását rövid levélben hozta a ma
gyar hadügyminisztérium tudomására, okként azt hozva fel. hogy néhány do
log megtekintése céljából Komáromba utazott, és egyúttal azt is jelentette, 
hogy a csapatok feletti parancsnokságot ideiglenesen átruházta Boineburg altá-
bornagyra.199 

A két minisztériumnak címzett, hivatkozott jelentéseket már Boineburg altá
bornagy továbbította május 11-én a rendeltetési helyükre, az elutazását közlő 
rövid jelentését pedig csak május 13-án találták meg az eltávozott vezénylő 
tábornok papírjai között, azok rendezése során.200 Levelében Boineburg egy
úttal azt is jelentette a magyar hadügyminisztériumnak, hogy átvette Lederer-

196 A május 10-i vérengzésre, annak előzményeire és következményeire, valamint, az esetet követő vizsgálatra 
vonatkozóan lásd Urban Aladár: i. m. HK, 1968/1. 71—92. o. 

197 HL GC ein. 341p. Az irat hiányzik. A kért négyheti szabadságot május 12-én engedélyezte Ferdinánd. (0LH3 
MEHNI 1848:213.; no. H75 HM Be 1848:22.; HL GC 1848. ein. 379p.) 

198 HL GC 1848 ein. 363p. A magyar minisztériumhoz intézett — sorrendben feltehetően a második, és befejezet
lennek tűnő — jelentésében a következőket írta. ,,In der vergangenen Nacht haben einige übelwollende Ruhestörer, 
die sich bereits seit einigen Tagen mit solchen Umtrieben beschäftigen, beabsichtiget, mir eine sogenannte Katzen
musik zu bringen, welche ich jedoch im Beginn durch die vorhandene Militair Bereitschaft auseinandertreiben Hess." 
Az osztrák hadügyminisztériumnak címzett — sorrendben feltehetően az első, aláírás nélküli — jelentésében pedig 
ez áll: „Da von der polit. Behörde gar nichts geschah, diesen Skandal zu hindern, so liess ich eine halbe Compag. 
Kürass. in der Nähe in Bereitschaft halten um mich sonach selbst gegen die mir zugedachte Insulte zu schützen." 

199 TJo. Feltehető, hogy Lederer nem tekintette véglegesnek a távozását, amit a parancsnokság ideiglenes átadása 
és a jelentésben használt kifejezés:,,... habe ich mich dahin verhauset . . ." mellett az is bizonyítani látszik, hogy csak 
néhány napi komáromi tartózkodása után utazott tovább Bécsbe, amikor ottléte kitudódott. Vö.: Darstellung der 
Ereignisse und des Verfahrens, wodurch der k. k. Feldmarschall-Lieutenant von Mertz vorhin Commandant 
der Festung Comorn m Ungarn, zu Wien kassirt worden ist. Aus dessen,nachgelassenen Papieren zusammengestellt. 
Als Manuscript gedruckt Frankfurt a. M. 1860. 16—17. o.; Szinnyei.József: Komárom 1848—49-ben. Naplójegyzetek. 
Bp., 1887. 6—7. o. 
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tői a főhadparancsnokság szolgálati teendőinek az irányítását,201 de a minisz
tertanács is, május 11-i ülésének határozata alapján, őt bízta meg a katonaság 
ügyeinek ideiglenes vezetésével.202 

A Zoltán János államtitkár elnökletével és Nyáry Pál részvételével működő 
• vegyes bizottság május 18-án befejezte a munkáját: tisztázta a vérengzés kö
rülményeit és kiderítette a felelősök személyét is. Nem hallgatva el Lederer, 
és némiképpen segédtisztje, Zedtwitz őrnagy felelősségét,203 közvetlen részes
ként Lippe gránátos és Cerini vasas főhadnagyokat nevezte meg. A Batthyány 
Lajosnak benyújtott, majd az igazságügyminisztérium révén a hadügyminiszté
riumhoz került jegyzőkönyvet és vizsgálati iratokat204 a hivatalát időközben 
átvett Mészáros Lázár május 29-én küldte meg a főhadparancsnokságnak, hogy 
a vádlott katonák ellen az 1723:11. te. 14. és az 1848:23. te. 2. paragrafusa 
alapján indítsa meg a törvényes eljárást.205 Woit hadbíró azonban az elrendelt 
eljárás megindítása helyett, arra hivatkozva, hogy a vádlott tisztek nem tar
toznak a főhadparancsnokság bírói hatáskörébe, hanem a cs. kir. általános ka
tonai fellebbviteli bíróság illetékes a vizsgálat lefolytatására, amiért a vizsgá
lati iratok német nyelvre fordítása szükséges, június 6-án — megfelelő fordí
tók hiányában — a magyar hadügyminisztérium intézkedését kérte az ügy
ben.206 Mészáros Lázár a magyar és a német nyelvben egyaránt jártas szak
emberek biztosítása után a főhadparancsnokság feladatává tette a szükséges 
iratok lefordítását.207 Az így lefordított vizsgálati iratokat a főhadparancsnok
ság augusztus 3-án terjesztette fel Bécsbe a k. k. allgemeine Militair Appella
tions und Criminal Obergericht-nek, kérve, hogy a három vádlott, báró Lederer 
Ignác lovassági tábornok, Georg Freiherr von der Lippe Wintrupp és Leopold 
Cerini di Monte-Varchi főhadnagyok ellen lefolytatott vizsgálat eredményéről 
tájékoztassák a magyar hadügyminisztériumot.208 

200 HL GC 1848 ein. 363 p. Lederer távozását bejelentő eredeti levele a GC irattárában maradt. A május 11-i mi
nisztertanács megalapítása, miszerint Lederer „...Bécsbe távozott, a nélkül, hogy az iránt az illető miniszternek jelen
tést tett volna..." (Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 93—94. o. [LI. A.]), nyilván azon alapszik, hogy mind a május 10-i 
eseményeket tartalmazó, mind az eltávozását közlő jelentését a minisztertanács ülése után kapta csak meg az illetékes 
minisztérium. 

201 OL H3 MEHNI 1848:280; HL GC 1848 ein. 363p. Moritz Freiherr Boineburg von Lengsfeld 1788-ban született 
aweimarinagyhercegségben.1813-ban állt osztrák szolgálatba őrnagyi rendfokozattal. 1842. január 10-től altábornagy, 
beosztása hadosztályparancsnok Budán. (HL GC 1845 ein. 293p. National und Dienstbeschreibung.) Lederer távozása 
után csak rövid ideig volt ideiglenes vezénylő tábornok Budán. Ferdinánd a július 17-i legfelsőbb elhatározásával el
rendelte, hogy Boineburg és Legedits altábornagyok cseréljék fel egymással a budai, illetőleg a lembergi szolgálati 
helyüket. Boineburg július 30-án az ideiglenes vezetést Móga altábornagynak, a Spanoghe altábornagy nyugalomba 
vonulása után kinevezett pesti hadosztályparancsnoknak adta át. (HL GC 1848 ein. 506p.) Legedits altábornagy isme
retlen okok miatt nem érkezett Budára, és így mindaddig Móga vitte ideiglenesen az ügyeket, amíg a július 7-én a 
budai főhadparancsnokká kinevezett volt péterváradi főhadparancsnok és királyi biztos, hrabovai báró Hrabovszky 
János altábornagy szeptember 8-án át nem vette a budai főhadparancsnokság vezetését. (HL GC 1848 ein. 5C7p.) 
Szeremlei szerint (i. m. I. 87—88. o.) Boineburg négy hónapig látta el a hivatását a bécsi hadügyminisztérium teljes 
megelégedésére, és a magyar kormány kívánságára szeptember elején mozdították el az állásából. 

Megemlítésre kívánkozik, hogy a korabeli sajtó, a hivatalos iratok nagy része és az irodalom írásmódjával ellentét
ben a szolgálati leírásokban nem Boyneburg, hanem Boineburg szerepel, és ő is így írta alá a nevét. 

202 A minisztertanács határozatát közliPap Dénes: Okmánytár ..., I. 93—94. o. (LI. A.) 
203 Bár Zedtwitzet nem sorolta a bizottság a vádlottak közé, mégis lehetséges, hogy ez az esemény is közrejátszott 

abban, hogy nem sokkal később, júniusban, Bécsbe vezényelték — ekkor már alezredesi rendfokozatban — szolgálat
tételre a cs. kir. hadügyminisztériumhoz, és az új segédtiszt addigi adlátusa, Arbter Ignác százados lett. (HL GC 
1848 ein. 495p.) 

204 Vö. Urbán Aladár: i. m. HK, 1908/1. 88. o. 
205 HL GC 1848—T—221 T 1177. Az irat kimenő száma 485/h. ü. A bizottság jelentése, a jegyzőkönyv, a vizsgálati 

anyag, valamint az ügyhöz kapcsolódó egyéb iratok ma a HL III . Armee und Landes General Commando 1858^1/2— 
19—17 jelzetű rotulusában találhatók. 

206 Uo. 
207 HL GC 1848—T3—221/2—3—4 T 1328,1335,1388. Az iratok kimenő számai: 1010/h. ü., 1060/h. ü., 1266/h. ü. 
208 HL GC 1848—T3—221/5 T 1621. A felterjesztéshez mellékelték a vegyes bizottság Batthyány Lajos minisz

terelnökhöz benyújtott május 21-i keltezésű jelentését és a 38 oldalas magyar nyelvű jegyzőkönyvnek eredeti példá
nyát, valamint mindkettőnek német nyelvű fordítását, továbbá a jegyzőkönyvhöz csatolt 85 eredeti tanúvallomást és 
azok fordításait. (Közöttük a 3. számú Berezel Mór és Hajnik Pál jelentése, a 12. pedig Meingasser ezredorvos és Flór 
Ferenc városi főorvos-kórházigazgató látlelete a sebesültekről.) A mellékletként felküldött eredeti oklevelek száma 87. 

A bizottságnak a miniszterelnökhöz intézett jelentését közli Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 104—107. o. (LIL), a 
vizsgálatról pedig — i. m. I. 94—104. o. (LI. B. a—d.) — a PH tudósításait vette át. Pap Dénesnél a jegyzőkönyv 
33 lapnyi és a csatolt oklevelek száma 88; Urbán Aladár (HK, 1968/1. 88. o.) 39 oldalas jegyzőkönyvről és 88 oklevélről 
tesz említést. Az eredeti jelentésben a jegyzőkönyv terjedelme javított: feltehetően 39-et korrigáltak — helyesen — 
38-ra; a csatolt oklevelek száma pedig valóban 88. A hátlapon viszont 89 csatolvány szerepel, ami minden bizonnyal 
abból adódik, hogy a 87 eredetihez hozzávették a jelentés és a jegyzőkönyv német fordítását is. 
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A sok izgalmat okozó és a kormányt válságos helyzetbe hozó209 ügy ezzel 
lényegében le is zárult. Bécsben Ledérért a felelősségre vonás helyett „kitűnő 
szolgálata méltánylásául" tábornaggyá nevezték ki és nyugdíjazták,210 de a két 
vádlott főhadnagy elleni eljárásról sincsenek ismereteink. 

A brutális vérengzés bebizonyította, hogy a Ledererrel szembeni ellenszenv
nek és a sajtó támadásának reális alapja volt. De rámutatott arra is — egye
bek között —, hogy a kormány vajmi kevéssé ura a helyzetnek, hogy a kato
naság a május 7-i kabinetrendelet ellenére is függetlenítheti magát az uralko
dó által kinevezett, legálisan működő kormánytól, és annak tudta nélkül fegy
verét használhatja fegyvertelen tüntetők ellen. Igaz, hogy a királyi leiratot csak 
május 12-én juttatta el Latour Budára a főhadparancsnokságnak, ez azonban 
más forrásból is ismertté válhatott számára, ugyanis a Pesti Hírlapban május 
10-én félhivatalos közlemény formájában megjelent.211 

De ha elfogadnánk is azt a feltételezést, hogy Lederer semmilyen forrásból 
sem szerzett tudomást a május 7-i királyi leirat tartalmáról, mindenképpen 
hallatlan dolog, hogy a felelős magyar kormány tudta és engedélye nélkül 
fegyvert alkalmazott; tette egyértelműen példátlan önkényeskedésnek és a fegy
veres hatalommal való visszaélésnek minősül. Azt is valószínűsítette továbbá 
a katonaság május 10-i fellépése, hogy engedelmességre szorítása a május 7-i 
királyi leirat ellenére sem lesz könnyű dolog, sok gondot fog jelenteni a jövő
ben is, és alakulása a mindenkori erőviszonyoktól függ. 

Minden bizonnyal a május 10-ihez hasonló esetek elkerülése céljából adta ki 
Batthyány utasítására május 15-én a magyar hadügyminisztérium a rendelke
zését, hogy semmilyen nyugtalanság esetén sem szabad a katonaságnak köz
beavatkoznia mindaddig, amíg ezt a polgári hatóságok nem kérik.212 

Lederer szökése és a vizsgálat befejezése után átmenetileg szélcsendesebb 
időszak állott be a minisztérium és a főhadparancsnokság közötti viszonyban, 
ami nem annyira az új vezénylő tábornok megbízatásának ideiglenességében, 
vagy esetleg annak lojálisabb magatartásában keresendő, de nem tekinthető 
csupán a május 10-i vérengzést követő felháborodás és a hivatalosan elrendelt 
vizsgálat törvényszerűen kiváltott hatásának sem, hanem inkább azzal ma
gyarázható, hogy az ezekben a napokban a kormány által elrendelt különböző 
katonai jellegű intézkedések jelentős része — a szerb veszély hírére elrendelt 
honvédtoborzás, a délvidéki várak háborús készenlétbe helyezése, vagy a szé
kely katonaság kiindítása — túlnőtt a budai főhadparancsnokság hatáskörén. 

* 
A kormány hadügyminiszter nélküli tevékenységének az egy hónapot alig 

néhány nappal meghaladó időszaka eseményekben gazdag volt. A közös ügyek 
— közöttük a hadügy — megnyugtató tisztázása hiányában ellentétes magyar 
és osztrák érdekek ütköztek egymással, amelyek nézeteltéréseket váltottak ki 
és meggátoltak, hogy a magyar minisztérium és a régi hadszervezetet képviselő 
magyarországi katonai főhatóságok között zavartalan, a minisztérium pozí
cióját s az új rendszert erősítő együttműködés alakuljon ki. Az első nézetel
térések szinte a forradalom másnapján alakultak ki a budai főhadparancsnok
ság és a közrend fenntartására a fővárosba küldött Miniszteri Országos Ideig-

209 A kormány súlyos helyzetére vonatkozóan lásd Urban Aladár.: A nagy év sodrában. Tíz válságos nap a Bat-
fchyány-kormánv történetéből. 90—159. o. 

210 OL H75 HM Be 1848:2114.; Spiro, György: i. m. 049. o. 
211 Vö. Urban Aladár: i. m. HK, 1908/1. 70. o. A nádor már a május 9-i minisztertanácsi ülésen ismertette a királyi 

leiratot és még ugyanazon a napon másolatban eljuttatta Batthyány Lajosnak. (OL H5 Mtjgvk 1848. május 9. KLÖM 
XII . 114—115. [97.1; uo. H2 Mein 1848:195/E.) 

212 OL H3 MEHNI 1848:151.; HL GC 1848 ein. 382p. Az irat hiányzik. 

— 70 — 



lenes Bizottmány között. E nézeteltérések területe azonban viszonylag szűk 
volt; a két hatóság együttműködésére az ideiglenesség és a várakozás volt a 
jellemző. A helyzet ilyen vagy olyan, számára kedvező alakulását mindkét fél 
a jövőtől várta. Ebből következően a nagyobb jelentőségű vitás kérdések lezá
ratlanok maradtak és áthúzódtak a minisztérium tényleges tevékenységének 
idejére. A király által kinevezett hadügyminisztert nélkülöző kormány tevé-
kenysége"lcezdeti szakaszában — a hadügy kérdésében kifejtett határozott in
tézkedései következtében — a MOIB idejéről áthúzódó vitás ügyek mellett 
újabb feszültségek keletkeztek, amelyek tovább élezték a helyzetet. A kormány 
határozott politikája eredményeként és ennek az időszaknak a sikereként köny
velhető el a május 7-i királyi leirat, amely a magyar minisztérium iránti en
gedelmességre kötelezte a főhadparancsnokságokat. Ez a rendelet — habár a 
benne foglaltak érvényesítése továbbra is változatlanul gondot okozott — leg
alább elvben lehetetlenné tette egy időre, hogy a főhadparancsnokságok ellen
szegülésének legális látszata legyen, és megakadályozta azt, hogy a bécsi had
ügyminiszter nyíltan, a magyar hadügyminiszter megkerülésével, közvetlenül in
tézkedjék Magyarországon katonai kérdésekben. A katonai vérengzés és kö
vetkezményei ugyan súlyosbították a helyzetet, de Lederer szökése, majd a 
válság leküzdése után a reakció pozíciói átmenetileg gyengültek, az erőviszo
nyok némileg megváltoztak, és ezáltal a kormány stabilitása növekedett. A ve
zénylő tábornok távozásával a régi rendszer egyik oszlopos tagját veszítette el, 
aki a jelek szerint a katonaság és vezénylő tábornok társai előtt tekintélynek 
számított és meghatározó szerepet töltött be. 

A május 23-án hivatalba lépő Mészáros Lázár tehát látszatra kedvezőbb kö
rülmények között tudta megkezdeni és folytatni a munkáját. Ez azonban csak 
látszat volt. Az osztrák hadügyminisztérium és a Magyarország területén levő 
főhadparancsnokságok, ha kezdetben burkoltan is, de változatlanul gátolták 
Mészárost abban, hogy a magyar hadügyminisztérium felelős gazdája legyen 
az országban levő katonaságnak, és az ellenállásuk olyan mértékben növeke
dett, amilyen mértékben Ausztria számára kedvezően alakult az itáliai had
színtéren a helyzet. Nem járt sikerrel Mészárosnak az a törekvése, hogy a fő
hadparancsnokságokat maga mellé állítsa:, pedig a május 25-i első hadsereg
parancsában az „.. .akarat j okról és készségekről ismeretes főhadikormány[ok]-
ban és a többi hadi hivatalokban..." vélte azokat a „biztosítékokat" megtalál
ni, amelyek „ . . . hazánk boldogságát és általa az összes birodalom javát seré
nyen előmozdítani képesek .. ,"213 Vonatkozik az előbbi megállapítás a Lederer 
örökébe lépő Hrabovszky János budai vezénylő tábornokra is, aki kinevezése 
után a tilalom ellenére is mindvégig titkos kapcsolatban állott Latourral,214 

és a magyar hadügyminisztériumot szinte kioktatta, hogy az érvényben levő 
szolgálati előírások értelmében a főhadparancsnokság területén levő csapatok 
neki vannak alárendelve és a részletintézkedések megtétele az ő hatáskörébe 
tartozik. Amikor pedig a minisztérium mégis közvetlenül rendelt el valamit, 
megtiltotta annak ő általa kiadott parancs nélküli végrehajtását.215 

Miként a többit, a budai főhadparancsnokságot sem sikerült a kormánynak 
hadügyi politikája szolgálatába állítania és utasításai megbízható végrehajtó
jává változtatnia, ami végül is 1848 őszén-telén a feloszlatásához vezetett. 
A Mészáros Lázár megérkezésétől a főhadparancsnokság felszámolásáig terje
dő időszak azonban már túllépi a jelen tanulmány kereteit. 

213 OL H75 HM Kf 1848:7. A bánsági főhadparancsnokságnak küldött hadseregparancs megtalálható : HL 1848/49 : 
1/446. 

214 HL 1848/49: 2/62., 2/83., 2/90., 2/160. 
215 HL GC 1848 ein. 556p., 557p., 560p., 562p., 578p., 586p. 
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Якаб Бём 
ВЕНГЕРСКОЕ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ ВЕСНОЙ 1848 ГОДА 

с 16 апреля до 23 мая 1848 года 
Резюме 

Настоящая статья является продолжением публикации, напечатанной с аналогичным на
званием в журнале Нас11дг(:ёпе1гт Кбхктёпуек № 2 за 1976 год. Автор рассматривает вопрос 
о том, какие отношения сложились между венгерским министерством и находившимся в Буде 
главнокомандованием, поддерживаемым австрийской военной организацией, в период с мо
мента прибытия правительства в столицу до фактического принятия дел военным министром,, 
назначенным правительством- В статье анализируются первые военные распоряжения пра
вительства, влияние изданных указаний и их последствия. Автор характеризует усилия вен
герского правительства, направленные на устранение вмешательства австрийского военного 
министерства, на возвращени венгерских военнослужащих на родину. В статье анализируется 
препятствовавшее осуществлению военной политики венгерского правительства столкнове
ние противоречивых интересов по вопросам принятия присяги хонведами, снабжения армии, 
принадлежности военного казенного имущества, вывешивания на военных ведомствах венгер
ского герба и флагов, эти противоречия имели место и в распоряжениях, направленных на 
упрочение положения военного дела. В статье рассматривается королевский рескрипт от 
7 мая 1848 года, изданный в результате решительной политики венгерского правительства 
в области военного дела, который можно рассматривать как свидетельство её успеха, ибо в 
нем король предписывает главнокомандованию подчиняться венгерскому министерству. 

В заключение автор останавливается на причинах и следствиях кровопролития 10 мая, 
дезертирства генерала Игнаца Ледерера, командовавшего в Буде, статья завершается краткой 
оценкой периода 16 апреля—23 мая 1848 года. 

Jakab Böhm 
DAS GENERALKOMMANDO IN UNGARN IM FRÜHLING 1848 

zwischen dem 16. April und dem 23. Mai 1848. 
Resümee 

Diese Studie ist die Fortsetzung der in der Zeitschrift „Hadtörténelmi Közle
mények" No. 1976/2, unter ähnlichem Titel veröffentlichten Abhandlung und sie 
prüft die Frage, was für eine Beziehung zwischen dem ungarischen Ministerium 
und dem aus dem österreichischen Heeresorganisation in Buda übergebliebene 
Generalkommando im Zeitabschnitt zwischen der Ankunft der Regierung in die 
Hauptstadt und der tatsächlichen Amtsantritt des ernannten Kriegsministers zu
stande kam. Der Verfasser analysiert die erste kriegsangelegenheitliche Maßnah
men der Regierung, und die Auswirkung der erlassenen Bestimmungen und ihre 
Folgen. Er erörtert die Anstrengungen der ungarischen Regierung zur Behebung 
der Einmischung des österreichischen Kriegsministeriums und zur Heimkehr der 
ungarischen Armee. Er legt dar, welche gegensätzliche Interessen, die die Ver
wirklichung der Kriegspolitik der ungarischen Regierung hinderten, in den zur 
Befestigung der Kriegslage getroffenen Maßnahmen — in den Fragen der Beei
digung der Armee auf die Verfassung, der Versorgung der Armee und der Zu
gehörigkeit der militärischen Güter, der Verwendung des ungarischen Wappens 
und der Landesfarben auf den Gebäuden des Militärs — aufeinander gestoßen 
haben. Der Verfasser befaßt sich mit dem königlichen Erlaß vom 7. Mai der die 
Generalkommandos zum Gehorsam dem ungarischen Ministerium gegenüber ver
pflichtete und welche der festen Politik der ungarischen Regierung zu verdanken 
und als einen Erfolg dieser Zéitperiode zu verbuchen ist. 

Am Ende seiner Studie erörtert der Verfasser die Ursachen und die Folgen des 
militärischen Gemetzels am 10. Mai, die Flucht von Ignaz Lederer, kommandieren
der General von Buda und schließt seine Abhandlung mit der kurze Wertung des 
Zeitabschnitts zwischen dem 16. April und dem 23. Mai 1848. 
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