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Előzetes megjegyzések Mohács kapcsán 

Gyáni Gábor vitaindítójában a mohácsi csata két, kiváló szakembertől , Szakály Fe
renctől és Perjés Gézától származó leírásai kapcsán veti fel a kérdést , hogy megírható-e 
hitelesen egy csata története? A nagy elméleti jár tasságról s a legújabb nemzetközi szak
irodalomban való tájékozottságról tanúskodó tanulmányt olvasva először némileg el
szomorodtam. Elsősorban azért, mert nem korrekt eljárás két olyan historikuson köszö
rülni a nyelvünket , akik már nem tudnak válaszolni; már csak azért sem, mert a mohács i 
csatáról az utóbbi években két újabb, új szempontokat felvető rekonstrukció is született 
Négyesi Lajos, illetve B . Szabó János tol lából . 1 

Elszomorodtam azért is, mert Perjés csatarekonstrukciójáról a Gyáni által felhozott 
kifogások zömét már olvastam Barta Gábor , Kubinyi András , Marosi Endre és Szakály 
Ferenc cikkeiben - ugyanakkor a vitaindítóban egyetlen hivatkozás sincs ezekre az írá
sokra. Nota bene, sem Szakály, sem Perjés nem egyetlen szemtanúi beszámoló alapján 
írta meg a maga csatarekonstrukcióját , hiszen használ ták a török kútfőket is; és Istvánffy 
Miklós és Heltai Gáspár munkái , valamint a Verancsics Antal hagyatékában fennmaradt 
„Memor ia rerum" is megőrzöt t néhány, nyi lvánvalóan szemtanúktól származó informá
ciót - még ha maguk a szerzők nem is voltak szemtanúi az eseményeknek . 2 Hozzá teen
dő, hogy akadnak még, Brodarics Istvánénál ugyan szűkszavúbb szemtanúi beszámolók , 
s nagy valószínűséggel mind a X V I I I - X I X . századi forráspublikációkban, mind a M o 
hács utáni időszak kiadatlan i ratanyagában is lehetne még találni ezt-azt a csatáról . 

Nem tartom szerencsésnek a Gyáni által felhozott példát azért sem, mert a mohács i 
csatával kapcsolatos megválaszola tan/megválaszolhata t lan kérdések felsorolása nem al
kalmas arra, hogy rajtuk demonstrál juk általában a hadtörténeti (s bármilyen más) ese
mények e lmondásának nehézségeit vagy lehetetlenségét. Nem akarom itt megismételni 
mindazt, amit Veszprémy László hozzászólása fejteget3, de kétségtelen, hogy a X V I . 
század közepétől még a nyugati á l lamok történetéhez képest igen forráshiányos magyar 
tör ténelemben is sokkal nagyobb mennyiségű kútfő áll rendelkezésünkre egy-egy ese
mény e lmondásához , mint korábban; s például a mezőkeresztesi , a szentgotthárdi vagy a 
zentai csata tör ténetének megírásánál (a nagyobb várostromokat nem s említve) sokkal 
több a szemtanúi beszámoló , mint Mohács esetében. A X V I I I . századi dinasztikus, a 
francia forradalmi és napóleoni háborúk vagy akár saját kutatási korszakom, az 1848— 
49-es magyar szabadságharc esetében pedig a kiadott és a levéltári anyagban tájékozódó 
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kutató csak kapkodja a fejét az információk bősége miatt - noha ettől függetlenül még 
maradnak nehezen megválaszolható kérdések. Hozzászó lásomban két kérdéskört kívá
nok körüljárni. Egyrészt azt, hogy mennyire korszerű vagy nem korszerű 1848-49-es 
hadtörténetírásunk, s milyen i rányokba tágítható ki annak horizontja: azaz, mit kellene 
még megírni? Másrészt a szabadságharc tizenegy csatájának kapcsán bemutatni azt, 
hogy milyen eséllyel dolgozható fel, írható meg ezek „hi teles" története. 

1848-49 és a magyar hadtörténetírás 

Az 1848-49-es nemzetközi és magyar historiográfia a kezdetekben erőteljesen had
történeti színezetű vagy kimondottan hadtörténeti je l legű volt. Az eseményekkel egy-
időben német és francia földön vagy az angolszász világban megjelent feldolgozások -
nyilván a magyar társadalmi és polit ikai viszonyokban való tájékozatlanság miatt is - el
sősorban a hadieseményekre koncentrál tak, hiszen ezekről jutottak el nyugatra főleg a 
cs. kir. és orosz, majd időnként a magyar hadijelentések is. Az észak-itáliai háború befe
jezését , majd az orosz beavatkozást és a német forradalmak leverését követően az érdek
lődés érthetően megnőtt , s bizton mondhatjuk, hogy Görgei kapitulációjának 1849 au
gusztusában legalább olyan hírértéke volt a nyugati sajtóban, mint az ezzel nagyjából 
egy időben megkötöt t milánói békének; s hogy K o m á r o m véde lme és kapitulációja 
ugyanolyan nevezetes eseménysor volt a nyugati közvélemény szemében, mint Velen
céé. Az 1850-es években - nagyjából a krími háború megindulásáig - mai szemmel néz
ve szinte hihetetlennek tűnő érdeklődés élt a nyugati világban a magyar eseményekke l 
kapcsolatban - elég, ha az ez időben megjelent több tucat német, angol és francia kiad
ványra vagy arra a tényre utalunk, hogy mind Klapka, mind Görgei emlékiratai négy
négy idegen nyelvű kiadásban láttak napvi lágot . 4 

Az első komoly összefoglalókat a győztesek írták. 1850-ben Julius von Haynau tá
borszernagy, a cs. kir. hadsereg parancsnoka íratta meg az általa vezetett nyári hadjárat 
történetét vezérkari főnökével , Wi lhe lm Ramming ezredessel. Valamivel később az 
1848-49-es téli és tavaszi hadjárat feldolgozása is elkészült . Ennek megrendelője Alfred 
zu Windisch-Grä tz tábornagy, 1848 októberétől április közepéig az Itálián kívüli cs. kir . 
hadsereg fővezére, írója Johann Nobi l i a l tábornagy, Windisch-Grä tz vezérkari főnöke 
volt. A munka igen részletesen foglalkozott a cs. kir. csapatok 1848-49 téli sikereivel, s 
a tavaszi magyar győzelmekről csak futólag, afféle sajnálatos függelékként emlékezet t 
meg. A Windisch-Grä tz és Haynau között fővezérként működő Ludwig Weiden tábor
szernagy maga írta meg emlékirataiban másfél hónapos ténykedésének történetét. Az er
délyi hadjárat történetét szintén egy résztvevő, August von Heydte őrnagy készítette el, 
igaz, csak az 1860-as évek elején. Ezeknek egy komoly közös e lőnyük volt: a feldolgo-
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zások írói a saját és a zsákmányol t magyar iratanyag alapján készítették el művüket , sőt, 
több tucat magyar okmányt is közzétet tek. 5 Emellett részben használták azokat az utóla
gos hadművelet i naplókat, összefoglalókat, amelyeket fogoly magyar honvédtisztek ké
szítettek az aradi várbör tönben. 6 

1850-185l-ben megjelentek a hivatalos orosz összefoglalók is az 1849. nyári hadjá
rat tör ténetéről . 7 A két egykori szövetséges némileg össze is veszett azon, hogy ki t mek
kora rész illet a sikerből. Az osztrákok érthető módon igyekeztek minél kisebb je len tő
séget tulajdonítani az orosz hadsereg szerepének; az oroszok pedig, szintén érthető 
módon, azt hangsúlyozták, hogy nélkülük a es. kir. hadsereg soha nem nyerte volna meg 
a háborút . 8 

Az első magyar „történeti" összefoglalót maga Kossuth írta: a Vidinből a nyugati 
magyar diplomáciai ügynökökhöz intézett körlevelében foglalta össze a szabadságharc 
végnapjainak történetét - természetesen a maga szemszögéből . 9 A magyar emigránsok 
részéről természetes igény volt, hogy az európai és amerikai közvélemény az ő előadá
sukban ismerje meg a magyarországi események történetét. (Többek között ez magya
rázza Kossuth a vidini levél gyors közzétételét is, noha maguk az emigránsok sem értet
tek vele mindenben egyet.) A „magyar kérdés" egészen 1852-ig napirenden volt: e lőbb a 
magyar és lengyel emigránsok kiadatása körüli vita fenyegetett nemzetközi konfliktus
sal, majd a magyarországi megtorlás keltett komoly hul lámokat , 1851-ben Kossuth T ö 
rökországból történt távozása, 1851-1852-ben angliai és amerikai útja foglalkoztatta a 
közvéleményt . 

Az emigrációban ugyan két szakmabél i történész is ott volt (Horváth Mihá ly és 
Szalay László) , azonban az első komoly összefoglalókat mégsem ők írták. A szabadság
harc erdélyi eseményeinek történetét Czetz János vezérőrnagy, az erdélyi hadsereg egy
kori vezérkari főnöke, majd főparancsnok-helyet tese írta meg. Czetz csupán a hivatalos 
Közlöny egyes tudósításit használta, ezért munkája nem mentes a téves ada tok tó l . 1 0 
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Klapka György vezérőrnagy, volt helyettes hadügyminiszter , K o m á r o m védője szintén 
1850-ben jelentette meg emlékiratai első változatát, amely a függetlenségi harcot, tehát 
az 1849 ápr i l i s -október közötti per iódust tárgyalja. A nagy népszerűségre szert tett mun
ka négy nyelven (angolul, németül , olaszul és dánul) is megjelent. Klapka műve valóban 
emlékirat , s csak néhány ponton terjeszkedik túl saját szerepének e lmondásán . Komoly 
erénye volt, hogy több tucat, Klapka bir tokában lévő okmányt közölt; a nemzetközi köz
vélemény meggyőzésére pedig a függelékben Magyarország közjogi állására vonatkozó 
törvényeket , királyi rendeleteket stb. tett k ö z z é . " 

Klapkában ekkor fogalmazódot t meg a gondolat, hogy meg kellene írni a forradalom 
és szabadságharc összefoglaló történetét is. M i v e l önmagában nem érzett ehhez e legendő 
képességet , az emigrác ió több más tagját is mozgósí tani akarta, így Vukovics Sebő 
fökormánybiztost és igazságügy-miniszter t , Horváth Mihá ly vallás- és közoktatásügyi 
minisztert, Spelletich B ó d o g képviselőt és kormánybiztos t , valamint Teleki Lászlót , a 
magyar kormányzat volt párizsi ügynökét . Amikor azonban kiderült, hogy Vukovics s 
Horváth már egy nagyobb munkán dolgoznak, Klapka végül is úgy döntött , hogy meg
marad a szabadságharc katonai történeténél. Az újabb művet Czetcel közösen írták meg, 
s ennek időhatárai 1848 tavaszától 1849. május közepéig, a tavaszi hadjárat végéig ter
jedtek. Klapka a magyarországi , Czetz az erdélyi részeket írta. A mű ugyan inkább had
történeti feldolgozás, azonban érinti a szabadságharc poli t ikai történetét is. Ez a munka 
is megfelel az emigrác ió általános szemléletének: a nemzetiségi mozgalmak interpretá
ciója, Görgei szerepének bemutatása mind ezt jelzik. Ugyanakkor komoly erénye volt, 
hogy az osztrák hivatalos összefoglaló munkák megjelenése után szakmailag viszonylag 
megbízható feldolgozását adta a hadieseményeknek. A folytatás azonban elmaradt. Va
lószínűleg ebben szerepe lehetett annak is, hogy ekkortájt tucatjával jelentek meg a kül
földi o lvasóközönség ízléséhez jobban illő feldolgozások, de talán a készülő más össze
foglalókról érkező hírek is ebbe az irányba befolyásolták Klapkát . Mindenesetre ezután 
még évekig foglalkozott az újabb összefoglaló megírásának gondolatával , s ehhez több 
volt bajtársától is szerzett visszaemlékezéseket és adatokat. 1 2 

Görgei Artúr tábornok, egy ideig a magyar hadsereg fővezére, a Szemere-kormány 
hadügyminisztere 1849 augusztusában a cár követelésére kegyelmet kapott, s a es. kir. ha
tóságok a karintiai Klagenfurtba internálták. Itt kezdett hozzá 1849 novemberében emlék
iratai megírásához, amelyek 1852. áprilisában Lipcsében jelentek meg. Görgei ekkor m á r -
Kossuth és az emigránsok többségének jóvoltából - a magyar szabadságharc kinevezett 
árulója volt. így aztán nem csoda, hogy emlékiratában volt fegyvertársait nemigen kímélte. 
Ugyanakkor nem kis bátorságról téve tanúbizonyságot, a munka egészében a magyar küz
delem jogossága és indokoltsága mellett foglalt állást, bírálta az osztrák kormányzat és a 
császári udvar politikáját, a fegyverletételt követő megtorlást, s nevetségessé tette 
Jellacicot és Windisch-Grätzet . A munka valóban csupán emlékirat, ám olyan adatokat tar-

11 George Klapka: Memoirs of the War of Independence in Hungary. London, 1850. vol. I—II.; Memoiren 
von Georg Klapka von April bis Oktober 1849. Leipzig, 1850. Az emlékiratokra lásd Lengyel Tamás: Klapka 
György emlékiratai és emigrációs működése. Budapest, 1936. 
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gálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Budapest, 1993. 319-322. o.; Hertmnn Róbert: 
Duka Tivadar visszaemlékezése. Fons, 1997. 2. sz. 149-178. o. 



talmaz, amelyek mindmáig a szabadságharc hadtörténetének nélkülözhetetlen forrásává te
szik. A kötet - hasonlóan a vidini levélhez és Klapka első emlékiratához - igen komoly 
nyilvánosságot kapott, hiszen egy-egy német, olasz és svéd, valamint két angol kiadásban 
jelent meg. Magyar fordítása először 191 l-ben, majd 1988-ban látott napvi lágot . 1 3 

A későbbi összefoglaló munkák hadtörténeti részeinek forrásbázisát lényegében ezek 
a munkák , azaz a hivatalos osztrák és orosz összefoglalók, Klapka, Czetz és Görgei és az 
alacsonyabb rendfokozatú r é sz tvevők 1 4 müvei alkották. (Természetesen a későbbi szer
zők ezek mellett tucatnyi - főleg magyar és lengyel - v isszaemlékezés adatait is használ
ták.) Érvényes ez Irányi Dániel volt képviselő és kormánybiz tos és a magyarbará t francia 
publicista, Charles-Louis Chassin 1859-1860-ban megjelent kétkötetes, francia nyelvű 
összefoglalójára c sakúgy , 1 5 mint Wilhe lm Rüstow svájci hadtör ténész 1860-ban megje
lent munkájára. Ez utóbbi ironikus tárgyalásmódja révén üdítően különbözik mind a 
győztesek, mind a vesztesek heroizáló je l legű beszámoló i tó l . 1 6 Klapkához hasonlóan j ó 
néhány kortárs (köztük Mészáros Lázár hadügyminiszter , Puky Miklós és Ludvigh János 
kormánybiz tosok) kéziratos visszaemlékezései t is felhasználta Horváth Mihály 1865-ben 
megjelent összefoglalójához; de a hadtörténeti részek vázát továbbra is a már említett 
összefoglalók és emlékiratok a lkot ták . 1 7 

Az 1880-as években született meg a szabadságharc katonai történetének egy újabb 
feldolgozása Gelich Rikhárd volt honvéd vezérkari őrnagy tollából. Gelich feldolgozása 
tényanyagát tekintve nemigen haladja meg Horváth Mihály vagy Rüstow munkái t , azon
ban igyekezett hasznosítani az 1860-1880-as években megjelent emlékiratokat és fel
dolgozásokat , illetve egyfajta hadszervezet történetet is adott. Hasonlóan Rüs towhoz , az 
egyes hadjáratok történetéről összefoglaló hadművelet i e lemzést is nyújtott. Szemtanú
ként tucatnyi fontos részletet közölt a magyar hadügyi igazgatás működéséről i s . 1 8 

13 Arthur Görgei: Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849. Leipzig, 1852. Band I ' 
l l . ; i /o: My Life and Acts in Hungary in the Years 1848 and 1849. London, 1852. Vol. I—II.; Görgey Artúr: 
Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. (S. a. r. Katona Tamás.) Budapest, 1988. I—II. k. 
(a továbbiakban: Görgey Artúr H L ) Születésére lásd Kosáry I . 306-316. o. Fogadtatására lásd Hermann Ró
bert: Görgei emlékiratai és a Kossuth-emigráció Aetas, 1996. 2-3. sz. 40-65. o. 
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1848-49. Olmütz, 1850.; K. M. Pataky: Bern in Siebenbürgen. Zur Geschichte des ungarischen Krieges 1848 
und 1849. Leipzig, 1850.; Theophil Lapinski: Der Feldzug des ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849. Ham
burg, 1850.; Szillányi Péter: Komorn im Jahre 1849 mit besonderem Hinblick auf die Operationen der 
ungarischen Armee an der oberen Donau und Waag. Leipzig, 1851.; Sigismund Thaly: The Fortress of Komá
rom (Comorn) during the War of Independence. In Hungary during the War of Independence in Hungary in 
1848-1849. (Translated by William Rushton.) With a Plan of the Fortress. London, 1852. 

1 5 Irányi és Chassin munkájára lásd Csorba Csilla: 1848—49 megítélése Irányi D. - Ch.-L. Chassin: 
Histoire Politique De La Revolution De Hongrie című könyvében. In: Csorba Csilla és Gerő András (szerk.): 
Nyolc tanulmány a XIX. századi magyar történet köréből. Budapest, 1978. és Spira György bevezetőjét Irányi 
Dániel - Charles-Louis Chassin: A magyar forradalom politikai története 1847-1849. (Ford. Szoboszlai Mar
git.) Budapest, 1989. I - I I . k., újabb közlése A magyar negyvennyolc számkivetettségben született első önélet
rajza. In: Vad tűzzel. Budapest, 2000. 383-411. o. 

16 Wilhelm Rüstow: Geschichte des ungarischen Insurrectionskrieges in den Jahren 1848 und 1849. Zürich, 
1860. I - I I . k. Pontatlan magyar fordítása: Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. I . k. (Ford. Vértesi 
Arnold.) I I . k. (Ford. Áldor Imre.) Pest, 1866. 

17 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. 1. kiad. Genf, 
1865.; 2. kiad. Budapest, 1871. és é. п. I—III. к. (A munkának két második kiadása van, a két szöveg megegye
zik, a lapszámozás nem). Horváth munkájára lásd Márki Sándor: Horváth Mihály. Budapest, 1917. 271-284. o., 
Magyar Országos Levéltár R 216. Vukovics Sebő iratai. Horváth Mihály levelei, és Kosáry I . 364-369. o. 

Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. Budapest, é. n. [1882-1889.] I—III. к. 



Görgey István, Görgei Artúr öccse 1885-ben kezdte meg háromkötetes munkájának 

közzétételét . E munka, amely egyszerre volt emlékirat , vitairat, történeti feldolgozás és 

forráspublikáció, bevallott célja Görgei Artúr történeti szerepének tisztázása volt. Az 

igen bő 1ère eresztett, néhol akríbiába hajló feldolgozás azonban máig a feldunai hadse

reg történetének fontos forrása . 1 9 

Az e lső olyan tudományos feldolgozások, amelyeket már nem résztvevők vagy kor

társak írtak, csak a század végén jelentek meg. A politika és a hadtörténeti fejezetek kö

zötti egyensúly jel lemzi Márki Sándor összefoglalóját a millenniumi magyar történeti 

összefogla lóban. 2 0 Breit József vezérkari százados egy tényanyagában minden korábbi

nál gazdagabb munkát írt a szabadságharc katonai történetéről, amely a bevezető fejezet 

után szinte teljesen nélkülözi a polit ikatörténeti fej tegetéseket . 2 1 Egyetlen hadszíntér, a 

Délvidék 1848-49-es történetét írta meg a nyomtatott forrásanyag hasznosí tása és a terep 

ismerete alapján Olchváry Ö d ö n . 2 2 A szabadságharc egyik legvi tézebb alakulatának, a 3. 

honvédzászlóal jnak a krónikáját - az „oral history" módszerével , azaz a résztvevőket is 

kikérdezve - Hegyesi Már ton írta meg. 2 3 Főleg a saját bir tokában lévő forrásanyag alap

ján kezdte meg az erdélyi hadjárat és más hadtörténeti témák szakszerű feldolgozását 

Gyalókay Jenő, hivatásos katona, egy 1849-es honvédszázados f i a . 2 4 A katonai folyó

iratokban megjelent egyéb tanulmányok lényegében a korábbi cs. kir. és magyar össze

foglalók alapján e lemezték az e seményeke t . 2 5 Komoly hadtörténeti forrásanyagot dol

goztak fel és közöltek a megye- és várostörténeti összefoglalók is . 2 6 

Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmá
nyok és történelmi kritika. Budapest, 1885-1888. I—III. к. (a továbbiakban: Görgey István I—HL) 

Márki Sándor: Az 1848^4-9-iki magyar szabadságharc története. In: Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar 
nemzet története X. k. Budapest, 1898. 9-394. o. 

1 Breit József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harcának katonai története. 1. kiad. Budapest, 
1897.; 2. kiad. Budapest, 1930. I—III. к. A két kiadás között - az 1910-1920-as évek gazdag történeti termése 
ellenére - szinte csak tördelésbeli különbségek vannak. 

" Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harcz 1848-1849-ben a Délvidéken. Budapest, 1901. 
23 

Hegyesi Márton: Az 1848—49-iki harmadik honvédzászlóalj története. Budapest, 1898. 
2 4 Gyalókay Jenő: A perlaszi tábor megvétele. (1848. szeptember 2.). Századok, 1915. 274-287. o.; Az er

délyi hadsereg az oroszok betörése idején. (1849. jún. 19-20). Történelmi Szemle, 1915. 71-114. o.; A nagy
szebeni hadosztály felbomlása. HK 1916. 150-187. o.; Görgey mint hadvezér. Századok, 1916. 444-476. o.; 
Bem moldvaországi hadműveletei. Történelmi Szemle, 1918. 237-253. o. 

25 
Csicsery: A podheringi ütközet 1849. évi április hó 22-én. Ludovika Akadémia Közlönye (a továbbiak

ban: LAK) , 1897. 925-929. o.; Gabányi János: Görgey hadtestének művelete 1849. január -tói február 5-ig. 
L A K 1902. 949-968. o.; Homálya: A tavaszi támadóhadjárat [sic!] 1849-ben. L A K 1906. 825-860. o.; Szondái 
Sréter István: Görgey Vág-menti hadműveletei 1849. június hóban. Magyar Katonai Közlöny (a továbbiakban: 
MKK) , 1910. 1-15.0. 

~6 Szentkatolnai Bakk Endre: Az 1848—49iki szabadságharcz alatti események Vízaknán. Budapest, 1880.; 
Reizner János: A régi Szeged. I . A negyvenes évek és a forradalom napjai Szegeden. Szeged, 1884.; Hegyesi Már
ton: Biharvármegye 184849-ben. Nagyvárad, 1885.; Iványi István: Szabadka és vidéke 1848/49-ben. Szabadka, 
1886.; Szinnyei József: Komárom 1848^19-ben. (Napló-jegyzetek). Budapest, 1887.; Thim József: Délma
gyarország önvédelmi harcza 1848-1849-ben. Zombor, 1887.; Újhegyi Béla: Budavár keletkezése és hadtörténel
mi múltja. Adalékul a hazai történelemhez. Temesvár, 1892.; Szávay Gyula: Győr. Monográfia a város jelenkorá
ról a történelmi idők érintésével. Győr, 1896. 1. k.; Szilágyi Farkas: Alsófehér vármegye 1848-49-ben. 
Nagyenyed, 1898.; Oláh György: Békésvármegye 1848-1849. Gyula, 1892. I—II.; Nagy Sándor: Háromszék ön
védelmi harcza 1848-49. Kolozsvár, 1896.; Lehoczky Tivadar: Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben. 
Munkács, 1899.; Herendi József: A Jászkun-kerületek a szabadságharcz alatt 1848- és 1849-ben. Cegléd, 1901.; 
Tragor Ignác: Vác története 1848^19-ben. Vác, 1908. (Reprint kiadás, uo., 1998. S. a. r. Zomborka Márta. Az 



Az Osz t r ák -Magya r Monarchia felbomlása a történetírás számára is új helyzetet te
remtett. Természetes társadalmi és politikai igénnyé vált a Monarchia s vele a régi Ma
gyarország felbomlásához vezető út történeti á l lomásainak és okainak bemutatása . A 
felbomlás kevés pozitív köve tkezménye közé tartozott, hogy ennek megteremtődtek a 
legalapvetőbb szakmai feltételei: azaz, a történészek végre hozzájuthattak a Monarchia 
levéltáraiban lévő legújabb kori magyar iratanyaghoz, így az 1848-49-es iratokhoz is. 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszternek köszönhetően a történészek ennek az anyagnak a 
feldolgozásához megfelelő anyagi és politikai segítséget is kaptak. A Magyar Történelmi 
Társulat kiadásában megindult a Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai 
(Fontes Históriáé Hungár iáé Aevi Recentioris) c ímű forráskiadvány-sorozat , amelynek 
megjelent kötetei tekintélyes részben a X I X . századra, ezen belül 1848^49-re vonatkozó 
iratokat és emlékiratokat adtak közre, sokszor monográf iának beillő bevezető tanulmá
nyokkal, illetőleg külön kötetben megjelenő fe ldolgozásokkal . 2 7 

A sorozat köteteinek összeállítói és szerzői között voltak szaktörténészek, de kívülál
lók is. így a szerb kérdésre vonatkozó kötetet Th im József műkedve lő tö r ténész , 2 8 a 
szlovák mozgalomra vonatkozót és Beniczky Lajos emlékiratai t Steier Lajos, egy auto
didakta újságíró rendezte sajtó a lá . 2 9 Steier vállalta magára az 1848-49-es hadművelet i 
iratanyag, illetve az Országos Honvédelmi Bizot tmány és a kormányzóelnöki iroda irata
inak feldolgozását. A szabadságharc revideált története c ímű négykötetes munka azon
ban kevesebbet ad, mint amit a c ím ígér: lényegében a Görgei - Kossuth kapcsolat levél
tári forrásokon alapuló feldolgozását adja. Steier azonban ezt a problémát belehelyezte a 
katonai és politikai vezetés közötti viszonyrendszerbe, s egyben - az osztrák iratanyag 
alapján - az ellenfél politikai és katonai terveiről is újszerű képet adott. 3 0 

A hadtörténészek szisztematikusan dolgozták fel a megnyílt új forrásanyagot. Gyalókay 
Jenő megírta az 1849. téli erdélyi orosz intervenció, majd az 1849. nyári erdélyi hadjárat 
történetét. 3 1 Egy szerzői munkaközösség a Ludovika Katonai Akadémia tansegédleteként 
feldolgozta az 1849. téli és tavaszi hadjárat történetét. (Igaz, e kötet katonásan olvashatat
lanná is sikeredett.3 2) Önálló munkák születtek a magyarországi olasz légió történetéről, a 

utószót írta Horváth M. Ferenc; a továbbiakban: Trágár); Nóvák Mihály: Zalavármegye az 1848—49. évi 
szabadságharczban. 2. bővített kiad. Zalaegerszeg, 1906. 

"7 Glatz Ferenc: Történetíró és politika. Miskolczy, Steier, Thim és Szekfü az államról és nemzetről. Bu
dapest, 1980.; Ujváry Gábor: Tudományszervezés - történetkutatás - forráskritika. Klebelsberg Kunó és a Bé
csi Magyar Történeti Intézet. Győr, 1996. 

2 8 Thim József: A magyarországi 1848-49-iki szeib fölkelés története. I . k. Budapest, 1940. II—III. к. Budapest, 1930. 

Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. I—II. k. Budapest, 1937.; Uő: Beniczky Lajos bá
nyavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és 
tót mozgalomról. Budapest, 1924. 

3 0 Az egyes kötetek: Görgey és Kossuth. Budapest, é. п.; Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következ
ményei. Budapest, é. п.; Haynau és Paskievics. Budapest, é. п. I—II. k. 

3 1 Bem. M K K 1922. 485-517. 0.; Az oroszok hadműveleti terve Erdély megszállására (1849). Hadtörténelem, 
1922. 193-221. o.; A háromszéki hadjárat 1849. július 16-24. HK 1922-1923. 56-114. 0.; Jellachich hadműveleti 
tervei 1849 május havában, uo., 1924. 60-89. o.; Kossuth mint hadtudományi író. M K K 1925. 265-274. о.; A 
debreceni ütközetről (1849. augusztus 2.) HK 1927. 48-82. o.; Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása 
(1849. Januarius 31. - március 28.) Budapest, 1931.; A segesvári ütközet (1849. július 31.) HK 1932. 187-235. o.; 
A besztercei hadosztály harcai 1849 nyarán, uo., 1937. 1-96. o.; Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán. Budapest, é. n. 

32 
" A feldunai hadtest visszavonulásának és az 1849. évi tavaszi hadjáratnak története. Budapest, 1925. 



külföldön szolgáló huszárok 1848-49-es hazaszökéséről, a fegyvergyártás történetéről . 3 3 

Egy-két hasznos életrajzi összefoglaló munka is kikerült a történészek műhelyéből . 3 4 Egy 

pályázat eredményeként két kiváló tanulmány is készült az 1848^19-es tüzérségről , 3 5 de a 

sort folytatni lehetne a Hadtörténelmi Közlemények, a Magyar Katonai Közlöny és a Ma

gyar Katonai Szemle tucatnyi más cikkével is . 3 6 Ujabb, korszerű, az immáron rendelkezés

re álló levéltári anyagot hasznosító hadtörténeti összefoglaló munka azonban nem szüle

tett. 3 7 (Voltaképpen más, köztörténeti összefoglaló sem, hiszen Szekfü Gyulának a Magyar 

Történet-ben írott 1848^4-9-es fejezete tényanyagát tekintve meglehetősen szerényre sike

redett.) A különböző népszerű fegyvernemtörténetek, illetve hadtörténeti összefoglalók gyak

ran inkább hőstettek gyűjteményeként, mint tényleges történeti munkaként funkcionáltak. 3 8 

A X I X . századi magyar történetírásban a szabadságharc hadtörténete szinte 1848-49 

minden más aspektusánál nagyobb hangsúlyt kapott; 1919-1944 között kezdett helyre

állni a had- és a poli t ikatörténet egyensúlya. 1948, a kommunista hatalomátvétel után v i 

szont ez a téma háttérbe szorult. A kevés számú pozitív kivétel között é rdemes megeml í 

teni Kovács Endrének Bemről s Varga Jánosnak az 1848. őszi népfelkelő- és gerilla

harcokról írott munkájá t . 3 9 Kevésbé sikerült pl . a Guyon Richárdról írott népszerű 

összefoglaló vagy a Damjanichot forradalmár hadvezérként bemuta tó t a n u l m á n y . 4 0 

Berkó István: Az 1848/49. évi magyar szabadságharc olasz légiója. HK 1926. 443^-79. o., önálló kiad
ványként: Budapest, 1929.; Rédvay István: Huszáraink hazatérése 1848/49-ben. Budapest, 1941.; Bakó Imre: 
A Magyar Állami „Országos Fegyvergyár" működése 1848-49-ben. Budapest, 1942. 

3 4 Pethő Sándor: Görgey Artúr. A hadmüveleteket leírta Julier Ferenc. Budapest, é. п.; Villányi András: 
Bayer ezredes. Budapest, 1937.; Irmédi-Molnár László: Felsőszopori Tóth Ágoston honvédezredes, а XIX. 
századbeli magyar térképezés úttörőjének élete és működése. A Térképészeti Közlöny 8. számú különfüzete. 
Budapest, 1938.; Vidas Géza: Nemescsói Török Ignác tábornok. Székesfehérvár, 1941. 

3 5 Szöllösy Sándor: Az 1848-49-i magyar tüzérség megalakulása és szerepe a függetlenségi harc hadművelete
iben. Magyar Katonai Szemle (a továbbiakban: MKSZ), 1935. III. к. 199-223. о.; Kassay Bertalan: Az 1848-49-i 
magyar tüzérség megalakulása és szerepe a függetlenségi harc hadműveleteiben. MKSZ 1935. IV. k. 209-230. o. 

"6 Berkó István: Görgei visszavonulása a bányavárosokra 1849 januárjában. M K K 1923. 78-92. és 159-
170. o.; Berkó István: Az 1848-49-i magyar hadsereg létszáma. MKSZ 1929. 791-801. o.; Tövisházy-
Ferjentsik Ottó: A magyar vezérkar (táborkar) 1848-49-ben. MKSZ 1937. IV. k. 200-209. o.; Vidos Géza: A 
szabadságharc Radetzky-huszárai. MKSZ 1935. IV. k. 208-219. o.; Uő: Székesfehérvár nemzetőrei az 1848-
49. évi szabadságharcban. MKSZ, 1943/IV. k. 165-164. o.; uő.: A szabadságharc Erneszt-gyalogosai. MKSZ 
1944. I I . k. 4. füzet. 114-125. o.; Godányi Ernő: Jellachich tudósítása az 1849. júl. 14-i hegyesi ütközetről. HK 
1924. 220-243. o.; Rubint Dezső: A váci ütközet 1849. április 10. HK 1925. 70-90. o.; Hajnal István: A len
gyel légió utolsó napjai Magyarországon (1849). HK 1925. 91-99. o.; Rédvay István: Az 1849. április 28-i 
komáromi haditanács történelmi jelentősége. HK 1934. 66-81. o.; Dessewffy Sándor: A Nádor-huszárok szö
kése Csehországból 1848-ban. (S. a. r. Dessewffy Sándor.) HK 1943. 73-98. o. 
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Berkó István - Gyalókay Jenő - Markó Árpád - Pitch Jenő: A magyar katona vitézségének ezer éve. 

Budapest, é. n. vonatkozó fejezete ( I I . k. 223-333. o.) sem tekinthető annak. 
3 8 Rédvay István: Az 1848-49. évi szabadságharc. In: Ajtay Endre - Péczely László - Reé László (szerk.): 

A magyar huszár. A magyar lovaskatona ezer évének története. Budapest, 1936. 137-153. o.; Rédvay István: 
Az 1848-49. évi szabadságharc gyalogsága. In: Doromby József- Reé László (szerk.): A magyar gyalogság. A 
magyar gyalogos katona története. Budapest, é. n. 100-121. o.; Reé László: A magyar tüzérség 1715-től 1914-
ig. In: Felszeghy Ferenc - Reé László (szerk.): A magyar tüzér. A magyar tüzérség története Budapest, é. n. 
[1938.] 70-91. o.; Vidos Géza: A magyar tábori műszaki szolgálat hadtörténelmi fejlődése a világháború kitö
réséig. In: Jacobi Ágost (szerk.): Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. 
Budapest, 1938. 25-27. o. 
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Varga János: Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén. Budapest, 1953. (a továbbiban: Varga, 

1953.); Kovács Endre: Bem József. Budapest, 1955. Ez utóbbi némileg átdolgozva később újra megjelent. Kovács 
Endre: Bem a magyar szabadságharcban. Budapest, 1979. (a továbbiakban: Kovács, 1954., i l l . Kovács, 1979.) 

4 0 Nagy Kálmán: Damjanich, a forradalmi hadvezér. HK 1954. 3-4. sz. 207-261. o.; Márkus László: 
Guyon Richárd. Budapest, 1955. 



Kossuth születésének 150. évfordulójára készülve, indult meg Kossuth 1848-49-es 
müveinek kiadása. Noha a kommentá rok és a válogatás néhol tükrözi a korszak történe
lemszemléletét , az 1951-1957 között megjelent öt kötet azóta is a magyar tör ténet tudo
mány egyik legfontosabb forráskiadványa. 4 1 Barta István a kötetek „mel lék te rmékeként" 
több fontos, hadtörténeti kérdéseket is érintő tanulmányt írt Kossuth alföldi toborzóútjai-
ról, a magyar és a bécsi forradalom kapcsolatáról , Csány László kormánybiztosi tevé
kenységéről , az 1849. j anuá r 2-i hadi tanácsról . 4 2 Az 1952-ben megjelent Kossuth-
emlékkönyvben egy tanulmány foglalkozott kimondottan hadtörténeti kérdésekkel , a 
korra j e l l emző szemlélet j e g y é b e n . 4 3 

A marxista szemléletű szintézis megírását az új tör ténésznemzedék egyik tagja, Spira 
György vállalta magára. A kézirat első változata 1955-re készült el, ám a teljes szöveg 
csak 1959-ben látott napvilágot. A tényanyagát és tematikáját tekintve minden korábbi
nál gazdagabb munkát azonban olyan ideológiai alapú elfogultság jel lemzi, amely ma
napság már szinte használhatat lanná teszi. Különösen nyomon követhető ez a hadtörté
neti fejezeteknél, ahol a tényeket a koncepcióhoz igazítva, tökéletesen hamis képes fest 
p l . Görgei ténykedéséről . A munka hivatkozásai közül csak a Marx-, Engels-, Lenin- és 
Мао-c i tá tumok visszakereshetők, a többi egyáltalán nem. A szerző későbbi összefoglaló 
munkái - a nagy klasszikusok idézeteitől megfosztva - lényegében ugyanezt a képet tük
röz ik . 4 4 A hadtörténet háttérbe szorulását beszédesen mutatja az a tény, hogy a szabad
ságharc hanyat lásának és bukásának kezdetévé Spiránál az 1849. évi tavaszi hadjárat vált 
- azon egyszerű oknál fogva, mert ez egybeesett a Madarász László vezette radikálisok
nak a poli t ikai vezetésből történő kiszorításával. 

Az 1956 utáni időszakban hosszú időn át egyetlen kimondottan hadtörténeti je l legű 
monográfia született: Borús József Dembinski fővezérségéről írott munká ja . 4 5 Szintén 
Borús írt egy rövid hadtörténeti összefoglalót a szabadságharcró l . 4 6 Nem annyira had-, 
sokkal inkább politikatörténeti megközel í tés jellemezte a magyar marxista történetírás 
reprezentatív képviselőinek a Görgei-kérdéssel kapcsolatos írásait i s . 4 7 

Kossuth Lajos összes munkái. X I . Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. (S. a. r. Barta István.) 
Budapest, 1951.; X I I . k. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban (S. a. r. Sinkovics István.) Bu
dapest, 1957.; X I I I - X I V . k. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. I—II. (S. a. r. Barta Ist
ván.) Budapest, 1952-1953. (a továbbiakban: KLÖM X I I I - X I V . ) ; XV. k. Kossuth Lajos kormányzóelnöki ira
tai. (S. a. r. Barta István.) Budapest, 1955. 

4 " A magyar szabadságharc vezetői és a bécsi októberi forradalom. Századok, 1951. 443-485. o.; Kossuth alföldi 
toborzóútja 1848 őszén. Századok, 1952. 149-166. o.; Kossuth és Csány. Századok 1952. 593-687. o.; Die Anführer 
des ungarischen Freiheitskampfes und die Wiener Oktoberrevolution. Acta Historica Acadenüae Scientiarium 
Hungáriáé, 1 (1953). 325-386. о.; Az 1849. január 2-i haditanács és a főváros kiürítése. HK 1955. 2. sz. 66-100. o. 

4 3 Balázs József- Borús József- Nagy Kálmán: Kossuth, a forradalmi honvédelem szervezője. In: Emlék
könyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. (Szerk. /. Tóth Zoltán.) Budapest, 1952.1. k. 287-408. o. 

4 4 Spira György: A magyar forradalom 1848^19-ben. Budapest, 1959.; Magyarország története I I I . (Szerk. 
Mérei Gyula és Spira György.) Budapest, 1975.; Polgári forradalom (1848-1849). In: Kovács Endre (főszerk.) 
- Katus László (szerk.): Magyarország története 1848-1890. Budapest, 1979. 6/1. k. 

4 5 Borús, 1975. 
4 6 Bonts József: A szabadságharc honvédserege és hadműveletei 1848-1849. In: Borús József - Andrássy 

Antal: Örökség. Kaposvár, 1974. 
4 7 Pacli Zsigmond Pál: Görgey, Világos után. (Kiadatlan Görgey-iratok 1849 augusztusából). In: Uő: Történet

szemlélet és történettudomány. Budapest, 1977. 354-391. o. (első megjelenése Századok, 1957. 198-226. o.); Varga 
János: A Görgey-kérdéshez. Valóság, 1960. 3. sz. 94-104. o.; Uő: Az áruló. Történelmi Szemle, 1964. 596-614. o.; 



A forradalom és szabadságharc 125. évfordulója, 1973 historiográfiai je lentőségű 
fordulóponttá vált az 1848-49-es hadtörténetírásban. Ebben az évben jelent meg ugyanis 
Urbán Aladár 1965-ben megvédet t kandidátusi é r t ekezése . 4 8 A munka szűkebb hadtörté
neti szempontból azért volt fontos, mert t isztázta a nemzetőrség megszervezésének kü
lönböző szakaszait, az egyes nemzetőrségi kategóriák közötti különbségeket , illetve be
mutatta azt a folyamatot, ahogyan a Bat thyány-kormány az 1848:22. törvénycikk 
felhasználásával megteremtette a magyar ál lam önálló, reguláris fegyveres erejének 
magvát, az első tíz honvédzászlőaljat . Ezzel pedig olyan rendet teremtett a magyar had
seregszervezés addigi történeti i rodalmában, amely biztos ki indulópontot jelenthetett a 
szervezéstörténet további , mind helyi szintű, mind országos feldolgozásához. Urbán kö
tetét több évtizedes kuta tómunka előzte meg, s máig is olyan kézikönyv, amelynek 
egyetlen alapvető megállapítását sem kellett az eddigi kutatások során módosí tani . 
Ezenkívül az a paradox helyzet állt e lő, hogy mivel a nemzetőrség és honvédség meg
szervezésének történetének megírásakor csak csekély és meglehetősen e l len tmondásos 
helytörténeti irodalomra támaszkodhatot t , ez az összegző igényű munka szolgált a to
vábbiakban kiindulópontul a hiányzó helytörténeti kutatások elvégzéséhez. 

A munkának azonban volt egy általános, köztörténeti j e len tősége is. Bebizonyí tot ta 
ugyanis, hogy a Bat thyány-kormány - az 1948 utáni történetírás által sugallt állásponttal 
szemben - nem megalkuvó politikusok gyülekezete volt (kivéve a mindent tisztán látó 
Kossuthot), hanem olyan kormány, amely már 1848 tavaszán felismerte a polgári átala
kulás vívmányai t fenyegető veszélyeket, s a törvényadta lehetőségeket felhasználva, 
megteremtette az önvédelmi harc feltételeit. Ez a megállapítás pedig a Bat thyány-
kormány, illetve maga a miniszterelnök, Bat thyány Lajos tevékenységének gyökeres új
raértékeléséhez vezetett a polit ikatörténeti irodalomban is. 

A következő fordulópontnak 1979-et tekinthetjük. Ebben az évben látott először napvi
lágot Katona Tamás kétkötetes forrásgyűjteménye, Az aradi vértanúk. A közzétett anyag 
egy része addig sem volt teljesen ismeretlen a történetírás előtt, azonban vagy ekkorra már 
szinte hozzáférhetetlen kiadványokban, vagy/és megbízhatatlan szövegközlésekben lehe
tett csak olvasni őket. A vértanúk teljes peranyagának, börtönből írott leveleinek, napló- és 
emlékiratanyagának, illetve a kiegészítő forrásoknak a közzététele ráirányította a figyelmet 
arra, hogy voltaképpen milyen keveset is tudunk az aradi vértanúkról, s általában, a sza
badságharc katonáiról. A kötet előszava pedig olyan történeti kérdésekben foglalt állást, 
mint a komáromi vagy szegedi összpontosítás vitája, illetve az oroszok vagy az osztrákok 
előtti fegyverletétel. Ez utóbbi esetében Katona Tamás meggyőzően bizonyította, hogy el
lentétben Andics Erzsébet állításával, 1849 augusztusában a Haynau előtti fegyverletétel 
véresebb megtorláshoz vezetett volna, mint az oroszok előtti kapituláció. 

A kötet megjelenése egyben egy hosszabb sorozat kezdetét jelezte. Katona T a m á s az 
e lkövetkező tíz évben saját sajtó alá rendezésében vagy az általa szerkesztett Bibliotheca 
Historica c ímű sorozatban további nyolc 1848-49-es kötetet tett közzé. Modern és meg
bízható kiadásban került a nagyközönség elé Klapka György, Görgei Artúr és Vukovics 

Andics Erzsébet: 1849 augusztus. (Ismeretlen adalékok az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc végnapja
iról) Századok, 1965. 3. sz. 425^154. o. (újabb kiadása: 1849 augusztus. Ismeretlen adalékok az 1848-49-es magyar 
forradalom és szabadságharc végnapjairól. In: Uö: 1848-1849. Tanulmányok. Budapest, 1968. 361^402. o.) 

A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest, 1973. 



Sebő emlékirata , Paszkevics magyarországi hadjáratának orosz összefoglalója, a ma
gyarországi orosz intervencióra vonatkozó 12 emlékirat , az ozorai diadalra és Buda visz-
szavételére vonatkozó irat-, illetve v isszaemlékezés-anyag, John Andrew Blackwell an
gol ügynök magyarországi je lentéseinek gyűj teménye. Szintén ő tette közé először 
Kossuth 1849. szeptember 12-i vidini levelének hiteles szövegé t . 4 9 

Ezeknek a köteteknek nemcsak az volt az erényük, hogy addig publikálatlan vagy ne
hezen hozzáférhető visszaemlékezések és iratok kerültek a szakmai és a nagyközönség 
kezébe, hanem jegyzetanyagukban és bevezetőikben Katona T a m á s több, addig vitatott 
kérdést tisztázott megnyugta tó módon. így Klapka és Görgei emlékiratainak kiadásában 
bebizonyította, hogy Görgei - ellentétben a korábban ura lkodó felfogással - 1849. június 
30-án nem mondta fel az engedelmességet a kormánynak . Katona tisztázta azt is, hogy 
1849. április végén a magyar fősereg Bécs elleni támadásának már csak a lé tszámviszo
nyok miatt sem voltak meg a feltételei, hiszen a cs. kir. fősereg Bécs előtt több mint két
szeres létszám- és tüzérségi fölénnyel rendelkezett. (A budai ostrom indokoltságát meg
kérdőjelező történészek ezzel az érvvel azóta is képtelenek szembenézn i . 5 0 ) 

A negyvennyolcas hadtörténeti kutatások újabb mérföldkövének 1983 tekinthető. Eb
ben az évben jelent meg Bona Gábor kötete, amely nemcsak teljességre törekvő adattárat 
adott a szabadságharc felső katonai vezetéséről, hanem egyben igen alapos bevezető ta
nulmányban mutatta be ennek az elitnek a kialakulását, a szabadságharc egyes szakasza
iban já tszot t szerepét, valamint az elit szociológiai összetételét . 5 1 Bona kötete hatásosan 
cáfolja mind a honvédsereg tisztikarát a katonai ellenforradalom bázisaként bemuta tó , 
mind azt a, Nemeskür ty István által képviselt nézetet, mintha a tisztikar tömegeit a hiva
tásos katonaforradalmárok alkották volna. 5 2 1988-ban megjelent a szabadságharc hadse
regének századosi karát bemuta tó kötet, a 150. évfordulóra pedig megjelent a főhadnagyi 
és hadnagyi kategória tagjait bemuta tó három kö te t . 5 3 

Historiográfiai jelentőségű volt Bona azon összefoglalója is, amelyet a Magyarország 
hadtörténete I . kötetében írt 1848-49-ről . Egyrészt azért, mert a szabadságharcról az utolsó 
részletes hadtörténeti összefoglaló 1930-ban jelent meg (az is Breit József X I X . század vé-

Görgey István: 1848 júniusától novemberéig. - Okmánytár. Budapest, 1980.; Vukovics Sebő visszaemléke
zései 1849-re. Budapest, 1982.; Alekszandr Petrovics Scserbatov: Paszkevics Magyarországon. (Ford. Gerencsér 

'Zsigmond. S.a. r. Katona Tamás.) Budapest, 1984.; Klapka György: Emlékeimből. Budapest, 1986.; Kossuth La
jos: írások és beszédek 1848-1849-böl. Budapest, 1987.; A magyarországi hadjárat 1849. Orosz szemtanúk a ma
gyar szabadságharcról. (S. a. r. Rosonczy Ildikó és Katona Tamás. Ford. Rosonczy Ildikó és Gerencsér Zsigmond.) 
Budapest, 1988. (a továbbiakban: Rosonczy-Katona); Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 
1848-ban és 1849-ben. Budapest, 1988. [-11. k.; Katona Tamás (szerk.): Budavár bevételének emlékezete 1849. 
(S. a. r. Hernuinn Róbert, Pelyach István és Tirts Tamás.) Budapest, 1989.; Haraszti-Taylor Éva - Urbán Aladár 
(szerk.): Joseph Andrew Blackwell magyarországi küldetései 1843-1851. (Ford. Katona Ágnes.) Budapest, 1989. 

0 Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között. Budapest, 1998. (a továbbiakban: Spira, 1998.) 515-516. o. 
1 Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Budapest, 1983. 2., átd., bőv. kiad. Budapest, 1987.; 

Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átd., bőv. kiad. Budapest, 2000. 

"~ Nemeskürty István: „Kik érted haltak, szent Világszabadság". Budapest, 1977. - A kötetről Bona írt igen 
alapos bírálatot. Új legenda születik. Kritikai észrevételek Nemeskürty István 48-as könyvéről. Századok, 
1979. 693-707. o. Ld. még Spira György: Amikor a szobordöntő szobrokat emel. (n: Jottányit se a negyven
nyolcból ! Bp., 1989. 399-407. о . - Ugyanakkor az is jellemző tény, hogy Nemeskürty könyvének egyetlen 
újabb kiadásában sem vett tudomást Bona köteteiről; igaz, a szakirodalom más eredményeiről sem. 

5 3 Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988.; Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharc
ban. Budapest, 1998., 1999. 



gi összefoglaló munkájának némileg átdolgozott változata volt); másrészt azért, mert Bona 
szakított a szabadságharc történetét a belpolitikai események alapján kronologizáló szemlé
lettel, s visszatért a hadtörténeti periodizációhoz. A korábbi évtizedek Bemet egyoldalúan 
istenítő, Görgeitől pedig még a katonai tehetséget is megtagadó szemléletével szemben 
Bona kiegyenlített értékelését adta mindkettőjük ténykedésének, s lehetővé tette egy té
nyekre támaszkodó Görgei-értékelés megfogalmazását . A munka a nemzetközi események 
kontextusába helyezte a szabadságharc hadtörténetét, emellett nem elégedett meg csupán a 
hadiesemények felvázolásával, hanem kitért a hadszervezés, a hadseregellátás kérdéseire is. 

1994-ben, a Kossuth-évfordulón a legfontosabb megjelent munka Kosáry Domokos
nak a Görgey-kérdésről írott könyve volt, amely gyakorlatilag a szabadságharc hadtörté
neti historiográfiájának is egyfajta összefoglalóját adja. Kosáry monográfiája azért is 
fontos, mert lényegében megírta a Görgey-életrajznak a korábbi életrajzi munkákbó l h i 
ányzó, 1867-1916 közötti fejezeteit is . 5 4 

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján lépett színre az az új hadtörténész
generáció, amely Urbán Aladár, Katona Tamás és Bona Gábor munkái által kijelölt 
i rányban kezdte meg a szabadságharc hadtörténetének feldolgozását. Tagjainak többsége 
(Hajagos József, Kedves Gyula, Pelyach István, Zakar Péter és jelen sorok írója) Katona 
és Urbán taní tványa volt, de ide tartozik Molnár András , a Zala Megyei Levéltár igazga
tója, a katonai felsőoktatásból érkezett Csikány Tamás és a Zsámbéki Katolikus Főisko
lán tanító i f j . Rabár Ferenc is. Az elmúlt évek során ennek a nemzedéknek kialakultak az 
ál landó fórumai, így a minden év április végén Komáromban , illetve októberben Gyön
gyösön rendezett konferenciák. Az előbbiek K o m á r o m történetének ürügyén Klapka 
1848-49-es pályájáról, a katonai elit tagjairól, a kormánybiz tosokról , az emigrációról , a 
szabadságharc műszaki szolgálatáról , az erödharcászat kérdéseiről szóltak. Az utóbbiak 
a megtorlás témaköre ürügyén az egyes vértanúk pályáját, illetve Heves megye 1848^49-
es történetét tárgyalták, de ide sorolható a Hatvanban 1996-ban rendezett konferencia a 
tavaszi hadjárat történetéről, illetve Cibakházán 1997-ben rendezett konferencia a T i 
szántúl véde lmének kérdéseiről . E nemzedék munkásságát a Hadtörténelmi Közlemé
nyek, ozAetas és a Fons 1848-49-es tanulmányain kívül immár hat tanulmánykötet j e l z i . 5 5 

Urbán Aladár és Bona Gábor mellett többnyire e nemzedék tagjai írták a szabadság
harc történetét bemuta tó népszerű összefoglaló, illetve az évfordulóra megjelent hadtör
téneti összefoglaló fejezeteit is . 5 6 

Kosáry I—II. 
5 5 Kiss Vendel (szerk.): Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Komárom, 1994. (a továbbiakban: Kiss, 

1994.); Horváth László (szerk.): A tavaszi hadjárat. Az 1996. március 14-i tudományos konferencia anyaga. 
Hatvány Lajos Múzeum Füzetek 13. Hatvan, 1996. (a továbbiakban: Horváth, 1996.); ,Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc utóélete" című tudományos ülésszak. Vaja, 1996.; Horváth László (szerk.): Egy küzdelmes év 
katonái. Mátrai Tanulmányok. írták Csikány Tamás, Hajagos József, Hermann Róben, Zakar Péter. Gyöngyös, 
1998. (a továbbiakban: Horváth, 1998.); Szabolcsi honvédek a szabadságharcban (1848-1849). (Szerk. Bene Já
nos.) Nyíregyháza, 1998.; Magyarország legerősebb bástyája Komárom. Válogatás a Komáromi Napok történész
konferenciáinak előadásaiból 1993-2001. (Szerk. Kiss Vendel.) Komárom, 2003. Közös munkának tekinthető az 
Eletünk huszár-, illetve a 150. évfordulóra megjelenő vár- és erödszáma ( 1994. 10-11., 1998. különszám). 

5 6 1 848-1849. A szabadságharc és forradalom története. (Szerk. az előszót és a kronológiát írta Hermann Róbert, 
írták: Bona Gábor, Csikány Tamás, Dobszay Tamás, Estók János, Fónagy Zoltán, Hermann Róbert, Kedves Gyula, 
Pelyach István, Urbán Aladár, Zakar Péter.) Budapest, 1996.; Bona Gábor (szerk.): A szabadságharc katonai története, 
(írták Bencze László. Botia Gábor, Csikány Tamás, Hermann Róberté?, Kedves Gyula.) Budapest, 1998. 



Az alapok 

Méltatlan és igazságtalan dolog lenne azonban, ha elfeledkeznénk az előttünk já ró nem
zedék más tagjainak érdemeiről . Annál is inkább, mert a további kutatások irányát csak 
úgy jelölhetjük k i , ha számot vetünk a már rendelkezésünkre álló eredményekkel . A továb
biakban ezért a hadtörténetírás egyes részterületeinek eredményeit tekintjük át röviden. 

Komoly kutatásokon alapszik, s főleg egyenruha-történet i szempontból nehezen meg
haladható В arc y Zoltán és Somogyi G y ő z ő hadsereg-történeti összefoglalója, bár egyál
talán nem teszi fölöslegessé egy tényleges hadseregtörténet e lkészí tését . 5 7 A fegyverne
mek közül Kedves Gyulának köszönhetően korszerű összefoglalóval rendelkezünk a 
lovasságró l 5 8 és Csikány T a m á s jóvol tából monografikus feldolgozással a tüzérségrő l . 5 9 

Hiányzik viszont a harmadik fő fegyvernem, a gyalogság történetének, fegyverzetének, 
harcászati eljárásainak feldolgozása. A csapatnemek közül Kedves Gyula már említet t 
kötetével megír ta a huszárság történetét (merthogy a szabadságharc lovasságának 90%-a 
ebből a csapatnemből került k i ) . A gyalogság csapatnemei közül szinte mindegyik történe
te feldolgozásra vár, a tüzérségnél pedig fontos lenne pl . a röppentyüütegek ténykedésének 
feltárására. 6 0 Hasonlóképpen hiányzik a műszaki alakulatok történetének feldolgozása is. 6 1 

Sokkal jobban állunk a „vegyes" műfajú külföldi légiók történetével . A német légió 
ténykedését B ö h m Jakab írta meg. 6 2 A lengyel légió történetét Wlodzimierz Mus után a 
magyar, a lengyel és részben az osztrák levéltári anyag hasznosításával Kovács István 
készítette el kandidátusi é r tekezésében . 6 3 Az olasz légió történetéről Berkó István 1926-
os tanulmánya, illetve 1929-es kötete után é lőbb j e i én sorok írója írt az újabban előkerült 
levéltári anyagra t ámaszkodva egy t anu lmány t , 6 4 majd Pete László dolgozta fel azt kan
didátusi ér tekezésében, a magyar és olasz levéltári anyag, közte több általa felfedezett 
kéziratos visszaemlékezés a lapján. 6 5 Valamennyi légió történetét megír ta Katrin Sitzler 

" A szabadságharc hadserege. Budapest, 1987. 
5 8 Kedves Gyula: A szabadságharc hadserege I . A lovasság. 1. kiad. Budapest, 1992. 2. kiad. Budapest, 1998. 
5 9 Csikány Tamás: Honvédtüzérség az 1848-49-es szabadságharcban. Segédkönyvek a hadtörténet tanul

mányozásához. Budapest, 2000. (Csikány ezt megelőzően több tanulmányt publikált a szabadságharc tüzérsé
géről, ezek azonban beépültek kandidátusi értekezésébe.) 

6 0 Lásd Ács Tibor: Rakétavita a Magyar Tudományos Akadémián 1847-ben. In: Haditechnika-történeti és 
katonaorvoslás-történeti konferencia. (Szerk. Varga A. József.) Budapest, 2000. 47-71. o. A tanulmány címé
nél jóval többet ad, hiszen a szabadságharc alatti röppentyükísérletekröl, i l l . a honvédsereg röppentyüs egysé
geinek tevékenységéről is képet nyújt. 

6 1 Erről az utolsó összefoglaló még a két világháború között jelent meg. Vidos Géza: A honvédsereg mű
szaki szolgálata 1848-49-ben. MKSZ 1939. IV. k. 212-229. o. 

6 2 Die Deutsche Legion im ungarischen Freiheitskampf 1848-1849. Zeitschrift für Militärgeschichte, 6 
(1967). 81-96. o.; A német légió szervezése és tevékenysége az 1848-1849. évi magyar szabadságharcban. HK 
1970. 2. sz. 194-215. o. 

6 3 A légió. Budapest, 1989.; Mindvégig veletek voltunk. Budapest, 1998. A korábbi munkák közül kieme
lendő Wlodzimierz Mus: Lengyel légió szervezése Magyarországon 1848. november - 1849. március. HK 
1978. 3-sz. 339-362. o. 

6 4 Az olasz légió a magyar szabadságharcban. In: Orosz István - Pölöskei Ferenc - Dobszay Tamás 
(szerk.): Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Emlékkönyv Szabad György 70. 
születésnapjára. Budapest, 1995. 341-354. o. 

6 5 Pete László: Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban. Debrecen, 1999.; (Jő: II 
colonello Monti e la Légioné italiana nella lotta per la libertà ungherese. (Traduzione di Katalin Mellace.) O. 
O. u. D. [Roma, 2003.] Pete tette közzé a légió történetének egyik legfontosabb elbeszélő forrását is: Gustavo 



magyar kiadásra méltó munká jában . 6 6 (Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a német légió 
1849. júl ius-augusztusi története máig is homályos. ) 

Az alakulattörténetek közül Urbán Aladár említett munkájában és ehhez kapcsolódó 
rész tanulmányaiban feldolgozta az első tíz honvédzászlóal j szervezéstörténetét és 1848 
őszéig terjedő hadi krónikáját . 6 7 Petőfi honvédszázadosi ténykedése alapján lényegében 
felvázolta a 28. zászlóalj szervezéstörténetét i s . 6 8 Süli At t i la az erdélyi honvédzászlóal jak 
szervezéséről írt rövid összefogla lót . 6 9 Teljes történeti összefoglalóval csupán a három 
(7., 47., 56.) zalai zászlóaljról, a 10., 28., 43. és 48. (részben) szabolcsi, a 44. és 45. Vas 
megyei zászlóaljakról, valamint a hadi tanfolyami hallgatókból és a Csanád megyei ön
kéntes csapatból alakult 90. honvédzászlóaljról rendelkezünk, s van egy szervezéstörté
neti összefoglalónk a hevesi 26. zászlóal j ról . 7 0 Rövid összefoglalót ismerünk a nógrádi 
alakulatokról is. 7 1 A többi, mintegy 160 honvédzászlóal j esetében legfeljebb emlékiratok 
vagy naplók állnak a rende lkezésünkre . 7 2 Süli Att i la az erdélyi hadszervezet egyik sajá
tos alakulat t ípusának, az ún. határvédzászlóal jaknák a történetét írta meg. 7 3 Nagyobb
részt a kiadott forrásokat és a szakirodalmat hasznosítja az a két összefoglaló, amelyek a 
jászkun alakulatok 1848^19-es történetét tárgyal ják. 7 4 

A magyarországi nemzetőrség szervezéstörténetét Urbán Aladár már említett munká
jából ismerjük; az erdélyiéről Süli Att i la írt rövid összefoglalót . 7 5 Az egyes települések 
és megyék nemzetőri alakulatai közül önálló kötetben jelent meg Székesfehérvár és Sop
ron városok, valamint Heves és Külső-Szolnok vármegye nemzetőrségének története. Ez 
utóbbi egyben a fennmaradt névsorokat is tartalmazza, s azt mutatja, hogy a nemzetőrség 

Massoneri: Történelmi adalékok az 1848-49-es magyarországi függetlenségi háborúról. (Ford. Száraz Orso
lya. A jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta, valamint a függelékben szereplő szövegeket fordította Pete László.) 
Máriabesnyő - Gödöllő, 2006. Studia Militaria Hungarica 1. (a továbbiakban: Massoneri.) 

6 Solidarität und Söldnertum. Die ausländischen Freiwilligenverbände im ungarischen Unabhängigkeits
krieg 1848-1849. Osnabrück, 1980. 

6 7 Honvédtoborzás Pest-Budán 1848-ban. Tanulmányok Budapest múltjából. XV. k. Budapest, 1963. 403-
447. o.; A győri 5. honvédzászlóalj toborzása 1848-ban. Airabona. 11. Győr, 1969. 163-176. o. 

6 8 Urbán Aladár: Petőfi Sándor honvédszázados. HK 1972. 4. sz. 622-647. o. Újabb kiadása: Uő: A nagy 
év sodrában. Tanulmányok 1848-ról. Budapest, 1981. 38—407. o. 

6 9 Süli Attila: A honvédség szervezése Erdélyben 1848 nyarán és őszén. Fons, X I (2004). 1. sz. 39-77. o. 
7 0 Molnár András (szerk.): A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. Zalaegerszeg, 1992. (7., 47. és 56. 

honvédzászlóalj); Szabolcsi honvédek a szabadságharcban (1848-1849). (Szerk. Bene János.) Nyíregyháza, 
1998. (10., 28., 43. és 48. honvédzászlóalj); Hermann Róbert: A 44. és 45. honvédzászlóaljak története. Vas 
Megyei Levéltári Füzetek, 9. Előadások Vas megye történetéről. I I I . (Szerk. Tilcsik György.) Szombathely, 
2000. 377-412. o.; Ács Tibor: Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió (1848-1849). Feje
zetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetéből 22. Budapest, 2001.; Hajagos József: A Heves vár
megyei 26. honvédzászlóalj története 1848-1849-ben. In: Horváth, 1996. 103-143. o. 

7 1 Bona Gábor: Nógrád megyei 1848-as honvédek nyomában. A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. 
X I . k. Történelem. Salgótarján, 1985. 35-59. o. 
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~ Ezek nagyjából 1948-ig terjedő listája megtalálható /. Tóth Zoltán: Magyar történeti bibliográfia. I I I . к. 

Budapest, 1950. 
7 3 Süli Attila: A székely határvédzászlóaljak története. HK 2005. 1-2. sz. 121-136. o. 
7 4 Rédei István: Jászok és kunok az 1848/49-es szabadságharcban. Jászsági Füzetek 18. Jászberény, 1989.; Babucs 

Zoltán: Jászkun alakulatok az 1848/49-es magyar függetlenségi habomban. Jászsági Füzetek 21. Jászberény, 1995. 
7^ 

Süli Attila: A nemzetőrség szervezése Erdélyben 1848 nyarán és őszén. HK 2000. 3. sz. 605-630. o. Vö. 
Nagy Sándor: Az erdélyi nemzetőrség és a székelyek. Észrevételek Süli Attila: A nemzetőrség szervezése Er
délyben 1848 nyarán és őszén című írásához. HK 2000. 4. sz. 890-892. o. 



történetének feldolgozásában micsoda remek történeti statisztikai lehetőségek rejlenek. 7 6 

Emellett tucatnyi hosszabb-rövidebb tanulmány tárgyalja az egyes törvényhatóságok 
nemzetőrségének 1848-49. évi tör ténetét . 7 7 A szervezettörténeti át tekintések mellett igen 
fontosak a nemzetőrség tábori szolgálatát tárgyaló t anu lmányok . 7 8 

A nemzetőrséggel gyakran összetévesztet t önkéntes mozgó nemzetőrség esetében a 
szolnoki és a pápai tábor történetéről rendelkezünk részletes feldolgozással , a váci és az 
aradi táborról pedig rövidebb át tekintéssel . 7 9 Ugyanakkor nagyobbrészt hiányzik az 
egyes alakulatok történetének részletes bemutatása . 8 " Az önkéntes mozgó nemzetőrség 
regularizálásának történetét és problémáit Kedves Gyula dolgozta fe l . 8 1 

Magony Imre: Székesfehérvár nemzetőrei 1848-ban. Székesfehérvár, 1998.; lfj. Sarkady Sándor: A sop
roni nemzetőrség 1848-ban. Sopron, 1998.; 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. (Ösz-
szeáll., bev. és jegyzetekkel ellátta P. Kovács Melinda, Kozma György Bertalan és Szabó Jolán.) A Heves Me
gyei Levéltár forráskiadványai 6. Eger, 1999. 

7 7 Az egyes vidéki nemzetőrségek történetére azóta megjelent irodalomból kiemelendők a következők: 
Kopasz Gábor: A baranyai nemzetőrség és ennek szerepe 1848-1849-ben. Baranyai Helytörténetírás, 1973. 
(Szerk. Szita László.) Pécs, 1973. 51-90. o.; Molnár András: A kőszegi nemzetőrség 1848 márciusától decem
beréig. Vasi Szemle, 1987. 2. sz. 182-209. o.; Uő: A pápai nemzetőrség 1848 tavaszán. A Veszprém Megyei 
Múzeumok Közleményei 18. Veszprém, 1987. 477-490. o.; Bene János: A nemzetőrség és a honvédség szer
vezése a kisvárdai járásban 1848-49-ben. Kisvárda, 1990. (A Rétközi Múzeum Füzetei 9.); //)'. Gyuszi László: 
A nemzetőrség szervezése Tatán és környékén, valamint részvételük az önvédelmi harcban (1848 március -
1848 december). In: „Felszedek utamban minden fegyveres népet". (Az 1848-1849-es forradalom és szabad
ságharc Komárom és Esztergom vármegyékben.) (Szerk. L . Balogh Béni.) Tatabánya, 2003. (Castrum Köny
vek 10. a továbbiakban: Balogh) 150-170. o.; Kiss Vendel: A komáromi nemzetőrség 1848-ban. uo. 171-
192. o.; Ortittay András: Esztergomi nemzetőrök 1848-ban. uo. 193-203. o.; Bagu Balázs - Szakáll Mihály: A 
szabadságharc nemzetőrei. Ungvár-Budapest, 1994. (Kárpátaljai Magyar Könyvek. 42.); Molnár András: Za
laegerszeg nemzetőrei 1848-ban. In: Molnár András (szerk.): Hadtörténelmi tanulmányok. Zalaegerszeg, 1995. 
(Zalai Gyűjtemény 36/1.) 143-163 o.; Csikány Tamás: Csikány Ferenc, a gyöngyösi nemzetőrség parancsno
kának segédtisztje, honvédszázados. In: Horváth, 1998. 7-21. o.; Pájer Imre: Nemzetőrség a rábaközi alsó já
rásban. Soproni Szemle, 1999. 3. sz. 213-224. o.; Uő: A rábaközi lovas nemzetőrség. Soproni Szemle, 2000. 3. 
sz. 275-282. o.; Sági Ferenc: A Répce-vidék nemzetőrségének szervezése és kimozdítása. Adalékok a Sopron 
megyei nemzetőrség történetéhez - 1. rész. Soproni Szemle, 1999. 3. sz. 225-240. o.; Spira, 1998. (passim) 
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Kopasz. Gábor: A veszprémi nemzetőrök szerepe 1848-ban a baranyai Dráva-vonal védelmében. A 

Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 5. k. Veszprém, 1966. 259-272. o.; Simon V. Péter - Tilcsik 
György: A Vas megyei mozgóvá lett nemzetőrség és levelezőkönyve 1848. július-szeptember. Savaria. A Vas 
Megyei Múzeumok Értesítője. 1983-1984. 269-333. o.; Urbán Aladár: Batthyány Lajos és a vasi fölkelősereg 
1848 szeptember-októberében. HK 1985. 4. sz. 786-800. o.; Hajagos József: Heves megyei nemzetőrök rész
vétele a bácskai harcokban. In: Horváth László (szerk.): Mátrai Tanulmányok. Gyöngyös, 1995. 95-120. o. 

7 9 Urbán Aladár: A váci nemzetőrtábor. In: Gyarmati György - Németh Péter Mikola (szerk.): Madách 
Kör Tár 1. A metropolis árnyékában. Vác, 1992. 69-74. o.; Csapó Zoltán - Hermann Róbert - Jánosi András: 
A dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 1848-as „parancsolatkönyve". HK 1998. 1. sz. 216-281. o.; 
Hermann Róbert: Görgei és az önkéntes mozgó nemzetőrség szolnoki tábora 1848 szeptemberében. Zounuk. A 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szolnok, 1996. 103-146. o.; Uő: Görgei Artúr szolnoki 
iratai 1848. augusztus 27 - szeptember 25. (október 4.) HK 1997. 1. sz. 114-175. o.; Csikány Tamás: Arad az 
1848/49-es szabadságharcban. In: Benkő Elek - Czigány István - Domokos György - Csikány Tamás - Dan 
Demsea: Az aradi vár története. Budapest, 1998. 100-107. o. (a továbbiakban: Csikány, 1998.) 

Kivételként említhető Schmoll Lajos: A pesti csatárok. In: Uő: Adalékok Budapest székes főváros törté
neléhez. Budapest, 1899. I I . k. 123-142. o.; Molnár András: A zalai 47. honvédzászlóalj felállítása 1848 őszén. 
Zalai Gyűjtemény, 26. k. Zalaegerszeg, 1987. 113-128. o.; Hermann Róbert: A 47. honvédzászlóalj története. 
In: Molnár András (szerk.): A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. Zalaegerszeg, 1992. 115-192. o.; 
Petemé Fehér Mária: „Első a tűzben, utolsó a hátrálásban". Lestár Péter és a 71. zászlóalj az 1848-1849-es 
szabadságharcban. In: Kecskemét is kiállítja... Kecskemétiek a szabadságharcban II . (Szerk. Székelyné Körösi 
Hona.) Kecskemét, 2002. (a továbbiakban: Székelyné, 2002.) 79-130. o. 

s 1 
Kedves Gyula: Az önkéntes mozgó nemzetőrség. In: Közlemények Székesfehérvár történetéből I . „Akit 

szolgáltatok egy árva hon volt. . ." Az 1998. május 13-án, szeptember 29-én és november 12-én rendezett tu-



A népfelkelés intézményéről, sikereiről és kudarcairól Varga János és Barta István 
munkái óta alig született értékelhető feldolgozás. A kivételek közé tartozik Süli At t i la két 
t a n u l m á n y a / 2 Az egyes szabadcsapatok közül Urbán Aladár megírta a Hunyadi- és Zrínyi
szabadcsapatok szervezéstörténetét . 8 3 Jelen sorok írója a Hatvani-szabadcsapat, illetve 
Vasvári Pál Rákóczi-szabadcsapatának ténykedését, Székelyné Körösi Hona a kecskeméti 
szabadcsapat, Süli Att i la pedig Dobsa Lajos szabadcsapatának történetét dolgozta f e l . 8 4 

Szinte egyáltalán nem rendelkezünk lovassági és tüzérségi alakulattörténetekkel. Az 

előbbiek esetében kivételként Csikány Tamásnak a 16. (Károlyi) huszárezredről szóló ta

nulmánya, Kedves Gyulának a komáromi várőrség lovasságáról szóló összefoglalója, va

lamint Somogyi Győzőnek az 5. (Radetzky) huszárezredről írott esszéje eml í the tő . 8 5 Ezek

nek az alakulattörténeteknek a megírását az is megnehezít i , hogy a szabadságharc egyes 

lovasezredeinek jelentős részét több hadszíntéren is alkalmazták, tehát gyakorlatilag a tel

jes hadtörténeti forrásanyag átvizsgálásával írható csak meg p l . az 5., 6., 7., 8., 13., 14., 16., 

17. huszárezredek története. A tüzérségnél a párhuzamos számozás, illetve az átszámozá-

sok okoznak problémát. A tüzéralakulatok közül Csikány Tamás írta meg az V. , majd I X . 

lovasüteg krónikáját, valamint az utóbb regularizálódott aradi nemzetőri tüzérség történetét. 8 6 

Szinte teljes egészében hiányoznak a hadtest- és Imdseregtörténetek. A feldolgozáshoz 

legjobb alapokkal az I . (felső-magyarországi, majd felső-tiszai hadtest), az V . (aradi és te

mesvári ostromsereg), a V I . (erdélyi hadsereg) és a V I I . (feldunai) hadtestek esetében ren

delkezünk. Az I . hadtest történetének első szakaszát Dér Dezső írta meg, s megkezdődött a 

hadtest iratanyagának kiadása is . 8 7 Csikány Tamás feldolgozta Arad és Temesvár ostromá-

dományos tanácskozás előadásai. (Szerk. Csurgat Horváth József és Demeter Zsófia.) Székesfehérvár, 2000. 
155-172. o. (a továbbiakban: Csurgai Horváth - Demeter) Lásd még Kedves Gyula: „Szabolcs a hazáért". A 
48. honvéd zászlóalj története az 1848-49-es szabadságharcban. Budapest, 2002. 

" Süli Attila: Korponay János ezredes és a Tisza-menti népfelkelés 1849 nyarán. In: Szállástól a mezővá
rosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjából. (Szerk. Langó Péter.) Jászfényszaru, 2000. 239-
256. o.; Uő: A Jászkun-kerületek népfelkeléseinek szerepe az 1848-1849-es szabadságharcban. In: Bács-
Kiskun megye múltjából. X V I I I . Kecskemét, 2003. 139-154. o. 
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Kossuth szabadcsapata 1848 őszén. HK 1988. 4. sz. 638-665. o.; Perczel Mór és a Zrínyi szabadcsapat, 

uo. 1991. l.sz. 77-109. o. 
8 4 Henuann Róbert: Az abrudbányai tragédia 1849. Hatvani Imre szabadcsapatvezér ás a magyar-román meg

békélés meghiúsulása. Budapest, 1999.; Uő: Történetíróból katona - Vasvári Pál utolsó éve. In: Az értelem bátor
sága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. (Szerk. Hausner Gábor.) Budapest, 2005. 269-289. o.; Székelyné 
Körösi Ilona: Muraközy János és Kecskemét város szabadcsapata. In: Székelyné, 2002. 177-216. o.; Süli Attila: 
Dobsa Lajos a forradalomban és szabadságharcban. In: Kossuth Lajos és Dobsa Lajos emlékezete. A IX. Honvéd 
Emléknap előadásai. (Szerk. Halmágyi Pál.) Makó, 2003. (A Makói Múzeum Füzetei 102.) 12-22. o. 

Csikány Tamás: A 16. (Károlyi) huszárezred története. In: Székelyné, 2002. 131-162. o.; Kedves Gyula: 
A lovasság szerepe Komárom védelmében az 1848-49-es szabadságharc alatt. In: L . Balogh 58-76. o.; Somo
gyi Győző: Radetzky és a Radetzky-huszárok. Életünk, 1994. 10-11. sz. 925-944. o. 

8 6 Az V. (később IX.) honvéd lovasüteg története 1848-1849-ben. HK 1999. 2. sz. 277-300. o.; Az aradi 
nemzetőr-tüzérség 1848-ban. In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubi
leumára. (Szerk. Erdődy Gábor és Hermann Róbert.) Budapest, 2002. 249-261. о 

87 
Dér Dezső: A felső-tiszai hadtest működése és annak problematikája 1848. decemberétől 1849. január ele

jéig. In: Ory Gábor (szerk.): Függetlenség és modem Magyarország 1848/49. A Magyar Történészhallgatók Egye
sülete által az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából meghirdetett tudományos pályázat 
és konferencia tanulmánykötete. Budapest, 2000. 24-50. o.; Uő: Az északi mozgó hadtest létrejötte. Szervezési 
problémák és katonai kudarcok 1848-49. fordulóján. Aetas, 2001. 2. sz. 104-133. o.; Uő: A felső-tiszai hadtest. 
Az újjászervezés nehézségei és az első győzelmek 1849 januárjában. HK 2002. 3. sz. 703-736. o.; Az 1848^-9-es 
I . magyar hadtest iratai. (I. kötet: megalakulásától az 1849. január 4-i kassai vereségig.) (S. a. r. Dér Dezső és 
Hajagos József.) A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 9. Eger, 2002.; Az 1848-49-es I . magyar hadtest ira-



nak történetét, s ezzel nagyjából megírta az V . hadtest hadi krónikáját . 8 8 A V I . és a V I I . 
hadtest esetében a Bem- és Görgei- irodalomnak köszönhetően legalább a kronológiai váz
zal rendelkezünk. Némileg idesorolható az 1849 nyarán hadtestté fejlődő 15. Kmety-
hadosztály is, amelynek dunántúli hadjáratáról négy önálló tanulmánnyal és fennmaradt 
dokumentumanyag nagy részét közlő két önálló kötettel is rendelkezünk. 8 9 Pedig a levéltári 
adottságok meglehetősen kedvezőek a IL , I I I . , V I I I . és I X . hadtestek esetében is. A I I I . és 
V I I I . hadtestnek több parancs-, illetve levelezökönyve is fennmaradt, а I X . hadtest anyagának 
jelentős részét a Magyar Országos Levéltár Dembihski- és Wysocki-iratai tartalmazzák. 9 0 

Az életrajzi irodalom terén komoly gazdagodást hozott a Magyar Honvédség Módszerta
ni, majd Oktatási, Kulturális és Anyagellátó Központjának „Várkapitányok, Hadvezérek, 
Generálisok" című füzetsorozata, amelyben megjelent Czetz János (Petri Edit), Leiningen-
Westerburg Károly (Bencze László), Klapka György (Hermann Róbert), Mészáros Lázár 
(Ács Tibor), Psotta Móric (Csikány Tamás) életrajza. 9 1 Az életrajzi munkák közül említést 
érdemel Kedves Gyula igen színvonalas Czetz- és Répásy-életrajza, 9 2 Szarka Lajos Gaál 
Miklósról, Fleisz János Nagysándor Józsefről készített biográfiája, 9 3 s jelen sorok írója némi 
szerénytelenséggel ide sorolja saját Poeltenberg- és Gáspár-életrajzát is . 9 4 Nem teljes életraj
zot, „csupán" 1848^49-es pályaképet ad Pusztaszeri László monográfiája Görgei-röl , 9 5 illetve 
Spira Györgyé Hrabovszky Jánosról . 9 6 Pásztor Emil és Pribelszky János Kazinczy Lajos 
honvéd ezredes, Merényi-Metzger Gábor Lenkey János pályáját dolgozta fe l . 9 7 Hajagos Jó
zsef írta meg Knezic Károly, Török Ignác és Dessewffy Arisztid életrajzait. 9 8 Több, főleg Ács 

tai II . (A januári újjászervezés és az első sikerek). (A bev. írta, az iratokat válogatta és s. a. r. Dér Dezső, Hajagos 
Józsefén Hermann Róbert.) A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 10. Eger, 2004. 

8 8 Csikány Tamás: Temesvár ostroma 1849-ben. HK 1996. 1. sz. 44-88. o.; Csikány, 1998. 106-150. o. 
8 9 Marka Árpád - Balázs József: A csornai ütközet 1849. június 13. HK 1960. 1. sz. 201-209. o.; Király 

Iván: Az 1849. június 13-án lezajlott csornai ütközet krónikája. H. és é. п.; Huszár János: Kmety tábornok 
1849-es dunántúli hadjárata. Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. V. Veszprém, 1978. 37-60. o.; 
Andrássy Antal: Felderítő és információs jelentések a Kmety-hadosztálynál 1849 nyarán. Somogy Megyei Mú
zeumok Közleményei. IV/12. Kaposvár, 1981. 217-242. o.; Hermann Róbert: A csornai ütközet története és 
okmánytára. 1849. június 13. Sopron, 1999.; Vö: Az ihászi ütközet emlékkönyve 1849-1999. Pápa, 1999. 

M ) MOL R 23. Henryk Dembihski iratai. Uo. R 221. Józef Wysocki iratai. 
n A sorozatban Csikány Tamás tollából elkészült Vetter Antal életrajza is, ez azonban már nem jelent 

meg. Vö. Csikány Tamás: Vetter Antal a táborkar élén. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza 
emlékére. (Szerk. Hausner Gábor.) Budapest, 2005. 135-150. o. 

92 
" Czetz János, a szabadságharc legifjabb tábornoka. Budapest, 1996.; Répásy Mihály, a szabadságharc hu

szártábornoka. Kemecse, 2007. 
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Szarka Lajos: A tábornok bére. Keszthely, 1997.; Fleisz János: A leghazafiasabb érzelmű tábornok. 
Nagysándor József (1804-1849). Nagyvárad, 2004. 

94 
Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő honvédtábornok élete. Budapest, 1997.; Gáspár András hon

védtábornok. Kecskemétiek a szabadságharcban IV. Kecskemét, 2006. 
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" Görgey Artúr a szabadságharcban. Budapest, 1984. 

96 ' 
Spira György: Hrabovszky altábornagy tévelygései Péterváradtól Alamócig. Újvidék, 2001. 

97 
Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú. Budapest, 1979.; Pribelszky János: Kazinczy Lajos a szabad

ságharcban. HK 1992. 2. sz.; Merényi-Metzger Gábor: A tizenhatodik aradi vértanú. Lenkey János tábornok 
emlékezete. HK 1994. 3. sz. 88-120. o. 

9 8 Hajagos József: Dessewffy Arisztid, a vesztes ütközetek bajnoka.; Uö: Török Ignác, a szabadságharc 
hadmérnök vértanúja. (Török Ignác szabadságharc alatti tevékenységéhez kapcsolódó okmánytár). In: Horváth, 
1998. 23-60. és 125-194. o.; Hajagos József: Knezic Károly aradi vértanú. 1848-1849. In: Archívum. A He
ves Megyei Levéltári Közleményei. XV. k. Eger, 1998. 157-185. o. 



Tibor nevéhez köthető tanulmány révén összeállt egy csaknem teljesnek mondható pályakép 

Mészáros Lázár hadügyminiszterről i s . " A beosztott tisztek némelyikéről is születtek tanul

mányok vagy kismonográfiák. 1 0 0 

A hadműveletek és összecsapások feldolgozása területén feltétlenül k iemelendő a 

150. évfordulóra Bona Gábor szerkesztésében megjelent, a szabadságharc katonai törté

netét összefoglaló kötet, amely a legújabb kutatási e redményeke t összegzi . ' " 1 Csikány 

Tamás egy forráskiadványhoz írott nagyívü bevezető tanulmányban, majd egy önálló k i 

adványban foglalta össze 1848-49 hadtör téne té t . 1 0 2 Jelen sorok írója e lőbb egy összefog

laló munkát írt a szabadságharc hadtörténetéről , majd pedig a szabadságharc 11 csatájá

nak és 28 fontos ütközetének történetét dolgozta f e l . 1 0 3 

Komplex hadtörténeti e lemzésre törekedett jelen sorok írója Perczel M ó r 1848. őszi 

zalai hadműveletei ről írott munká j ában . 1 0 4 Igen érdekes és ér tékes Zakar Péter Krisztián 

feldolgozása Simunich 1848. őszi északnyugat -magyarországi hadjára táró l , 1 0 5 Kedves 

Gyula összefoglalója a tavaszi hadjára t ró l , 1 0 6 illetve Lázár Balázsé Aul ich Lajos tábor

nok 1849 áprilisi Pest előtti t énykedésé rő l . 1 0 7 Csupán az emlékirat- és a szakirodalmat 

hasznosítja a Vág menti hadjárat történetének újabb összefogla lása . 1 0 8 

Nemeskürty István: Mészáros Lázár akadémiai székfoglaló előadása, 1845. HK 1977. 601-610. o. és 
Uő: Tűnődések történelemről, irodalomról. Esszék. Budapest, 1985. 99-119. o.; Ács Tibor: Adalékok Mészá
ros Lázár tudományos munkásságához és katonai portréjához. HK 1979. 4. sz. 623-639. o.; Uő: Széchenyi Ist
ván és Mészáros Lázár. Kortárs, 1988. 11. sz. 91-98. o.; Uő: Mészáros Lázár ifjúsága és szolgálata a 7. hu
szárezredben, 1796-1837. HK 1986. 4. sz. 659-692. o.; Kőhegyi Mihály - Merk Zsuzsa: Mészáros Lázár 
emlékezete. Baja, 1993. 34-43. o.; Hermann Róbert: Hogyan került Mészáros Lázár a Batthyány-kormányba? 
HK 1996. 2. sz. 114-117. o.; Urbán Aladár: Mészáros Lázár seregvezéri jelentései a bácskai táborból, 1848. 
augusztus 27 - szeptember 28. HK 1998. 3. sz. 700-727. o.; Csorba László: Mészáros Lázár az emigrációban. 
In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. (Szerk. Erdődy Gá
bor és Hermann Róbert.) Budapest, 2002. 299-305. o. 

Ács Tibor: Raksányi Imre hadtudományi munkássága a reformkorban. HK 1974. 3. sz. 463-493. o.; 
Bona Gábor: Elfelejtett honvédsír Geszten. [Dipold Antal] Békési Élet, 1983. 4. sz. 444-452. o.; Horváth Bé
la: Hertelendi Miklós az 1848-49-es magyar szabadságharcban. Vasi Szende, 1984. 2. sz. 246-263. o.; Németh 
Csaba: Mjk József huszárőrnagy hagyatéka. A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 20. Békéscsaba, 1999. 
317-326. o.; Jakus Lajos: Az 1848—49es szabadságharc két sorsüldözöttjének élete. Vác, 2004. (Grisza Ágost 
élete); Kazinczy István: Körösladány szülötte, Tüköry Lajos (1842-1860). A magyar szabadságharc főhadna
gya, a törökországi emigráció őrnagya, az olasz egyesítés mártír ezredese. H. n. [Körösladány,] 2005.; Dinyés 
László: Virágh Gedeon. 1848/49-es huszártiszt, az utolsó aradi rab élete. Arad, 2005. 

1 0 1 A szabadságharc katonai története. (Szerk. Bona Gábor.) Budapest, 1998.; The Hungarian Revolution and 
War of Independence, 1848-1849. A Military History. (Ed. Gábor Bona.) Columbia University Press, New York, 1999. 

~ Csikány Tamás: A szabadságharc foglalata. In: Saját kezébe, ott, ahol... Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból. (Szerk. Farkas Gyöngyi. Az iratokat válo
gatta, a német nyelvű iratokat fordította Böhm Jakab. A bevezető tanulmányt írta Csikány Tamás.) Budapest, 
1998. 9-17.; Uő: Magyarország hadügye 1848-1849. A Magyar Honvédség 150 éve I . Budapest, 1998. 

1 0 3 Hermann Róbert: 1848-1849. A szabadságharc hadtörténete. Budapest, 2001.; Uő: Az 1848-1849-es 
szabadságharc nagy csatái. Nagy Csaták. Budapest, 2004. 

1 0 4 Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zalaegerszeg, 1995. 
1 0 5 Zachar Péter Krisztián: A Simunich-dandár szerepe 1848 őszén és kora telén Felső-Magyarországon. 

Kút. AZ Elte ВТК Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványai. 2005. 2, sz. 3-42. o. 
1 0 6 Kedves Gyula: A tavaszi hadjárat. In: Kedves Gyula - Zachar József - Zachar Péter Krisztián: 

1848/49-röl százötven év távlatából. Siklós, 1999. (Siklósi Füzetek) 61-78. o. 
1 0 7 Lázár Balázs: A Pest alatti harcok 1849. április 10. és 21. között. HK 2002. 3. sz. 740-783. o. 
1 0 8 Lelovics Tihamér: A peredi csata története. A zsigárdi csata. A királyrévi csata. AZ Print. Érsekújvár, 1999. 



A haditervek közül Kedves Gyula az 1849. áprilisi gödöllői, j ó m a g a m pedig a komá

romi hadművelet tervét, illetve a komáromi és szegedi koncentrációra vonatkozó vitát dol

goztam fel ." 1 9 Az egyes csaták és ütközetek feldolgozásánál is némi haladás mutatkozik. 

Az elbeszélő források és a szabályzatok összevetésének gyümölcsöző eredményét mutatja 

Csikány Tamásnak az 1849. júl ius 2-i komáromi csatáról írott k ö n y v e . 1 1 0 Új szakmai 

eredményeket hozott Kedves Gyula feldolgozása az 1849. augusztus 3-i komáromi kitörés, 

illetve Csikány Tamásé az 1849. április 2-i hatvani ütközet tör ténetéről , 1 " s j ómagam némi 

szerénytelenséggel ide sorolom a nagykanizsai, a salamonfa-horpácsi, a móri, a piski, az 

abrudbányai , a csornai és az ihászi ütközetekről szóló tanulmányaimat . 1 1 2 Schwechattal 

Zakar Péter Krisztián és j ó m a g a m több tanulmányban is foglalkoztunk." 3 A kishegyesi üt

közetről egy j ó szakirodalmi összefoglalóval rendelkezünk, 1 1 4 s a debreceni ütközetről is 

született egy, az újabban kiadott orosz emlékiratokat is feldolgozó t anu lmány . " 5 

Az eseménytör ténet i rész tanulmányok közül fontosak Rabár Ferenc Lipótvár és 

E s z é k , " 6 illetve Csikány T a m á s Arad és Temesvár ostromáról írott tanulmányai . Csikány 

új, katonai szakmai e redményeke t hozott, amikor a korabeli os t romszabályok figyelem

bevételével készítette el e l emzésé t . " 7 T ö b b évtizedes késéssel jelent meg Aggházy Ka

mi l l munkája Buda visszavételéről; bár sok tekintetben még így is korszerűbb szemléle

tű, mint a legújabb Budapest- történeti összefoglaló vonatkozó fejezete. 1 1 8 Bagu Balázs és 

Fakász Mihály Munkács történetéről, j ó m a g a m Gyulafehérvár ostromáról írtam egy rö-

Kedves Gyula: A gödöllői hadmüvelet terve. In: Horváth, 1996. 33-48. o.; Hermann Róbert: Egy „vég
zetes" döntés születése. Magyar haditervek Gödöllőtől Komáromig 1849. április 7-29. Századok, 1999. 2. sz. 
253-312. o.; Uő: Az 1849. június 24-i, 26-i és 29-i minisztertanácsok. Komárom vagy Szeged? In: „Az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc utóélete" című tudományos ülésszak. Vaja, 1996. 3-28. o. 

1 1 0 Csikány Tamás: Csata Komáromnál 1849. július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. H. n. [Budapest], 2003. 
111 Kedves Gyula: A szabadságharc utolsó győztes csatája (az 1849. aug. 3-i komáromi kitörés). In: Kiss 

Vendel, 1994.103-110. o.; Csikány Tamás: A hatvani ütközet. In: Horváth, 1996. 49-64. o. 
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leumára. (Szerk. Boriska István és Söptei Imre.) Kőszeg, 2000. 193-236. o.; Perczel Mór dunántúli hadjárata és 
a móri ütközet. Aetas, 2001. 2. sz. 80-103. o.; A piski ütközet (1849. február 9.). In: Fegyvert s vitézt... A ma
gyar hadtörténet nagy csatái. (Szerk. Hermann Róbert.) Budapest, 2003. 170-190. o. Abrubányára lásd a 84., 
Csornára és Ihászira a 89. jegyzetet. 
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4. sz.; Uő: Az eldöntő döntetlen - a schwechati csata 1848. október 30-án. In: Molnár Sándor (szerk.): A ma
gyar történelem eseményei a Vay Ádám Múzeum metszetgyüjteményének tükrében. Vaja, 2000. 5-43. o.; 
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Zachar Péter Krisztián: 1848/49-ről százötven év távlatából. Siklós, 1999. (Siklósi Füzetek) 35-60. o. 

1 1 4 Virág Gábor: A hegyesi csata: legenda és valóság. Üzenet, 1994. 5-6. sz. 287-327. o. Rövidebb válto
zatát közli Bosnyák István (szerk.): Délvidék, negyvennyolc. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a mai 
Vajdaság területén. Újvidék, 2000. 168-200. o. 

1 1 5 Szani Ferenc: Gondolatok az 1849. augusztus 2-i debreceni ütközetről. Nemzetvédelmi Egyetemi Köz
lemények, 1998. 2-3. sz. 5-26. o. 

1 1 6 Rabár Ferenc: Lipótvár ostroma 1848-1849-ben. HK 1988. 362-383. o.; Uő: Az eszéki vár 1848 
őszén. HK 1995. 3. sz. 45-75. o.; Uő: Az eszéki vár feladása 1849-ben. HK 1998. 1. sz. 127-169. o. 

Lásd a 88. jegyzetet. 
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Aggházy Kamill: Budavár bevétele 1849-ben. I - I I . k. Budapest Történetének Forrásai. (S. а. г., az elő
szót és a jegyzeteket írta Hermann Róbert, Czaga Viktória, Kreutzer Andrea, Szoleczky Emese, Tóth Orsolya.) 
Budapest, 2001. Vö. Spira, 1998. 



vid összefogla ló t . 1 1 9 A műszaki munkála tok történetével kapcsolatban k iemelendök 
Hajagos József, illetve Csikány T a m á s m u n k á i . 1 2 0 

A magyarországi és bécsi levéltári anyag áttekintése viszont azt bizonyítja, hogy szin
te nincs olyan eseménye és eseménysora 1848-49 szűkebb ér te lemben vett katonai kró
nikájának, amelyről ne lehetne újat, többet és mást mondani, mint korábban. Talán csak 
Gyalókay Jenő két vi lágháború között írott, az erdélyi hadjárat történetét feldolgozó ta
nulmányai képeznek kivételt, bár egy-egy újabb magyar forrás előkerülése itt is kiigazít
hatja a részleteket. 

A hadtörténeti források kiadásánál hasonlóan komolyak az adósságok. Az iratkiadások 
közül - Katona Tamás fentebb említett kötetein kívül - feltétlenül említést érdemel az a 
munka, amelyet a Hadtörténelmi Levéltár jelentetett meg a 150. évfordulóra. 1 2 1 A kötet 326 
dokumentumot tartalmaz, részben eredetiben, részben magyar fordításban. (Örömünket 
legfeljebb az időnkénti félredatál ások, félrefordítások és rosszul azonosított személynevek 
mérsékelik.) Ezt felhasználva készült, nagyobbrészt azonban teljesen új anyagot közöl az 
osztrák és magyar történészek és levéltárosok közös munkájaként napvilágot látott, közel 
négyszáz osztrák és magyar hadműveleti iratot tartalmazó dokumentumgyűj temény . 1 2 2 

A Bat thyány-kormány hadügyi politikájának nélkülözhetetlen forrásmunkája Urbán 
Aladár kétkötetes d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y e . 1 2 3 Jómagam tettem közzé Csány László 
kormánybiztosi iratainak két kö te té t . 1 2 4 Helytörténeti je l legű forráskiadványokban jelent 
meg a nagykanizsai, a budamér i , a szikszói, a kassai, a bodrogkeresztúr i , a tarcali, a to
kaji, a két cibakházi , a hatvani, a tápióbicskei és turai, a csornai, az ihászi és a győri üt
közetek fél ig-meddig teljes dokumentác ió ja . 1 2 5 

Bagu Balázs - Fakász. Mihály: Vázlatok a munkácsi vár szerepéhez 1848/49-ben. In: A szabadság Deb
recenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. (Szerk. Takács Péter.) Erdélytörténeti Alapítvány. Deb
recen, 1998. (Erdélytörténeti Könyvek 2.) 127-148. o.; Hermann Róbert: Gyulafehérvár ostroma 1849-ben. 
Életünk. 1998. 1848-49-es különszám. 562-572. o. 

Hajagos József: Hídfő a semmibe. - A párkányi és esztergomi erődítési munkálatok 1849 júniusában. 
In: Komárom - Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 8. (Szerk. Fülöp Éva és Kisné Cseh Julianna.) 
Tata, 2001. 229-245. o.; Csikány Tamás: Török Ignác ezredes jelentése a komáromi sáncokról. Levéltári Köz
lemények. 76(2005) 1.sz. 189-202. o. 
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Saját kezébe, ott, ahol... Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött 

katonai irataiból. (Szerk. Farkas Gyöngyi. Az iratokat válogatta, a német nyelvű iratokat fordította Böhm Ja
kab. A bevezető tanulmányt írta Csikány Tamás.) Budapest, 1998. (a továbbiakban Bőhm-Farkas-Csikány). 
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" Von der Revolution zur Reaktion. Quellen zur Militärgeschichte der ungarischen Revolution 1848-49. 
Bearbeitet von Róbert Hermann. Thomas Kletecka, Elisabeth Gmoser und Ferenc Lenkeji. Herausgegeben von 
Christoph Tepperberg und Jolán Szijj. Wien - Budapest, 2005. (a továbbiakban: Von der Revolution.) 

1 ̂ 3 
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. (A dokumentumokat válogatta, a 

jegyzeteket készítette, az előszót írta Urbán Aladár.) Budapest, 1999. I—II. k. 
1 2 4 Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. (S. a. r. Hermann Róbert.) Zalaegerszeg, 1998. I—II. k. 

(Zalai Gyűjtemény 44.) 
1 2 5 Az 1848^-9-es I . magyar hadtest iratai. (I . kötet: megalakulásától az 1849. január 4-i kassai vereségig.) 

(S. a. r. Dér Dezső és Hajagos József) Eger, 2002. (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 9.); Az 1848-
49-es I . magyar hadtest iratai I I . (A januári újjászervezés és az első sikerek). (A bevezető tanulmányt írta, az 
iratokat válogatta és sajtó alá rendezte Dér Dezső, Hajagos József és, Hermann Róbert.) Eger, 2004. (A Heves 
Megyei Levéltár forráskiadványai 10.); Csikány Tamás: A cibakházi híd 1849. A cibakházi hídért 1849. janu
ár-márciusában folytatott harcok katonai irataiból. Budapest, 2003.; Csikány Tamás - Hermann Róbert: Ok
mánytár a hatvani ütközet történetéhez. In: Horváth, 1996. 145-164. o.; Hermann Róbert: Győr város és me
gye hadtörténete 1848-49-ben. Győr, 1998.; Hermann Róbert - Molnár András: Nagykanizsa és környéke 



A hadtörténetírás rész- és határterületei közül k iemelendők még a hadszervezet- és 
intézménytörténet i összefoglaló munkák. Itt külön é rdemes szólnunk F. Kiss Erzsébet
nek az 1848-1849. évi minisztér iumokat bemuta tó munká já ró l , 1 2 6 Urbán Aladárnak az 
1848-as magyar hadügyminisz tér ium megsze rvezésé t , 1 2 7 Zakar Péter Görgei hadügymi
niszterségét t á rgya ló , 1 2 8 Ács Tibornak az 1848-as magyar vezérkarról szóló tanulmányá
r ó l . 1 2 9 Az egyéb katonai szervezetek történeti összefoglalói közül feltétlenül k iemelendő 
Zakar Péternek a tábori lelkészet történetéről írott összefoglalója és a hozzá csatolt szemé
lyi ada t tá r , 1 3 0 Fekete Miklós tanulmánya Kossuth katonai irodájáról , 1 3 1 Böhm Jakabnak a 
magyarországi főhadparancsnokság 1848 tavaszi ténykedését feldolgozó két tanulmá
nya, 1 3 2 Ács Tibornak a Magyar Hadi Főtanodáról szóló monográf iá ja 1 3 3 vagy legújabban 
Ory Gábornak a katonai igazságszolgáltatás rendszerét bemutató t anu lmánya . 1 3 4 

Maradandó eredmények születtek a segédtudományi feldolgozások terén; itt elég, ha 
csak Makai Ágnes kiváló kitüntetés-történeti összefoglalójára utalunk. 1 3 5 

Hozott-e bármi újat a hadtörténetírás 1848-49 történetének fel idézésében? M i az, 
amit ma másképp látunk, mint 30-35 évvel korábban? Egészében azt mondhatjuk, hogy a 
hadtörténet talán kezdi visszanyerni tényleges súlyát 1848-49 történetírásán belül. Ezt 
mutatják a legújabb történeti összefoglalók, egyebek közt az új egyetemi tankönyv Ger
gely András által írott fejezete is; jól lehet , a kötet i rodalomjegyzékében nem találunk 
egyetlen hadtörténeti munkát sem. 1 3 6 

A részleteket tekintve komoly hangsúlyel tolódásokról beszélhetünk. így például 
Urbán Aladárnak köszönhetően, ma már tudjuk, hogy Batthyány Lajosnak milyen egye
dülállóan fontos szerep jutott az 1848. szeptemberi horvát invázió megál l í tásában, s 

1848-1849-ben. Okmánytár. Nagykanizsa, 2000. I—II. k.; Hennann Róbert - Kucza Péter: 1848-1849. Szabad
ságharc a Tápióvidéken. - A tápióbicskei ütközet. Nagykáta, 2002. (a továbbiakban Hermann - Kucza.) 

1 2 6 F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Budapest, 1987. 

'"7 Urbán Aladár: Az 1848-as magyar hadügyminisztérium megszervezése. 1848. április-december. HK 
1976. 1. sz. 42-71. o. 
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Alkar Péter: A hadügyminiszter Görgei. HK 1992. 4. sz. 74-97. o. 

x 2 ) Ács Tibor: Az első honvéd vezérkar létrejötte és működése 1848-ban. Honvéd Vezérkar Tudomány
szervező Főosztály. Budapest, 1999. 

1 3 0 Zakar Péter: A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben. Budapest, 1999. 
1 3 1 Fekete Miklós: Kossuth katonai irodája. Egy soknevű hivatal tevékenysége 1848 szeptemberétől 1849 

augusztusáig. HK 1978. 3. sz. 385-402. o. 
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Böhm Jakab: A magyarországi főhadparancsnokság 1848 tavaszán (1848. április 16 - 1848. május 23.) 
HK 1983. 1. sz. 43-71. o.; Uö: A magyarországi főhadparancsnokság 1848 tavaszán (1848. március 15 - 1848. 
április 16.) HK 1976. 2. sz. 241-289. o. 
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Acs Tibor: A Magyar Hadi Főtanoda 1848-1849. évi története. Fejezetek a Zrínyi Miklós Nemzetvé

delmi Egyetem történetéből. I . Budapest, 2000. Vö. Uő: A magyar tisztképzés 1848-1849-ben. In: A magyar 
katonai vezető- és tisztképzés története. (Szerk. Lengyel Ferenc és Szántó Mihály.) Budapest, 1996. 52-68. o. 

1 4 Őry Gábor: A magyar katonai igazságszolgáltatás szervezete és működése 1848-1849-ben. HK 1998. 
1. sz. 77-111. o. 

1 3 5 Makai Ágnes: „Hü vitézségért". Az 1848-1849-es magyar szabadságharc kitüntetett hőseinek emlékére. 
Budapest, 2001. (História Militaris 2.) 

1 6 Gergely András: A forradalom és az önvédelmi háború (1848-1849). In: 19. századi magyar történelem 
1790-1918. (Szerk. Uő.) Budapest, 1998. 247-291. o.; 2., bőv. és átdolgozott kiadás uo., 2005. 236-278. o. 
Ujabb kiadása Gergely András: Magyarország 1848-49-ben. In: Uő: 1848-ban hogy is volt? Tanulmányok 
Magyarország és Közép-Európa 1848-49-es történetéből. Budapest, 2001. 189-254. o. 



hogy a pákozdi siker nem az Országos Honvédelmi Bizot tmány, hanem Bat thyány szer
vezőmunkájának e redménye vo l t . 1 3 7 Magával Pákozddal kapcsolatban viszont úgy tűnik, 
hogy inkább taktikai döntet lenről , mint a hadjárat sorsát eldöntő győzelemről beszélhe
tünk. Az osztrák források bevonása után nem látszik tarthatónak az a korábbi állítás, 
amely szerint a fegyverszünetet Jellacic kezdeményezte volna; a fegyverszüneti egyez
mény szövegének vizsgálata pedig azt mutatja, hogy Jellacic - ellentétben a propagan
disztikus okokból hangoztatott magyar állítással szemben - nem szegte meg az egyez
ményt , amikor elvonult Győr irányába. 

Urbán Aladár irányította rá a figyelmet arra, hogy Jellacic visszavonulása valóban 
taktikai je l legű volt, mert a bán október elején támadni akart, s ebben a bécsi forradalom 
akadályozta meg. 1 3 8 A lé tszámviszonyok vizsgálata révén derült k i , hogy Jellacic üldözé
sének és a horvát hadsereg megsemmis í tésének már 1848. október elején sem voltak 
komoly esélyei, s hogy Schwechatot a magyar szabadságharc egyik legszerencsésebb 
csatájának kell tartanunk, mert kevésen múlt, hogy a magyar fősereg katasztrofális vere
séget szenvedjen. 1 3 9 

Az újabb hadtörténeti irodalom szerint 1849. j anuár elején Görgei felvidéki hadjárata 
komoly szerepet já tszot t a es. kir. fősereg támadásának leállí tásában, mert Windisch-
Grátz emiatt nem mert elmozdulni Pestről; amikor pedig Görgei az őt ü ldöző cs. kir. 
csapatok gyűrűjébe került volna, a többi magyar hadtest, főleg Perczel akciói rémítet ték 
meg Windisch-Grätze t annyira, hogy visszarendelje a Görgeit ü ldöző csapatokat. 1 4 0 

A tavaszi hadjárat sikerét korábban lebecsülő nézetekkel szemben ma úgy látjuk, 
hogy a Görgei vezette fősereg az el lenséges főerők kiszorításával többet ért el, mint azt 
az adott erőviszonyok mellett várni lehetett volna. Annál is inkább, mert Kossuth a tava
szi hadjárat második szakaszában számított a Bem vezette, Erdélyből kirendelt csapatok 
Pest alatti megjelenésére, s mint közismert , erre nem került sor. A létszámát és tüzérsé
gét tekintve erősebb ellenfél t ámadó hadjárattal történő kiszorítása olyan teljesítmény 
volt, amely ellentmondott a korabeli stratégiai szabályoknak. A tavaszi hadjárat azon ko
rábbi interpretációja, amely szerint az el lenséget „csak" kiszorítani sikerült, megsemmi
síteni nem, már csak azért is furcsa, mert e nézet képviselői Bem hasonlóképpen sum
mázható erdélyi hadjáratáról felsőfokokban szóltak. 

A katonai és polit ikai vezetés, a hadsereg és a politika viszonyáról az újabb kutatások 
révén szintén más képpel rendelkezünk. Ezek alapján úgy tűnik, hogy Görgei sokat em
legetett váci nyi latkozatának politikai állásfoglalása semmiben sem különbözöt t Kossuth 
akkori nézeteitől; hogy a feldunai hadtest nem az ellenséggel való megegyezésre ajánl
kozott fel a nyilatkozatban, hanem éppen el lenkezőleg, az áprilisi törvények esetleges 
feladása ellen ti l takozott. 1 4 1 

Urbán Aladár: Pákozd, 1848. Budapest, 1984.; Uő: Batthyány Lajos miniszterelnökse'ge. Budapest, 1986. 
1 3 8 Urbán Aladár: Batthyány Lajos és a vasi fölkelösereg 1848 szeptember-októberében. HK 1985. 4. sz. 

786-800. o. 
1 3 9 Lásd erre a 113. jegyzetet. 
1 4 0 Borús, 1975.; Hermann Róbert: A feldunai hadtest kapcsolata a politikai és katonai vezetéssel az 1849. 

évi téli hadjárat időszakában. Századok, 1997. 5. sz. 1101-1156. o. 
141 Hermann Róbert: Görgei Artúr váci nyilatkozata. HK 1988. 2. sz. 247-294. o. 



Dembinski leváltásával kapcsolatban azt hangsúlyozhatjuk, hogy a korábban tiszafü
redi zendülésként emlegetett esemény során a katonai vezetés Szemere Bertalannak, a 
politikai vezetés táborban tar tózkodó képviselőjének révén hajtotta végre az alkalmatlan 
fővezér eltávolítását, tehát betartotta a polgári á l lamokra vonatkozó n o r m á k a t . 1 4 2 A had
sereg és a Függet lenségi Nyilatkozat viszonya kapcsán pedig kitűnt, hogy a feldunai 
hadseregben nem volt olyan erős az el lenzők tábora, mint azt korábban két utólag hami
sított memorandum alapján sejtettük. Buda ostromáról és Görgei komáromi „engedet len-
ségéröl" már szó l tunk . 1 4 3 

A szőlősi (tévesen világosi) fegyverletétellel kapcsolatban említést érdemel , hogy egy 
újabban előkerült minisztertanácsi határozatból kiderült, miszerint a magyar kormány 
már a temesvári vereség hírének vétele előtt számolt azzal az eshetőséggel , hogy ha a 
döntő csata magyar vereséget hoz, és az oroszok sem alkudozni, sem az osztrákok felé 
közvetíteni nem hajlandók, a magyar hadsereg az oroszok előtt teszi le a fegyverét. Ez pe
dig azért fontos, mert a világosi fegyverletétellel kapcsolatban utólag éppen e miniszterta
nács résztvevői által megfogalmazott erkölcsi kifogások erkölcsi alapját teszi ké tségessé . 1 4 4 

Az adósságok 

Az e lvégzendő feladatok egy részére már utaltunk, de ezeken kívül is akad még mit 
tenni. Különösen je lentősek az adósságok a forráskiadás terén. Csak a Hadtör ténelmi 
Levéltár 1848-49-es gyűj teménye legalább 25 000 dokumentumot őriz, s ehhez jönnek 
az Abszolutizmuskori iratok között található további iratok; a Magyar Országos Levél
tár, illetve az osztrák Kriegsarchiv 1848-49-es katonai je l legű dokumentumainak száma 
pedig százezres nagyságrendű. (Arról pedig még becsléseink sincsenek, mekkora saját és 
zsákmányol t anyagot őrizhetnek az orosz levé l tá rak . 1 4 5 ) Fontos lenne legalább a legfon
tosabb fővezéri és hadsereg-parancsnoki iratsorozatok (Bem, Dembinski, Görgei , Vetter, 
Mészáros , Klapka) kiadása. 

Az egyéb , elbeszélő források kiadásánál is van még törlesztenivalónk. Talán elég 
annyit emlí teni , hogy a szabadságharc 31 végig szolgáló tábornokának közel fele hagyott 
hátra emlékiratokat , s ezek közül mindössze ötnek van megbízható kiadása (Görgei , 
Klapka, Wysocki, Leiningen-Westerburg, Schweidel); a hat al tábornagy közül öten írták 
meg emlékirataikat , s ezek közül négy vagy kiadatlan, vagy csak megbízhatat lan, illetve 
csonka kiadásban hozzáférhető (Mészáros , Vetter, Bem, Dembii íski) . A különböző fővá
rosi közgyűj temények (főleg az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára és a Magyar 

' Hermann Róbert: A tiszafüredi fővezérváltás. In: Tiszafüredi tanulmányok 4. Fejezetek az 1848-49-es 
szabadságharc tiszafüredi eseményeiből.( Szerk. Füvessy Anikó.) Szolnok, 2000. 31-104. o. 

1 4 3 Hermann Róbert: Molnár Ferdinánd alezredes memorandumai. (Adalékok az 1849. április 14-i trón
fosztás fogadtatásának történetéhez). Magyar Tudomány, 1993. 11. sz. 1403-1411. o. 
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História, 1988. 2-3. sz. 52-54. o. 
1 4 5 Sajnálatos módon erről egy nemrég megjelent, igen ígéretesnek tünő kiadványból sem tudunk tájéko

zódni. Az 1849-es cári intervenció Magyarországon. (Szerk. Vadász. Sándor.) Budapest, 2001. Lásd erre 
Rosonczy Ildikó: „Újdonságok" az 1849-es orosz beavatkozásról, avagy hogyan nem szabad történelmet írni? 
Kortárs, 2001. 10. sz. 41-55. o.; Hermann Róbert: Egy elszalasztott lehetőség. Vadász Sándor és Józsa Antal 
könyvéről. HK 2001. 2-3. sz. 455^168. o. 



Országos Levélár) legalább száz kiadatlan honvédtiszt i v isszaemlékezést őr iznek; s ak
kor még nem beszél tünk a vidéki levéltárak feltáratlan anyagáról . 

Fontos lenne feltárni a tisztikar tagjainak 1848 előtti pályáját. Maguknak a sematiz
musoknak az e lemzése (k i kivel szolgált együtt , kit ismert) vagy a különböző típusú m i 
nősí téseknek (Conduite-Liste, National- und Dienstbeschreibung) feldolgozása is igen 
tanulságos lehet. Az egyéb forrásanyag (levelezések, naplók, v isszaemlékezések) amúgy 
meglehetősen szegényes, bár az egyes családi levéltárak még itt is sok tanulságos anya
got tartalmazhatnak. 

Általában e lmondható , hogy a forradalom és szabadságharc társadalomtörténet i vetü
leteinek feldolgozásában az egész tör téne t tudománynak komoly adósságai vannak. így 
még mindig keveset tudunk az önkéntesség társadalmi motivációiról , az egyes társadal
mi csoportoknak a forradalomhoz, illetve a szabadságharchoz való viszonyáról ; mindmá
ig nem tudjuk sem megerősí teni , sem megcáfolni a parasztság kü lönböző rétegeinek vélt 
magatartásáról alkotott, többnyire marxista elméleti konstrukciókat . Nincs kiegyensú
lyozott feldolgozás a honvédseregben szolgáló nem magyaroknak a szabadságharchoz 
való v i szonyáró l , 1 4 6 holott például a hadügyminisz tér ium, illetve az egyes hadtestek irat
anyagában lévő szökevényi beadványok e lemzése révén kiderülhetne, hogy a besorozott 
szlovákok, románok, délszlávok nagyobb, kisebb vagy azonos mértékben szöktek-e, 
mint a magyar vagy német nevet viselők. Ugyanígy mindmáig mitikusán magas számok 
vannak forgalomban - Bernstein Béla munkájának köszönhetően - a szabadságharc had
seregében szolgáló z s i d ó , 1 4 7 Steier Lajos egy téves adatér te lmezése miatt pedig a szlovák 
katonák s z á m á r ó l . 1 4 8 

Hasonlóképpen újabb feldolgozásra vár a magyar (katonai) emigráció története, h i 
szen jelenlegi tudásanyagunk je lentős része Ács Tivadar megbízhatat lan munkáiból 
származik. Ács ugyan lelkes kutatója volt az emigrác ió történetének, de adatai között 
nem volt képes szelektálni, a krími, az itáliai vagy az észak-amerikai háborúk történeté
ről pedig hiányos és pontatlan ismeretei voltak c s u p á n . 1 4 4 Az 1945 utáni történetírók kö
zül Lukács Lajos ugyan több kötetben is foglalkozott a magyar emigrációval , s neki kö
szönhetjük az itáliai magyar légió tör ténetének feldolgozását, a légionisták személyi 
adattárával; ám a magyar katonai emigráció működésének többi színteréről még mindig 
volna mit mondani a ku ta t á snak . 1 5 0 Itt egyébként nem is annyira a hadtör ténészeknek, in -

1 A kísérlet szintjén érdemes az említésre Magyar Sándor: „Magyarbarát" románok 1848-1849-ben. In: 
Ory Gábor (szerk.): Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. A Magyar Történészhallgatók Egyesülete 
által az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából meghirdetett tudományos pályázat és 
konferencia tanulmánykötete. Budapest, 2000. 87-110. o. 

1 4 7 Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. (S. a. r. Kiss József.) Budapest, 
1998. (Múlt és Jövő Könyvek) Reálisabb becslést közöl, jelezve a további kutatások fontosságát Bona Gábor: 
Az 1848-49-es honvédsereg zsidó születésű tisztjei. Múlt és Jövő. Zsidó kulturális folyóirat. 1998/1. 59-60. o. 

1 4 8 A szabadságharc hadseregében szolgáló 40 000 szlovákról szóló adat úgy keletkezett, hogy Steier kive
títette a 170 000 főnyi honvédseregre a szlovák lakosság teljes népességen belüli arányszámát. Steier Lajos: A 
tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. Budapest, 1937. I . k. 276. és 464. o. 

149 ( 
Acs Tivadar: A genovai lázadás. Budapest, 1958.; Uő: A magyar légionisták életrajzgyűjteménye. In: 

Magyarok és a Risorgimento. (Szerk. Szász Károlyné Gillemot Katalin.) Budapest, 1961.; Uő: Magyarok az 
észak-amerikai polgárháborúban 1861-1865. Budapest, 1964. 

1 5 0 Lukács Lajos: Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860-61 -ben. Budapest, 1962.; Uő: Garibaldi
val a szabadságért. Dunyov István élete és működése. 1816-1889. Budapest, 1968.; Uő: A magyar garibaldis-
ták útja. Budapest, 1971.; Uő: Az olaszországi magyar légió története és anyakönyvei. Budapest, 1986. (Hoz-



kább a köztörténet művelőinek vagy a turkológusoknak, hispaniológusoknak, illetve 
amerikanis táknak volna tenniva ló juk . 1 5 1 

Fontos lenne a katonai és politikai vezetés kapcsolatának monografikus e lemzése . E 
tekintetben különösen izgalmas forrásanyagot rejtenek a különböző kormánybiztosi je
lentések. Különösen érdekes lenne olyan témák e lemzése , mint a hadsereg és a nemzeti
ségi kérdés viszonya 1 5 2 , a katonák beavatkozása a politikai és a politikusok beavatkozása 
a katonai vezetés illetékességi k ö r é b e . 1 5 3 

A hivatal- és intézménytör ténet területén szükség lenne a táborkar (vezérkar) , a had
seregellátást végző szervezetek (intendantúra) , a katonai közigazgatás ( főhadparancs-
nokságok, hadmegyék, újonctelepek) ténykedésének bemutatására . Ezekhez kapcsolód
nak olyan kérdések, mint a hadseregellátás, illetve a katonai egészségügy rendszere. 
Varga Endre, Zétény Győző , Antal Lajos, F. Kiss Erzsébet munkáiból általában ismerjük 
az egészségügyi ellátás történetét, azonban a katonai forrásanyag e lemzése további ta
nulságokat rejt m a g á b a n . 1 5 4 Hogyan volt képes az egészségügyi szolgálat lépést tartani 
például az 1849 tavaszán igen gyorsan előretörő magyar fősereggel? Mi lyen volt a 
gyógyulási esélye egy kórházba került sebesül tnek vagy más betegnek? A kórházi k imu
tatások e lemzése azért is fontos lenne, mert belőlük a korabeli férfilakosság egy jó l kö
rülhatárolható csoportjának népegészségügyi helyzetéről is érdemi adatokhoz juthatunk. 

A hadseregellátásnál fontos kérdés, hogy a magyar társadalom, az állam- és a megyei 
apparátus miként volt képes folyamatosan biztosítani a honvédsereg élelmiszer-, ruházati 
és szállítási szükségleteit , s hogy a nemzeti közbizalmon kívül kevés tényleges fedezettel 
rendelkező Kossuth-bankók révén hogyan lehetett finanszírozni a küzdelmet . Noha a 
gazdaságtörténet i , ezen belül főleg a pénzügyi viszonyokat tárgyaló összefoglalók jelen-

záteendő, hogy Lukács olyannyira benne élt az anyagában, hogy időnként ugyanezt feltételezte olvasóiról, 
ezért az eseménytörténeti részletekkel időnként nem különösebben bíbelődött.) 

1 5 1 A pozitív példák közé tartozik Änderte Ádám: A modern argentin hadsereg létrejöttének kérdéséhez: 
Czetz János. HK 1970. 2. sz. 225-232.; Uő: A 48-as magyar emigráció és Narciso López 185l-es kubai expe
díciója. Századok, 1973. 3. sz. 687-709. o.; Lukács Lajos: A missouri hadmüveletek magyar vonatkozásai. 
Frémont tábornok és a magyar emigránsok 186l-l862-ben. HK 1994. 1. sz. 76-89. o.; Csorba György: Az 
1848-1849-es törökországi magyar emigráció. HK 1999. 2. sz. 352-396. o.; Csorba György: Az 1850. évi 
aleppói zavargások és a magyar emigránsok szerepe. In: Orientalista nap 2004. (Szerk. Birtalan Agnes és 
Yamaji Masanori.) Budapest, 2004. 30-39. o.; Arbanász Ildikó - Csorba György: Kmety György emlékirata 
Karsz erődjének 1855. szeptember 29-i védelméről. HK 2005. 1-2. sz. 295-328. o. 

Erre ld. pld. Hermann Róbert: Kossuth, Perczel és a szerb kérdés, 1849. március - június. In: A nemze
tiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében. (Szerk. Kiss Gábor Ferenc és Zakar Péter) Belvedere Kiskönyv
tár 15. Szeged, 2003. 9^19. o. 

1 5 3 E tekintetben a Bemre és Görgeire vonatkozó irodalomban található a legtöbb adat. Összefoglaló jelle
gű tanulmány Hermann Róbert: Hadsereg és politika 1848-1849-ben. In: Király Béla - Veszprémy László 
(szerk.:) A magyar hadtörténelem évszázadai. Budapest, 2003. 159-182. o. Érdekes esettanulmány Pelyach Ist
ván: Egy elmulasztott várostrom tanulságai. (Az aradi vár „ostroma" 1849 januárjában). Acta Universitatis 
Szegediensis De Attila József Nominatae. Acta Historica, Tomus L X X X V I I . Szeged, 1989. 3-20. o. 

1 5 4 Varga Endre: Az 1848-49. évi hadsereg egészségügyi szervezete. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád 
nyolcvanadik fordulójának ünnepére., 1933. október 7. Budapest, 1933. 564-590. o.; Zétény Győző [-Antal 
Lajos}: A magyar szabadságharc honvédorvosai. Budapest, 1948.; Fábiánné Kiss Erzsébet: A magyar egész
ségügyi szakigazgatás szervezete és problémái 1848-1849-ben. Századok. 1976. 2. sz. 294-325. o.; Szállási 
Árpád: Az 1848/49-es szabadságharc egészségügyi ellátása. Limes, 1993. 1. sz.; Kapronczay Károly: A sza
badságharc egészségügye. Valóság, 1998. 3. sz. 15-23. o. Reprezentatív válogatás az elmúlt évtizedek irodal
mából: Az 1848^19-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Piliscsaba - Budapest, 2000. I—II. k. 
(Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 14.) 



tös számú erre vonatkozó adatot tartalmaznak, magáról a hadseregellátás rendszeréről 
összesen három tanulmány áll r ende lkezésünkre , 1 5 5 de a - főleg a hadianyaggyártással 
kapcsolatos - rész tanulmányok száma sem ad okot e légede t t ségre . 1 5 6 Ebben az esetben 
inkább a forrásanyag bősége az, ami zavarba ejt, hiszen a magyar hadügyminisz tér ium 
iratanyagának közel fele ilyen ügyekkel foglalkozik. 

Szükség lenne az újoncállítás és hadkiegészí tés történetének újabb feldolgozására 
i s . 1 5 7 M i a magyarázata annak, hogy 1848. december végére több mint százezer főt szám
lált a honvédsereg? Igaz-e az az állítás, hogy 1849. késő tavaszán és kora nyarán az oszt
rák á l lamapparátus gyorsabban állította k i újoncait, mint a magyar, s ha igen, mi volt en
nek az oka? A levéltári anyagból ugyanis úgy tűnik, hogy az újoncállítás üteme ezúttal 
sem volt lassúbb, mint 1848 őszén vagy telén, azonban a hadfelszerelés nem volt képes 
lépést tartani az újonclétszám növekedésével . 

Szinte semmilyen ismeretünk nincs a két fél hírszerzésének működéséről , sikereiről 
és kudarca i ró l . 1 5 8 Hogyan lehetséges, hogy a korábbi ügynöki rendszer révén Magyaror
szágon biztos pozíciókkal rendelkező es. kir. hadsereg hírszerzése olyan rosszul műkö
dött? Az eddig előkerült osztrák hírszerzői je lentések e lemzése arra mutat, hogy a cs. kir. 
hadseregnek nem voltak magas állású informátorai a magyar katonai igazgatásban; aki 
nem értett egyet az üggyel , az általában megtalál ta az átállás módját. 

Nemzetköz i szempontból is érdekes lenne a hadifogolykérdés kezelésének bemutatá
sa.151'' A magyar fél nem sorozhatta be a hadifoglyokat (legfeljebb a lengyelek és olaszok 
esetében voltak kísérletek arra, hogy beléptessék őket a magyar oldalon harcoló légiók
ba), s kénytelen volt őrizni vagy (ahogy az 1848 őszén ejtett horvát hadifoglyok egy ré
szével történt) egyszerűen hazaengedni őket. 

A cs. kir. hadsereg által ejtett hadifoglyok tekintélyes része sorozóbizot tság elé került, 
s főleg az itáliai cs. kir. hadsereg számára szükséges pótlást e forrás is biztosította. 
Ugyanakkor az oroszok által ejtett hadifoglyok őrzése sok kívánnivalót hagyott maga 

1 5 5 Berkó István: Az 1848/49. évi magyar hadsereg ellátása. MKSZ 1939. I I I . к. 213-229. о.; Balázs József 
- Bonts József - Nagy Kálmán: Kossuth, a forradalmi honvédelem szervezője. In: Emlékkönyv Kossuth Lajos 
születésének 150. évfordulójára. Budapest, 1952. I . k. 287-408. o.; Csikány Tamás: A honvédsereg ellátása és 
utánpótlása. In: A szabadságharc katonai története. (Szerk. Bona Gábor.) Budapest, 1998. 80-101. o. 

1 5 6 Farkas Lajos - Radó Géza: Kossuth és a szabadságharc hadiipara. Századok. 1952. 688-730. o.; 
Hermann Róbert: Hadseregellátás és gazdasági tevékenység a feldunai hadtestnél az 1848-1849-es téli hadjá
rat időszakában. In: E. Kovács Péter - Kalmár János - V. Molnár László (szerk.): Unger Mátyás Emlékkönyv. 
Budapest, 1991. 241-256. o.; Csikány Tamás: A tüzérségi lőszerutánpótlás rendszere és problémái 1848—1849-
ben. HK 1993. 3. sz. 46-68. o.; Fleisz János: Nagyvárad, a szabadságharc hadiiparának központja. In: A sza
badság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. (Szerk. Takács Péter.) Erdélytörténeti Ala
pítvány. Debrecen, 1998. (Erdélytörténeti Könyvek 2.) 93-110. o.; Rácz Attila: A Magyar Állami Országos 
Fegyvergyár termelése 1848 márciusától 1849 áprilisáig. Fons, X I (2004). 1. sz. 3-38. o. 

1 5 7 Az utolsó ilyen jellegű összefoglaló Berkó István: Az 1848-49. évi szabadságharc hadkiegészítése. HK 
1957. 1-2. sz. 205-225. o. 

1 5 8 Az utolsó összefoglaló munka Az 1848/49-i magyar szabadságharc kémei. In: Pilch Jenő (szerk.): A 
hírszerzés és kémkedés története. Budapest, é. n. [1936.] I . k. 209-247. о. V. ö. Hermann Róbert: Katonai hír
szerzés 1848-49-ben - képzelet és valóság. Vitacikk. Új Honvédségi Szemle, 1997. 11. sz. 132-136. o. 

I 5 J Az utolsó, nagyobbrészt az irodalom és a visszaemlékezések alapján dolgozó munka Gyalókay Jenő: A 
világháború előtti korszakok. In: Hadifogoly magyarok története. (Szerk. Baja Benedek, Lukinich Imre, Pilch 
Jenő és Zilahy Lajos.) Budapest, é. n. [1931.] I . k. 22-39. o. Maga a hadifogoly-problematika az utóbbi idő
szakban főleg „a barguzini Petőti"-ről szóló vitákban került elő. 



után; ezzel is magyarázható , hogy a Szőlősnél kapitulált honvédek közel 40%-a eltűnt, 
mire két hét múlva átadták őket az osztrákoknak. Igazából arról sincsenek pontos adata
ink, hogy a fegyverletételeket követően összesen hány volt honvédet soroztak be a cs. 
kir. hadseregbe. A szakirodalomban általában 40-50 000 főről esik szó, ami akár igaz is 
lehet. Egyelőre csak annyit tudunk bizonyosan, hogy a honvédsereg soraiban szolgáló cs. 
kir. sorezredi, s főleg a huszárezredi katonákat újra besorozták, ami már önmagában 10-
15 000 fő lehetett; s szintén nagy számban sorozták be a honvédsereg azon tisztjeit, akik 
korábban nem szolgáltak a cs. kir. hadseregben. 1 6 0 

A délvidéki és az erdélyi hadszíntéren a nemzetiségi felkelők és a magyar csapatok 
által ejtett hadifoglyok sorsa sokkal rosszabb volt: nem volt ritka a hadifoglyok megkín
zása, legyilkolása vagy kivégzése sem. 

Ez vezet át a következő kérdéskörhöz, a háborús atroci tásokéhoz. A magyar történet
írásban és történeti publiciszt ikában főleg az 1849-1918 közötti időszakban kaptak ko
moly hangsúlyt a nemzetiségi fölkelők által a polgári lakosság ellen elkövetett háborús 
bűntettek. Ugyanakkor mind a román, mind a szerb történetírás és publicisztika hasonló 
tettek elkövetését veti a magyarok szemére is. Tudjuk, hogy a háború elvadít(hat)ja a ka
tonát, főleg, ha olyan ellenféllel kerül szembe, aki maga sem tartja be a lovagiasság sza
bályait, s ha jogos megtorlásként éli meg azt, amit a másik fél sérelmére elkövet . A 
Szent tamás , Temerin, Járek, Debeljács, Zalatna, Kisenyed, Nagyenyed, Zenta, 
Abrudbánya és más magyarlakta települések feldúlása során elkövetet t atrocitások v i 
szonylag jó l ismertek, de történetírásunk sokkal szemérmesebben kezelte azokat a ke
gyet lenkedéseket és kivégzéseket , amelyek a délvidéki és az erdélyi hadszíntéren műkö
dő honvéd- és szabadcsapatok tevékenységéhez fűződnek. Tudjuk, e hadszíntéren a 
nemzetiségi felkelők és a polgári lakosság gyakran „közös halmazt" alkottak, de így is 
megdöbbentő olvasni a szerb hadifoglyok lelövésével d icsekvő fiatal honvéd leve lé t 1 6 1 

vagy egy román asszony és gyermeke meggyilkolásáról szóló emlék i ra to t . 1 6 2 

Komoly adósságaink vannak a katonai sajtó történetének feldolgozásával kapcsolat
ban is. A Rákóczi -szabadságharc rövid életű Mercurius Veridicusa után 1848-49-ben 
beszélhetünk először önálló katonai sajtóról; a már c ímükben is katonás Honvéd, Hadi 
Lap és társaik mellett voltak olyan kimondottan katonai profilú lapok, mint a Komáromi 
Értesítő, majd a Komáromi Lapok. Sőt, e lmondható , hogy 1848 őszétől a politikai lapok 
többségében is egyre komolyabb teret kaptak a tábori tudósítások, s ezek gyakran a ko
rabeli levelekkel, naplókkal vagy hadijelentésekkel egyenértékű forrásai a katonai ese
ményeknek. A negyvennyolcas sajtóról Kosáry Domokos tollából kitűnő összefoglalóval 
rendelkezünk, Kemény G. Gábor a hadi lapok polit ikai arculatát vázolta fel k ismonográ-
fiájában.163 Ugyanakkor hiányzik e lapok katonai szakmai e l e m z é s e , 1 6 4 a polit ikai lapok-

A besorozott honvédek tapasztalatai felől közelít a kérdéshez Dobák András: „Azt hittük, hogy a győ
zelem urai leszünk, s íme, lealáztatás szolgáivá lettünk". A besorozott honvédek élete a cs. kir. hadseregben, 
1849-1851. Levéltári Közlemények. 69 (1998). 1-2. sz. 157-193. o. 

1 6 1 „Csata mezejérül írom pár soraim". Büttner Emil levelei az 1848/49-es szabadságharcból. (S. a. r. Pető 
Vilmos és Öllős László.) Budapest, 1989. 44-45. és 66. o. (a továbbiakban Büttner.) 

1 6 " Pech József 50. honvédzászlóaljbeli honvéd visszaemlékezése. Másolata birtokomban. Pech elbeszélé
sét megerősíti Massoneri 328. o. is. 

1 6 3 Kosáiy Domokos: A forradalom és szabadságharc sajtója, 1848-1849. In: Kosáry Domokos - Németh 
G. Béla (szerk.): A magyar sajtó története, 1849-1867. I I / l . k. Budapest, 1985. (a továbbiakban: Kosáry, 



ban megjelent haditudósí tások értékelése vagy a sajtónak az önvédelmi , majd független
ségi harc katonai szakmai és katonapolitikai kérdéseiben nyilvánított vé leménye e lemzé
se. Ez volt a magyar sajtó történetében az első időszak, amikor a saj tószabadság elvei és 
gyakorlata összeütközésbe került a katonai t i tokvédelem követelményeivel , s ez éppen a 
hadi lapok esetében mutatkozott meg a l egegyér t e lműbben . 1 6 5 

Az elmúlt évt izedekben két tanulmány is foglalkozott az ún. Kossuth-c ímer kérdésé
v e l . 1 6 6 Ugyanakkor a forradalom és szabadságharc polgári és katonai szerveinek pecsét
használatáról nincs összefoglalónk, holott a pecsétek je lentős része megvan a Magyar 
Nemzeti M ú z e u m b a n , az iratokból pedig a pecsétek használatának időhatárai is megál la
píthatók. Ugyanígy szükség lenne egy újabb zászlótörténeti összefoglalóra, részint az 
újonnan előkerült tárgyi, részint pedig a irat- és emlékira tanyag fe ldo lgozásáva l . 1 6 7 

Hiányzik a nemzetőrség 1848 ősze utáni történetének feldolgozása is. Pedig j ó lenne 
tudni, hogy ez a nagy létszámú rendvédelmi szervezet milyen szerepet já tszot t az 1848. 
késő őszi és téli hadmüvele tekben. Hogyan szerepelt 1849 telén és tavaszán a magyar 
kézen lévő területeken, meddig alkalmazták katonai célokra? A cs. kir. megszál lás alól 
felszabadított területeken újjászervezték-e, s ha igen, milyen sikerrel? 1 6 8 Mennyiben volt 
azonos a népfelkelés a mozgósí tot t nemzetőrséggel? 

A statisztikailag e lemezhető források közül fontos lenne a harcrendek és más lét
számkimutatások, valamint a veszteségadatok összegyűjtése és e lemzése . A m í g egy 
hadművele tben részt vevő erők nagyságát és összetételét nem ismerjük, addig nem lehet 
róluk érvényes mondanivalónk. A m í g nem ismerjük a veszteségek nagyságát és arányát, 
nem tudjuk megítélni az egyes hadseregek teljesítményét sem. Furcsa módon, 1848-49 
hadviselői közül pontos adatokkal csak az oroszok veszteségeiről rendelkezhetünk, az 
osztrák és magyar veszteségekről homlokegyenest e l lenkező, időnként 100%-os eltérést 
tar talmazó adataink vannak. 1 6 9 

1985.); Kemény G. Gábor: Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban. Benne: Az 1848-49. 
évek sajtóbibliográfiája. (Összeáll. Busa Margit.) Budapest, 1957. Az újabb irodalomból kiemelendő Rákóczy 
Rozália: Volt-e a Hadi Lapnak tüzérségi melléklapja 1849-ben? HK 1989. 2. sz. 200-207. o. [Csiki Gyutacs] 

1 6 4 A kevés kivétel közé tartozik Ács Tibor: A Honvédelmi Szövétnek, az első magyar hadtudományi fo
lyóirat. HK 1975. 4. sz. 689-720. o. 

1 6 5 Mind a Komáromi Értesítő, mind a Komáromi Lapok esetében megtörtént a lap időleges szüneteltetése. 
Hajagos József: Török Ignác, a szabadságharc hadmérnök vértanúja. (Török Ignác szabadságharc alatti tevé
kenységéhez kapcsolódó okmánytár). In: Horváth, 1998. 185-186. o. A kolozsvári Honvéd Bem Vécseyt bíráló 
hadi jelentésének közzétételével szerzett kínos pillanatokat a magyar politikai vezetésnek. Dienes András: Pető
fi a szabadságharcban. Budapest, 1958. 143-145. és 152-165. o.; A Marczius Tizenötödike 1849. júliusi betil
tásának alapjául is egy olyan rendelet szolgált, amely a titokvédelem követelményeit volt hivatva érvényesíte
ni. Kosáry, 1985. 272-278. o. 

1 6 6 Spira György: Az úgynevezett Kossuth-címcrről. In: Vad tűzzel. Budapest, 2000. 538-551. o. (első 
megjelenése 1990.); Bertényi Iván: Az ún. Kossuth-címer 1848/49-ben. Századok, 1999. 2. sz. 373-382. o. 

1 6 7 Kumorovitz L. Bernát: A magyar zászló és nemzeti színeink múltja. I . H К 1954. 3-4. sz. 18-60. о. I I . 
uo. 1956. 1. sz. 78-119. о.; Kerekes Zoltán: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadi zászlói. I . rész. 
HK 1971. 4. sz. 611-648. о., I I . rész. 1972. 2. sz. 286-335. о., I I I . rész 1972. 4. sz. 648-684. o.; Györkéi Jenő 
- Cs. Kottra Györgyi: Dicső ereklyék. Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc hadilobogóinak tör
ténete. Budapest, 2Ö00. 

1 6 8 Budapesttel kapcsolatban lásd Spira, 1998. 572-575. o. Székesfehérvárra lásd Vízi László Tamás: Pol
gárőrség és nemzetőrség. Városvédelem Székesfehérváron а XIX. század első felében. In: Csurgai Horváth -
Demeter 80-81. o. 
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Az emlékiratok és naplók, illetve például a parancskönyvek e lemzése révén végre ar
ra is választ kaphatunk, hogy mit csináltak a katonák a táborban, amikor éppen nem har
coltak (azaz idejük 99%-ában)? M é g az is e lképzelhető, hogy volt olyan alakulat, amely 
fennállása során egyetlen egyszer sem került tűzbe. Az életmód- és mentali tástörténeti 
megközel í tésben rejlő lehetőségekre éppen a 150. évfordulón adott j ó példát Benda Gyu
la a Krasznay Péter honvédhadnagy emlékiratát közzétevő kötet beveze tő jében . 1 7 0 

Ugyanakkor nem hallgathatjuk el afeletti aggodalmunkat, hogy egyre-másra jelennek 
meg a negyvennyolcas emlékiratokat és naplókat csupán „narrat ívaként", nem pedig for
rásként kezelő kiadások: azaz j ó esetben van hozzájuk remek név- és helynévmutató , 
idegen és régies szavak és kifejezések szótára; de egy fia jegyzetet nem találunk arról, 
hogy az emlékíró memóriája mikor bicsaklott meg, hogyan tévesztett össze két ü tköze
tet, két azonos nevü honvédtisztet stb. Elrettentő példaként említhetjük például Noszlopy 
Antal emlékiratainak kiadását, amelynek irodalomjegyzékéből éppen csak a Noszlopy 
Gáspár pályáját több tanulmányban és önálló monográf iában feldolgozó Andrássy Antal 
munkái h iányoznak . 1 7 1 

Nagyon fontos ugyanakkor az események katonai szakmai szemmel történő e lemzése 
is. Egy-egy emlékirat vagy hadijelentés ugyanis a korabeli szabályzatok, harcászati eljá
rások ismeretében egészen másként fest, mintha ezek ismerete nélkül próbáljuk értel
mezni őket. Ezért is lenne fontos az, hogy a szabadságharc (és más korszakok) hadtörté
netével megfelelő köztörténeti ismeretekkel rendelkező katonák is foglalkozzanak; s 
hogy a hadtörténeti kérdésekről író „civi leknek" is legyen bizonyos alapvető katonai is
meretük. Önmagukban ugyanis sem a forrásismeret, sem a katonai képzet tség nem ele
gendő ahhoz, hogy hadtörténeti kérdésekben véleményt nyilvánítsunk. 

Végül is, mennyire korszerű vagy korszerűtlen 1848-49-cel foglalkozó történetírá
sunk? Kétségtelen, hogy az eleddig megjelent munkák többsége erősen deskriptív jel le
gű, s kevés az elméleti megközel í tésű írás. Látnunk kell viszont, hogy a sajátos történel
mi körülmények, így az iratanyag kései megnyílása, az 1948-1973 közötti időszak 
polit ikájának a kutatásra (is) gyakorolt direkt hatásai miatt a magyar hadtörténetírás ko
moly késésben volt (és mindmáig van is) például a napóleoni háborúkkal foglalkozó 
francia történetíráshoz vagy általában véve az osztrák hadtörténet íráshoz képest. Ez 
utóbbinál ugyanis nem kell 1848^49-es ezredtörténeteket írni, mert már megvannak, 
nem kell alakulattörténeti kézikönyvet írni, mert rendelkezésünkre áll „a" Wrede; van
nak fegyver- és csapatnemtörténetek stb. 

Ám ha a jelenlegi osztrák hadtörténetírás produktumaival vetjük össze a miénket, nincs 
szégyenkezni valónk. 1848-49-ről Rudolf Kiszling és társai 1948-as összefoglalója óta 
nem született érdemi hadtörténeti összefoglaló, az újabb Radetzky-irodalom j ó esetben 
Oskar Regele monográfiáját reprodukál ja , 1 7 2 s a magyar hadszíntérrel foglalkozó 1945 utá
ni osztrák résztanulmányok megszámlálásához is elegendők két kezünk ujjai. A m i t irigyel
hetünk, az a tágabb értelemben vett osztrák (azaz Habsburg-birodalmi) hadtörténettel fog
lalkozók nagyszámú fóruma. 

„Naplójegyzetei Krasznay Péter kemecsei lakosnak...." Visszaemlékezések 1830-1861. Budapest, 
1998. (Negyvennyolcas Idők I . A továbbiakban: Krasznay.) 
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A m i pedig az e lmaradást i l le t i , ez bizonyos tekintetben e lőnnyé is formálható. Az em
lített ezredtörténetek, fegyver- és csapatnem-történet i kézikönyvek többsége derék, meg
bízható k. (und) k. szellemben íródott, a magasabb történetírói koncepció, bármifajta in
terdiszciplináris megközel í tés hiányzik belőlük: igazi, katonásan beszűkült pozitivista 
munkák. Egy magyar honvédzászlóal j történetének megírásánál csaknem minden eset
ben megvan az alapkutatás öröme, hiszen a kiadatlan források mennyisége jóval felül
múlja a kiadottakét; a kutató az egyenlőt len forráseloszlás miatt nem elégedhet meg az 
iratokból kialakuló kép megrajzolásával , hanem egyéb forrásokat (sajtótudósítások, nap
lók, emlékiratok, szabályzatok) kénytelen mozgósí tani . Az alakulat összetételének re
konstruálásánál beleütközik a társadalomtörténeti problémákba; a szervezéstörténetnél 
kénytelen foglalkozni a polit ikai és katonai hatóságok ambivalens kapcsolatával , a fel
szerelésnél a kor gazdaságtörténetével és így tovább. 

Tizenegy csata - a feldolgozás lehetőségei 

Az újkori csaták és ütközetek történetét - főleg, ha azokat nyugati típusú hadseregek 
vívták - látszólag könnyű megírni . Csupán elő kell vennünk a két fél hadijelentéseit , a 
résztvevők naplóit és emlékiratait , meg kell néznünk a térképet (esetleg magát a terepet), 
s már készen is vagyunk. 

1848-49 magyarországi összecsapásai esetében a helyzet nem ilyen egyszerű. A két 
fél forrásanyaga ugyanis más jel legű. Magyar oldalon viszonylag kevés a korabeli hiva
talos irat, mivel a hadügyminisz tér ium táborkari (vezérkari) osztályának iratanyaga, aho
vá a hadijelentések többsége került, nagyobbrészt elkallódott vagy megsemmisül t , s az 
egyes hadtestek és hadseregek ilyen je l legű iratanyaga is nagyon hiányos. (A feldunai, 
majd V I I . hadtest fennmaradt iktatókönyvében több tucat harcjelentésröl találunk be
jegyzést , s ezek közül alig egy-ket tő maradt fenn. 1 7 3 ) így korabeli harctudósí tásokat az 
egyéb iratanyagokban (hadi törvényszéki vizsgálatok, kitüntetési előterjesztések stb. mel
lékleteiként) lehet találni. A cs. kir. oldalon viszont éppen a hivatalos je lentések domi
nálnak. (Nyilván az oroszoknál is, de ezt egyelőre nem volt módunk megvizsgálni . ) 
Ugyanakkor magyar oldalon sokkal több a háború személyes oldalát megvilágí tó napló 
és emlékirat ; ezekből napjainkig kerülnek elő újabb és újabb darabok a levéltárak vagy a 
családi gyűj temények mélyéről . 

Az összecsapások je lentős részéről egy fia magyar hadijelentés sem maradt fenn, s 
még a meglévők je lentős része is tökéletesen használhatat lan, mert a „felvonultunk, elő
renyomultunk, megütköztünk, küzdöt tünk, győztünk / vesztet tünk - az összecsapásban 
kitűntek, kitüntetésre, előléptetésre méltók / a vereségért felelősek, ünnepélyesen fenék
be rúgandók" séma szerint írhatók le; azaz éppen az összecsapások részleteiről nem 
árulnak el konkrétumokat . A cs. kir. hadijelentések pedig néha olyan szárazak és 
emészthetet lenek, hogy még a vereség ténye sem derül k i belőlük. (Üdítő kivétel csupán 
a futással végződő ütközetek, mint példának okáért az 1849. február 5-i branyiszkói , a 
február 18-i kompolti , a március 5-i szolnoki, az április 19-i nagysallói vagy a június 13-i 

MOL P 295. A Görgey-család levéltára, b/31. fasc. Az 1848/9. magyar feldunai, utóbb VII-ik hadtest 
(Móga, Görgei Artúr, Gáspár, Pöltenberg tábornokok) eredeti igtatókönyve [sic!]. 



csornai összecsapások esetében található.) A je lentések többségében a „csapataink meg
futamították a lázadókat, mert azok túlereje dacára vi tézebbek voltak náluk"; illetve „a 
csapataink minden vitézsége sem volt e legendő ahhoz, hogy a túlerejű lázadókat megfu
tamítsák" sémákat figyelhetjük meg. 

Az esetek zömében a két fél hadijelentései ettől függetlenül találkoznak, azaz nagyjá
ból megállapí tható belőlük legalább az, hogy ki győzött és k i veszített, vannak azonban 
el lenkező példák is. így az 1848. december 18-i mosoni, az 1849. j anuár 3-i tétényi, a ja
nuár 23-i tarcali és 24-i bodrogkeresztúr i ütközetet mindkét fél a saját győze lmének tart
ja . Az 1849. február 9-i piski ütközet cs. kir. hadijelentéseiben elsikkad a vereség ténye, 
az 1849. április 4-i tápióbicskei ütközet magyar je lentéseiből pedig egy nehezen meg
szerzett győzelem képe bontakozik k i , holott az ütközet elején két cs. kir. dandár futamí-
tott meg egy teljes magyar hadtestet, s az el lenség meglehetős rendben vonult vissza a 
másik magyar hadtest beavatkozása után is. A júl ius 25-i zsolcai ütközetet az orosz for
rások csak egy bizonyos pontig mondják el, s kimarad belőlük az összecsapást végül is 
e ldöntő magyar gyalogsági rajtaütés. 

A hadművele tek és csaták elemzésénél a korábbi történetírás két csapdába szokott be
leesni. 1918 előtt - a levéltári anyag híján - készpénznek vette az emlékiratok állításait; 
ezt követően viszont - néhány kivétellel - szinte kiejtette azokat forrásai köréből . Holott 
a hadijelentések legalább annyi torzítást tartalmaznak, mint az emlékiratok és naplók, s 
ez utóbbiak gyakran pontosabban őrizték meg a csaták és ütközetek részleteit, mint a te
leológiai je l legű hadijelentések. Az ilyen je l legű források bevonása révén sokkal ponto
sabb és élettelibb kép adható egy-egy összecsapásról , mint a száraz katonai e lemzés . 

Az események megírásánál ugyanezen adottságok miatt a magyar forrásanyag sokkal 
alkalmasabb a John Keagan által „divatba hozott", a „csata arcát", a „közkatonák hábo
rúját", azaz a személyes tapasztalatokat előtérbe helyező megközel í tésekre . Elég ha arra 
utalunk, hogy egyes alakulatokról 4-5 napló vagy emlékirat is fennmaradt, 1 7 4 s miután 
egy nehézlovassági roham felfogása, egy gyalogsági közelharc , egy várostrom vagy egy 
tüzérségi párbaj élményei nagyjából azonosak lehettek, ezek az emlékira tok és naplók 
páratlanul ér tékes és e tekintetben mindmáig kellően ki nem aknázott forrásai a háborús 
pszichózis és a mindennapok történetének. 

A szabadságharc folyamán a két (az orosz beavatkozás után három) fél összesen 11 
csatát vívott egymással , s ebből ötben a magyar, hatban a cs. kir. és orosz erők mondhat
ták sikeresebbnek magukat. Az e redmények persze mindenüt t el térőek voltak. A l i csa
tából ötben a védekező fél visszaverte a támadót (Pákozd, Schwechat, Pered, Komárom, 
1849. júl ius 2. és 11.). Négy esetben a támadó fél kényszerí tet te visszavonulásra a véde
kezőt (Kápolna, Isaszeg, Vác , 1849. júl ius 15-17., Ujszeged-Szőreg) . Egy esetben klasz-
szikus döntetlenről beszélhetünk, noha az egyik fél ekkor is elhagyta a csatamezőt ; igaz, 
ez is volt a célja (Komárom, 1849. április 26.). Fejvesztett futással csupán az utolsó, a 
temesvári csata ért véget; hozzáteendő persze, hogy ezt nem annyira a cs. kir. hadsereg 
harctéri működése , sokkal inkább a csapatok egy hete tartó visszavonulása, elégtelen el
látása és a felső vezetés hibái okozták. 

1 7 4 így pl. a 7. honvédzászlóaljról hal, a 11.. a 15. cs a 25 honvédzászlóaljról három-három, a 48. honvéd
zászlóaljról hat, az 50. honvédzászlóaljról négy napló, i l l . visszaemlékezés ismert. 



Hogyan is állunk jelenleg ezeknek az összecsapásoknak a feldolgozásával? 

Az elsőről , az 1848. szeptember 29-i pákozd-sukorói csatáról látszólag mindent tu
dunk. Emlékszünk rá, hosszú időn keresztül ez volt a Néphadsereg , majd a Fegyveres 
Erők Napja (mintha a rendőröknek és munkásőröknek bármi közük lett volna hozzá) . E l 
ső pillantásra j ó helyzetben vagyunk, hiszen fennmaradt Jellacic d iszpozíc ió ja , 1 7 5 mind a 
magyar fővezér, M ó g a J á n o s , 1 7 6 mind Jellacic bán több hadi je len tése , 1 7 7 s van egy-két 
horvát és magyar részjelentésünk, néhány magyar kormánybiztos i je lentésünk és sajtó
beszámolónk i s . 1 7 8 A két hadijelentés azonban nagyobbrészt csak a többi forrás tükrében 
ér te lmezhető , mert olyan ál talánosságokat mond el, amelyek révén legfeljebb azt tudhat
juk meg, hogy az egyik fél támadott , s a másik visszaverte a támadást ; majd pedig fegy
verszünetet kötöttek. 

A X I X . századi összefoglalók többsége a nem szemtanú Klapka alapján írt a csatáról, 
j ó esetben felhasznált egy-két ezredtörténetet és emlékiratot . Az 1945 utáni magyar tör
ténetírás örömmel fedezte fel a V I I . hadtest hadművelet i naplóját, s az újabb összefogla
lók már ennek a sokkal részletesebb leírását haszná l ták . 1 7 9 Erről azonban időközben k i 
derült, hogy nem korabeli, azaz nem 1848-ban, hanem 1850-ben született. így az eddigi 
csataleírások többsége ingatag lábakon á l l t . 1 8 0 Nem használták a magyar szerzők Joseph 
Neustaedter tábornok francia nyelvű emlékiratát , noha ez még 1942-ben megjelent. 1 8 1 

Pákozd tehát továbbra is feldolgozatlan, s az újabb csatarekonstrukciót az is lehetővé te
szi, hogy időközben újabb források is előkerültek, így például két cs. kir. tiszt korabeli 
naplója is megjelent. 1 8 2 A forrásanyag további érdemi bővülésére lehet számítani a hor
vát gyűj teményekből is, bár a horvát történészek eleddig nemigen jeleskedtek a h o r v á t 
magyar konfliktus katonai eseményeinek e l e m z é s é b e n . 1 8 3 

Az 1848. október 30-i schwechati csatával jobb a helyzet, noha a X I X . századi össze
foglalók rekonstrukcióiról itt is nagyjából az mondható el, amit Pákozdnál már elmond
tunk. Pákozddal ellentétben, itt mindkét részről megvan a diszpozíció. Osztrák részről 
tucatnyi hadijelentés maradt r á n k , 1 8 4 magyar részről nincs összefoglalónk, csupán az 

Közli Von der Revolution 37-38. о. 

Magyar fordításban közli Bőhm-Farkas-Csikány 23-24. o. Német eredetiben lásd Von der Revolution 
38-40. о. 
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1 8 0 Hermann, 1995. 174-195. о. 
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1 8 2 Ferdinand Hauptmann: Jelaôic's Kriegszug nach Ungarn 1848. Graz, 1975. I I . k. 27-38. és 222-225. о. 
1 8 3 Lásd még Hermann, 2000. 123-154. о. 
1 4 Ezek közül Jellaôicét közli Von der Revolution 63-64. о. A többit lásd Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 

Cernierung Wiens 1848. 



egyik dandár részjelentése áll rendelkezésünkre (igaz, ez mindjárt három p é l d á n y b a n ) . 1 8 5 

Ezen némileg javí t az, hogy mind a csatában je len lévő Kossuth, mind Pulszky Ferenc, 
mind Csány László kormánybiz tos megírták a maguk beszámoló i t , 1 8 6 s viszonylag nagy 
számban ismerünk magyar magánleveleket is az összecsapásról . Jellacic seregéből há
rom tiszt naplója áll rendelkezésünkre, a magyar oldalon van néhány sajtótudósításunk 
is. Elég nagy számban maradtak fenn magyar emlékira tok (köztük a kulcsszerepet já t szó 
Görgei Artúré) , s szinte minden dandár harcairól van a pákozdihoz hasonló utólagos 
hadművelet i naplónk. A korabeli források csalfaságára mutat ugyanakkor az a tény, hogy 
a magyar diszpozíc ióhoz mellékelt harcrend nem a tényleges ál lapotokat tükrözi, azaz a 
felsorolt alakulatok nem mindig abban a dandárban harcoltak, amelyikben a harcrend 
szerint kellett volna. 1 8 7 

Az 1849. február 26-27-i kápolnai csatáról közel félszáz cs. kir. összefoglaló és részje
lentés áll rendelkezésünkre. A magyar hadügyminisztérium anyagában közel egy tucatnyi 
magyar hadijelentés található a csatáról. Ellentétben Pákozddal és Scwechattal, a sajtó
anyag itt már nemigen használható, mindezért viszont némileg kárpótol a nagy számú em
lékirat. (Görgei, Klapka, Teofil Lapihski, Bátori Sulcz Bódog, Máriássy János, Mihálka 
Endre, Zámbelly Lajos, Pongrácz István, Bulla György, Garzó Imre, Balogh Gábor, 
Krasznay Péter, Dékány Rafael stb.) A csata korábbi feldolgozásai közül Wilhelm Rüstow 
a Nobili-féle Winterfeldzugon, Klapka és Görgei emlékiratain kívül egy-két rövidebb em
lékiratot használt. Miután 1874-ben előbb németül, majd magyar fordításban is megjelent 
az Alfons F. Danzer által állítólag Dembinski emlékiratai alapján összeállított kötet, a to
vábbi feldolgozások előszeretettel nyúltak ehhez a m u n k á h o z . 1 8 8 

Csakhogy - mint ezt Borús József bebizonyítot ta - a kötetnek édeskevés köze van 
Dembinski emlékirata ihoz: miután Danzer az eredeti, francia nyelvű kéziratot nemigen 
tudta elolvasni (ez azóta sem nagyon sikerült senkinek), költött egy szöveget az általa 
valahogy mégis megfejtett részek, valamint Dembinski 1849. márciusi igazoló irata és az 
al tábornagy iratgyüjteménye alapján. A köve tkezmények katasztrofálisak voltak, hiszen 
magyar részről Gelich, Breit és Görgey István, osztrák részről pedig Josef Alexander 
Heitert, majd Rudolf Kiszling is Danzer szövegét használták, ami ebben a formában tel
jesen megbízhatat lan. (Modern párhuzammal élve, úgy működöt t , mint egy agresszív 
számítógépes vírus: mindent végigfertözött, amihez használták.) 

A csata e lőzményei t , lefolyását és következményei t kiterjedt bécsi levéltári kutatások 
és a hazai forrásanyag egy része alapján Borús József írta meg kandidátusi ér tekezésé
ben. A munkának éppen ezért az „osztrák része" az e rösebb: a magyar oldalról 
Dembinski igazoló je lentésén, a különböző emlékira tokon és csekély számú iraton kívül 
a már említett utólagos hadművelet i naplókat haszná l t a . 1 8 9 A kötet megjelenése óta azon-

1 8 5 Közli [Gyalókay Jenő]: Egykorú adatok az 1848-i alsó-ausztriai hadmüveletek történetéhez. HK 1929. 
223-225. o. 

1 8 6 Ezeket közli KLÖM X I I I . 312-314., 317. és 329. o. 

Schwechatra lásd a 113. jegyzetet. 
1 8 8 Dembinski in Ungarn. Nach den hinterlassenen Papieren des Generals, hg. Alpfwns F. Danzer. Wien 

1873. Band [ - I I . (a továbbiakban: Alphons F. Danzer), magyar fordításban Danzer F. Alfonsz: Dembinski Ma
gyarországon. Budapest, 1874. (a továbbiakban: Danzer F. Alfonsz.) 

1 8 9 Bants, 1975. 



ban magyar oldalon a forrásanyag érdemi bővülésére került sor. Egyrészt előkerült 
Dembii íski emlékirata inak egy tisztázati példánya, azaz végre megtudhatjuk, mi is van 
pontosan ebben a forrásban. Hazakerül tek Klapka György iratai, köztük Dembii íski 
Klapkához intézett rendeletei. 1 9 0 Megjelent j ó néhány olyan emlékirat , amelyeket Borús 
nem haszná l t . 1 9 1 Emellett előkerült több olyan, még kéziratban lévő emlékirat és napló, 
amelyek szintén pontosíthatják az általa megalkotott képet. 

Az 1849. április 6-i isaszegi csatáról magyar oldalról megvan valamennyi hadtestpa
rancsnok jelentése, osztrák oldalról pedig valamennyi hadosztály és dandár, sőt, több ala
kulat harcjelentése i s . 1 9 2 A magyar emlékiratok száma legalább húszra tehető. A X I X . szá
zadi szerzők közül Rüstow, Gelich és Breit nagyjából a Kápolnánál felsorolt forrásokat 
használták. A két világháború között megjelent Ludovikás tansegédlet egyik legjobb része 
éppen az isaszegi csata feldolgozása (Folkusházy Lajos ny. vezérkari ezredes munkája). A 
szerző az emlékiratokon és korábbi feldolgozásokon kívül komoly iratanyagot hasznosított. 
Láthatólag igen alapos kutatást végzett az osztrák Kriegsarchiv „Alte Feldakten" elnevezé
sű gyűjteményének magyar és cs. kir. hadműveleti iratanyagában; úgy tűnik azonban, hogy 
nem lelte meg sem a Schlik-, sem a Jellacic-hadtest részjelentéseit, s nem volt teljes a k i 
adott magyar emlékiratanyag feltárása sem. 1 9 3 Azaz, Isaszegröl is van még mit írni, hiszen a 
tucatnyi azóta megjelent emléki ra ton 1 9 4 kívül jócskán akad még kéziratos anyag (így például 
a már többször említett utólagos hadműveleti naplók) a különböző közgyűjteményekben. 

Az 1849. április 26-i komáromi csata feldolgozásával a hadtörténetírás máig is adós. 
Holott, magyar részről itt is fennmaradt Damjanich, Klapka, Nagysándor József, Knezic 
Károly, Dipold Antal alezredes je lentése , s a cs. kir. oldalon a megszokott bőségben talá
lunk beszámolóka t . 1 9 5 Meglehetősen nagy számú emlékirat (Görgei , Klapka, Józef 
Wysocki, Bobik Gusztáv, Szinnyei József, Krivácsy József, Rényi Rezső , Szalkay Ger
gely stb.) is tudósít a csata lefolyásáról, némi nehézséget csupán az okoz, hogy például a 
komáromi várőrségből kikülönített csapatok harcáról alig van leírás. Rüstow, Gelich és 
Breit megelégedtek Görgei , Klapka, Weiden és Franz Kocziczka adatainak felhasználá
sával, s az említett Ludovikás tansegédletben a csatát leíró Walla Ferenc sem igen eről
tette meg magát: még a rendelkezésre álló iratanyagot sem kutatta. Ennek beszédes pél-

MOL R 295. Klapka György iratai. 1. csomó, 3. tétel, 1849. február-márciusi fasc. 

A teljesség igénye nélkül: Kársa Ferenc: Szabadságharcos napló. „A körültem és velem 1848. és 1849. 
évben történt események". (S. a. r. Bona Gábor.) Budapest, 1993. (a továbbiakban: Kársa); Máriássy János: 
Visszaemlékezések az 1848^19. évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra. (S. a. r. Sugár István.) ebben: 
Máriássy János olmützi visszaemlékezései az 1849 nyári harcokra. (S. a. r. Hermann Róbert.) Budapest, 1999.; 
Balogh Gábor: Honvéd emlékeim. In: „Mi volt Magyar Ország, mi volt szabadsága..." Emlékiratok. (Vál. és s. a. r. 
Forral Ibolya.) Néprajzi Múzeum. Budapest, 1999. (Negyvennyolcas Idők I I . a továbbiakban: Balogh); 
Krasznay Péter; Mihálka Endre naplója. In: Takács Péter (szerk.): „de víg élet, s mily gyöngy élet.. .a honvéd
élet". Mihálka Endre, Borcsik Salamon, Thóbiás Dani emlékiratai 1848/49-böl. (S. a. r. Bene János, Hermann 
Róbert, Kedves Gyula, Takács Péter.) Nyíregyháza, 2002. (a továbbiakban: Mihálka) 23-175. o.; Kecskeméti
ek a szabadságharcban III . Tizenkét hónap. Dékány Rafael a 25. honvéd zászlóaljról. (Szerk. Székelyné Körösi 
Ilona.) Kecskemét, 2004. (a továbbiakban: Dékány.) 
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1 9 4 Kársa Ferenc; Balogh Gábor; Krasznay Péter; Mihálka Endre; Büttner Emil; Dékány Rafael. 
1 9 5 A magyar jelenlések közül kettőt, a cs. kir. jelentések közül egyet közöl Von der Revolution 359-366. о. 



dája, hogy Klapka harcintézkedését az általa a Nationalkrieg...-ben közzétett költött, 
nem pedig a meglévő eredeti diszpozíció alapján k ö z ö l t e . 1 % 

Az 1849. június 20—21 - i peredi csatánál megvan a magyar diszpozíció, valamint 
Görgei néhány intézkedése i s . 1 9 7 Osztrák részről jó l követhetők a csata előtti in tézkedé
sek i s . 1 9 8 A csata első napja iratszinten viszonylag jobban dokumentál t , hiszen Asbóth 
Lajos ezredes, a I I . hadtest parancsnoka utóbb két jelentést is írt r ó l a ; 1 9 9 s az általa veze
tett I I . hadtest soraiból az övén kívül is vagy egy tucatnyi résztvevő emlékiratát ismer
jük. A második napról magyar részről a I I I . hadtesttől maradt fenn két je lentés , illetve 
megvan a V I I I . hadtest kikülönített csapatainak összefoglaló harcjelentése is. 2 ( H ) Görgei , 
Klapka, Szillányi Péter viszonylag nagy terjedelemben foglalkoznak emlékirata ikban az 
eseményekkel , s korrekt Wi lhe lm Rammingnak az osztrák iratanyag alapján készült h i 
vatalos összefoglalója is. Az orosz csapatok ténykedéséről Heinrich von Neidhardt és 
Ivan Oreusz összefoglalóiból alkothatunk képet, a magyarul kiadott orosz emlékiratok 
között csupán egy meglehetősen regényes memoár t találunk a csa tá ró l . 2 0 1 Rüstow, 
Gelich, Görgey István és Breit főleg Klapka, Görgei , Ramming Neidhardt és Asbóth 
munkái t használták, s a forrásanyag azóta inkább csak a magyar emlékiratokkal bővült . 
Az Aradon készült utólagos hadművelet i naplók közül több is foglalkozik a történtekkel . 
Miután a csatában az orosz Panyutyin-hadosztály is részt vett, nyilván ennek iratanyagá
ban is lehetnek ismeretlen adatok a csata második napjáról, jelenleg csupán Panyutyin 
hivatalos je lentése ismert. 2" 2 

Az 1849. júl ius 2-i komáromi csata Csikány T a m á s monográfiájának köszönhetően a 
legjobban feldolgozott összecsapás a szabadságharc csatái k ö z ü l . 2 0 3 Itt magyar részről az 
utólagos, elbeszélő források dominálnak. Nem ismert az aznapra kiadott magyar diszpo
zíció, a csata napjáról Görgei két, Kászonyi Józsefhez, a I I . hadtest parancsnokához inté
zett cédulája, s Héya József százados Görgei sebesüléséről szóló beszámolója ismert, a 
magyar hadijelentés pedig alig tartalmaz konk ré tumot . 2 0 4 A magyar emlékiratok (Görgei , 
Klapka, Szillányi, Prágay János , Görgey István, Krasznay Péter, Balogh Gábor , Mihálka 
Endre, Zámbory Emi l , Podmaniczky Frigyes, Arthur von Seher-Thoss) nagy terjedelem-

H L 1848-49. 24/200. Ugyanígy tett Kecskés László: Komárom, az erődök városa. Budapest, 1986. 
186-189. o. is. 

1 9 7 A diszpozíciót közli Von der Revolution 456—457. о., Görgei intézkedéseit lásd uo. 467-468. o., ma
gyar fordításban Görgey István I I . 544-546. és 548-549. o. 

1 9 8 Lásd Von der Revolution 466-467., 474-475. és 477-478. о. 

Ezek egyikét közli Von der Revolution 570-573. о., a másikat lásd MOL H 2. Kormányzóelnökség ira
tai. 1849:8995? 

2 0 0 Közi őket Von der Revolution 493-499. о. 

"° .4. Alekszejenko: Egy öreg harcos emlékei. In: A magyarországi hadjárat 1849. Orosz szemtanúk a ma
gyar szabadságharcról. (S. a. r. Rosonczy Ildikó és Katona Tamás. Ford. Rosonczy Ildikó és Gerencsér Zsig
mond.) Budapest, 1988. 380-388. 

2 0 Correspondence Relative to the Affairs of Hungary 1847^49; presented to Both Houses of Parliament 
by Command of Her Majesty, 15 August 1850. London, 1851. 242-246. o. (a továbbiakban: Correspondence.) 
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ben foglalkoznak a csatával , s rengeteg alacsonyabb beosztású tiszt vagy legénységi ál
lományú személy visszaemlékezése ismert. A cs. kir. oldalról ismét óriási mennyiségű 
hadijelentés áll rendelkezésünkre , megvan a diszpozíció s az annak alapján született 
részintézkedések i s . 2 0 5 Az oroszok részéről ugyanazokkal a forrásokkal dolgozhatunk, 
mint Perednél . 

Sokkal kevésbé feldolgozott a következő, jú l ius 11-én Komáromnál vívott csata tör
ténete. Holott itt megvan mindkét fél diszpozíciója, a megszokottan nagy mennyiségű cs. 
kir. hadijelentés mellet t . 2 0 6 Magyar részről csupán a V I I I . hadtest hadművelet i naplója s 
Klapka egy rövidke je lentése ismert. A z osztrák iratanyagot Ramming munkája haszno
sította, s Rüstow, Gelich és Breit főleg ennek, illetve Klapka és Szillányi emlékira tának 
alapján írták a maguk összefogla ló i t . 2 0 7 I t t a további magyar emlékiratok rejtenek újabb 
részleteket, annál is inkább, mert ebben a csatában már az I . hadtest csapatai is részt vet
tek, s az ezek soraiból kerülő emlékírók (így például Máriássy János ezredes, aki két vál
tozatban is megírta a történteket; Szalkay Gergely, Teophil Lapiiíski, Molnár György, 
Egressy Ákos) még módosí that ják eddigi ismereteinket (ha magát a végeredményt nem 
is.) Az oroszok részéről ugyanazokkal a forrásokkal dolgozhatunk, mint a peredi és a j ú 
lius 2-i komáromi csata esetében. 

Viszonylag jól feldolgozott az 1849. júl ius 15-17-i váci csata története, ebben azon
ban a (had)történészek é rdeme a legkevesebb. A csata történetét ugyanis a korban felku
tatható viszonylag teljes forrásanyag (így Oreusz összefoglalója és orosz emlékira tok) 
alapján a X X . század elején írta meg Vác lelkes helytörténésze, Tragor Ignác. Miután 
Tragor váci volt, a terepet is igen jó l ismerte. 2 0 8 Elődei , Rüs tow, Gelich és Breit főleg 
Görgei emlékirata, Neidhardt és Ramming összrefoglalói alapján dolgoztak; Görgey Ist
ván is csupán saját emlékeivel és Rochlitz Kálmán emlékiratával bővítette a l i s tá t . 2 0 9 A 
forrásadottságok itt is egyenlőt lenek: magyar részről ismert a két diszpozíció, nincs v i 
szont egyetlen hivatalos je lentés sem; 2 1 0 orosz részről ismert a hivatalos hadi je len tés . 2 1 1 

Mindkét oldalról nagy számban rendelkezünk emlékira tokkal , ezek között magyar rész
ről j ó néhány kiadatlan beszámolóval is. Az orosz hadművelet i iratokban itt is jónéhány 
érdekes részlet rejtőzhet; tartalmukról legfeljebb Neidhardt és Oreusz munkáiból lehet 
fogalmunk. Az 1980-as években magyar fordításban megjelent orosz emlékiratok között 
olyanokat is találunk, amelyeket Tragor még nem haszná lha to t t . 2 1 2 így itt is e lmondha tó , 
hogy szükség lenne egy új, modern fe ldolgozásra . 2 1 3 

' A hivatalos jelentést közli Von der Revolution 529-531. о. 
2 0 6 A magyar diszpozíciót és a hadijelentést közli Von der Revolution 545-548. és 551. о.; Haynau hivata

losjelentését és egy Bechtoldhoz intézett rendeletét lásd uo. 548-550. o. 
207 

Ugyanez mondható el Kecskés 193-194. o. csataleírásáról is. 
2 0 8 Tragor 199-300., 411-461. o. 
2(19 Görgey István I I I . 148-177. о. 
2 10 

A július 14-it magyar fordításban közli Görgey István I I I . 152-153. о.; Tragor 411-412. о.; a július ló 
it lásd Von der Revolution 559. о. 
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Az 1849. augusztus 3-5. közötti ú jszeged-szöregi harcokról a már unalomig ismétel
ten nagy számú cs. kir. intézkedésen és je lentésen kívül magyar részről inkább csak 
diszpozíciók, mint je lentések állnak a r ende lkezésünkre . 2 1 4 Ugyanakkor igen nagy számú 
emlékirat számol be a történtekről (Dembinski, Mészáros Lázár, Lázár Vilmos, Matolay 
Etele, Jakab Elek, Koós Ferenc, Bartha Mór , Nagy Iván stb.), s az utólagos hadművele t i 
naplók közül kettő is foglalkozik az eseményekkel . Miután a nyári hadjáratról nem ké
szült olyan magyar összefoglaló, mint Klapka és Czetz 185l-es munkája az őszi, téli és 
tavaszi hadjáratról, hosszú időn át csupán Ramming munkája képezte a csatáról szóló le
írások a lapforrását . 2 1 5 A Danzer-féle Dembihski -emlékira t aztán itt is alaposan megza
varta a képet, mint ez Gelich és Breit munkáin, de még az újabb helytörténeti irodalmon 
is l á t sz ik . 2 1 6 Veress D. Csabának a szegedi várról írott munkájában is csak néhány oszt
rák ezredtörténettel bővült a felhasznált irodalom l is tá ja . 2 1 7 Volna tehát mit írni erről a 
csatáról is, annál is inkább, mert időközben két orosz emlékirat is megjelent, s a korábbi 
szerzők által nem használt magyar emlékiratok száma is k ibővü l t . 2 1 8 

Az 1849. augusztus 9-én Kisbecskerek és Temesvá r között vívott döntő csatáról hat 
magyar hadijelentést ismerünk, ezek közül azonban kettő egyér te lműen hamisí tvány, a 
többiek közül pedig egyedül Vécsey Károly vezérőrnagyé tartalmaz érdemi adatokat a 
tö r tén tekrő l . 2 1 9 A csata napjáról ezen kívül csupán Kmety György vezérőrnagy két jelen
tése, valamint Vécsey Károly vezérőrnagy napiparancsa ismert. 2 2 0 A csata historiográfiá
járól itt is az mondható el, ami az újszeged-szőregiéről : korai magyar feldolgozás hiá
nyában Ramming volt az alapvető forrás a Danzer-féle kötet megjelenéséig, s Gelich és 
Breit is csak ezzel, illetve Mészáros emlékirataival egészítet ték k i a korábbi feldolgozá
sokat. Az újabb magyar feldolgozások is ezeket használ ják . 2 2 1 Holott a magyar oldalról 
itt is vagy két tucatnyi emlékirat és napló (Perczel Miklós , Szász Károly, Búsbach Péter, 
László Károly, Nagy Iván, Lázár Vilmos, Matolai Etele, Jakab Elek, Koós Ferenc, 
Bartha Mór , Potemkin Ödön, Végh Bertalan, Pataki Mihály, Pataky Antal , Major István, 
Szabó György, Kovács István) áll rendelkezésünkre , köztük egy Aradon készült utólagos 
hadművelet i napló; valamint Klapka hagyatékában is maradt fenn egy-két, az 1850-es 
években írott beszámoló . 

Lásd Von der Revolution 635-641. és 654-655. о. 
2 1 5 Gyakorlatilag csak ezt használta a csatáról készült egyetlen önálló tanulmány is. Boxichevich Lajos: A 

szőregi csata 1849. augusztus 5-én. L A K 1897. 825-842. o. 
2 1 6 Szántó Imre: Szeged az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején. (Tanulmányok Csongrád megye 

történetéből XI.) Szeged, 1987. 147-150. o. Valamivel rövidebb változatát lásd Farkas József(szerk.): Szeged tör
ténete 2. 1686-1849. Szeged, 1985. Az emlékiratokból (köztük Danzerből) szemezget Szeged. 1849. július 11. -
augusztus 5. Három hét a szabadságharc történetéből. (Szerk. Vass László.) Reprostudio. Szeged, 1998. 

2 1 7 Veress D. Csaba: A szegedi vár. Budapest, 1986. 165-172. o. Hozzáteendő, hogy Veress D. Csaba nem 
használta a Danzer-féle Dembiiíski-emlékiratkiadást. 

" 1 8 A magyarországi hadjárat; Vlagyimir Zelenyeckij, a Dibics-Zabalkajszkij gróf gyalogezredének őrna
gya: A szegedi csata. Egy szemtanú elbeszélése. (Ford. és közli Fenyvesi István.) Szegedi Műhely, 1991. 1-4. 
sz. 123-130. o.; Rosonczy-Katona 403-405. o. 

2 1 9 Bem jelentését lásd MOL R 90. Kossuth Lajos iratainak időrendi sorozata. No. 573. A hadijelentések 
feldolgozását lásd Hermann Róbert: A második Mohács. Bem tábornok jelentése az 1849. augusztus 9-i te
mesvári csatáról. Megjelenés alatt a Sahin-Tóth Péter emlékkönyvben. Guyon jelentését közli Görgey István 
I I I . 496. о. Magyar fordításban közli Görgey Artúr I I . k. 484. o.; Vécsey jelentését közli Görgey István I I I . 
567-568. о. Dembinskiét német fordításban közli Alphons F. Danzer I I . 217. o. Magyar fordításban lásd 
Danzer F. Alfonsz 385-386. о.; Görgey István III. 453. о. 
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Kmety egyik jelentését magyar fordításban közli Görgey István I I I . 439. о. 
2 2 1 Kovács Endre, 1954. 619-629. o.; Kovács Endre, 1979. 336-347. o. 



Végigtekintve a 11 csatán (és a sort folytathatnánk a több tucatnyi ütközettel) , azt lát
juk , hogy hadtörténet í rásunknak bizony, jócskán vannak még adósságai , s csak a nyom
tatásban megjelent források bevonásával is új rekonstrukciók alkothatók mindegyikről . 
Azaz, itt is igaz a közhely: a múltnak ugyan vége van, de nincs lezárva. Nincs olyan 
esemény, amelyről ne lehetne újabb források és újabb szempontok alapján mást monda
ni, mint az elődeink tették. 

E csaták esetében már csak azért is szükség van az újabb és újabb rekonstrukciókra, 
mert a fent már többször említett tényezők: az eltérő forrásadottságok, a magyar emlék
iratok nagy száma s ál landó bővülése miatt lehetőségünk van arra, hogy ezekről az ösz-
szecsapásokról az eddigieknél k iegyensúlyozot tabb képet, a magyar nézőpontot is (vagy 
az eddigieknél jobban) érvényesí tő feldolgozásokat alkossunk. Nyilván ettől még nem 
fogjuk megnyerni a szabadságharcot (ahogy az újabb és újabb tanulmányok el lenére 
Mohácsná l továbbra is vesztésre ál lunk), de pontosabb képünk lesz az okokról és a fo
lyamatokról . Úgy vélem, a csatatörténet (s általában az eseménytör ténet) írása nem re
ménytelen dolog, csupán tudnunk kell megtalálni és megszólaltatni a forrásokat. 

A végső kérdés persze az, van-e értelme magának a hadtörténet í rásnak? Mondhatunk 
persze olyan jól hangzó ál talánosságokat , hogy múlt nélkül nincs j övő , meg hogy aki 
nem ismeri a múltját, arra van ítélve, hogy újra átélje azt; meg hogy nincs ép nemzeti tu
dat a múlt ismerete nélkül. Á m ezek voltaképpen tekintélyelvű kijelentések. Ugyanakkor 
mégiscsak azt látjuk, hogy a hadtörténeti összefoglalók és részmunkák, legyen szó csata
krónikákról, harckocsi- vagy fegyverleírásokról, légi győzelmek vagy tengeri ütközetek 
bemutatásáról hihetetlen mennyiségben jelennek meg és fogynak szerte a világon, s itthon 
is. Ha a (had)történetírás a jelenlegi menedzserszemlélet alapján nem is „hasznos" tevé
kenység, kétségkívül létező társadalmi igényt elégít k i . 

Mégis , mi a j ó abban, hogy - némi pacifista malíciával szólva - egykor volt mészár
lások történetét idézzük fel? A kérdés azonban kibővíthető az egész történetírásra, annak 
minden irányzatára: mire j ó egykor volt diplomáciai manőverek, tárgyalások, kereske
delmi ügyletek, szokások, babonák, ünnepségek, elmúlt életek felidézése? Egyik sem 
„hasznos" tevékenység, legfeljebb vannak köztük divatosabbak, e legánsabbak, a trendbe 
jobban beleülök, s vannak olyanok, amelyek módszertani lag jobban kötődnek a hagyo
mányos történetírói eszköztárhoz. A történetírói divatok azonban meglehetősen múléko
nyak, s közülük azok, amelyek nem hoznak módszertani vagy tematikai újdonságot, a 
süllyesztőben szokták végezni . Nem véletlen, hogy a leggyorsabban mindig a korszel
lemnek és a korszak történetírói divatjainak megfelelni kívánó összefoglalók avulnak el. 
Elméleti t anulmányok írásához nem kell beülni a levéltárba, lassan már a könyvtárakba 
sem, ott van az internet. De ha a múlt egy konkrét eseményéről , nem pedig csupán a múlt 
értelmezéséről (vagy a szakmai köldöknézegetés egyik válfajaként a múltértelmezések ér
telmezéséről) akarunk újat mondani, akkor nem takaríthatjuk meg magunknak a fáradsá
got: meg kell próbálni új forrásokat találni, vagy a régieket új módon megszólaltatni. 


