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A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÖRIZETÉBEN LEVŐ CS. KIR. EREDETŰ 
FONDOK AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC, 

ILLETŐLEG AZ ABSZOLUTIZMUS IDEJÉBŐL 

A szabadságharc és a kiegyezés közötti időszak iratait három egység keretei 
között őrzi és kezeli a Hadtörténelmi Levéltár. 

Az első egység, az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc iratai elnevezé
sű gyűjtemény,1 zömében azoknak a magyar és osztrák — hadseregfőparancs
nokságtól hadosztályokig terjedő — alakulatoknak hadművelet i okmányai t tar
talmazza eredeti iratok vagy később készült másolatok formájában, amelyek a 
szabadságharc leverését követően a bécsi Kriegsarchiv őrizetébe kerültek, és 
csak a Baden bei Wienben kötött levéltári egyezmény értelmében adták át 
őket az egykori m. kir. Hadi Levéltárnak. Nem foglalja azonban magában az 
osztrák hadseregfőparancsnokság különböző osztályai és az Armee General 
Commando iratait , amelyek a szabadságharc leverését követő hadseregszerve
zés nyomán, vagy egyéb polgári közigazgatási szervezés eredményeképpen 
a Magyarország területén felállított cs. kir. III. hadseregparancsnokság, ille
tőleg a Landes Militär Commando, vagy valamely magyarországi kormányszerv 
kezelésébe mentek át, és a fondok nagy részét nem szállították Bécsbe. Szint
úgy nem foglalja magában a Kossuth által 1848 végén megszüntetet t General 
Commando für Ungarn iratait sem. 

A második, az egykori m. kir. Hadi Levéltár által „Abszolutizmuskori i ra tok" 
elnevezésseľ felállított egységben főként a cs. kir. III. hadseregparancsnokság 
nem katonai osztályai, kerületi parancsnokságok, katonai törvényszékek és kü
lönböző fondképzők zömében igazságügyi i ratai találhatók. A fondok jelentős 
része a Baden bei Wienben kötött levéltári egyezmény értelmében került a Ha
di Levéltárba. 

A harmadik nagy egységben, a Magyarországi Főhadparancsnokság2 levél
tárában találhatók a cs. kir. III. hadseregparancsnokság katonai osztályai, az 
Armee General Commando, a Landes Militär Commando hagyományos — ka
tonai, politikai, gazdasági, élelmezési, igazságügyi — osztályai, valamint az 
újonnan szervezett egészségügyi, vezérkari és építésügyi osztályok iratai. 

Az e csoportban feltüntetett szervek egy része — ellentétben a második cso
port fondképzőivel — nemcsak az abszolutizmus idején működött , hanem rész
ben a szabadságharc kitörése előtt és a kiegyezés u tán is. 

Mivel az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc iratai elnevezésű fondon 
kívül mind a cs. kir. hadsereg-főparancsnokság, mind a General Commando für 
Ungarn, de egyéb kisebb fondok iratai is sok adatot tar ta lmaznak a szabadság
harc idejére is, nem látszott érdektelennek a korszak katonai történetével fog
lalkozók figyelmének felhívása céljából közülük a jelentősebbnek ítélteket ki
emelni. 

Militär- und Politische Central Commission, Unter suchung s Commission 

A magyarországi forradalom felszámolására teljhatalommal felruházott Win-
disch-Grätz herceg a főváros elfoglalása u tán elrendelte á Militär- und Poli-

1 Ismertetése a Levéltári Szemle 1974/i. számában jelent meg. 
2 Iratairól a Levéltári Szemle 1969,3. számában jelent meg ismertetés. 
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Kossuth levele Halassy, Komárom megyei kormánybiztoshoz 
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tische Central-Commission — katonai és politikai központi bizottmány — fel
állítását. A cs. kir. pesti katonai kerületi parancsnokságnak a rendelkezést is
mertető január 14-i közleménye abban jelölte meg az új szerv feladatát, 
, , . . . hogy azon egyéneknek, kik a magyar pártütési mozgalmaknál vagy sem
mi vagy csak kisebb mértékben részt vettek, igazoltatásukra alkalom nyújtas-
sék."3 

. A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében van az Untersuchungs Commission'' 
1849-ből származó 4 csomónyi iratanyaga. Ebben megtalálhatók a vizsgálati 
iratok a különböző cs. kir. hivatalok — így a budai General Commando, a tá
bori hadi.iroda, a helyőrségi hadbíróság, az élelmezési raktár, az óbudai ruhá
zati bizottmány stb. — hivatalnokairól, akik a forradalom idején is teljesítet
tek szolgálatot. Megtalálhatók továbbá különböző katonai egységek — így egye
bek mellett a 2., 16., 19., 23., 32., 33., 34., 39., 52., 60., 61., 62. gyalogezred, az 
1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 12. huszárezred, az 5. tüzérezred, — tisztjei és altisztjei, a 
nemzetőrséghez önként beállt tisztek, továbbá a Pesten, Győrött, Tatán, Veszp
rémben, Székesfehérvárott lakó nyugállományú, illetőleg a honvédseregnél 
szolgálatot teljesítő, különböző okok miatt visszamaradt tisztek vizsgálati ira
tai és igazoló jelentései. A tisztek vizsgálati ügyei közül kiemelkednek a Lázár 
György volt honvédtábornokra és Wiedersperg Alajos honvédőrnagyra vonat
kozó iratok.5 

Abból a tényből, hogy olyan egykori cs. kir. tisztek ellen folytattak eljárást, 
akik a honvédségnél is teljesítettek szolgálatot, természetszerűleg következik, 
hogy sok magyar eredetű irat is található az anyagukban. Ezek zöme útlevél, 
kinevezési okmány, nyílt rendelet, vagy valamilyen parancs. Említést érdemel 
közülük Kossuth Lajos 1848. december 29-én Halassy Ede Komárom megyei el
ső alispánhoz intézett levele, amelyben a népfelkelés kiállítására adott utasí
tást.6 

Ugyanitt található Batthyány Lajos 1848. szeptember 15-i levele, amelyben 
Komárom megye kormánybiztosának nevezte ki-Halassy t és arra hívta fel, 
hogy tegyen eleget a népfelkelés és a honvédsereg szaporítása érdekében el
rendelt toborzási utasításnak. 

A sort Szemere Bertalan 1848. szeptember 12-i levele zárja le, melyben elis
merését fejezte ki a hazának tett szolgálatáért. 

Vladár Ferencnek, a nádor huszárok főhadnagyának vizsgálati iratai között 
szintén található egy Kossuthtól származó utasítás 1849. január 10-i kelte
zéssel, amelyben arra szólítja fel nevezettet, hogy küldjön pontos kimutatást a 
század létszámáról és felszereléséről.7 

Említésre méltó még Czuczor Gergely vizsgálati anyaga, akit a Riadó című 
verséért8 6 évi, vassal szigorított várfogságra ítéltek.9 

A cs. kir. pesti katonai törvényszék felállításakor és működése megkezdése
kor a katonai központi bizottmány vizsgálati iratai a katonai törvényszékhez 
kerültek, majd ennek megszüntetésekor az 1855. január 6-i 15/134 J számú rende
let alapján a Militär- und Civil Gouvernement-nek adták át azokat. 

3 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL), abszolutizmuskori iratok (a továbbiakban 
— absz. kori iratok), Militär- und Politische Central-Commission (a továbbiakban — MuPCC), 3/1. 

4 A MuPCC másik osztályának, a Politische Sectionnak az iratai az Országos Levéltárban 
vannak. (Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori levéltár, 166—168. o.) 

5 HL absz. kori iratok, MuPCC 5/10., 196. sz. 
6 HL absz. kori iratok, MuPCC 10/71., 5S2. sz. 
Kossuth utasítása nem szerepel KLÖM XIII. kötetében, mivel az iratok gyűjtésekor e fond 

átnézésére — a várható kétes eredmény miatt — nem kerülhetett sor. 
7 HL absz. kori iratok, MuPCC 10/127. KLÖM XIV. kötetében nem szerepel. 
8 Megjelent: Kossuth Hírlapja, 1848. december 21., 149. sz. 
9 HL absz. kori iratok, MuPCC 5/62., 248. sz. 
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K. k. III. Armee Commando für Ungarn und Siebenbürgen, Polizei Section 

Az ország alkotmányának, közigazgatásának és jogrendszerének megszünte
téséből, valamint a bevezetett ostromállapotból egyenesen következett az, hogy 
a hatalmat ténylegesen gyakorló hadseregparancsnokságon a katonai osztá
lyok mellett ideiglenes jelleggel új, a nem katonai ügyek intézésére szolgáló 
osztályok jöjjenek létre. így került felállításra 1849 nyarán a rendőri osztály 
(Polizei Section) és a polgári osztály10 (Civil Section), az igazságügyi osztály 
(Justiz Section) pedig már korábban, 1848 novemberében, Windisch-Grätz fő
parancsnoksága alatt kezdte meg a működését. 

A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében van a polgári és az igazságügyi osz
tály teljes iratanyaga, a rendőri osztálynak pedig a titkosan kezelt, illetőleg a 
Normale megjelöléssel ellátott iratai.11 Keletkezési idejük 1850—1851 (1852-
ből csak néhány darab van), mennyiségük 7 csomó. 

A rendőri osztály titkos iratai tartalmi szempontból igen összetettek. Itt ta
lálhatók meg a katonai kerületi parancsnokok összefoglaló hangulat jelentései. 
Jelentős mennyiséget tesznek ki a különböző személyek, testületek és pártok 
tevékenységére vonatkozó vizsgálatok, nyomozati anyagok, tanúkihallgatási 
jegyzőkönyvek, igazoló írások, feljelentések és egyéb műfajú iratok. Közöttük 
vannak például a Magyar Tudós Társaság tagjainak a forradalom alatt kifej
tett politikai tevékenységére —, az ókonzervatív, illetőleg a forradalmi párt 
politikai állásfoglalására és terveire —, vagy különböző személyekre — köztük 
Brace L. Charles amerikai teológusra, Deák Ferencre, Egressy Gáborra, Gaspa-
rich Kilitre és társaira, Lővei Klárára, Madarász Lászlóra, a román forradalmár 
Rosetti Konstantinnal kapcsolatban álló Rosenthal Konstantin festőre, Smith 
Róbert angol prédikátorra, Teleki Blankára, Toldy Ferencre és másokra — 
vonatkozó iratok. 

Számos irat témája különböző diplomáciai hírek, az emigráció tevékenysége 
és kapcsolattartása az országgal, a függetlenségi szervezkedések felgöngyölítése, 
a vélhetően az emigrációval kapcsolatot tartó, vagy gyanús idegenek ellenőr
zése, házkutatások eredményei, a Kossuth-család magatartása, a korona és a 
koronázási jelvények utáni nyomozás stb. 

Sok irat foglalkozik az európai forradalmi párt és az emigrációk tevékeny
ségével, közöttük egy 24 oldalas emlékirat, amelyet sok leiratai egyikéhez mel
lékelt Bach Sándor belügyminiszter.12 

Ugyancsak sok irat foglalkozik titkos társaságok — szekták, bibliatársaságok, 
szabadkőműves páholyok, klubok —, illetőleg tagjaik tevékenységének tisztá
zásával. Közülük több arról tanúskodik, hogy a szocializmus eszméi — főként 
Cabet és Fourier tanai — különböző utakon és módokon Magyarországon is kö
vetőkre találtak, és ha szűk körben is, de kezdtek terjedni, s propagandaanyag 
is bejutott az országba. Néha teljesen ártatlan és naiv, vallási jellegű összejö
veteleket is szocialista-kommunista szervezkedések közé soroltak. Hogy a szo
cialista tanokkal szembeni félelem nem volt azonban alaptalan, azt a többi kö-

10 Vö, : Sashegyi Oszkár: i. m. 186. o. 
11 A polgári osztály iratai az Országos Levéltárral kötött csereegyezmény keretében kerültek 

1952-ben a Hadtörténelmi Levéltár birtokába. 
A rendőri osztály iratainak és segédleteinek egyesítésére sajnálatos módon nem került ekkor 

sor. Jelenleg a titkos iratok négy segédlettel a Hadtörténelmi Levéltár őrizetében vannak, egy 
csomónyi titkosrendőri jelentés, három darab iktatókönyv és egy darab mutató, valamint az 
általános iratok és segédkönyvek pedig az Országos Levéltár kezelésében. (Vö. : Sashegyi 
Oszkár: i. m. 187—190. o.) 

12 HL absz. kori iratok, III. Armee Commando für Ungarn und Siebenbürgen, Polizei Section 
(a továbbiakban — III. AC, Pz. S.) 1850: 1030/res. 

Magyarországi vonatkozásban — hivatalosan — talán ebben az emlékiratban és Geringernek 
Podolskyhoz, a rendőri osztály vezetőjéhez küldött egy leiratában találkozhatunk először Marx 
és Engels nevével. 
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zött egy „Vörös Párt" aláírással ellátott, Egerben kiragasztott forradalmi szel
lemű plakát is igazolja. Szövege arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy nem 
külső fegyveres erőtől kell várni a zsarnokság megbuktatását, hanem önerőből 
kell azt szétzúzni. Közeleg a perc — int a felhívás —, amikor a hatalom a nép 
kezébe megy át, és azt tőle soha senki sem ragadhatja el.13 

A sok hivatalos átirat, leirat és felirat mellett a házkutatások során lefog
lalt, különböző személyektől származó levelek vagy egyéb értékek is találhatók 
az anyagban. így például egy ceruzarajz Vasváry Pálról,14 Puky Miklósnak az 
emigrációból Szalay Györgyhöz intézett 12 levele,15 vagy a hazáját feledni nem 
tudó, mégis inkább az örökös hontalanságot vállaló, semmint folyamodás ré
vén oda visszatérő Rónay Jácint megindítóan szép 4 levele, amelyeket rend-
társánál, a bencés Hollóssy Jusztinián tanárnál végrehajtott házkutatás során 
foglaltak le.16 

A mellékletek között itt is akad a szabadságharc idejéből származó, magyar 
eredetű irat. így a honvéd vadászezredek főparancsnokságának Ormai Norbert 
ezredes által aláírt kimutatása a Kossuth utalványozta összegek felhasználásá
ról az ezred kiegészítésére és felszerelésére.17 Az iratot a vértanú Damjanich 
János özvegyénél találták meg. Bár nem magyar eredetű és nem a szabadság
harc idején keletkezett, de a honvédsereg elítélt tisztjei egy részének további 
sorsa tekintetében érdekes az aradi rendkívüli katonai törvényszék által el
ítélt, később kegyelemben részesített honvéd- (volt es. kir.) tisztek névjegyzé
ke, amely tartalmazza a cs. kir. hadseregben elért rendfokozatukat és tartóz
kodási helyüket.18 

A Görgei által elfogott és hazaárulásért kivégzett Zichy Ödön elfogását, ki
végzését és a lefoglalt ingóságai sorsát tárgyaló és tisztázni igyekvő vizsgálati 
iratok között a Madarász László szerepére vonatkozó referátum is a Polizei Sec
tion anyagában található. 

A Normale sorozat 1 csomót kitevő iratai még a Rudolf Ritter von Felsenthal 
vezette Armee Polizei szervezésére és működésére vonatkozó tervezetekkel és 
utasításokkal kezdődnek.19 A Polizei Section 1849 nyarával kezdődő Normale 
megjelölésű iratai főként közérdekű, nyomtatvány formájában megjelenő köz
leményekből állnak, továbbá olyan politikai, közigazgatási, igazságügyi, közle
kedési és kereskedelmi rendelkezésekből, amelyeknek ismeretére vagy tudomá
sul vételére szüksége volt az osztálynak a munkájához. A rendelkezések, elő
írások, utasítások között sok a korabeli másolat. 

K. k. Armee Commando für Ungarn und Siebenbürgen, Civil Section 

A hadseregparancsnokság polgári osztályának első irata 1849. május 7-én ke
letkezett. Az osztály vezetője Rudolf Graf Amadéi volt, majd 1850-től Josef 
Ritter von Scherer. Az 1849-től 1851-ig fennálló osztály iratanyaga 11 csomót 
tesz ki. Az iratok zöme — értelemszerűen — polgári személyek ügyeit tartal
mazza, illetőleg a polgári életre vonatkozó, azt szabályozó rendelkezésekből, 
tervezetekből, intézkedésekből áll. így bőven találhatók iratok az ideiglenes 
közigazgatás bevezetésére, az ország politikai beosztására; a cs. kir. és a cári 

13 HL absz. kori iratok, III. AC, Pz. S. 1851: 3943/res. 
14 Uo. 1851: 2947/res. 
15 Uo. 1851: 3762/res. 
16 Uo. 1851: 3503/res. 
17 Uo. 1851: 2348/res. 
18 Uo. 1850: 1934/res. 'w*fy. 
19 Felsenthal szerepére lásd: Sashegyi Oszkár: i. m. 166—167. o. 
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orosz hadsereg egységeihez kinevezett királyi biztosok és különböző beosztású 
cs. kir. hivatalnokok kinevezésére, felmentésére, tevékenységére; a belbizton
sági szolgálat szervezésére; a csendőrség szervezésére, felállítására, elhelyezésé
re, létszámára; a posta megszervezésére; a szabadságharc alatti névmagyarosí
tások érvénytelenítésére; a forradalmárok konfiskált javai kezelését szabályozó 
utasításokra; megyék sokoldalú leírására; rendőrkapitányságok megszervezésé
re; a fővárosi városkapitányság megszervezésére; a fővárosi börtönök karban
tartására és a rabok ellátására; az Iparegyesület feloszlatására; a Magyarhoni 
Földtani Társulat megalakulására; fegyverek és magyar papírpénz beszolgálta
tására; a dohánymonopólium bevezetésére, színházügyekre stb. Sok közöttük a 
hűségnyilatkozat, sok a kártérítési, jutalmazási, kitüntetési, alkalmazás iránti 
kérelem a cs. kir. hadseregnek és tagjainak nyújtott támogatásért. Szép szám
ban vannak lapok, rolyóiratok kiadásának engedélyezését kérő beadványok, en
gedélymegadások és visszavonások. 

A fegyveres küzdelemre vonatkozó, nem hadműveleti jellegű okmányok is 
találhatók az osztály iratai között. így például a hadicélokra felhasználható 
áruk Magyarországra szállításának megtiltására, a lakosság háborús terheire 
(előfogatok kiállítása, túszok szedése, újoncozás, hadisarc kivetése, rekvirálás), 
gőzhajók hadicélokra való felhasználására, a szabadságharc galíciai támogatá
sára vonatkozó iratok. A hadműveleti eseményekre közvetlenül vonatkozóan 
csak egy eszmefuttatás van, melynek névtelen szerzője 7 kardinális hibát fel
sorolva kimutatja, hogy a cs. kir. vezetés milyen alapvető hibákat követett el.20 

Érdekes a harcot be nem szüntető gömöri gerillákról szóló jelentés. Egyik tiszt
jük, Johann Adolf Weiss őrnagy, még 1849. szeptember 1-én nyílt parancsban 
arra szólította fel segédtisztjét, a boroszlói születésű Zabarth Ludwigot, hogy a 
helyzet számukra kedvező alakulásakor megérkezéséig rendelkezzék a Gömörben 
és a Szepességben elrejtett fegyverekkel és lőszerrel.21 Ugyancsak érdekes ok
mánya a szabadságharc leverését követő időnek az az 1850-ből származó jelen
tés, amely arról ad számot, hogy Észak-Bihar, Szabolcs és Szatmár megye átfé-
sülésekor 16 honvédtisztet, 841 őrmesteri rendfokozat alatti honvédot, 471 kü
lönböző fegyvert, lőszert, kincstári lovakat és különböző felszerelési tárgyakat 
találtak.22 Az alkalmazást kérő sok beadvány közül kirí Molnár Ferdinánd ké
relme, aki arra az érdemére hivatkozott, hogy feldolgozások átadásával és ere
deti, fontos okmányok rendelkezésre bocsátásával hozzájárult a cs. kir. vezér
kar által elkészített Hadjárat Magyarországon című mű elkészítéséhez.23 

K. k. III. Armee Commando für Ungarn und Siebenbürgen, Justiz Section 

A forradalomban részt vevő személyek kinyomozásával, ügyük kivizsgálásá
val megbízott katonai igazságügyi szervek munkáját irányító és koordináló Jus
tiz Section iratai 1848 novemberével kezdődnek. A november-december havi 
iratok főként a bécsi fegyveres felkelésben részt vevő személyek felderítésével, 
szerepük tisztázásával, ügyük kivizsgálásával, elítélésével, illetőleg — terhelő 
adatok hiányában — felmentésével foglalkoznak. 

A bécsi fegyveres felkelésben a tényleges vizsgálatokat végző Militär Cent
ral Untersuchungs Commissionnak a fentieken túlmenően egyik fő törekvése 
az volt, hogy biztos adatokat szerezzen be arra vonatkozóan, hogy a bécsi fel-

20 HL ábsz. kori iratok, III. AC, Civil Section (a továbbiakban — Civ. S.), 76/1849. sz. 
21 HL absz. kori iratok, III. AC, Civ. S., 441/1849. sz. 
22 U Q 1763/1849/50. sz. 
23 Uo. 1716., 1718., 1830/1849/50. sz. 
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kelés és a magyarországi forradalom között szoros együttműködés állt fenn, 
és hogy a bécsi felkelés a magyar forradalmi párt közvetlen beavatkozásával, 
illetőleg a nemzetközi forradalmi párt eszmei irányításával robbant ki. A fegy
veres felkelés vezetőinek — Messenhausernek, Blumnak, Bechernek, Jellinek-
nek — gyors kivégzése azonban, miként ezt Hipsich altábornagy, a MCUC ve
zetője jelentette Weldennek, lehetetlenné tette az események és a szervezkedés 
szálainak kiderítését. 

Az iratok tartalma általánosságban: tájékoztató jelentések a bécsi fegyveres 
felkelésben való részvétel miatt letartóztatott személyek számáról; jelentések és 
utasítások a fegyveres felkelésben részt vevő jelentősebb személyek tevékenysé
géről, életéről, kivégzéséről; javaslatok és utasítások a bizonyítékok hiányában 
el nem ítélhetők, vagy ártatlanul letartóztatottak szabadon bocsátására; letar
tóztatott személyek iránti érdeklődés, a hadseregfőparancsnokhoz benyújtott 
kérelmek a letartóztatottak szabadon bocsátására; intézkedések bujtogatok le
tartóztatására és a MCUC elé állítására. 

Az iratok között megtalálható Wenzel Messenhauser, Eduard Bresslern Rit
ter von Sternau, Alfred Julius Becher és Hermann Jellinek halálos ítéletének a 
jóváhagyása, illetőleg a kivégzésükről szóló jelentések. A kivégzettek között ma
gyar származásúakat is találunk. A sors szeszélye folytán mindkettőjük neve 
Horváth János. A sági születésű Horváth János cipészt, a bécsi nemzetőrség 
hadnagyát, november 15-én lőtték agyon, mert akkor kísérelt meg egy kitörést 
a cs. kir. csapatokkal szemben, amikor a nemzetőrség már letette a fegyvert,24 

a csornai születésű Horváth János kovácssegédet, rokkant és kiszolgált kapi-
tulánst pedig december 7-én végezték ki.25 

Adatok és a fegyveres felkelés története szempontjából értékes dokumentum 
az októberi felkelés polgári halottairól és sebesültjeiről szóló kimutatás;26 

Hipsichnek Weldenhez intézett jelentése a letartóztatottak, az elítéltek és a ki
végzettek számáról,27 valamint az a 36 oldalas operátum, amely a fegyveres fel
kelés során keletkezett károkról ad számot, továbbá arról, hogy a városi tanács 
milyen mértékben biztosította a felkelés idején a rendet és a közbiztonságot.28 

A Magyarországra betörő cs. kir. csapatok főhadiszállásához az igazságügyek 
vezetésére a bécsi hadügyminisztérium Dratschmidt katonai feljebbviteli taná
csost rendelte ki 1849 januárjában, majd 1849 májusában a felmentett Drat
schmidt helyét az Armee General Commando igazságügyi előadója, a W indisch -
Grätz által pártfogolt, még Prágából ismert Karl Ernst helyettes törzshadbíró 
százados, a későbbi aradi rendkívüli katonai törvényszék vezetője foglalta el. 

Egy januári hadseregparancs arra intézkedett, hogy minden Pest—Budán és 
környékén levő csapat —, amelynek nincs saját bírósága — a letartóztatott sze
mélyeket — a politikai bűnösök kivételével — a József-kaszárnyában székelő 
budai, illetőleg a pesti Újépületben elszállásolt pesti hely őrségbíróságra tarto
zik küldeni. A politikai bűnösöket a felállított Militär Untersuchungs Commis-
sionnak kellett Budára jelenteni, illetőleg oda bekísérni.29 

Csakhamar megkezdődtek a Budán és Pesten található cs. kir. tisztek, hiva
talnokok, hadbírók igazolási eljárásai, illetőleg a magyar forradalom idején ki
fejtett tevékenységük és magatartásuk kivizsgálása. Dratschmidt enyhébb íté
letek hozatalát ajánlotta, hogy többen visszatérjenek a cs. kir. hadseregbe, és 

24 HL absz. kor i i ra tok , III . A C , Just iz Section (a t ovább i akban — Jus t . S.), 1848: 11/15. 
Az í téletet közl i : Die Wiener Oktober-Revolut ion. Aus dem Tagebuch des Dr. Schüt te , 71. o. 

25 HL absz. kor i i ra tok, III . A C , Jus t . S.. 1848: 25/115. 
26 Uo. 
27 Uo. 1848: 1/8., J. 12., 3472. SZ. 
28 U o . 1849: 2/30., 89. SZ. 
29 Uo. 1849: 16 . , J. 7. SZ 
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hogy az ítéletek ne súlyosbítsák a magyar hadifogságban levő Roth és Philippo-
vich tábornok helyzetét.30 A pesti katonai kerület akkori parancsnoka, 
Wrbna altábornagy szintén ebből a meggondolásból javasolta a kötél általi ha
lálra ítélt Lázár György és Wiedersperg Alajos ítéletének az enyhítését 10 évi 
várfogságra.31 

Nem vonatkozott azonban az enyhítő javaslat azokra, akik nem es. kir. tiszt
ként harcoltak az országba betörő osztrák hadsereg ellen. 

A fővárosban, annak elfoglalása után, elsőként Vitális Söllt, a tiroli légió 
elfogott parancsnokát ítélték halálra és január 30-án agyonlőtték.32 Ugyancsak 
halálos ítéletet hoztak a tokodi kőbánya szállítója, Förster Ferenc ellen, aki — 
bár tervét nem valósította meg — fegyverrel el akarta foglalni a „Hermina" 21. 
számú gőzhajót, és át akarta adni a magyaroknak.33 

A Justiz Sectionnak a főváros januári elfoglalása és a honvédseregek májusi 
visszafoglalása közötti időszakból származó iratai főként tényleges és nyugállo
mányban levő tisztek, továbbá hadbírók és hivatalnokok igazolási eljárására 
vonatkoznak. Az igazolási eljárások mellett számos elő vizsgálati ügyre és vizs
gálati eljárásra (például: Ordódy, Mednyánszky, Lázár György, Wiedersperg, 
Meszéna, Majthényi István és mások) vonatkozó irat található, azonkívül felje
lentések, kegyelmi kérvények, felmentés iránti kérelmek és felvilágosítást kérő 
beadványok. 

Az iratokban érintett személyek tevékenysége — szerepüktől és beosztásuk
tól függően — kisebb vagy nagyobb mértékben egyúttal a forradalom és sza
badságharc eseményei megismerését is elősegíti. Adatokat találhatunk továbbá 
az iratokban fegyvervásárlásra, a honvédsereg számára történő különböző fel
szerelési tárgyak beszerzésére és szállítására, a Szegeden szabadon bocsátott 
olasz deportáltak sorsának alakulására, a nádor huszárok hazatérése érdekében 
kifejtett tevékenységre, Batthyány Lajos letartóztatására és egyéb témákra. 

A főváros tavaszi visszafoglalásától szeptemberig nincsenek iratai a Justiz 
Sectionnak. A szeptember utáni iratokban találhatók a katonai törvényszékek 
eljárását szabályozó intézkedések ;M Haynau táborszernagy és Ferenc József 
1849. augusztus 18-i és 29-i, október 31-i, illetőleg 1850. március 26-i, július 9-i 
és 1851. február 24-i parancsai és amnesztiarendeletei;35 egyéni és kumulatív 
ítéletek, illetőleg azok másolatai; jelentés az aradi vértanúk halálos ítéletének a. 
végrehajtásáról;36 nyilvántartások és kimutatások foglyokról;37 jegyzékek a 
cs. kir. katonai törvényszékek által elítélt,38 halálra ítélt és kivégzett személyek
ről,39 illetőleg azokról a lojális szelleműekről, akiket a különböző magyar tör
vényszékek végeztek ki a forradalom idején/10 

1850-től tömegessé válnak a kegyelmi kérvények a büntetés elengedésére 
vagy enyhítésére; szaporodnak volt cs. kir. tisztek beadványai büntetési helyük 
megváltoztatására, elvesztett rendfokozatuk, esetleg nyugdíjuk újbóli elnyeré
sére, sok esetben azonban az a kérésük, hogy újból tagjai lehessenek a cs. kir. 
hadseregnek, akár közlegényként is. A beadványokból emberi sorsok és jelle
mek rajzolódnak ki, esetenként adalékul szolgálhatnak a leírtak egy-egy ese-

30 ÜO. 1849: 1/19., J . 25. SZ. 
31 Uo. 1849: 2/8., J. 52. SZ. 
32 Uo. 1849: 1/19., J . 33. SZ. 
33 Uo. 1849: 2/16. F e b r u á r 8-án végezték ki. 
34 Uo. 1849: 10/4. 
35 Uo. 1849: 10/4. 1354 — rec te 1355/162 DK. sz. ; 5117. sz., 59. SZ. ; 1850: 7/125., 2976/10138. sz . ; 

1851: 2/138., 566/1457. sz. 
36 Uo. 1849: 10/4. 4339 et 4572/J. S. sz., 40—41. o. 
37 Pé ldáu l : a m u n k á c s i v á r (Just . S. 1850: 8/22.) és a t emesvá r i v á r foglyairól. (Just . S. 

1850: 2/104., 727/2503. sz. 
38 Uo. 1851: 1/153. S ich tungsopera te . 
39 Uo. 1850: 2/104. 
40 TTn 1850: 2/104. 
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menyhez. Baudis József honvéd alezredes nejéhez intézett és ez utóbbi által 
az aradi vár parancsnokának, Berger altábornagynak megküldött levelében pél
dául adatokat találhatunk az aradi vár kapitulációjára.41 Mások, így Bayer Jó
zsef és Molnár Ferdinánd vállalták a magyar fősereg történetének a megírá
sát,42 Benitzky Lajos pedig memoárt írt a komáromi, illetőleg a kufsteini vár
ban az 1790—1848 közötti magyarországi politikai-társadalmi fejlődésről, ille
tőleg az 1848/49. évi magyar forradalomról és szabadságharcról.43 

Személyekre történő kutatásoknál a Justiz Section iratai igen. hasznosan egé
szítik ki a különböző katonai törvényszékek peranyagát. így például a vértanú
halált halt Kiss Ernő honvédtábornok esetében is, ugyanis ellentétben a per
iratokkal, melyek szerint nem voltak gyermekei, az örökösök felségfotyamod-
ványainak, hivatalos írásoknak,44 Kiss Ernő végrendeletének és búcsúlevelé
nek tanúsága szerint45 két természetes leánygyermeke volt és egy fia, a Milá
nóban élő Turati Ernő. Az is előfordul, hogy nem a törvényszékek anyagában, 
hanem itt találhatók bizonyos személyekre vonatkozó iratok. Például a futár
ként Windisch-Grätz főhadiszállására küldött és Jellačič által elfogott Ivánka 
Imre honvédezredes elfogatására vonatkozó iratok, kihallgatási jegyzőköny
ve,40 valamint Kiss Pál honvédtábornok, péterváradi várparancsnok peranya
gából a Summarisches Verhör, a Vortrag, a Kriegsrechtsprotokoll és az Ur
teil.47 De ezekhez az iratokhoz csatoltan található meg a még magyar kézben 
levő vár bírósága által hozott ítélet azok ellen, akik kísérletet tettek arra, hogy 
a várat átjátsszak a es. kir. csapatok kezére. 

A Justiz Section magyarországi központi igazságügyi jellegéből fakadóan 
több eredeti leirat és levél található Ferenc Józseftől, Schwarzenbergtől, Bach-
tól, Schmerlingtől és másoktól. Említésre méltó, hogy az első felelős magyar 
minisztérium vértanú elnökének, Batthyány Lajosnak egy eredeti levele is ta
lálható a Justiz Section iratai között, amelyet 1849. május 13-án Laibachból 
intézett a feleségéhez/'8 

Volt es. kir. tisztekből lett honvédtisztekre vonatkozó iratokon felül találha
tók adatok a lengyel légió előléptetett tisztjeire/'9 politikai foglyokra, vizsgá
lat alatt álló egyházi személyekre (például: Rudnyánszky József besztercebá
nyai, Bemer László nagyváradi, Popovics Bazil munkácsi püspökre, Lévay Sán
dor egri prépostra), a magyar eredetű elnöki iratok feltalálására,50 a Kossuth-
gyermekek sorsának alakulására,51 a Viddinből visszatérőkkel szembeni ked
vezményes elbánásra52 és egyéb témákra. 

41 Uo. 1850: 4/128. 
42 Uo. 1850:1 71. 1173/6588 J. B a y e r beadványához csa to l tan megkü ld t e az a r ad i r endk ívü l i k a 

tonai tö rvényszéknek a m u n k a tervezetét és muta tóba a 7. had tes t hadműve le t i nap ló j ának 11 
ívét. A hadművele t i nap ló a Had tö r t éne lmi Levél tár 1848,'49-es gyű j t eményében ta lá lha tó 2/176. 
számon. 

43 Uo. 1851 :l, 173. Az összesen 10 füzetből álló v isszaemlékezésből az első rész ta lá lha tó a 
Jus t iz Section i ra ta i között . Ezt 3 részre t ago l ta : 1790—1823, 1823—1844, 1844—1848. Csak az első két 
rész van itt meg, te r jedelme 32 oldal. 

A további 9 füzet (60—1091. pagina) , ame ly a szlovák szabadcsapa tok és S imun ich csapa ta i el
leni saját szerepét , a Görgei -hadsereg tevékenységét , va lamin t a magyaro r szág i szláv mozgalom 
1836—1848 közötti tör téne té t ábrázolja , az 1848/49. évi fo r rada lom és szabadságharc i ra ta i közöt t 
' a l á iha tó 57/3—3h. számon. (Egykori Kr iegsarchiv j e lze te : Krieg in Ungarn . H a u p t a r m e e . 1848/ 
49—13—323—331, 99. fasc.) 

A naplót közli Steier Lajos, Beniczky Lajos bányav idék i ko rmányb iz tos és honvédezredes 
visszaemlékezései és je lentései az 1848/49-ik szabadságharc ró l és a tót mozgalomról c ímű m u n 
ká jában . 

44 Uo. 1850:1/42., 6201/19464. sz. 
45 HL az 1848/49. évi for rada lom és szabadságharc i r a t a i : 48/214., 47/50. 
46 HL absz. kor i i ra tok, III. A C , Jus t . S., 1850:1/319. 
47 Uo. 1849:11/17. Kiss P á l n a k Ferenc József 1849. december 3-án megkegyelmeze t t . (Uo.: J. 

1612. sz. 
48 Uo. 1849:1/20. J . 120. sz. 
49 Uo. 1849:9/21. 
50 Uo. 1849:9'3., 4127. sz. 
51 Uo. 1850:2'77. 
52 Uo. 1850:4/18. 
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Végezetül, ha más, már ismertetett fondokhoz képest kisebb mértékben is, de 
itt is találhatunk a honvédsereg alakulataitól, annak vezetőitől, vagy mások
tól származó, a szabadságharc idején keletkezett eredeti iratokat, vagy másola
tokat, így például a 2. székely határőrezred 1. zászlóalja parancsnokának, Bálás 
Konrád őrnagynak alhadnagyi kinevezéseket tartalmazó eredeti felterjeszté
sét;?3 Görgeinek 1849. május 19-én a komáromi várparancsnok személye kér
désével foglalkozó levélmásolatát, amelyet Damjanich János honvédtábornok 
özvegyénél végrehajtott házkutatás során talált eredetiről készítettek;54 vagy 
utalást Eötvös József Schwarzenberghez küldött levelére, amelyben arra ad ma
gyarázatot, hogy Battyány Lajos miért távozott el 1848. október 5-én Bécs
ből.55 

Az iratok záró éve 1851, mennyisége 27 csomó, 5 korabeli segédkönyv tartozik 
az anyaghoz. 

K. k. Militär Districts Commando Pest, Pressburg, ödenburg, Kaschau, 
Grosswardein 

A Ferenc József által 1849. október 17-én jóváhagyott ideiglenes közigazgatás
szervezés56 a magyarországi hadsereg parancsnokára ruházta a végrehajtó ha
talom gyakorlását és képviseletét az országban. Hatáskörébe tartozott a köz
rend helyreállítása és fenntartása, valamint a nyugalom és biztonság biztosí
tása érdekében szükséges rendszabályok meghozatala, az ostromállapot és a ha
dijog megkövetelte mindazon kivételes intézkedéseknek a megtétele, amelyek 
keresztülviteléhez katonai tekintély (Militär-Autorität) szükségeltetett.57 

A politikai közigazgatás területi szerveiként katonai kerületeket kellett lét
rehozni58 nagyobb közigazgatási egységekből, amelyek két vagy több polgári 
kerületből álltak. A katonai kerületek parancsnokai mellett — az adminiszt
rációs ügyek intézésére — miniszteri biztosok és kerületi főbiztosok álltak.59 

A katonai kerület területén a kerületi parancsnok gyakorolta a végrehajtó 
hatalmat és ő volt a közigazgatás legfőbb irányítója. Hatáskörébe tartozott a 
közrend és a nyugalom fenntartása, a kerületre vonatkozó rendelkezések pub
likálása, a nemzetiségek törvényes jogainak a biztosítása, a kivételes állapotból 
fakadó feladatok keresztülvitele, valamint az állambiztonság ellen vétők meg
büntetése, továbbá nyilvános lapok engedélyezése és a sajtó túlkapásainak a 
megakadályozása.60 

A parancsnok mellé rendelt miniszteri biztos feladata volt a polgári ügyek
ről való gondoskodás, valamint a szervezeti rendelkezések és reformok végre
hajtása.61 A polgári közigazgatásra vonatkozó utasításokat közölnie kellett a 
kerület parancsnokával és tájékoztatnia kellett a folyamatos polgári közigaz
gatás állásáról.62 

53 Uo. 1850:4/36., J. 2734/9404. sz. 
54 Uo. 1850:2/121. 
55 Uo. 1849:1/20., J. 309. sz. A Just iz Sect ion a Schwarzentaerg által megkü ldö t t levelet a 

MuPCC-hoz továbbí to t ta felhasználás céljából a Ba t thyány Lajos elleni vizsgálati el járáshoz. 
56 HL Armee Genera l Commando und Landes Militär Commando (a t ovább i akban —AGC. 

u. L M C ) , 1849—Q—9/5. Ins t ruc t ion für die Durch führung des provisor ischen Verwal tungs-Orga
n i smus in Ungarn . 

5? Uo. Al lgemeine Bes t immungen . Ers ter Abschni t t . I. Pa r . 2. 
58 Há rom ka tona i kerüle t i pa rancsnokság felállí tását Pozsony, Pest és Sopron székhellyel m á r 

Windisch-Grätz rendel te el. 
59 HL AGC. u. L M C , 1849—Q—5. Ins t ruc t ion . . . Allgemeine Bes t immungen . Ers ter Abschnit t . 

I. Pa r . 1. és P a r . 4. 
60 Uo. Besondere Bes t immungen . Zwei ter Abschni t t . I. Die Mil i tä r -Dis t r ic t s -Commandanten . 

Par . 35. 
61 Uo. Par . 36. 
62 Uo. Pa r . 38. 
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Az ország új politikai organizációjára vonatkozó 1850. szeptember 8-i legfel
sőbb elhatározás úgy törekedett összhangba hozni az 5 kerületre, 45 megyére és 
265 járásra osztott országban a politikai és a katonai közigazgatást, hogy a hely
tartóságnak a III. hadseregparancsnoksággal, illetőleg a Landes Militär Com
mando-val, a kerületi főispánságoknak pedig az ottani katonai parancsnoksá
gokkal, a kivételes állapot meglétéig azonban a fennmaradó katonai kerületi 
parancsnokságokkal kellett megfelelő hivatali kapcsolatban állniuk.63 

Az ország ostromállapotát megszüntető 1854. április 9-i legfelsőbb elhatáro
zás64 mentesítette a katonai hatóságokat a rendkívüli állapottal kapcsolatos 
1850. december 15-i instrukcióból rájuk háruló feladatok ellátása alól. A ka
tonai kerületek parancsnokainak továbbra is feladatuk maradt a politikai han
gulat ellenőrzése, a kormányzati rendszabályok érvényesítésében való közre
működés, valamint gondoskodni tartoztak a katonai és polgári kormányzóság, 
illetve a hadseregparancsnokság speciális rendelkezései alapján az ellátásról, a 
menetintézkedések és egyéb katonai parancsok végrehajtásáról. A sajtó-, az 
egyesületi-, a fegyvertartási- és az útlevélügyekben addig kifejtett feladataik el
látása alól szintén mentesültek. 

Az illetékes polgári hatóságoknak május 1-én kellett megkezdeniük hivatalos 
működésüket és kellett átvenniük a katonai hatóságoktól és katonai törvény
székektől a hatáskörükbe tartozó ügyeket.65 

A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében van az 1848/49—1855 közötti évekből66 

a pesti-, a pozsonyi-, a soproni-, a kassai- és a nagyváradi katonai kerületi pa
rancsnokságok iratanyaga. Az iratok mennyisége nem számottevő — összesen 
10 csomó —, de kortörténeti értéke jelentős. Különösen vonatkozik ez a pesti 
katonai kerületre.67 Fondjában adatok találhatók a magyar kormánynak a 
hadsereg felszerelésére és ellátására, valamint a felfegyverzésére vonatkozó in
tézkedéseire; a magyar kormány és hatóságok által felhalmozott, de már el nem 
szállított készleteknek a császáriak által történő lefoglalására Pesten és Szolno
kon. Az iratok alapján képet lehet alkotni arról, hogy a es. kir. csapatok be
vonulása után hogyan indult meg az élet a fővárosban, milyen volt a lakosság 
politikai hangulata, magatartása. 

Adatok találhatók arra vonatkozóan, hogy különböző fővárosi kereskedők, 
iparosok milyen kapcsolatban álltak a magyar kormánnyal, milyen szerződé
seket kötöttek. Némely cég — a szerződés alapján — még a debreceni kormány
nyal is tartotta a kapcsolatot. 

Intézkedések találhatók a pesti helyőrség készültségben tartására Batthyány 
Lajos kivégzésekor; fellelhetők Hentzi vezérőrnagy jelentései és tervei a budai 
vár megerősítésére. Számos adat van fegyverrejtegetésre, hadisarc kivetésére és 
behajtására, az emigrációval és a külföldi haladó erőkkel való kapcsolatok tar-

63 HL III. A C , Detail Kanzlei (a t ovább i akban — DK.) , 1850:5630. sz. A hadügymin i sz t é r ium 
l e i r a t ának s z á m a : 5339/5618/MK. g. Az új poli t ikai organizáció á l ta lános alapelvei a Reichs-
Gesetz- und Regierungsbla t te CXX. s zámában je len tek meg. 

64 HL absz. kor i i ra tok , Militär Districts Commando (a t ovább i akban — MDC.) Kaschau , P r ä s . 
232/1854. 

A be lügymin i sz té r iumnak , az igazságügymin isz té r iumnak , a h a d s e r e g f ő p a r a n c s n o k s á g n a k és 
a legfelsőbb r e n d ő r h a t ó s á g n a k az os t romál lapot megszün te tésé re vonatkozó , ápri l is l l - é n k i 
adott közös rendele té t a magyarország i Mili tär- und Civi l -Gouvernement ápri l is 15-én küld te meg 
másola tban , csatolva a 7137/Gouv. res . számú le i ra tához. 

65 Do, P rä s . 256/1854. A rendelkezés kü lönösen a r r a hívja fel a figyelmet, hogy a ka tona i k e 
rület i pa r ancsnokságok által addig k iadot t fegyverviselési engedé lyekre , az ú t l evé lb lanke t t ák ra 
és az ű t l evé lügyekre vonatkozó a k t á k a t s ny i lván ta r tásoka t , t ovábbá a mozgási s zabadságukban 
korlátozot t , vagy r endőr i felügyelet a la t t álló személyekre vona tkozó vizsgálat i i r a toka t és j egy
zőkönyveke t megfelelő rendben , legkésőbb május 15-ig ad ják át a S ta t tha l te re i Abte i lungoknak . 

66 Az 1856. j a n u á r 14-i legfelsőbb e lha tározás megszünte t t e a ka tona i kerü le t i pa r ancsnokságo 
kat . (HL III. A C , 1856. P r ä s . 55.) 

67 A pesti ka tona i kerü le t p a r a n c s n o k a i Wrbna . Kempen a l tábornagyok , Heyntzel , Macclïio 
vezérőrnagyok voltak. 
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tására, honvédtisztekkel szemben követendő magatartásra és eljárásra, vagyon
elkobzásra és -zárlatra, lapengedélyezési kérelmekre stb. 

A pesti mellett fontos iratokat tartalmaz a pozsonyi katonai kerületi pa
rancsnokság anyaga.68 

Ebben adatok találhatók a szlovák szabadcsapat szervezésére és tevékenysé
gére; a szláv párt szervezkedésére, pánszláv tevékenységre; a magyar emigrá
ció tevékenységére és kapcsolattartására az országgal, illetőleg a külföldi for
radalmi mozgalmakkal. 

Számos adat van a közbiztonság helyzetére, külföldiek ellenőrzésére, szocia
lista-kommunista eszmék propagálására az országban, a Selmecbányái bányá
szok elégedetlenségére, a munkásokra vonatkozó intézkedésekre és a munkások 
között kifejtett propagandára, fegyverrejtegetésre, Kossuth-bankjegyek rejte
getésére, Ferenc József magyarországi utazására, adófizetésre, adóbehajtásra, 
a drágaság, rossz termés, pénzhiány, munkanélküliség kiváltotta ínségre és nyo
morra, az újoncozásra, a katonai szolgálatra, a beszállásolásra stb. 

A jelentéseket készítő megyei elöljárók — az iratokból megállapíthatóan — 
általában reálisan és szépítgetés nélkül ábrázolták a politikai-gazdasági helyze
tet, a különböző társadalmi osztályoknak egymáshoz és a kormányhoz fűződő 
viszonyát, az alsóbb néprétegek sokszor reménytelen állapotát. Egyik-másik je
lentésben az elesettek iránti együttérzés is megtalálható és néha javaslatokat 
is tettek helyzetük megváltoztatására. Alkalmanként az ország tervezett poli
tikai-közigazgatási szervezetéhez kapcsolták a jelentések készítői optimista re
ményeiket. A monarchiához tartozás — véleményük szerint — lehetőséget nyújt 
arra, hogy a magyar végre ne csak magyar maradhasson, mint eddig, hanem vi
lág- és állampolgár legyen, amiben alkotmánya mind ez ideig meggátolta. A 
közigazgatási organizációt követő gazdasági fellendülés, az ország kereskedel
mének, iparának a stabilizálódása, a hitel konszolidálódása pedig megszilárdít
ja az ország lakosságának társadalmi-politikai berendezését, és az országnak 
érdekévé válik, hogy távol tartsa magát a forradalomtól. 

A beérkezett jelentések alapján a katonai kerület parancsnoksága összesített 
helyzetjelentéseket szerkesztett, amelyeket kezdetben a es. kir. III. hadsereg
parancsnokságnak terjesztett fel, majd 1851. október 5-e után a magyarországi 
es. kir. katonai kormányzóság elnökségének. 

A nagyváradi katonai kerület69 anyagában részletes leírások vannak a kerü
let megyéinek és ezek jelentősebb városainak mezőgazdaságáról, állattenyész
téséről, iparáról, bányászatáról, kereskedelméről stb. Névjegyzékek találhatók 
az aradi rendkívüli katonai törvényszék által elítélt, illetőleg a katonai kerület 
területén tartózkodó, amnesztiában részesült volt cs. kir. tisztekről és más el
ítélt személyekről. Adat található Teleki Blankára, Lővei Klárára, Tompa Mi
hályra, Avram láncúra és másokra. 

A többi katonai kerületi parancsnokság (a soproni és a kassai70) iratai ha
sonló témájúak, kiegészítve a kerület eseményeivel. Valamennyi anyagának nö
velik az értékét az ország lakossága közhangulatának ellenőrzését szolgáló, 
rendszeresen felterjesztett, néha ugyan feltehetően pontatlan, szubjektív és 
sztereotip jellegű hangulat jelentések, amelyek kitérnek a különböző társadalmi 
osztályok politikai magatartására és várakozására, a gazdasági nehézségekre, az 

68 Pa rancsnoka i K e m p e n és Gedeon a l tábornagyok, majd Alemann és Gers tner vezérőrnagvov 
voltak. 

69 P a r a n c s n o k a B r a u n h o í e r vezérőrnagy volt. 
70 A soproni ka tona i kerüle t pa rancsnoka i Buri ts , Castigilone, Alemann, Macchio, Schirnciing, 

Kudr iaf fsky és Montenuovo vezérőrnagyok voltak, a kassa ié pedig Bordóilo és Lederer a l tábor
nagyok , Dossen vezérőrnagy , majd Cordon a l tábornagy . 

"Erdély és a Bácska -Báná t te rü le tén is m ű k ö d t e k katonai kerü le t i pa rancsnokságok , i r a t anya
guk azonban nincsen a Hadtör téne lmi Levél tár őrizetében. 
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elemi csapások okozta károkra, a közbiztonságra, és jelentős teret kapnak a til
tott politikai hírek s tanok, közöttük a kommunista eszmék terjesztése a ki
alakuló munkásosztály körében. 

K. k. General Commando Temesvár, Hermannstadt, Zagreb 

Az abszolutizmuskori egységbe besorolt fondok közül néhány fondtöredék 
éppen magyar vonatkozásai miatt került a Baden bei Wien-ben kötött levél
tári egyezmény értelmében Bécsből az egykori m. kir. Hadi Levéltárba. E fond-
töredékek egy része a magyarországi forradalom és szabadságharc éveiből szár
mazik, egy másik része pedig különböző személyek ellen az abszolutizmus idő
szakában lefolytatott politikai jellegű peranyagból áll. 

A szabadságharc idejéből ered és közvetlenül a szabadságharc eseményeire 
vonatkozik az „Acten des General Commando Temesvár. Kriegsrath. Operation 
gegen die Insurgenten" feliratú, 6 csomóból álló iratanyag, amely a különböző 
ellátási, szervezési, biztonsági intézkedések mellett a Bánát és Erdély katonai 
és politikai helyzetére vonatkozó jelentéseket tartalmaz. Az első irat 1848. októ
ber 11-i keltezésű, az utolsó 1849. augusztus 5-i. Az anyagot 5 csomónyi — 
1848 október és 1850 között lefolytatott — vizsgálati eljárás egészíti ki. Kö
zöttük több jelentés található az óorsovai rendkívüli katonai vizsgálóbizottság
tól, melyeknek tárgya a korona utáni nyomozás és megtalálhatók a határőrvi
dék politikai közigazgatására vonatkozó tervezetek. 

Ugyancsak értékes adatokat tartalmaznak Erdély politikai és katonai helyze
tére a nagyszebeni General Commando 2 csomót kitevő, túlnyomó részben el
nöki iratai. Az iratok zöme 1848-as keletkezésű, a kezdő dátum 1848 májusa, a 
záró keltezés pedig az 1849. év vége. 

A zágrábi General Commando levéltárából származó „Detail-Acten der Drau-
Armee unter FML Dahlen,", illetőleg a ,,Südarmee-General-Commando" elneve
zésű, egy-egy csomónyi iratanyag szintén tartalmaz 1848/49-es eredetű irato
kat. Az első csomóban sok adat található a horvátországi és a szlavóniai hely
zet alakulására és megtalálhatók Jellačič utasításai is 1848. szeptember 1-től. 

K, k. Ausserordentliches Kriegsgericht Arad; k. k. Kriegsgericht Pest, 
Pressburg, Grosswardein, Fünfkirchen, 

Az abszolutizmuskori iratok közül mind jelentőség, mind mennyiség tekinte
tében kiemelkedik a cs. kir. csapatok előnyomulását követően felállított cs. kir. 
katonai törvényszékek iratanyaga. 

Haynau táborszernagy a Ferenc Józseftől ráruházott kormányhatalomnál fog
va 1849. július 1-én három nyelvű proklamációban adta tudtul katonai tör
vényszékek felállítását'1 és mindazon polgári személyeknek is katonai törvény
szék elé állítását, akik részt vettek a magyar forradalomban. A törvényszékek 
feladata az volt, hogy a fennálló haditörvények és a cs. kir. hadsereg főparancs
nokai által kibocsátott proklamációk alapján sommásan járjanak el mindazok
kal szemben, akik a magyar országgyűlés feloszlatását elrendelő október 3-i 
manifesztum, illetőleg annak október 8-i kihirdetése után részt vettek a par-

71 HL absz. kori iratok, III. AC, Just. S., 1849:10 4., 49—51. íólió és AGG. u. LMC, 1849—T28— 
25., T 1329. sz. Közli: Sammlung der für Ungarn erlassenen Allerhöchsten Manifeste und Prok
lamationen, dann der Kundmachungen der Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee in Ungarn. 
Erstes Heft, LX. (A továbbiakban — Sammlung. . .) 
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lament tanácskozásain és határozatok meghozatalában, továbbá az OHB tagjai 
és a kormánybiztosok ellen. 

Rögtönítélő eljárásnak volt helye — egyebek mellett — mindazokkal szemben, 
akik részt vettek a Habsburgok trónfosztását kimondó április 14-i debreceni or
szággyűlésen. 

Július 2-án szabályozta Haynau a Magyarországon és Erdélyben felállítandó 
katonai törvényszékek működését és tevékenységét.72 A es. kir. katonai fellebb
viteli törvényszék tanácsosát, Skacelt bízta meg a felállítandó katonai törvény
székek szervezésével és ellenőrzésével.73 A pozsonyi katonai törvényszék Ska-
cel tanácsos által javasolt, július 10-i keltezésű szervezését Haynau jóváhagyta, 
és a törvényszék rövidesen megkezdte a működését.74 A törvényszék elnökéül 
Kempf nyugalmazott alezredest javasolta. Augusztus 4-én már a pesti katonai 
törvényszék szervezésének a megkezdését jelentette Skacel a hadseregfőpa
rancsnokságnak Félegyházára. A törvényszék vezetőjének Nedelkovits hadbí
ró-századost javasolta.75 

A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében van az aradi rendkívüli (25 csomó), va
lamint a pesti (76 csomó), a pozsonyi (14 csomó), a kassai (9 csomó), a nagyvá
radi (12 csomó) és a pécsi (1 csomó) katonai törvényszékek iratanyaga; a po
zsonyi és a soproni vizsgálóbizottság purifikációs iratai (1—1 csomó); a győri, 
a gyöngyösi, a kecskeméti (1 csomó), továbbá a nagykanizsai (1 csomó) rögtön
ítélő bíróságok iratai. 

A törvényszékek peranyagának forrásértékét növeli a vizsgálati anyaghoz 
corpus delictiként csatolt sok 1848 49-es irat. 

A törvényszékek közül a legjelentősebb az aradi és a pesti volt. 
A cs. kir. aradi rendkívüli katonai törvényszék irataiban — a működésével 

kapcsolatos utasítások és jelentések mellett — található meg a honvédtisztek 
ellen lefolytatott vizsgálati anyag és ítélet, valamint az önkény áldozatául esett 
aradi vértanúk peranyaga.70 Szép számban találhatók a Szász—Koburg 8. hu
szárezred szökött huszáraival felvett vallomások. 

A pesti katonai törvényszék folytatott eljárást felségárulás címén Kossuth és 
a kormány tagjai, a kormánybiztosok, a felsőházi tagok, az országgyűlési kép
viselők, a főpapok és egyházi személyek, a minisztériumi tisztviselők, a közhi
vatalnokok, a megyei, járási, községi, falusi tisztségviselők és elöljárók, a ma
gyar tudomány és művészet reprezentánsai és mindazok ügyében, akik a for
radalom politikai mozgalmaiban vagy a fegyveres harcbán szerepet vállaltak. 

A peres ügyek mellett számottevő mennyiségű a különböző hatósági szemé
lyek, a cs. kir. hivatalnokok és a nyugdíjas tisztek, a Magyar Tudományos Aka
démia tagjai, az egyetem tanárai és másokkal szemben lefolytatott igazolási 
eljárás. 

A szabadságharc utáni felelősségre vonások vádlottainak társadalmi össze
tétele már más képet mutat, mint a szabadságharc alatti forradalmi tevékeny
ségért felelősségre vont személyeké. Zömében napszámosok, pásztorok, földmű
vesek, kézművesek, kereskedők köréből kerültek ki az elítéltek, és kisebb számi
ban voltak az értelmiségi pályán dolgozók, illetőleg a birtokos osztály tagjai. 
A perek tárgya a legtöbb esetben az uralkodó szidalmazása, a csendőrség, a 

72 HL AGC. u. L M C , 1849—S—26/5., S 2498. sz , S a m m l u n g . . . LXI. 
73 HL absz. kor i i ra tok, k. k . Ausserordent l iches Kriegsgericth Arad (a tovább iakban — KG. 

Arad) , 5/16., 866/t. sz. 
74 Uo. 5/17., 926/t. SZ. 
75 Nedelkovi ts E u t h y m azzal szerzett m a g á n a k é rdemeke t , hogy 1848-ban a m a g y a r ka tona i 

fő törvényszéktől a nevére é rkeze t t i r a toka t fe lbonta t lanul á t ad ta a Genera l Commandónak . 
76 Az a rad i v é r t a n ú k p e r a n y a g á t legújabban közli a Magyar Századok soroza t : Az arda i vér

t anúk , összegyűj tö t te , a szöveget gondozta, a bevezető t a n u l m á n y t és a jegyzeteket ír ta Ka tona 
Tamás . I—II. k . Budapes t , 1979. 
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rendőrség szidalmazása, megsértése, ellenszegülés, fegyver-, lőszer-, Kossuth-
bankjegyek rejtegetése, jogtalan fegyverbirtoklás, forradalmi iratok, képek rej
tegetése, forradalmi jelvények viselése és terjesztése, gyalázkodó írás, sajtóvét
ség, lázító énekek éneklése, dalok terjesztése, szökés támogatása, es. kir. kato
nák lefegyverzése vagy bántalmazása, a közcsend háborítása, tiltott gyülekezés 
és összejövetel, munkamegtagadás voltak; kisebb mértékben fordultak elő kü
lönböző szervezkedések, felségárulások. A vádlottak között igen sok nő volt az 
alsóbb néposztályból, akiket főképpen munkamegtagadásért, Kossuth-bankje
gyek rejtegetéséért, szidalmazásért ítéltek el és közülük nem egyet vesszőcsapá
sokkal büntettek. 

A pesti es. kir. katonai törvényszék vizsgálati anyagából kiemelkednek a kor
mány és az OHB tagjainak,77 a kormánybiztosoknak a perei.78 Mellettük itt 
található a jelentősebb beosztású honvédtisztek közül néhánynak a pere,79 a 
forradalomban valamilyen formában jelentősebb szerepet betöltő személyek pe
re,80 a szabadságharc utáni időszak szervezkedési, felségárulási perei81 és itt is 
találhatunk szocialista tanok hirdetése miatti vizsgálatokat.82 

Sajnálatos módon a forradalom számos vezető egyéniségének — így Kossuth
nak, a kormány tagjainak, a képviselőknek, az irodalmi élet reprezentánsainak, 
kisebb mértékben a kormánybiztosoknak, a főpapoknak — a peranyaga vagy 
egyáltalán nincs meg, vagy csak töredékesen található. Arra is van példa, hogy 
a szabadságharc alatti tevékenységet felderítő vizsgálati anyagot és az ítéletet 
későbbi évek eljárási irataihoz csatolták. így Kovács Lajosnak, a békepárt 
egyik vezetőjének az 1850. évi peranyaga83 a Landes General Commando 1863. 
évi iratai között található meg.84 

A pesti katonai törvényszék folytatott vizsgálatot Lamberg Ferenc altábor
nagy megölésével kapcsolatban is. A vizsgálati anyag két csomót tesz ki. 

A kutatást az iratokban — a korabeli indexek mellett — a ténylegesen meg
levő iratokról készült névmutató kartonok teszik lehetővé. 

A nagyváradi katonai törvényszék 12 csomójából hármat tesznek ki a hadi
fogoly osztrák tisztek felett önbíráskodó debreceni lakosok elleni vizsgálati ira
tok. A főként Buda vára visszafoglalása során fogságba esett, később Debrecen
ben elhelyezett mintegy 70 osztrák tisztet — a város felé közeledő cári csapa
tok elől — 1849. június 30-án tovább akarták szállítani. A tisztek gyülekezése 

77 Közülük — több-kevesebb h iányossággal — az a lább iak p e r a n y a g a van m e g : B a t t h y á n y 
Kázmér , Duschek Ferenc , Es te rházy Mihály, Horvá th Mihály, Kossuth Lajos, Mészáros Lázár , 
N y á r y Pál , Pálffy János , Szemere Ber ta lan , Vukovich Sebő. 

78 A te l jességre tö rekvés né lkü l , az a l ább i ak ra t a l á l h a t u n k a d a t o k a t : A l m á s y Pál , Beöthy" 
Ödön, Be rná th József, Besze János , Boczkó Dániel , Bónis Sámuel , Bo ronkay Albert , Csíky Sán
dor, Egressy Gábor , Eötvös Mihály, Eötvös T a m á s , F ü l e p p Lipót, Haczell Márton, Halassy Káz
mér , Hódossy Miklós, H u n k á r Anta l , I r ány i Dániel , Jós ika Miklós, Korn idesz Lajos, Ludvig J á 
nos, Lukács Sándor , Luzsénszky Pál , Madocsányi Pál , Maj thényi József, Mihályi Gábor , Návay 
Tamás , Noszlopy Antal , Osztrovszky József, P u k y Miklós, Ragályi Miksa, Sillye Gábor , Szent-
iványi Károly , Szintay János , Teleki Sándor , Újházi László, Vay Miklós. 

79 Csuha Anta l , Guyon Richárd , K m e t y György, K o h l m a n n József, Répássy Mihály, Stein 
Miksa, Szabó I m r e , Vet te r Anta l . 

80 P é l d á u l : A b anco u r t Károly , Andrá s sy Gyula , B e m e r László, Cserná tonyi Lajos, Dunyov 
Is tván, Giron Pé te r , H á z m á n Ferenc , I r iny i József, Kör inek József, Lévay Sándor , Madarász 
József, Mednyánszky Cézár, Percze l Miklós, P e r é n y i Zs igmond, Pu l s zky Fe renc , Rónay Jác in t , 
Rottenbi l ler Lipót , Teleki László, Voroniecki Mieczyslaw és mások . 

81 Például: Csernovits István, Eördögh István, Hratzky József, Jubál Károly, Lővey Klára, 
Noszlopy Gáspár, Podhorszky Mária, Skrzetulsky Kázmér, Teleki Blanka és mások. 

82 Kész Anta l , N é m e t h y Imre , S imonyi Antal . 
83 HL absz. k o r i i ra tok , Kr iegsger ich t Pes t , 1850—2/340. 
84 Kovács Lajos ellen 1863-ban azér t ind í to t t ak .eljárást, mer t az á l ta la szerkeszte t t Függet len 

című ú jságban (104. sz.) közölte az el lenzéki h a n g v é t e l ű n e k minősí te t t Tiszapar t i levél szövegét. 
( L G C , 1863:2Abt. 7—14., A ad 10.) 

Az 1850-es p e r a n y a g b a n sok 1848/49-es vona tkozású eredet i i ra t és máso la t mellet t megta lá l 
ható Görgei vác i k i á l t v á n y á n a k máso la t a is , ami t a III . h a d s e r e g p a r a n c s n o k s á g r endő r i osz
tá lya azzal a megjegyzéssel küldöt t meg E 5343 Pz. számú, 1850. ápri l is 22-i á t i r a t ában a ka tona i 
tö rvényszéknek , hogy azt addig sem eredet iben, s em pedig egyéb ú j ságban n e m s ikerül t felta
lálni . A máso la t a P e s t e r Morgenbla t t a lap ján készül t , ame ly 1850. ápri l is 10-én, az 58. s z á m á b a n 
közölte a váci k iá l tvány t . 
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sajnálatosan egybe esett a népet felkelésre felhívó népgyűléssel. A kaszával, 
pikával, botokkal felfegyverzett nép arra a terjedő hírre, hogy a fogoly tisztek 
kémek, akik át akarják adni a várost a cári csapatoknak, megtámadta azokat: 
közülük 2 tisztet és 2 közlegényt agyonütött, 23-at könnyebben-súlyosabban 
megsebesített, akik közül kettő később szintén belehalt sérüléseibe. A gyanúsí
tottak közül 1 főt halálra ítéltek,85 12-őt 1-től 20 évig terjedő sáncmunlkával, 
1-et 6 évi várfogsággal, 7-et enyhébb börtönbüntetéssel, 5-öt testi fenyítéssel 
sújtottak, 3-at pedig bizonyítékok hiányában felmentettek. 

A katonai törvényszékek 1854-ig álltak fenn, kivéve az aradi rendkívüli tör
vényszéket, amely csak 1849 végéig működött Ernst törzshadbíró vezetésével.86 

Az ország ostromállapotát megszüntető 1854. április 9-i legfelsőbb elhatározás 
a katonai törvényszékek tevékenységének is a befejezését jelentette. A katonai 
törvényszékeknek a lehető leggyorsabban le kellett zárniuk a polgári személyek 
ellen még folyamatban levő, vagy bonyolultságuk miatt addig még be nem feje
zett katonai törvényszéki vizsgálati eljárásokat. 

A polgári törvényszékek teljes aktivizálódásáig azonban továbbra is a katonai 
törvényszékek jártak el polgári személyek ellen felségsértés és felségárulás vét
ségében, a közrend megzavarása, illetőleg felkelés és lázadás esetén. 

Ugyancsak folytatniuk kellett a tevékenységüket a polgári törvényszékek tel
jes aktivizálódásáig Pest—Pilis—Solt, Szolnok—Csongrád—Békés-Csanád me
gyék és a Kiskunság területén működő katonai rögtönítélő bíróságoknak, ame
lyeket a rablások, rablógyilkosságok és gyújtogatások megfékezésére állítottak 
fel. 

1860-ban a hadseregföparancsnokság Abt. 4/1326. számú leiratában arra uta
sította a Landes General Commandót, hogy az 1855. december 26-i legfelsőbb el
határozás értelmében vegye át a feloszlatott Militär- und Civil-Gouvernement 
igazságügyi és vizsgálati anyagából mindazokat az iratokat, amelyek kifejezet
ten katonákra vonatkoznak, illetőleg főtisztek és polgári személyek közös 
ügyeit, a fennmaradó periratokat pedig a Polizei Ministeriumnak kell átadni.87 

Ekkor 41 ládányi periratot, közöttük nagy fontosságuk és lezártságuk miatt až 
aradi vértanúk iratait is,88 Bécsbe szállították a Polizei Ministeriumnak, ahon
nan azok a hadseregfőparancsnoksághoz, majd onnan a Kriegsarchivhoz kerül
tek megőrzésre.89 

Különböző személyek periratai 

A különböző személyek ellen lefolytatott perek egy része a szabadságharc 
alatt kifejtett tevékenységre vonatkozik, egy másik része pedig a szabadság
harc leverése és a kiegyezés közötti időszak úgynevezett felségárulásaira. 

85 A bünte tés t kegyelemből szintén 20 évi s á n c m u n k á r a vál toz ta t ták át . 
86 Augusz tus 25-én bízta m e g H a y n a u a vizsgálatok vezetésével . (HL absz. kor i i ratok, KG. 

Arad, 5/32., P r ä s . 1205 t. sz.) 
87 HL L M C , 1869:2Abt. —1—14/1; 3334. sz. 
88 Uo. 1—14 2; 3825. sz. 
89 Uo. 1—14/3; 4440. sz. De m á r az 1860. évi szállí tást megelőzően is kü ld tek pe ranyago t Bécs

be. Hess t áborsze rnagy 1859. j a n u á r 23-án megkü ld t e a had tö r t éne lmi i roda vezetőjének az elis
mervény t , amel lyel az igazolta a 37/Sect. II. számon megküldöt t ka tona i törvényszéki i ra tok át
vételét . A jegyzék 15 nevet t a r t a lmaz . Közöt tük van Csányi László, Giron Péter , Gorove Is tván, 
Hajn ik Pál , Kossuth Lajos, Madarász László, P á z m á n d y Dénes, Percze l Mór, Pulszky Ferenc , 
Szemere Ber ta l an [III. A r m e e und Landes Genera l Commando (a t ovább iakban — A u L G C ) , 
1859:79/Sect. II . gh.l 

A felsorol tak közül n incs meg Csányi László, P á z m á n d y Dénes, Perczel Mór pe ranyaga , tö 
redékesen v a n n a k meg Gorove Is tván, Hajnik Pál , Kossuth Lajos, Pu l szky Ferenc per i ra ta i és 
viszonylag tel jesen t a lá lha tók meg a Giron Pé teré i s Szemere Ber ta lané i . 

Madarász László pe r i r a t a inak egy része — m i k é n t erről m á r szó volt — a ÜL AC. Pz. S. 
a n y a g á b a n ta lá lha tó meg. 
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Wargha Istvánnak, a Bécsben működő magyar külügyminisztérium fogal
mazójának, később titkárának ügyét a k. k. Militär Central Untersuchungs 
Commission zu Wien tárgyalta és ennek fondjából került az egykori Hadi Le
véltárba. Az ítélet és a haditörvényszéki jegyzőkönyv mellett megvan a 224 
ívet kitevő kihallgatási jegyzőkönyv is. Az ellene felhozott vádpontok voltak, 
hogy forradalmi szellemű plakátok nyomdaköltségeinek biztosításával és anya
gi eszközök más célú felhasználásával támogatta a bécsi felkelést; futárok kül
désével biztosította a kapcsolatot a felkelők és a magyar csapat között; az Or
szágos Honvédelmi Bizottmány tagjai számára adatokat szolgáltatott ki a bé
csi helyzetről, a es. kir. csapatok erejéről és felállításáról; segítséget nyújtott 
Bem meneküléséhez és végezetül, hogy megvesztegetéssel hozzájárult a cs. kir. 
katonaság október 6-i parancsmegtagadásához. 

Az ügyesen védekező, magát lojálisnak feltüntető és a kormánynak szolgá
latait felajánló Wargha a kihallgatás során nyilvánvalóan kisebbítette szerepét 
és csak a bizonyítható dolgokat ismerte el és fedte fel. 

Ennek ellenére a kihallgatási jegyzőkönyv adatokat szolgáltat a Magyaror
szág számára történő bécsi toborozásokra, fegyverszállításokra, különböző szer
ződések megkötésére, a Wodiáner-cég szerepére, Pulszky és a magyar külügy
minisztérium tevékenységére, a magyar kormány és a bécsi felkelés kapcsola
tára, diplomáciai kiküldetésekre és kapcsolatokra, hírszerzési megbízatásokra 
stb.90 

A pesti katonai törvényszék anyagának része, de kikülönített, önálló őrzési 
egységet képez az „Untersuchung Casimir Graf Batthyány" és .„Mörder des 
Grafen Zichy" feliratú iratcsomó. 

A Batthyány Kázmér teljhatalmú országos biztos, később külügyminiszter el
len lefolytatott vizsgálat sok utasítást, rendeletet tartalmaz eredeti iratok, má
solatok és nyomtatványok formájában, amelyeket különböző megyékhez és tör
vényhatóságokhoz intézett a forradalom és szabadságharc során.91 

A Görgei által kivégeztetett gróf Zichy Ödön meggyilkolásában való részvé
tellel vádolt Erkulenz Lambert őrmester, Gratzer István megyei pandúr és Vég 
Ferenc vizsgálati iratait tartalmazza a csomó másik része. Ezekhez a vizsgálati 
iratokhoz mellékelték az eredeti nyilvántartási könyvet a kivégzett gróf birto
kát képező kálozi uradalom javairól.92 

A pesti és a nagyváradi Kriegsgericht anyagából különítették ki Sillye Gá
bornak, a hajdúvárosok kormánybiztosának és a Bocskai szabadcsapat szerve
zőjének a vizsgálati iratait.93 Itt található a 26 oldalas kihallgatási jegyző
könyv, továbbá Sillye Gábor fegyverfogásra és népfelkelésre felszólító rendel
kezései eredeti iratok, korabeli másolatok és nyomtatványok formájában. 

Töredékesen vannak meg a cs. kir. nagyszebeni és a kolozsvári katonai tör
vényszék anyagából Váradi Dániel és gróf Kun Gotthard Hunyad megyei fő
ispán periratai a forradalom és szabadságharc idején kifejtett tevékenységük
ről. 

Losonci lakosok ellen lefolytatott vizsgálati iratokat, főleg kihallgatási jegy
zőkönyveket tartalmaz az „Untersuchung Guerilla-Inquisition der Losoncer re
volutionären Ereignisse" feliratú iratcsomó. 

1849. március 15-én részben losonci lakosok, részben máshonnan oda össze-

90 Wargha I s tván t az ok tóber 6-i bécsi íe lkelés t ámoga tá sáé r t és Bem Bécsből t ö r t énő t ávo 
zásának e lőmozdí tásáér t 2 évi fogsággal bün te t t ék , amibe be leszámí to t ták a vizsgálati fogságban 
töltött 1 év és 8 hónapo t . 1850. augusz tus 4-én pedig kegye lem folytán e lengedték a há t ra lévő 
bünte tésé t is. 

91 A per i ra t j e lze te : 1849:10/26. 
92 A per i ra t j e lze te : 1849:1/508. 
93 P e r a n y a g á n a k egy más ik része a cs. kir . pest i ka tona i tö rvényszék i ra ta i között t a l á lha tó 

••«51—10/136-os számon. 
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gyűlt személyek Görgei serege közeledésének hírére letépték a toronyról a csá
szári zászlót, majd március 17-én elvitték a Rimaszombatból érkező gerillák a 
es. kir. hadsereg számára losonci polgárok által készített bakancsokat. Ezt kö
vetően az átvonuló orosz csapatokat háborgatták. Augusztus elején — Galicin 
herceg elvonulása után — egy 80 főből álló, poggyászt fuvarozó orosz csapat 
érkezett a városba, amelyet az oda berohanó gerillák három irányból megtá
madtak. 

Később felgyújtották a várost, mivel az a hír terjedt el, hogy Grabbe tábor
nok, adjutáns büntető szándékkal közeledik, a közelben tanyázó Repeczky kor
mánybiztos tiltó rendelete miatt a lakosság pedig nem mert elé deputációt kül
deni. 

A fentiek miatt megbüntetett város közönsége Andreánszky Sándor királyi 
biztosnak küldött beadványában azt kérte, hogy egyesek bűnéért ne büntessék 
az egész várost. 

A beadvány nyomán elrendelt vizsgálatot vezető Kalina biztos maga is azt 
fejtette ki a kerületi főbiztosságnak, hogy a lakosság nagy része ártatlan, a 
nógrádi, borsodi, gömöri és a pesti gerillák vétkesek, s nagy mértékben befo
lyásolta a helyzetet az, hogy Repeczky kormánybiztos Losoncon, vagy a kör
nyékén tartózkodott. 

A főképpen kihallgatási jegyzőkönyvek mellett szép számban találhatók Re-
peczkynek Nógrád megye közönségéhez intézett proklamációi és rendelkezései. 

Az ellene lefolytatott vizsgálat során foglalta le és gyűjtötte össze a pesti ka
tonai törvényszék, a haladó gondolkodású román politikus, lugosi képviselő, 
Eftimie Murgu 1830—1848 közötti iratait, amelyekből — minden bizonnyal je
lentős mennyiségük miatt (1 csomó) — a peranyagtól elkülönítetten, önálló őr
zési egységet képeztek.94 

Az iratok nagyobbik részét az ügyvédi tevékenysége során elvállalt ügyekkel 
kapcsolatos beadványok fogalmazványai képezik, kisebb részét pedig a levele
zése, a saját moldvai, illetőleg havasalföldi tevékenységére vonatkozó és az 
utóbbi tartományból történő kitoloncolása miatt szerkesztett panaszbeadványai 
és néhány politikai-történelmi jellegű kézirata. Ez utóbbiak között található egy 
45 oldalas kézirat Die wallachische Regierung, egy 48 oldalas Das politische 
Continuum und die Epidemisten címmel, valamint egy cím nélküli 44 oldalas 
írás. Az első kéziratban főként a cári politika oláhországi befolyásának erősí
tési törekvéséről, az ország helyzetéről és Ghika fejedelem szerepéről esik szó. 

A cím nélküli, valamint Das politische Continuum und die Epidemisten című 
írásaiban — miközben a Bánát ősi alkotmányáról, jogrendszeréről és társadalmi 
tagozódásáról fejti ki nézeteit — bánáti román patriótaként elítéli az orosz poli
tikától megfertőzött szerbeket, az osztrák szuronyok megtestesítette hatalmat 
és a feudális nemesi magyar alkotmányt, amelyek egyházilag, politikailag és 
gazdaságilag egyöntetűen elnyomják és kifosztják az őstulajdonos bánáti román 
népet. 

A prágai, illetőleg a bécsi katonai törvényszék tárgyalta 1853 és 1855 között 
a poroszországi születésű, republikánus érzelmű írónak és politikusnak, dr. An
ton Schüttének. 1848-as szerepét. Windisch-Grätz 1848. október 26-i proklamá-
ciójában a bécsi felkelés azon vezetői között szerepel, akiket a bécsi katonai 
törvényszék elé kellett állítani tevékenységük kivizsgálása céljából.95 Az 1855-

94 Murgu pest i ka tona i tö rvényszéki p e r é n e k je lze te : 1851—10 126. 1850. júl ius 6-án felségáru
lásér t — v a g y o n á n a k e lkobzása mellet t — köté l ál tal i ha lá l ra í té l ték, amit 1851-ben — kegyelem
ből — 4 évi várfogságra enyhí te t tek . 

95 A P r á g á b a n kiadot t nap ló j ában t agad ta Schüt te a Windisch-Grätz ál tal a bécsi október i 
fo r rada lomban nek i tu la jdoní to t t szerepét . Személyes bosszú és téves információk e r edményé 
n e k minősí te t te azt, hogy neve Bem és Pu l szky neve mellé ke rü l t a for radalom egyik vezetője
kén t . 
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ös bécsi bírói előterjesztés szerint jelentős szerepe volt az egyetemi ifjúság fel
izgatásában. Ugyancsak kiemelkedő szerepet játszott a központi demokratikus 
igylet tanácskozásain, és ezek egyikén az állami végrehajtó hatalom megszer
vezésére s egy ideiglenes kormány létrehozására vonatkozó tervét a bírói elő
terjesztés különösen veszélyednek minősítette, mivel — szemben az anarchikus
nak minősített forradalommal — a "megdöntött államrendszer és -hatalom he
lyett egy újnak a megszervezésére tett javaslatod Schütte nagy figyelmet szen
telt a magyarországi eseményeknek is. Azt vallotta, hogy az európai demokrá
ciáért vívott küzdelemben Magyarország természetes szövetségese Németország
nak és támasza Ausztria szabadságtörekvéseinek. 

1848. augusztus 28-án levelet írt Kossuthnak.96 Ebben az európai demokrá
cia közös összefogásán felül arról tájékoztatta, hogy sikertelen volt az a törek
vése, hogy a legjelentősebb bécsi lapok egyikét megnyerje Kossuth ügyének. 
Ezért egy újság kiadását l a vezi Bécsben, amely Magyarország érdekeit kép
viselné, illetőleg önkéntes légiót szervez a közelgő harc idejére. A bécsi felke
lés leverését követő rövid bécsi bujkálás után Boroszlóba ment, ahol szintén a 
magyar szabadságharc támogatásán működött. December 20-án kelt levelében 
azt írja, hogy „Szabályszerű összeköttetést szerveztünk Pesttel és naponta küld
tünk át lengyel, porosz tüzéreket, tiszteket, fegyvereket és fegyvergyártókat, 
szerszámokkal együtt97." A bírói előterjesztésben felségárulásért 12 évi várfog
ságot javasolt büntetésként a hadbíró. 

A mintegy V2 csomónyi peranyagban a már említett bírói előterjesztésen 
(Rechtlicher Vortrag) kívül megtalálható a prágai összesített kihallgatási jegy
zőkönyv, tanúvallomási jegyzőkönyvek, néhány vele kapcsolatos 1848-as jelen
tés másolata és a Lochner98 lisztkereskedőnél lefoglalt, tőle származó néhány le
vél és kézirattöredék. A periratok átadására Magyarország számára feltehetően 
Schütte magyar kapcsolatai miatt került sor. 

Az 1850-ben Berlinben és másutt meglevő népegyletek, munkásegyletek fel
oszlatásával szétrobbantott demokratikus forradalmi párt újjászervezéséről, te
vékenységéről és célkitűzéseiről kaphatunk képet abból a vizsgálatból, amelyet 
a berlini városi törvényszék folytatott dr. Landendorf, dr. Falkenthal és a szer
vezkedésben részt vevő társaik ellen. A peranyag — bírói előterjesztés és kihall
gatási jegyzőkönyvek másolatai — a dr. Schütte peranyagával azonos őrzési egy
ségben található. 

A reorganizált demokratikus forradalmi párt egységes vezetésének megterem
tése érdekében először Wiesbadenben, majd 1851. szeptember 27-én és 28-án 
Hamburgban összejövetelt szerveztek, és végül Berlinben megalakult a közpon
ti bizottság,99 amely teljesen függetlenítette magát a demokrata párt korábbi 
berlini vezetőitől és forradalmi álláspontra helyezkedett. 

A házkutatások során lefoglalt anyagokból, valamint a tanúvallomási és ki
hallgatási jegyzőkönyvekből a bíróság azt a következtetést vonta le, hogy ä 
központi bizottság célja az egységes és oszthatatlan szociáldemokrata német 

96 HL absz. kor i i ra tok, Prozess Dr. Anton Schüt te . A levél máso la tá t csa to l ták a Recht l i cher 
Vortraghoz, a foga lmazványt Schüt téné l t a lá l t ák meg . / 

97 Uo. Recht l icher Vor t rag , 25. ív, f. ad N. 69. 
98 Lochner gondozásában je lent meg 1848 novemberében P r á g á b a n Schüt te Anton nap ló ja 

a lapján a Wiener Oktober-Revolu t ion c ímű m u n k a , majd 1850-ben Drezdában ad ta k i U n g a r n 
und de r ungar i sche Unabhäng igke i t s Krieg c ímű 2 köte tes könyvé t , ame lyben élesen elítéli az 
oszt rák k o r m á n y és az u r a l k o d ó ház magyare l l enes pol i t ikáját . 

1853. augusz tus 22-i p rága i k ihal lga tása so rán — meg nem ál lapí tha tó , hogy színleg-e vagy 
meggyőződésből — azt val lot ta , hogy különböző e s e m é n y e k h a t á s á r a n e m c s a k há ta t fordí tot t a 
fo r rada lomnak , h a n e m kész a k o r m á n y é rdekében t e v é k e n y k e d n i . A r r a te t t a jánlatot , hogy b e 
épülve és színleg e g y ü t t m ű k ö d v e sz emigrációval , felfedi, Kossu th és Mazzini hogyan t a r t fenn 
kapcsola to t Magyarországgal , i l letőleg I tá l iával . 

99 A központ i bizottság tagjai Landendor f bölcsészdoktor , dr . Fa lken tha l orvos, Gercke í ő t a -
ní tó , dr . Col lmann ügyvéd, Neo és Levy ke re skedők , va lamin t P a p e esztergályos vol tak. 
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köztársaság megteremtése volt. A célt a különböző néposztályok forradalmi fel
világosításával, propagaedautazásokkial, pénz gyűjtésével, fegyverrel és lőszer 
beszerzésével, illetőleg fegyveres felkelés kirobbantásával kívánták elérni. 

Különösen számítottak a munkásosztály forradalmi szellemére és energiájá
ra, ezért létrehoztak egy 18 főből álló munkásbizottmányt is. Ennek vezetőjét, 
Pape esztergályost, beválasztották a központi bizottságba, hogy állandó kapcso
lat legyen közöttük. 

Tevékenységüket nem korlátozták csupán Berlinre, hanem kiterjesztették 
egész Észak-Németországra, kapcsolatot teremtettek a londoni német emigrá
cióval és a propagandautazások során — főként Landendorf — a Habsburg
monarchia több városában is megfordult, és egy tanúvallomás szerint Bécsben 
is volt egy forradalmi céllal szervezett titkos társaság. Ennek leleplezésére, il
letőleg a két titkos szervezet közötti kapcsolat felderítésére küldhették meg 
Berlinből a legfontosabb periratok másolatait az illetékes osztrák hatóságnak. 
Magyar vonatkozása vajmi kevés volt a szervezkedésnek. Néhányszor előfor
dul a peranyagban Kossuth neve, főleg fegyverszállítással kapcsolatban. Az 
Angliában gyártott fegyvereket feltehetően azonos úton kívánták Rostockba 
juttatni. 

A peranyag nem teljes, iratai főképpen a titkos társaság szervezeti felépíté
sére, a szervezkedés tevékenységére, fegyverek gyártására és beszerzésére vo
natkoznak. 

Közös őrzési egységben találhatók a k. k. Central-Untersuchungs-Commission 
Wien által Cseremisky Miklós (1849) és a k. k. Kriegsgericht Wien által gróf 
Potocky Ádám. (1851—1852), Goslar Julián (1852), valamint gróf Bakowsky Fer
dinánd (1853) ellen lefolytatott per vizsgálati iratai.100 

A külügyminisztériumi titkár Cseremiskyt azzal vádolták, hogy magyar for
radalmárokkal az osztrák császári állam szempontjából ellenséges levelezést 
folytatott, sőt, szolgálatai felajánlásával segítette a forradalom ügyét. 

A rá vonatkozó, anyag mindössze nyolc iratból áll. Ezek főként Cseremisky 
1849 tavaszán kelt leveleinek német nyelvű fordításai. A levelek tartalma — 
egyebek mellett — a haza sorsa iránti aggódás.101 

Gróf Potocky Ádámot 1851 szeptemberében azzal a váddal tartóztatták le, 
hogy részt vett a krakkói, a lembergi és a bécsi felkelésekben, kapcsolatot tar
tott fenn a londoni lengyel emigrációval, segítséget nyújtott a forradalmi ma
gyar kormánynak, részese volt fegyverek Poroszországból Galíciába történő 
szállításának. 

Peranyaga a magyarországi fegyverszállításokhoz nyújt adalékot. 
Az Erdélyben letartóztatott Sandmann Károly, álnéven báró Eichelberg, ki

hallgatási jegyzőkönyvében azt vallotta, hogy Kossuth 1848. november 7-én 
Szemere és Mészáros jelenlétében azzal bízta meg, hogy egy ratibori kereskedő
től102 vegyen át a magyar kormány által vásárolt, 34—36 ládába csomagolt 
lüttichi fegyvert.103 A fegyverszállítási ügyben Potocky neve is szóba került. 

100 Az őrzési egységhez tartozó és a fedőlapon feltüntetett Gasparich Márk periratai nincse
nek meg az iratcsomóban. Már 1930-ban sem sikerült a m. kir. Hadi Levéltár bécsi kirendeltsé
gének a periratok hollétét tisztáznia, csupán annyi volt ismert, hogy egykori kikölcsónző.iük 
Dumoulin ezredes volt. 

101 Az egykor a vizsgálati iratokhoz tartozó, mintegy 100 oldalas naplója, mely 1848. novem
ber 28-től 1849. július l-ig rögzíti a saját és más személyek tevékenységét, magatartását, véle
ményét és a szabadságharc eseményeit, az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc iratai kö
zött található 4/98. számon. 

102 Feltehetően azonos a peranyag egy más iratában szereplő Hoffmann nevezetű boroszlói 
kereskedővel, aki egy jelentés szerint jelentős mennyiségű fegyvert szállított a szabadságharc 
idején Párizsból Magyarországra. 

103 Sandmann a porosz-galíciai határ erős őrizete miatt nem tudta a fegyvereket Magyaror
szágra vinni és dolgavégezetlenül tért vissza. 
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Kossuth azt javasolta Sandmannak, ha útjában bármilyen nehézséggel találja 
magát szemben, Potocky Ádám közreműködését kérje.104 

A periratok hivatalos átiratok mellett kihallgatási és tanúvallomási jegyző
könyvekből állnak, továbbá a haditörvényszéki jegyzékből és az ítéletből. 

Az európai kormányformák erőszakos megdöntési szándékáért — különösen 
Ausztriában, Orosz- és Poroszországban — 1852. január 30-án kötél általi ha
lálra ítélték, majd 1852. február 5-én kivégezték a 32 éves Goslar Juliánt.105 

Már ezt megelőzően, 1848. január 12-én halálra ítélték az 1846. évi galíciai 
zavargásokban való részvételért, majd 1849. január 29-én 5 évi várfogsággal 
sújtották106 a bécsi októberi felkelés támogatásáért és a lengyel légió soraiban tel
jesített fegyveres szolgálatért. Mindkét esetben azonban amnesztiával szabadult, 
először a spielbergi, majd a kufsteini várból. 

Az 1850. augusztus 1-én történő szabadulása után 1851. május 23-án újból 
letartóztatták a kormány egy besúgója, a szervezkedésbe bevont Anton Rieth 
feladása nyomán. A lakosság körében kifejtett agitáción, fegyver és pénzgyűj
tésen túlmenően elsősorban a német, lengyel, magyar, olasz és orosz nyelvre le
fordított írásai terjesztésétől várta a népek felkelését. Különösen számított az 
itáliai és a magyarországi forradalmi erők támogatására. 

Magyarországon a kufsteini börtönben vele együtt raboskodó Gaál György 
helvét vallású (református) lelkésszel kívánta felvenni a kapcsolatot tervei ki
vitelezése érdekében, amire azonban elfogatása miatt már nem került sor. 

Az önálló Lengyelország megteremtésében való részvétel, a franciaországi és 
az angliai lengyel emigráció erkölcsi és anyagi támogatása, a cs. kir. osztrák 
kormány elleni gyűlületet terjesztő írások kinyomtatásának anyagi támogatása 
és ezek Galíciába történő becsempészése miatt, valamint egyéb vádpontok alap
ján 16 évi börtönbüntetésre ítélték 1853. július 27-én gróf Bakowsky Ferdi
nándot. Az ellene felhozott vádpontok között — egyebek mellett — az is sze
repelt, hogy a magyar forradalomban való részvételért büntetésből a cs. kir. 
hadseregbe besorozott exhonvédeket pénzzel támogatta és szimpátiájukról biz
tosította őket. Ugyancsak magyar vonatkozású volt az az ellene felhozott vád 
is, hogy felségáruló és büntetendő kapcsolatban állott a Kossuth-család tagjai
val, leveleket és csomagokat közvetített Kisázsia és Magyarország között. 

A peranyagból a 42 íves votum informativum van meg és az ítélet. 
A zágrábi General Commando fondjából származnak az eszéki vár parancs

noka, siegenburgi báró Jovich István vezérőrnagy ellen indított és 1850-ben le
zárt perének 1 csomót kitevő iratai. 

Az eszéki vár átadásáért halálra ítélt, majd kegyelem folytán 20 évi, vassal 
szigorított várfogságra ítélt Jovich peranyagában a kihallgatási jegyzőkönyv, a 
vélemény ív, a haditörvényszéki előterjesztés és az ítéletmásolat mellett Csányi 
Lászlótól, Csernovitš Pétertől, Mészáros Lázártól, illetőleg a magyar hadügymi
nisztériumtól, az OHB-tól, Hrabovszkytól, Blagojevichtól, István nádortól, Jel-
lačičtól, az osztrák hadügyniiniisztériumtól származó eredeti és másolati leira
tok és átiratok, valamint Jovich fogalmazványai találhatók. Nincs meg az 
anyagban az iratjegyzékben szereplő, Kossuthtól származó három rendelkezés, 
valamint Latour 1848. október 5-i, Jovichhoz intézett utasítása. 

A bécsi Militär-Gouvernement Justiz-Section irataiból származnak a Libényi 
János szabólegény ellen lefolytatott per 17 csomót kitevő aktái.107 A periratok 

104 Kossuth Potockynak címzett ajánlólevelet is adott Sandmannak, amit ez azonban ve
szélyesnek ítélt helyzetben megsemmisített. 

105 Forradalmi tevékenységét ismerteti Lukács Lajos: Magyar Függetlenségi és Alkotmányos 
Mozgalmak 1849—1867., 90—91. O. 

106 A halálos ítéletet 18 évi, az 5 évit pedig 3 évi várfogságra enyhítették. 
107 A merényletről és a vizsgálatról részletesebben ír Lukács Lajos i. m. 131—144. oldalán. 
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ilyen méretű felduzzadását az idézte elő, hogy a Ferenc József ellen elkövetett 
merénylet kivizsgálásával megbízott hatóságok egy nem létező összeesküvést 
kívántak kétségbeesett igyekezettel leleplezni. A kötél által kivégzett Libényi 
Jánoson kívül még 19 szabólegényt tartottak vizsgálati fogságban és számtalan 
tanút hallgattak ki. A letartóztatottak közül nevetséges vádak alapján Vajbei 
Józsefet és Misits Jánost 20 évi, nehéz vassal szigorított sáncmunkára, a len
gyel származású Lassakiewitz Józsefet pedig 15 évi sáncmunkára ítélték köny-
nyű vasban. A többi terheltet — a 4 havi fogházra ítélt Szabó Mihály kivéte
lével —, a vizsgálati fogságban letöltött idejüket büntetésként elismerve, sza
badon bocsátották. 

A k. k. Militär-Bezirks- Stadt- und Festungs-Commando für Pest-Ofen ira
taiból származik a Prozess Stefan Nedeczky felirattal ellátott 2 csomó, amely
ben az Almásy Pál, Beniczky Lajos, Nedeczky István és mások részvételével 
megkezdődött 1863—1864-es függetlenségi szervezkedés felderítésére vonatkozó 
vizsgálat anyaga található.108 

Az ügy felgöngyölítésére vonatkozó hivatalos iratváltásokon felül megvannak 
Almásy Pál, Nedeczky István, Beniczky Lajos, Gáspár Lajos, Sebes Emil, d é 
mentis Gábor, Szelestey László, Lezsák Lajos, Zambelly Lajos, Horváth János, 
Máriássy Béla, Salamon Lajos, Nedeczky Jenő, Németh Albert, Nagy Jenő, 
Sponner Tódor, Asbóth Lajos és mások kihallgatási és tanúvallomási jegyző
könyvei, a házkutatási jegyzőkönyvek és a házkutatások során lefoglalt leve
lek, a hadbírósági előterjesztés és jegyzőkönyv, az ítélet, a nevezettek 1848/49-es 
tevékenységét rögzítő ítéletmásolatok és anyakönyvi kivonatok. Megtalálhatók 
az Országos Függetlenségi Bizottmány mellékletként csatolt, különböző sze
mélyekhez intézett fenyegető levelei; Asbóth Lajosnak Pálffy Mór altábornagy
hoz küldött levelei, közöttük a Nedeczky és a Jámbor—Somogyi-féle szervez
kedésről számot adó közlései;100 a Szilágyi Virgil-féle perből származó, Kos
suthtól eredő 2 darab 1861-es levél, amelyben a magyar nemzet lehetséges po
litikai állásfoglalásainak variációit taglalja; összefogásra felszólító olasz nyelvű 
röplapok stb. Az ügy természetéből következik, hogy sok adat található az 
emigráció tevékenységére és politikai törekvéseire, fegyverszállításra, a ma
gyar—lengyel—olasz kapcsolatokra, a dunai országok szövetségi tervezetére, 
gerillák szervezésére, a Szent István, illetőleg az Ister szabadkőműves páholy 
szerepére és egyéb témákra. 

Az iratokban való eligazodást és kutatást egy, a peranyag végéhez csatolt mu
tató és egyes iratokat felsoroló Tagebuch teszi lehetővé. 

A Nedeczky-féle peranyaggal állnak összefüggésben, de attól elkülönülő őr
zési egységbe gyűjtötték össze „Erhebungs Act über die Verbreitung Kossuth's 
Proclamationen" címen azokat az iratokat, amelyek az ország különböző he
lyein 1863. december 17—18-án talált, Kossuth nevében a nemzethez intézett 
felhívás nyomtatási helyének és a terjesztés módjának a tisztázására irányul
tak, kisebb mértékben pedig politikai demonstrációk körülményeinek a felde
rítésére. 

108 A szervezkedésről rész le tesebben í r Lukács Lajos i. m. 335—354. o. és Steier Lajos: Be
niczky Lajos bányav idék i ko rmányb iz tos és honvédezredes visszaemlékezései és je lentései az 
1848/49-iki szabadságharcró l és a tót mozgalomról , IV. Függelék, 705—744. o. 

109 A feljelentő Asbóthon k ívül Beniczky Lajos is kapcso la tban állott es. kir . ha tóságok k é p 
viselőivel. Egyik utólagos kiegészítő va l lomásában azt vallot ta, hogy csak azért csat lakozot t a 
szervezkedéshez, hogy felfedje az üze lmeket a ha tóságok előtt, és F ranz osztá lyvezetőnek szó
beli és í rásos t á jékoz ta tásoka t adot t . [HL absz. ko r i i ra tok, Mil i tär-Bezirks- Stadt - und Fes tungs -
Commanöo für Feslj-Ofen (a t ovább iakban — MBSuFC für Pes t -Ofen) , Prozess Stefan N e 
deczky, 266. sz.j Josef Rit ter F ranz von As t renberg — a feloszlatott Genera l -Gouvernement osz
tá lyvezetője — n e m c s a k igazolta Beniczky áll í tását , h a n e m kiegészí tet te azzal, hogy szolgálatai 
felajánlásán k ívül pénzt is kapo t t azokért . (Uo. 312. sz.) Beniczkyt ennek el lenére kötél általi 
ha lá l ra í tél ték, amit kegye lem folytán 10 évi vár fogságra vá l toz ta t tak át. 
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Az iratok egy részét a proklamációk nyomtatásával gyanúsított Gillemot Vil
mos 19 éves könyvkötő segéddel, illetőleg az azok terjesztésével vádolt Giuseppe 
Trusghach olasz származású házaló képkereskedővel, valamint az ügyükkel 
kapcsolatban kihallgatott tanúkkal felvett különböző jegyzőkönyvek teszik ki, 
továbbá a katonai állomásparancsnokságoknak, a megyei hatóságoknak és a 
postaigazgatóságoknak az üggyel kapcsolatos jelentései. 

Az anyaghoz mellékelve található az Országos Függetlenségi Bizottmány 
proklamációj ának 11 eredeti, nyomtatott példánya és annak 6 kéziratos máso
lata; a Sürgöny szerkesztőségéhez és gróf Zichy Jenőhöz intézett fenyegető le
vél az OFB pecsétjével ellátva; az OFB nevében Gáspár Lajoshoz és báró Pe-
rényi Zsigmondhoz intézett, ezeknek beszervezésére vonatkozó levél; levél Er
kel Ferenchez annak érdekében, hogy december 17-én, a tervezett színházi tün
tetés napján a Hunyadi Lászlót tűzze műsorra; 3 felhívó levél a pozsonyi diá
kokhoz politikai tüntetések szervezésére és végezetül egy B betűvel ellátott, 
Nedeczkyt feljelentő névtelen levél. 

Az iratokhoz egy iratjegyzék tartozik. 
Ugyancsak ebben az őrzési egységben találhatók a Volnhoffer Gyula makói 

csendbiztos ellen felségárulás címén indított eljárás iratai. Nevezettet —, akit 
a központi titkos forradalmi bizottmány a II. gerillacsapat ezredesévé nevezett 
ki — azzal gyanúsították, hogy embereket toborzott a rendszer megdöntésére, a 
vád alól azonban — terhelő adatok hiányában — felmentették. 

Az iratok zömmel kihallgatási jegyzőkönyvek, az üggyel kapcsolatos jelen
tések. Mellékelve a titkos forradalmi bizottmány Volnhoffer Gyulához és gróf 
Beleznay Ferenchez intézett levele, amelyben ezredessé nevezik ki —, illetőleg 
toborzásra szólítják fel őket. 

A Nedeczky-féle mozgalommal majdnem azonos időben folyt a Jámbor End
re szabómester és a Somogyi József volt honvédőrnagy vezette szervezkedés.110 

A 3 csomónyi vizsgálati anyag szintén a k. k. Militär-Bezirks- Stadt- und Fes-
tungs-Commando für Pest-Ofen irattárából származik. Jámboron és Somogyin 
kívül Hellmann József ügyvéd, Jeney Sándor ügynök, Kugyela György jöve
dékbeszedő, Berényi (Meixner) Ferenc Adolf gyári alkalmazott, Illovszky Ist
ván foglalkozás nélküli, Moser Sándor rajztanár, Hanák János foglalkozás nél
küli, volt őrmester és jegyző, Vidats János gépgyáros, Knesovitzky István fog
lalkozás nélküli, Fromhold (Szörényi) Artúr jogász, Krajczik János napidíjas, 
Emerich Gottfried seborvos, Fáy Sándor és Fáy Móric festő, Gréf Sándor órás, 
Váry Sándor volt községi jegyző, Fiiessen István tapétázó, Komlóssy Gábor 
szobafestő, dr. Rajner Gyula ügyvéd, Sógor György nyomdászsegéd ellen indí
tottak bűnvádi eljárást. A fentieken kívül összesen 44 személyt vontak be a 
vizsgálatba és hallgattak ki. 

A periratok között megtalálhatók a házkutatási és letartóztatási parancsok s 
jelentések, az összesített és a tagolt kihallgatási jegyzőkönyvek, a tanúvallomá-
si jegyzőkönyvek, a foglárinövedékbevételi jegyzőkönyvek, a hadbírósági jegy
zőkönyv, az ítéletek, egy leírás a felségárulási vizsgálat eredményeiről, egy or
vosi megfigyelési napló Jámbor Endréről, konfidensek jelentései és, az ügy fel
göngyölítésében részt vevő szervek és személyek iratváltásai. 

A terhelő adatként mellékelt iratok között megtalálhatók kéziratos és nyom
tatott formában a Honvédelmi Bizottmány által kiadott felhívás, eskü, kineve
zési űrlap, a Jámbor Endre által szerkesztett Férfidivat-Közlöny több száma, az 
ugyancsak tőle származó, bátyjához, Jámbor Lászlóhoz intézett levél, amelyben 
Árpád leszármazottjának vallja magát. Kiegészítő adatok találhatók az emigra

nt) A szervezkedésre lásd Lukács Lajos i. m. 332—335. o. 
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ció szervezkedésére, ügynökeire, levelezésére; magyarok részvételére a lengyel 
forradalomban;111 az olaszországi magyar légióra és más témákra.112 

A peranyaghoz tartozik egy Tagebuch, amely tételszerűen veszi lajstromba 
az iratokat. 

Külön van egy 113 oldalas bírósági előterjesztés, hadbírósági jegyzőkönyv, 
bizottsági indítvány és felmentő ítélet Vidats Jánosról, valamint egy jegyzék a 
Somogyi- és a Nedeczky-perben rá vonatkozó iratokról. 

A Somogyi-perhez tartozik a Confiscirte Correspondenzen feliratú iratcso
mó is, amely dr. Rajner Gyula, Almásy Pál, Gáspár Lajos, Clementis Gábor, 
Jámbor Endre, Windt Lajos, Moser Sándor, Kugyela György, Berényi Ferenc 
Adolf lefoglalt iratait tartalmazza. Zömük magántermészetű levél vagy feljegy
zés, de éppen e jellegük teszik őket arra alkalmassá, hogy — ellentétben a vizs
gálati iratok száraz, hivatalos ténymegállapításaival — kirajzolódjék előttünk a 
szervezkedésben részt vevő élő emberek karaktere, hazaszeretete, esetenként ra
dikális, forradalmi gondolkodása és a zömében volt honvédtiszteknek, kisem
bereknek a forradalom bukása következtében szinte reménytelenné vált egzisz
tenciális helyzete, amely szintén hozzájárul ahhoz, hogy szembe kerüljenek a 
fennálló kormányzati rendszerrel. 

A lefoglalt iratok közül említést érdemel a dr. Rajner Gyula neve alatt őr
zött, Gőcze István garibaldista főhadnagytól szármázó 8 levél, amelyekben ne
vezett a Garibaldi alatti harcaikról, helyzetükről, terveikről, az aqui tiszti te
lep állapotáról, a magyarországi expedíció lehetőségéről, vagy annak elmaradá
sa esetén Amerikába vándorlásukról ad számot. A katonai pályára való felké
szülés szükségességének tudatos felismerését fejtegeti az egyik levelében tiszt
társa és felettese, Kápolnay István kapitány. Rövid eszmefuttatásában annak 
adott kifejezést, hogy minden magyarországi intelligens fiatal embernek katonai 
ismeretekkel kell rendelkeznie, hogy a majdani felszabadító hadsereg gerincét 
képezzék. És mivel katonai akadémia hiányában ezeket az ismereteket az or
szágban nem lehet elsajátítani, részt kellene venni minden igazságos háború
ban és azokat önoktatásul kellene felfogni. 

Radikális gondolkodásra engednek következtetni a Kugyela Györgytől lefog
lalt írások. A „Garibaldi fohásza, mint fogoly, ha igaz, hogy elfogták" című 
prózai írás, egy cím nélküli, a „Garibaldi kedves leányához írott levele" és a 
„Garibaldi keservei, mint fogoly" című, feltehetően tőle származó versek, ha 
nem is költői remekművek és hellyel-közzel durva kifejezésekkel tarkítottak is, 
mégis értékesek a sorokat átforrósító zsarnoksággyűlölet miatt, és hozzájárul
hatnak a nincstelen értelmiségiek egy köre politikai felfogásának megrajzolá
sához. 

Itt kell megemlíteni a személyekre történő kutatás esetén hasznosan alkal
mazható rendőri nyilvántartási lapokat is, amelyeket az abszolutizmus idején 
vezettek a rendőri megfigyelés alatt álló 48^asokról, illetőleg a politikai szem
pontból megbízhatatlan egyénekről. A megbízhatatlan nyilvántartottak száma 
5572. De nyilvántartási lapokat készítettek a politikai szempontból meg
bízható hivatalnokokról, közalkalmazottakról, lelkészekről, tanárokról, tanulók-

111 A lengyelek között fegyverrel harcoló Somogyi Sándortól származó két eredeti levél ta
lálható a terhelő bűnjelek között. Az egyiket Somogyi Józsefhez intézte (HL absz. kori iratok, 
MBSuFC für Pest-Ofen, Prozess Josef Somogyi, 11/11. sz.), a másikat Maurer Gusztáv levéltá
roshoz. (Uo. 507. sz.) 

112 A vádlottak és gyanúsítottak közül dr. Rajner Gyula, Windt Lajos és Fromhold (Szörényi) 
Artúr állott kapcsolatban, illetőleg volt tagja az olaszországi magyar segélyseregnek. Windt 
Lajostól ebből az időszakból származó 5 levél található mellékletként, melyeket a szüleihez inté
zett. (HL ab sz. kori iratok, MBSuFC für Pest-Ofen, Prozess Josef Somogyi, 678 sz.) Fromhold 
(Szörényi) Artúr légionista ruhában és Garibaldi-ingben jelent meg Huszton. (Uo. 754/a ad 21. 
sz.) Érdekes Horváth Károly légiöbeli százados 1863-ból, Alessandriából Somogyihoz intézett 6 
oldalas levele, amelyben a légióbeli zavarokról számolt be. (Uo. 100. sz.) 
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ról és egyéb kategóriákba tartozó személyekről is. Ezek száma 13 355. 
A megbízhatatlanokról vezetett nyilvántartás tartalmazza a születés helyét, 

az életkort, a vallást és a családi állapotot, a lakhelyt, a foglalkozást, a szabad
ságharc utáni magatartást, kikkel érintkezik a nevezett, mivel kompromittálta 
magát és milyen volt a forradalom alatti magatartása, valamint egy megjegy
zés rovatot egyéb adatok rögzítésére. 

A megbízhatóak kategóriájába besorolt egyéneknél ez kiegészül az illető jel
lemére és képességeire vonatkozó utalásokkal. 

Egyéb jellegű iratok 

Nem személyekre, hanem témára gyűjtötték egybe a budai Landes General 
Commando elnöki irataiból és elkülönítve kezelték a magyar emigrációra vo
natkozó hírszerző iratokat. Az iratok keletkezési ideje 1861—1865; a mennyisé
ge 1 csomó. 

A különböző állomásparancsnokságoktól, várparancsnokságoktól, vezérkari 
részlegektől, a szerbiai osztrák konzulátustól, a rendőrminisztériumtól, a had
ügyminisztériumtól, az uralkodó főhadsegédi irodájától és egyéb helyről szár
mazó iratokat évenkénti csoportosításban 1865-ben utólagosan iktatták. ' 

Az iratok adatokat szolgáltatnak az emigráció helyzetére, szervezkedésére, 
kapcsolataira; vezetői és tagjai tevékenységére, utazásaira, levelezésére; hábo
rús készülődésekre, külhatalmak politikájára, emisszáriusoknak az országba 
küldésére, az olaszországi magyar légió helyzetére és egyéb témákra. 

A Radetzkyről elnevezett 5. számú huszárezred 1848—1859 közötti igazság
ügyi iratait tartalmazza egy őrzési egység. Jelentős mennyiséget tesznek ki kö
zülük az 1848—1849-ben történt szökések iratai. 

Bár nem es. kir. eredetű, de mivel az abszolutizmuskori iratok között nyert 
elhelyezést, meg kell említeni azt az iratcsomót, amelyben az olaszországi ma
gyar légió iratai 1860—1862-ből; a Türr István irathagyatékából származó, túl
nyomóan a magyar segélyseregre, és a magyar tiszti telepre vonatkozó iratok 
1851—1859-ből; a porosz segítséggel megalakult Klapka-légió néhány eredeti 
irata, illetőleg másolata találhatók. 

A légió iratai névjegyzékeket tartalmaznak, panaszbeadványokat, a segélyse
reg újjászervezésére vonatkozó javaslatokat, ütközetekről szóló jelentéseket, 
Klapka felhívását a légióból kilépett katonákhoz, Kunfy Adolf Itáliában a ma
gyar légiónál című és Szűcs Ivánnak szintén a magyar légióról szóló kéziratát. 

A Türr-hagyaték iratai szintén névjegyzékekből, fizetési kimutatásokból, át
helyezésekből, minősítésekből, elhelyezési kimutatásokból, a segélysereg pa
rancsnoksága rendeleteiből és az olasz hadügyminisztérium Türrhöz intézett 
különböző leirataiból állnak. 

Az olaszországi magyar légióra és a Klapka-légióra vonatkozó adatokat tar
talmaz Isléry (Hirschler) Zsigmond százados néhány személyes vonatkozású ira
ta, visszaemlékezése, amelyeket pár darab hozzá intézett levél egészít ki. Kö
zülük 4 Klapkától, 4 pedig Görgeitől származik. 

A sort a Novelly Antal légióbeli százados személyes jellegű iratairól, ille
tőleg Perczel Mórnak hozzá intézett leveleiről készített fotómásolatok zárják le. 

Végezetül 2 vegyes csomó is tartozik az abszolutizmuskori iratokhoz, amelyek 
különböző, f ondtöredékekből állanak, illetőleg különböző témákra vonatkoznak. 

Közülük említésre méltó a magyar hadügyminisztérium fegyverfelügyeleti 
osztályának néhány irata, közte fegyvergyártásra vonatkozó szerződésekről, 
fegyverek szállításáról és fizetéséről szóló kimutatások; Batthyány Lajos 2 da-
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rab és Mészáros Lázár 1 darab utasítása, valamint Marziani néhány jelentése a 
miniszterelnökhöz és az OHB'-hoz. Ugyanitt található egy Vasvári Pál nevével 
ellátott, a Rákóczi-féle szabadcsapat felállításáról szóló, Honpolgári Szózat fel
iratú, kéthasábos plakát. 

Egybegyűjtve található a vegyes anyagban az osztrák kézbe jutott Kossuth-
iratok jegyzéke, valamint a magyar kormány külföldi megbízottainak néhány 
levélmásolata, továbbá körrendeletek a külföldi magyar diplomaták számára és 
az oláh népfelkelők szerepére vonatkozó iratok. Ez utóbbiak között található 
egy Avram láncútól származó 33 oldalas jelentés, amelyet 18'49 novemberében 
az erdélyi polgári és katonai kormányzónak, Wohlgemuth Lajos altábornagy
nak állított össze a parancsnoksága alatt álló román népfelkelők szolgálatairól 
az 1848/49. évi erdélyi polgárháborúban.IJ:! 

A harmadik nagy egység a magyarországi General Commando, az Armee 
General Commando, a III. Armee Commando katonai osztályai, a Landes Mi
litär Commando és a Landes General Commando ez időszakban keletkezett ira
tait foglalja magában. 

A Kossuth által 1848 őszén-telén feloszlatott General Commando in Ungarn 
katonai, politikai, gazdasági és igazságügyi osztályaiban sok adat található a 
magyar hadügy kialakulására és szervezésére. Az elnöki sorozat az Udvari Ha
ditanáccsal, az osztrák és a magyar hadügyminisztériummal, a nádorral, a Mi
niszteri Országos Ideiglenes Bizottsággal, Batthyány Lajos miniszterelnökkel és 
másokkal folytatott iratváltásokat tartalmazza. Sok fontos okmány sajnos 
hiányzik, és a 301-től 500-ig terjedő számon iktatott iratok feltehetően a máso
dik világháború során pusztultak el. 

Az iratok mennyisége 42 csomó. 
Viszonylag nagy mennyiséget (73 csomót) tesznek ki a katonai adminisztrá

ciós ügyek intézésére a es. kir. hadseregfőparancsnokság mellett felállított, 
1848/49-ben működő Armee General Commando osztályainak iratai, amelyek a 
es. kir. hadsereg gazdasági, ellátási és belső igazságügyi tevékenységére vonat
koznak. 

A hadműveleti és adminisztrációs részre osztott cs. kir. hadsereg-főhadiszál
lás hadműveleti részlegéhez tartozott a Detail Kanzlei des Armee Ober Com
mandos, amely a hadseregfőparancsnokság politikai, közigazgatási és igazság
ügyi ügyeit intézte. Nem volt azonban annyira tiszta egyik osztály profilja sem, 
hogy ne találnánk bennük a legkülönbözőbb tartalmú iratokat. A Detail Kanz
lei anyagában például a bécsi Am Tabor-i gépgyári felkeléstől11'1 Bakunyin 
elfogásáig,115 a szegedi magyar sáncok vázlatától116 Rózsa Sándor elfogatásá
ra vonatkozó utasításig és körözési parancsig117 a legkülönbözőbb jellegű ira
tok találhatók. 

A Detail Kanzlei — különböző elnevezésekkel118 — 1859-ig állt fenn. Az ira
tok mennyisége 106 csomó, ebből 20 csomónyi az 1848/49. évi anyag. 

A főhadiszállás hadműveleti osztályát — Operations Abteilung — Haynau 
1849. június 5-én akként szabályozta,119 hogy külön részleg kezelte a tisztán 
hadműveleti jellegű ügyeket Ramming vezérkari őrnagy irányításával. Itt szer-

113 HL absz. kor i i ra tok, vegyes i ra tok , 228. cs. N. 3608 ,'MCG pr . 26/12 1849; ad P r ä s . N. 458/ 
CMG 1850. 

114 HL III. AC. DK. 1848/49:1—12. p r ä s 3'2. 
115 ÜO. 1849:1116. SZ. 
116 Uo. 1848/49:1—12. p r ä s . 11. sz. • 
117 Uo. 1849:2648. sz. ; 1853:1103. SZ. 
118 Detail Kanzle i -on k ívül III. A r m e e Commando I. Sekt ion és Genera l Adju tan tur e lneve

zése is volt. 
119 HL AOC In te r in secum (a tovább iakban — IS) , 1849:43/IS. 
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késztették nagyobb csapategységek valamennyi menetintézkedését és harcpa
rancsát, valamint" az ütközetekről és csatákról szóló jelentéseket. 

Az Operations Kazlei iratai 1849 novemberétől vannak meg. Főképpen me-
nettervekb"!- menetintézkedésekből, hadrendi és diszlokációs kimutatásokból, 
alárendelésekből, személvek és alakulatok áthelyezéséből és beosztásából áll. 

Az itt található néhány titkos jelzésű irat arra ad utasítást a es. kir. katonai 
törvényszékeknek és különböző katonai szerveknek, hogy a honvédtisztek ki
hallgatása során szerzett adatokat közöljék a hadjárat feldolgozása céljából. 

A hadműveleti osztály — elnevezem-változással120 — 1859-ig állt fenn. 1849-
ből egy csomó van. Az iratok, mennyisége 70 csomó. 

Az Operations Kanzlei mások részlegét, az Interinsecum der Armee-tm a 
hadsereg belső ügyeinek intézésére állították fel. Szerkesztette és nyilvántar
totta a hadrendeket és a diszlokációs kimutatásokat, a hadrendet csupán meg
változtató jellegű menetterveket és ; -.ne tu fásításokat egyes csapattestek szá
mára. Ide tartoztak a csapatok elhelyezésére, felderítésre és hírszerzésre vo
natkozó ügyek, valamint a vezérkart illető belső, adminisztrációs szolgálat va
lamennyi ügye. 

Az Interinsecum 1854-ig állt fenn. Az iratok mennyisége 8 csomó, ebből 1849/ 
50-es kettő. 

1848. december 15-től vannak meg a Feldkriegs Commissariat des Armee 
Ober Commandos iratai, amelyek főként pénzügyi, anyagi, ellátási és felszere-" 
lési ügyeket tartalmaznak. 1853-ig működött. Az iratok mennyisége 55 csomó, 
1848/49-ből 14 csomó van. 

A Feld Genie Direction der Donau Armee iratai 1849. április 1-ével kezdőd
nek. Mennyiségük jelentéktelen. Az iratok főként építési feladatok megjelölés 
séből, különböző műszaki alakulatok számára kiadott utasításokból, állomány-
és szolgálati táblázatokból, építési rapportokból állnak. Hadműveleti szempont
ból csupán a pozsonyi erődítések elfoglalásának a tervezete jelentős. 

Az Armee Verpflegs Direction 1849. április 21-ével kezdődő 7 csomónyi irat
anyaga a es. kir. osztrák hadsereg ellátására vonatkozó adatokat tartalmazza. 

Politikai, közigazgatási és igazságügyi szempontból figyelmet érdemelnek a 
hadseregfőparancsnokság elnöki Iktatásai iratai. Sajnálatos módon csak a Hay-
nau főparancsnoksága idején keletkezett elnöki iratok találhatók itt.122 A III. 
hadsereg elnöki iratai 1859-ig vannak meg, a csomók mennyisége 19. 1849-ből 
egy csomó van a levéltár őrizetében. 

A Genie Direction és az Armee Verpflegs Direction kivételével valamennyi 
szerv irataihoz — majdnem hiánytalanul — korabeli mutatók és iktatóköny
vek állnak rendelkezésre. » 

A Landes Militär Commando és a Landes General Commando, valamint a es. 
kir. III. hadsereg mozgósítása miatt 1854—1855 között felállított és működő 
Reserve Truppen Commando 1849 és 1867 közötti több száz csomót kitevő ira
tairól nehéz, de talán felesleges is részletes képet adni, ugyanis osztályai nagy 
része, így a katonai, a gazdasági, az élelmezési, az egészségügyi, a vezérkari és 
az építésügyi osztályok iratai elsősorban a hadsereg létezésével, fenntartásával 
és működésével kapcsolatos szakkérdésekre és ügyekre vonatkoznak. A kor po
litikai eseményeire vonatkozó adatok főként az igazságügyi osztály anyagában, 

120 1853-tól III. Armee Kommando II. Sektion. 
121 Windisch-Grätz főparancsnoksága idején Interinsecum der Donau Armee elnevezéssel 

működött. 
122 Az elnöki iratok iktatókönyvében a következő bejegyzés található: „Die Armee Ober 

Commando Akten des FM. Fürsten Windisch-Grätz erliegen beim k. k Kriegs Ministerium — 
die Präsidial Akten aus der Epoche des Armee Ober Commandos des FZM. Br. Weiden dürf
ten, wie dies mit Präsidiale Nro. 136 v. J. I8ö0 berichtet wurde, von diesem zur eignen Verwah
rung mitgenommen worden seyn.'" 
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az elnöki iratok között és a 3. Abteilung (General Stab) iratai között találhatók. 
Főképpen 1859-től kezd a kor politikai története szempontjából érdekessé vál
ni az iratanyag. Ekkor kezdenek szaporodni a különböző biztonsági intézkedé
sek: riadóparancsok kiadása és felújítása a pest-budai helyőrség számára, a 
riadórendelkezések felkelés esetére, magatartási utasítás a katonai állomáspa
rancsnokságok számára stb. Sok adat található menetintézkedésekre, csapatel
helyezésekre, katonai asszisztenciára, a budai helyőrség beszállásolására ka
szárnyák szerint. 1861-től 1867-ig havonkénti kimutatás formájában találha
tók meg a hadrendi és a diszlokációs kimutatások. 

Gazdag anyag van 1859-ből az újból felélénkülő szervezkedésekre, antimili
tarista brossurak, forradalmi röplapok terjesztésére, szabotázsoselekményekre, 
katonák közötti esküszegésre, szökésre való rábeszélésre, toborzásra az itáliai 
hadsereghez, fegyver, lőszer, ruházat becsempészésére, diákok demonstrációjára 
1848. március 15-e emlékére stb. 

Találhatók magyar származású tisztekhez intézett arra vonatkozó felszólí
tások, hogy szolgálják a haza ügyét, ha eljön annak az ideje. Érdekes doku
mentumai a kornak, a megyéknek és városoknak az 1861. január 16-i legfelsőbb 
kézirat nyomán készített óvási jegyzőkönyvei. 

A katonai törvényszék tárgyalta az 1860-as évek elején a különböző sajtó
vétségeket. 1862—63-ból megtalálhatók Jókai Mór, Kovács Lajos, Mészáros Ká
roly, Ormodi Bertalan, Tóth Kálmán, Vajda János, Vas Gereben és más írók, 
költők, lapszerkesztők és kiadók ellen indított eljárások.123 

1863—64-ből sok adat van a magyar—lengyel kapcsolatokra. Sok nyomozati 
adat és jelentés van itt is az 1863—1865-ös évekből az Almásy, Beniczky, Ne-
deczky-féle szervezkés szálainak a felgöngyölítésére. Említést érdemel a Gál 
Sándor által felkelés szervezése céljából Magyarországra küldött Viola Károly, 
valamint Hindy Árpád felségárulási pere.124 

Ha nem is gyakran, de itt is előfordul, hogy a forradalomra és a szabadság
harcra vonatkozó iratok bukkannak elő. Kovács Lajos már említett 1850. évi 
hadbírósági anyagán kívül az 1858. évi iratok között találhatók az 1848. május 
10-i macskazenét követő vérengzés vizsgálati iratai. Megtalálhatók a vérengzés 
elkövetésével vádolt tisztek kihallgatási jegyzőkönyvei, a Zoltán János elnök
letével működő bizottság 38 oldalas jegyzőkönyve és ehhez mellékelve 85 darab 
tanúvallomás, Perczel Mór és Hajnik Pál jelentése.125 

Az iratok között esetenként könyvritkaságok is rejtőznek. Potemkin Ödön 
volt huszárhadnagy 1862. évi vizsgálati anyagához126 például mellékelték an
nak Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai című munkáját, amely 
a rendőrség által megsemmisített 1000 példány talán egyetlen fennmaradt da
rabja.127 

Az izgatás és a köznyugalom megsértése címén lefoglalt sajtótermékek kö
zött megtalálható Mocsáry Lajos 1862-ben kiadni szándékozott A kiegyenlítés 

123 A vizsgálati i r a tokhoz mel lékelve a Függet len . A Hon, a Bolond Miska, a Magyar Izraeli ta, 
a Repülő Lap, a Dongó, az Ország, az Üj Nemzedék , a Hor tobágy , a Tárogató , a Magyarország, 
a Nővilág, a Magya r Sajtó és m á s folyóiratok ink r iminá l t számai . 

124 HL LGC. 1865—2A. 39—1. 
125 HL AuLGC. 1858—1/2—19—17. A má jus 10-i e seményekrő l részletesebben í r Urbán Aladár 

Az 1848. má jus 10-i ka tona i vérengzés a buda i vá rban c ímű t a n u l m á n y á b a n . (Megj.: Hadtör té 
ne lmi Közlemények , 1968/1. sz. 71—92. o.) 

126 HL LGC. 1862—2A. 7—17/3. 
127 A könyv te r jede lme 103 oldal, a k iadás he lye és ideje Pest , 1862. 
Az 1867. évi k iadásból legújabban részle teket közöl a Magyar Századok sorozat Küzdelem, 

b u k á s , megtor lás c ímű szövegválogatása azzal a megjegyzéssel , hogy , , . . . az első k i a d á s n a k 
egyetlen pé ldányá t sem i smer jük . " (II. k. 415. o ) (A köte t anyagá t fe lkuta t ta , válogatta, szer
kesztet te , az előszót, a bevezetőket és a jegyze teke t í r ta Tóth Gyula.) Budapes t , 1979. I—II. k. 
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című 131 oldalas brosúrájának próbanyomata,128 vagy a Sarkady István által 
szerkesztett és kiadott Sárosy Album 164 oldalas próbanyomata.129 

Már a kiegyezés után keletkeztek, de feltétlenül itt kell megemlíteni a Ran
des General Commando für Ungarn 1868. évi 2. Abteilung 21/8. rovatának 12 
csomónyi iratait, mivel azok az 1848/49-es honvédsereg tisztjei tevékenységéhez 
és sorsához nyújtanak adalékokat. 

Ferenc József 1868. április 25-i leiratában ismertette 1867. június 9-i és au
gusztus 3-i legfelsőbb elhatározását, amelyben akként rendelkezett, hogy azok 
az egykori cs. kir. tisztek, akik az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 
honvédserege tagjaiként a katonai törvényszékek számonkérése során elveszí
tették javaikat, illetőleg ellátási igényüket, visszakapják elkobzott javaikat, va
lamint tiszti szolgálatuk után nyugdíjban részesülnek. 

Mintegy 500 egykori cs. kir. volt honvédtiszt nyújtotta be a kérelmét nyug
díj folyósítása ügyében. A beadványokon felül minősítési lapokat, anyakönyvi 
kivonatmásolatokat, eredeti ítéleteket vagy azok másolatait is mellékelték az 
ügyekhez, amelyek így honvédtisztjeink történetének egyik jelentős kiegészítő 
forrásává váltak. 

A Landes Militär Commando és a Landes General Commando valamennyi 
• osztályának a segédkönyvei — szinte hiánytalanul — megvannak. 

Az abszolutizmuskori iratok ismertetésekor azt az elvet kívántam megvalósí
tani, hogy az egyes f ondókról adott általános jellegű tájékoztatás mellett be
mutassam a szabadságharc eseményeire, vagy személyeire vonatkozó, továbbá 
a korszak politikai története szempontjából általam kiemelésre érdemesnek 
ítélt egyedi iratokat is. Eközben természetesen tudatában voltam annak, hogy 
mind az általánosítás, mind a kiemelés szubjektív, s számos általánosítható té
ma és megemlítésre méltó egyedi irat a háttérben marad. Feltehető azonban, 
hogy egy levéltár meghatározott időszakra vonatkozó f Ondjainak keresztmet
szetét adó ismertetés — a szubjektivitás hibájával terhelten és a teljességre tö
rekvésről eleve lemondva is — felhasználható segítséget és tájékozódást nyújt 
a korszak történésze számára. 

128 HL'LGC. 1862—2A. 7—26/1. Worafka rendőrigazgató a kerületi, város- és várparancsnok-
sághoz küldött átiratában azt jelentette, hogy az 1000 példányban kinyomtatni szándékozott 
brosúrából csak a mellékelt próbapéldány készült el teljesen, a többi példányból pedig csak az 
első 7 ív, amelyeket lefoglaltak. 

129 HL LGC. 1864—2A. 7—6/1. Az album kinyomtatott 200 példányát a rendőrség elkobozta és 
megsemmisítette. 
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