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HETVEN ESZTENDŐS TÁVIRAT 
HADIK JÁNOS KORMÁNYALAKÍTÁSI FELTÉTELEIVEL 

A XVII I . században kimagasló haditettei révén szegény kisnemesből grófi méltó
ságra emelkedett és jelentős birtokadományokhoz jutot t Hadik András (1711—1790, 
tábornagy, pályája csúcsán a Császári-Királyi Udvari Haditanács első magvar elnöke) 
családjából származott a Palócon 1868. november 23-án született és Budapesten 
1934. december 10-én elhunyt Hadik János gróf. A közgazdasági érdeklődésű poli
t ikus szabadelvű párti képviselőként 1901-ben debütált , 1904-ben pedig már a fő
rendiházi ellenzék egyik vezére volt. Ifjabb Andrássy Gyula gróf személyes követő
jeként a következő évben a 67-es alapon szervezett Alkotmánypártba is vele tar
to t t , 1906 és 1910 között pedig a belügyminiszterré lett pártvezér mellett belügyi 
ál lamtitkárként tevékenjd-cedett. Wekerle Sándor, az ugyancsak 67-es alapon álló 
liberális pénzügyi szakember harmadik kormányában 1917. augusztus 20. és 1918. 
január 23. között elvállalta a közélelmezési megbízatású tárcanélküli miniszteri 
tisztet. Tlyen előzmények után következett el életénelv legjelentősebb politikai vonat
kozású eseménye. Ezt közkézen forgó rövid életrajza így summázza: ,,1918. október 
29-én József főherceg a forradalmi mozgalmak előretörésének" meggátlására Hadi le 
János t bízta meg kormányalakítással, mielőtt azonban a tervezett koncentrációs 
kormány megalakulhatott volna, győzött a polgári demokratikus forradalom, és 
Károlyi Mihályt nevezték ki miniszterelnöknek."1 

A dualizmuskori Magyar Királyság utolsó kormányalakítási kísérletének és főleg 
programjának nyomába eredve, nincs egyszerű helyzetben n z érdeklődő, vagy a 
kuta tó . 

A legújabb összefoglaló hadtörténelmi feldolgozásban az október 30-ról 31-re vir
radó éjjelt felidézve, a győztes forradalom árnyékában Liptai Ervin csak egy mon
datban és távoztában említi a kijelölt miniszterelnököt: , ,Ezután Hadik beszélt 
(ti. telefonon — Z. J.) a királlyal, akivel megállapodott, hogy Károlyi javára lemond 
a kormányelnökségről."2 

A magyar történelem legújabb nagyszabásií szintézisében két kötetben is említés 
történik a Hadik-kísérletről. Galántai József az ancien régime és a forradalom alter
natívájában bevezetőként megállapítja : ,,A vezető körök a hatalom átmentésére 
Hadik Jánost szemelték ki miniszterelnöknek."3 Siklós András tágabb terjedelem
ben, árnyal tabban idézi fel e kérdést : ,,A kormányalakítási harc Andrássy és Károlyi, 
az ellenzék jobb- és balszárnya között zajlott egyre hevesebben. A késhegyig menő 
küzdelemben úgy tűnt , hogy a balközép van kedvezőbb helyzetben, mivel Andrássy t 
a király időközben közös külügyminiszterré nevezte ki. E kinevezésből, mely október 
24-én már befejezett tény volt, természetszerűleg következett, hogy Magyarországon 

1 Kenperes Ágnes (szerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. I. k. Budapest, 1967. (A továbbiakban: MÉL) 655. o. 
2 Liptai Ervin (szerk.): Magyarország hadtörténete. I I . k. Budapest, 1985. 194. o. 
3 Hanák Péter—Mucsi Ferenc (szerk.): Magyarország története 1890—1918. Budapest. 1978. (A továbbiakban• 

Hanák—Mucsi) 1223. o. 
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a válság megoldásaként csakis olyan kormány alakulhatott , mely a kancellár szere
pét vállaló Andrássy beleegyezését bírta. Egy ilyen jellegű, a mérsékelt ellenzéki 
pártok vezető szerepét biztosító kormány létrehozása nehéz feladatot jelentett. 
A miniszterelnök-jelöltek — elsősorban Hadik János, Andrássy jó barátja — húzó
doztak a kevés sikerrel biztató feladat elvállalásától. A nehézség abban rejlett, hogy 
az egyre izzóbbá váló légkörben kilátástalannak látszott kormányt alakítani a 
Károlyi körül gyülekező ellenzék részvétele nélkül, a baloldal ellenére."4 

A miniszterelnöki kinevezésről és főleg a kormányalakítás alapját képező prog
ramról Galántai a következőt állapítja meg: „Október 29-én József főherceg (tábor
nagy, akkor homo regius — Z. J.) a király megbízásából Hadikot nevezte ki minisz
terelnöknek. Hadik a még teljesen le nem járatott pártokból keresett embereket, 
bevette alakuló kormányába Nagyatádi Szabó Istvánt (akkor az Országos Kisgazda
párt elnöke — Z. J.) is. P rogramjában— kisajátítva Károlyiét — előtérbe akar ta 
állítani ?/z önálló magyar hadsereg azonnali megszervezését. Legfőbb feladata azon
ban a rendcsinálás volt, erős kézzel, Lukachich (Géza báró, altábornagy, akkor Buda
pest katonai parancsnoka — Z. J.) fegyvereire támaszkodva. Ilyen körülmények 
között a Nemzeti Tanácsot csak a forradalom ju t ta tha t ta hatalomra."5 Siklós 
megint más momentumokat emel ki: ,,József főherceg másfél napi tárgyalás után 
Hadik Jánost nevezte ki miniszterelnökké. Az új kormány programjáról kiadott 
tájékoztató minden jót ígért: gyors fegyverszünetet és békekötést, a magyar csapa
tok hazahozatalát, Magyarország teljes függetlenségét, általános titkos választó
jogot, radikális birtokreformot, megegyezést a nemzetiségekkel. Egy jól értesült 
helyről származó közlés ezen túlmenően azt is bejelentette, hogy az önálló magyar 
hadsereg parancsnoka József főherceg lesz, akit a rövidesen összeülő országgyűlés 
nádorrá fog választani."6 Október 30-ról szólva ez a szerző még a következő, a, 
kormányösszetételre vonatkozó közléssel szolgál. ,,József főherceg miniszterelnöke. 
Hadik János az esti órákban nagy nehezen összehozta az új kormányt, melyben a 
miniszteri tárcákon és az államtitkári állásokon a mérsékelt ellenzék tagjai osztoz
kodtak."7 

Időben visszafelé haladva, más művekben sem kapunk bővebb tájékoztatást a 
tervezett kormányprogramról. Galántai korábbi műveiben egyaránt azt hangsú
lyozta, hogy „Hadik feladata az erős kézzel való rendcsinálás volt".8 Ugyanezt a 
feltételezést elfogadva Hanák Péter a következő gondolatsorral él t : „29-én a fő
herceg — megcsúfolva a közkívánatot — Hadik Jánost nevezte ki a levitézlett régi 
politikusokból összeválogatott »koncentrációs« kormám* élére. ( . . . ) A kormánynak 
nincs hatalma. A katonaság zöme a forradalomhoz pártol. A küldöttségek és önkén
tesek szakadatlan áradata özönlik a Nemzeti Tanács Astoria szállóban levő szék
helyére. A rendőrség is siet, némi bűntudat ta l , felajánlkozni. ( . . . ) Ebben a hely
zetben Hadik már az erőszakra is tehetetlen."9 

A tényleges erőviszonyok elemzése nélkül és a fentiekkel éles ellentétben Farkas 
Márton e kormányalakítási kísérletet így jellemzi: „Október 28-ának reggele Buda
pestet abban a lázas igyekezetben találta, amellyel a forradalmi és reakciós (ellen
forradalmi) erők legmarkánsabb képviselői a nyílt fegyveres összecsapásra készültek. 
Estig pedig mindenki előtt világossá vált, hogy az összecsapást a hatalmon levők 
fogják provokálni, akiknek új kormányalakítási manőverei (gr. Hadik János minisz
terelnöki megbízásával) a Nemzeti Tanács programjának kisajátítása közben a véres 
leszámolást készítik elő."10 

Az eddig idézett valamennyi művet megelőzően Hajdú Tibor árnyaltabb háttér
képet adott Hadik kormányalakítási megbízásával kapcsolatosan. Október 26-ról 
szólva így í r t : „Gödöllőn közben folytak a királyi kihallgatások. A régi rendszer 

4 Ránki Györgu—Hajdú Tibor (szerk.): Magyarország története 1918—1919. Budapest, 1978. (A továbbiakban: 
Ránki—Hajdú) 59. o. 

5 Hanák—Mucsi, 1224. o. 
6 Ránki—Hajdú, 64. o. 
7 Uo. 65. o. 
8 Hanák Péter (szerk.): Magyarország története 1849—1918. Budapest. 1972. 590. o.; Galántai József: Magyar

ország az első világháborúban. Budapest, 1964. 329. o. 
9 Molnár Erik (szerk.): Magyarország története. II . k. Budapest, 1964. 278. o. 
10 Farkas Márton : Katonai összeomlás és forradalom 1918-ban. Budapest. 1969. (A továbbiakban : Farkas) 330.o. 
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politikusai, A7elük a gazdag parasztok alkura mindig hajlandó szószólója, Nagyatádi 
Szabó Is tván ( . . . ) egyhangúlag Hadikot ajánlották. L á t r a a Nemzeti Tanács prog
ramját lelkesen helyeslő tömeget s a tettektől visszariadó Nemzeti Tanácsot, úgy 
Átélték: a liberális élelmezési politikájáról ismert Hadik alkalmas lesz arra, hogy a 
Nemzeti Tanács programját színleg magáévá tegye, de csak annyit valósítson meg 
belőle, amennyi elkerülhetetlen. Hadikot, aki maga hitt legkevésbé elkésett próbál
kozása sikerében, meggyőzték, hogy vállalnia kell a Habsburgok mentőangyalának 
szerepét."11 Később a forradalom monográfusa, másként megközelítve, a következő 
megállapítással él t : „Hadik missziója az volt, hogy létrehozza a burzsoázia egység
frontját a népi forradalom ellen, az agráriusoktól a vagyonukat féltő kisboltosokig."12 

A tervezett kormányprogrammal kapcsolatosan csupán Hadiknak november 2-án 
a kísérlet kudarcát, a forradalom diadalát követően a Budapesti Hírlapban közzé
tett „nyi latkozata" alapján leszögezte: „Hadik a király hozzájárulásával még aznap, 
29-én megígérte a közös minisztériumok azonnali megszüntetését, egy hét sem telt el 
azóta, hogy ennek követelésén bukott el Károlyi megegyezési kísérlete Andrássyval, 
a magyar csapatok hazaszállítását, a háború gyors befejezését, az általános t i tkos 
választójogot. Egyben bejelentette József főherceg nádorságát. A legégetőbb belső 
kérdésekről: a nemzetiségek jogairól és a földkérdésről viszont allgatott."13 

Ennyiféle megközelítés után legközelebbi k érdesként az merülhet fel az olvasó
ban, milyen ember is volt Hadik János gróf. Hegedűé Géza népszerű Károlyi-élet
rajzában a legnagyobb természetességgel ezt vetette róla papírra: „A király minisz
terelnöknek nevezte ki Hadik Jánost , egy viszonylag népszerű, személyében és 
szándékában becsületes arisztokratát, aki szeretett volna Károlyival együttmű
ködni."1 4 Talán e jellemzés igaz volta húzódik meg amögött a tény mögött, hogy 
a két világháború közti időszak két népszerű történelmi feldolgozásából Hadik 
kormányalakításának tényén kívül nem tudhatot t meg semmit az olvasó.15 Akkor 
viszont miért nem említette 1918. október 29-ével kapcsolatosan naplóbejegyzésében 
még Hadik nevét sem Károlyi Mihályné Andrássy Katinka, a Nemzeti Tanács 
elnökének felesége, a közös külügyminiszter leánya?1 6 Ugyanakkor mire alapozta 
Krausz Simon, kora neves bankára és pénzügyi politikusa ezt a sokszor idézett 
naplóbejegyzést: „Vagy jönnie kell Hadiknak, a » vaskezű «-nek, Lukachich tábor
nokkal (a fegyveressel), ( . . . ) vagy pedig jöjjön a megegyezés a szocialistákkal, 
Károlyiakkal, a radikálisokkal."17 Hogyan illik ebbe a képbe az a tény, amelyet 
éppen a főszereplő örökített meg, hogy az október 28-i lánchídi csatát követően a 
kijelölt miniszterelnök Hadik nem járult hozzá Lukachich követeléséhez, a tüntetés 
„főkolomposainak" letartóztatásához, a s tatár ium azonnali elrendeléséhez.18 Egyéb
ként a kirobbanás előtt álló forradalom előzetes elfojtásával kapcsolatosan a császári 
és királyi haderő vezérkari főnökeként jól tájékozott Arz Artúr báró, vezérezredes is 
csupán a katonai diktatúra élére szánt Lukachichról írt, Hadikot meg sem említette 
ebben az összefüggésben.19 József főherceg ugyancsak nem szólt Hadik kormány
alakítási kísérletével kapcsolatosan a tervezett kormányfői programról.20 

Meglepő módon a másik politikai táborba tartozók sem tudtak vádakról Hadikkal 
szemben. A Károlyi-párti Bat thyány Tivadar gróf a tervezett kormányprogramról 
sem nyilatkozott.21 Böhm Vilmos, a szociáldemokrata párt egyik legfőbb vezetője is 
csupán azt hangsúlyozta, hogy „Hadik kinevezése nyílt hadüzenet volt",22 kény-

11 Hajdú Tibor: Az őszirózsás forradalom. Budapest, 1963. (A továbbiakban: Hajdú) 104. o. 
12 Uo. 125. o. 
13 Uo. 127. o. 
14 Hegedűs Géza: Akit vörös grófnak neveztek. Budapest, 1967. 83. o. 
15 Pethö Sándor: Világostól Trianonig. A mai Magyarország kialakulásának története. Budapest, 1925. 200. o. ; 

Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Budapest, 1935. 14. o. 
16 Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. Budapest, 1967. 444. o. 
17 Krausz Simon: Életem. Budapest, 1937. 237. o. 
18 Lukachich Géza: Magyarország megcsonkításának okai. Budapest, é. n. 237. o. 
19 Arz: Zur Geschichte des Großen Krieges 1914—1918, Wien, 1924. 353. o. 
20 József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. Budapest, 1934. (A továbbiakban: József fhg.) VII. k. 

543. o. 
21 Batthyány Tivadar: Beszámolóm. Budapest, é. n. I. k. 237. o. 
22 Böhm, Wilhelm: Im Kreuzfeuer zweier Revolutionen. München, 1924. 52. o. 
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telén volt azonban azt is megemlíteni, hogy „Hadik szerencsét próbált a szociál
demokrata pár tnál is, ahol azonban határozott visszautasításban részesült".23 

Maga Károlyi Mihály gróf a következőképpen jellemezte politikai ellenfelét: 
, ,Hadik személye a széles néprétegeknél sem népszerűtlen, sem gyűlölt nem volt. 
Még a koalíciós kormány alatt 1906-tól 1910-ig, amelyben Andrássy alatt állam
ti tkár volt a belügyminisztériumban, a »legfeketébb« grófok egyike volt, sőt az 
Esterházy-kormány (Esterházy Móric gróf 1917. jún. 15—aug. 23-i kormánya — 
Z. J.) első idejében a főrendiházában interpellált Bat thyány (Tivadar gróf — Z. J.) 
minisztersége miatt . Miniszterként sem reakciós, sem feltétlen németbarát , sem a 
császár lakája nem volt. Közélelmezési miniszterként, aki arra törekedett, hogy 
egyrészt a legszegényebb néprétegek, másrészt a magyarok érdekeit őrizze az osztrák 
katonákkal és mindenféle élelmiszer-uzsorással szemben, hamarosan a kormány 
egyik legnépszerűbb tagja lett. Energikus, mindenfajta korrupció ellen irányuló fel
lépése ellenségeket szerzett neki, és hamarosan intrikálni kezdtek ellene. Mivel a 
főrendiházi ellenzék vezére volt, aki megtehette, hogy megtámadja Tiszát (Tisza 
Is tvánt , a korábbi miniszterelnököt, a Nemzeti Munkapárt vezérét, aki akkor már 
egy huszárezred élén önkéntes frontszolgálatot teljesített — Z. J .) , szívesen egyesült 
ellene a jobboldal és Windischgrntz (Lajos, közismert német- és osztrákbarát politi
kus — Z. J.) herceg alattomos intrikái aláásták helyzetét a királynál és a parlamenti 
többségnél. Mégis szilárd maradt, és inkább a hatalmat vágta oda, mint tiszta 
meggyőződését. Kemény és logikus koponya volt, mégsem önfejű, és nem azok 
egyike, akik az eseményekkel szemben értetlenül, régi álláspontjukhoz makacsul 
ragaszkodnak. így érthető, hogy élelmezési miniszterként ő volt az első magyar 
államférfi, aki, habár a régi koalíciós kormányban a szocialisták gyűlölt ellenfele 
volt, minisztériumában a parlamentből teljesen kiszorított szocialistáknak tág mun
kateret biztosított, és elsőként úgy működött együtt velük, hogy mindkét fél elége
det t lehetett. Hogy éppen őt szemelték ki miniszterelnöknek, ez azért történt, mert 
számoltak azokkal a szimpátiákkal, amelyeket a szocialistáknál élvezett. Nem a 
személye, hanem a teljesen összegabalyodott helyzet volt annak az oka, hogy egyál
talán nem tárgyaltak vele. Az egész Nemzeti Tanácsban én voltam az egyetlen, aki 
mindvégig hajlottam arra, hog}^ megegyezést keressek és e célból tárgyaljak."2 4 

E teljesen pozitív jellemzéshez a Hadikkal szemben a polgári demokratikus forra
dalom révén kormányra segített még hozzáfűzte a következő gondolatsort is: 
„Haclikot türelmetlen, energikus embernek ismerem, mégis még ma is az a meg
győződésem, hogy ő, mégha némi karhatalom vagy valamennyi katonaság lett volna 
is mögötte — ami, ahogyan utólag megtudtuk, nem úgy volt —, nem vette volna 
magára, hogy az egész lángoló néphangulattal szemben erőszakhoz folyamodjék, és 
nevét vérfürdővel kapcsoltassa egybe. Később is, amikor már létrejött a Károlyi
kormány, ő azok egyike volt, aki — habár egynapos miniszterelnöksége bizonyos 
kár t okozott tekintélyének —• teljes megértést tanúsított az új időkkel és az új 
követelményekkel szemben. Még bukásunk előtt üzenetet küldött nekem, hogy 
koalíciós kormányunk számíthatna tevékeny támogatására, mivel belátja, hogy 
adott helyzetünkben nem cselekedhettünk másként, mint ahogyan cselekedtünk. 
Álláspontját a nyilvánosság előtt is ki akar ta fejteni egy cikkben, ezt azonban idő
közben a bukásunk tárgytalanná tette. Csak önmagához maradt hű és következetes, 
amikor az úgynevezett keresztény kurzus dicstelen, bűnös munkájában nemcsak 
nem vett részt, hanem még fel is emelté a szavát ez ellen."25 

Hadik János gróf a politikától 1919-ben valóban visszavonult, haláláig eredeti 
érdeklődésének megfelelően csupán az Országos Magyar Gazdasági Egyesület veze
tőségi tagjaként és az Országos Közélelmezési Tanács elnökeként tevékenykedett, 
bár mindvégig a felsőház tagja volt.26 

Visszatérve az 1918 októberi eseményekhez, egyértelműen áll az utókor előtt, hogy 
a harmadik Wekerle-kormány október 23-i lemondását követően a politikai köz-

23 Uo. 51. o. 
24 Károlyi, Michael Graf: Gegen eine ganze Welt. Manchen, 1924. (A továbbiakban: Károlyi-) 500. o. 
25 Uo. 501. o. 
26 M ÉL, I. k. 655. o. 
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vélemény ténylegesen csak két potenciális miniszterelnökkel számolt: Hadik -János
sal és Károlyi Mihállyal. A mérleg nyelvét Andrássy (íyula, az október 24-én kineve
zett közös külügyminiszter játszotta, aki lemondással fenyegetőzve kényszerítette ki 
IV. Károlynál Károlyi (vagyis eltérő politikai irányvonalat követő veje) ellenében 
Hadik (vagyis politikai elvbarátja) megbízatását.27 Ebbeli törekvésében erős tá
maszra lelt Ara Artúr vezérezredesben, a közös haderő vezérkari főnökében.28 

A Bécsbe visszatért uralkodó és a nevében október 28-tól Budapesten eljáró József 
főherceg azonban nemcsak új miniszterelnököt, hanem szilárd és ezért széles bázisú 
kormányt kívánt kinevezni, így a homo regius valamennyi politikai párt vezetőivel 
Tanácskozott, és meghallgatott olyan közéleti személyiségeket is, mint például a 
római katolikus egyház fejét, Csernoch János bíboros-hercegprímást.29 A tervezett 
Hadik-kormányba való belépés lehetőségét, bizonyára a miniszterelnök-jelölt egyet
értésével, felajánlotta a Nemzeti Tanácsban tömörült pártoknak is. A szociáldemok
rata vezetők azonban, ahogyan Čarami Ernő és Kunfi Zsigmond határozottan 
közölte, ezt élesen visszautasították. Jászi Oszkár, az Országos Radikális Pár t elnöke 
ugyancsak nemet mondott. A Károlyi-pártból megkeresett, már említett Bat thyány 
Tivadar, továbbá Lovászy Márton hasonlóképpen nem volt hajlandó tárgyalni.30 

József főhercegnek végül sikerült elérnie, hogy még október 28-án Hadik és 
Károlyi leüljenek a kormányalakításról tárgyalni. Károlyi visszaemlékezése szerint 
„Hadik felvetette a Nemzeti Tanáccsal való együttműködés tervét. ( . . . ) Tárgyi 
és személyi engedményekkel kísérelte meg, hogy megnyerje a Nemzeti Tanácsot 
kormánya számára. A Nemzeti Tanács tagjai közül Bat thyányi , Lovászyt, Jás/.it 
és engem akar t a kormányába. Belügyminiszterré Návay Lajost (a pártonkívüli 
szabadelvű politikust — Z. J.) akarta kinevezni, aki mindig a választójog követője 
volt. Amint Hadik készségét fejezte ki, hogy elfogadja a/ én programomat, olyan 
helyzet adódott, amelyben úgy tűnt , mintha a forradalomnak nem lenne más célja, 
minthogy én legyek a kormányfő. ( . . . ) Most, amikor láttam, hogy közvetlenül a 
forradalom előtt állunk, és a forradalom tárgyi programjának teljes megvalósítására 
személyi és tárgyi garanciákat nyújtanak, elhatároztam, hogy kérem a Nemzeti 
Tanácsot, még egyszer lelkiismeretesen vizsgálja meg, hogy személyemre való tekin
tet nélkül nem elégíhetnek-e ki bennünket az új javaslatok. ( . . . ) A Nemzeti Tanács 
azonban ragaszkodott az én elnökségemhez."31 

Ebben a helyzetben Hadik, akit a forradalom monográfusa szerint eddig is „állan
dóan kapacitálni kellett, mert minduntalan vissza akart lépni,"32 a pártonkívüli 
Návayt ajánlotta maga helyett miniszterelnöknek.33 Ám hiába, október 29-én dél

u t á n József főherceg a király nevében Hadik János grófot nevezte ki a Magyar 
Királyság miniszterelnökének és megbízta kormányalakítással.34 A másnap estig, 
lázas sietséggel, összeállított kormánylistát a kortárs „kizárólag a balközép párt
jaiból állónak",35 a késői kutató „az egész mérsékelt ellenzéket magában foglalónak"36 

nevezte. Az ismert neveken végigtekintve, azonban ennél többet lehet állítani: a 
belépni hajlandó valamennyi politikai erő és párt koalíciójának élén kívánt Hadik 
kormányfői hatalmat gyakorolni, egyes tárcákat pedig átmenetileg szakértőkkel 
akar t betöltetni, fenntartva azokat további, esetleg csatlakozó pártok számára. így 
azután valóban megtalálható volt a miniszterjelcltek között a Nemzeti Munkapárt
ból Kür thy Lajos, a Függetlenségi Pártból Apponyi Albert gróf, de ugyanakkor 
Nagyatádi Szabó István, az Országos Kisgazdapárt elnöke, Rakovszky István, a 
Katolikus Néppárt elnöke, az ugyancsak keresztényszocialista Huszár Károly, sőt 
a szabadelvű Návay Lajos, a polgári radikális Fenyő Miksa, a demokrata párti 
Vázsonyi Vilmos, Grünn János, a polgári szövetkezeti mozgalom vezető egyénisége, 

27 Hajdú, 104. o. 
28 Károlyi, 475. o. 
29 Uo. 488. o. ; Hajdú, 125. o. 
30 Károlyi, 491. o. ; Hajdú, 112. o. 
31 Károlyi, 491. o. 
32 Hajdú, 113. o. 
33 Károlyi, 491. o. 
34 József fhg., Vri." k. 548. o. 
35 Károlyi, 499. o. 
36 Hajdu, 125. o. 
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Juhász Antal, az ismert jogász is.37 Törekvése eredményeképpen elérte, ahogyan a 
legújabb szintézis is megállapítja: „Hadik a parlamentben többséggel rendelkezett, 
. . . " . Természetesen a mondat második fele is figyelmet érdemel: „ . . . e n n e k az 
adot t helyzetben azonban aligha volt jelentősége, mert az új kormány a tömegekre, 
a nép rokonszenvére nem számíthatott ."3 8 Az is figyelemre méltó, hogy ,,a Nemzeti 
Tanács Hadik kinevezését tudomásul vette, és az új kormánnyal szemben várakozó 
álláspontra helyezkedett."39 

A Hadik-kormány hivatalba lépését megakadályozandó, a cselekvés mezejére a 
forradalmi baloldal vezetői léptek. Úgy döntöttek, hogy ,,az adott helyzetben tovább 
várni nem szabad, de nem is lehet, ( . . . ) a fegyveres felkelést azonnal meg kell 
kezdeni".40 Miután az október 30-ról 31-re virradó éjszaka Hadik számára is vilá
gossá vált, hogy a forradalom diadala elkerülhetetlen, habozás nélkül visszaadta 
kormányalakítási megbízatását az uralkodónak. Sőt ennél is többet tet t . Valamennyi 
forrás alapján határozottan ajánlotta Károlyi kormányfői kinevezését.41 Végül odáig 
ment el, hogy politikai ellenfelének ő adta át a legális hatalomátvételi lehetőség 
hírét: „Hadik János gróf volt telefonvonalban, tárgyalni akar t velem" — írta 
Károlyi visszaemlékezéseiben.. Az október 31-én reggel 7 órakor bekövetkezett talál
kozáskor azután „Hadik .lános azzal kezdte, hogy az éjszakai eseményekre tekin
tettel benyújtotta a főhercegnek miniszterelnöki lemondását, amit a főherceg tudo
másul vett, és a király nevében elfogadott. Ezután -József főherceg a király nevében 
bejelentette, hogy miniszterelnökké nevez ki. Valamilyen programról, valamilyen 
feltételekről egy szóval sem volt szó. Az ellenfél feltétel nélkül megadta magát és 
letette a fegyvert,"42 

A magyar történeti irodalomban a végül is epizódszereplő Hadikkal kapcsolatosan 
fel sem merült a program, a feltételek kérdése. A kortársak jellemzése, a kormány
alakítási kísérlet ismert körülményei pedig felkelthették volna az érdeklődést, vajon 
milyen megfontolások alapján, milyen elképzelésekkel vállalta a súlyos kiil- és bel
politikai helyzetben a mindaddig csak második vonalbeli szerephez ju tot t politikus 
az óriási tehertételt. Vonakodása a személyes ambíció ösztönző hatását eleve kizárja. 
A politikai erők széles körű összefogására való törekvés viszont egyfajta politikai 
koncepció meglétére utal. 

E feltételezés meglepő igazolására I. Károly osztrák császár (IV. Károly magyar 
király) személyi t i tkárának, Karl Werkmann bárónak félrevezetően tudományos 
dolgozatra és nem visszaemlékezésekre utaló címmel megjelentetett művében buk
kanhatunk rá. A magyar októberi események felidézése során eljutva Hadik kor
mányfői megbízásáig, ott váratlanul így folytatja mondanivalóját: „Hogy a külön-
válási tendenciák Magyarországon még mérsékelt és lojális államférfiaknál is meny
nyire teret nyertek, bizonyítja Hadik gróf katonai programja és annak indoklása."43 

Ezt követően látszólag teljes terjedelmében közli Hadik gondolatait, anélkül, hogy 
utalna a keletkezés pontos idejére és körülményeire, továbbá hogy megadná az irat 
lelőhelyét. 

Dr. Peter Broucek levéltári főtanácsos, az Osztrák Hadilevéltár tudományos osz
tályvezetője szíves közlése alapján ma már lehetőség nyílik a forrás egykori közlé
sének történetéről röviden beszámolni: Werkmann báró, aki az Osztrák—Magyar 
Monarchia szétzúzása után és a száműzetésben is uralkodója mellett maradt , állan
dóan kapcsolatban állt az első Osztrák Köztársaságban különböző vezető szerephez 
jutot t egykori rojalista és nagynémet irányzatú elvbarátaival. így az akkori levél
tári törvények szerint szigorúan zárolt eredeti iratokról illegálisan készült másola
tokat tudott megszerezni emlékiratai megírásához. Ezek között került hozzá a 

37 Uo. 141. o. 
38 -Ránki—Hajdú, 65. o. 
$9 Uo. 64. o. 
40 Uo. 65. o. 
41 Hajdú, 171. o.; Farkas, 339. o. 
42 Károlyi, 506—507. o. 
43 Werkmann, Karl Freiherr von: Deutschland als Verbündeter. Kaiser Karls Kampf um den Frieden. Berlin, 1931. 

380. ö. 

— 747 — 



Hadik-program is. Az adott helyzetben természetszerűleg nem hivatkozhatott a/, 
eredetire, nem közölhette annak őrzési helyét és jelzetét sem. 

Az illegális kijuttatás elfedésére az eredeti forrást őrző Österreichisches Kriegs
archiv abban részes akkori igazgatója, Dr. Edmund Glaise rov Horstenau (1882— 
1946) kiemeltette azt az Archiv der Militärkanzlei Seiner Majestät (Őfelsége Katonai 
Irodájának Levéltára1) állagából és magához vette. Magasabb beosztásba kerüléséig 
(ez miniszteri bársonyszéket jelentett) nála is maradt. 1938-ban az őt követő hivatali 
utód. Iludolf Kiszling (1882—1976) által átvett hivatalos iratok között továbbra is 
az igazgatóságon feküdt el. Végül az ő hivatali hagyatékával került újólagos levél
tári elhelyezésre. Ennek rendezése során lelte fel Brxmcek számos más egykor kiemelt 
irat között a 69-27/9 ex 1918 eredeti jelzetet viselő, 14—21. folioszámú Hadik
programot. 

Miután eredeti közlésre előkészítette és átadta az egykor még Alphons Frh. v. 
Wrede által megkezdett Geschichte der le und k. Wehrmacht (5 kötet, Wien, 1898— 
1905) című sorozat megjelenés előtt álló. a legfelsőbb hadvezetés fejlődéstörténetét 
bemutató 6. kötete számára, rendkívül nemes gesztussal és önzetlenül, a magyar 
történeti jelentőségű forrás mielőbbi magyarországi közzététele céljából átadta az 
eredeti forrás másolatát jelen sorok szerzőjének. 

A Hadik-program valójában egy nyolc oldalas eredeti, a bécs-schönbrunni cs. és 
kir. udvari távíróhivatalban 1918. október 29-én délután .1 órakor vett távirat. 
Erre vonatkozóan az első felhasználó Werkmann báró semmiféle utalást sem tett . 
Ugyanígy nem szólt arról, hogy ez közvetlenül TV. Károly királyhoz intézett helyzet
jelentés és programtervezet volt, amelyet Hadik, -József főhercegtől kézhez vett 
miniszterelnöki kinevezését követően, Budapestről rögvest a legrövidebb úton, táv
iratilag jut ta tot t el a Bécsben tartózkodó uralkodóhoz. 

Az osztrák levéltári szokásnak megfelelően az. eredeti irattározási rendet megőrző 
módon a távirat jelzete: Österreichisches Kriegsarchiv, MKSM (Militärkanzlei Seiner 
Majestät), 69-27/9 ex 1918. Az ugyancsak eredetileg e rovaton szereplő egyéb ira
tokkal való egvesítés következtében azonban a folioszámozás megváltozott, jelenleg 
ez: 480—487."" 

Mivel az egykor kapkodva titokban készített másolatba számos kisebb-nagyobb 
pontatlanság is belecsúszott, szükségesnek véljük az eredeti távirat közlését. (Szöveg
kritikai jegyzetekkel együtt l. a 752—762. oldalon.) 

E mind politika-, mind hadtörténeti szempontból rendkívül fontos távirat magya
rul a következőképpen hangzik: 

,,A hátország erkölcsi összeomlását Bulgáriának szövetségünkből való kilépése óta 
elsősorban a balkáni hadszíntér kudarcai okozzák és Magyarország határai Mám-
maros vármegyétől Fiúméig való veszélyeztetésének egészen helyes érzete. A lakosság 
folyvást számára ellenőrizhetetlen híreszteléseket hall Erdély és a Bánát küszöbön álló 
elözönléséről. Megnyugtató felvilágosítás nélkül az egész országban el fog terjedni, hogy 
Magyarországot katonailag cserben hagyják, nem tesznek meg minden szükségest a saját 
terület megvédésére. A hadseregfőparancsnoksággal és a hadügyminisztériummal szem
ben általános bizalmatlanság uralkodik. Mindenütt arról beszélnek, hogy e két legfonto
sabb központi szervben, amelyeknek ma az egész korlátozás nélküli katonai hatalom a 
kezében van, majdnem egyáltalán niiicsenek magyarok vezető beosztásokban, hogy 
ezenfelül e hivatalok teljes állományának alig 10%-a származik Magyarországról : azt 
mondják, hogy ott túlnyomó részben szláv, Magyarországgal szemben ellenséges elemek 
vannak, ezért Magyarország vezető katonai személyek legjobb akarata ellenére sem 
várhat semmi jól ezektől a hatóságoktól. 

A hadsereg rossz ellátása Magyarországnak az élelmezés területén tanúsított 
nagy áldozatai ellenére, a szerb felvonulás kudarca, az erdélyi és dél-magyarországi 
védelmi előkészületek tökéletes hiánya, az e területek védelmére szolgáló erők távol
maradása, különösen azonban az e célt szolgáló magyar csapatok távolléte, mindez, 
erősíti a legfelsőbb vezetéssel szembeni bizalmatlanságot. Izgatás erősíti eközben a népet, 
és azzal ámítja, hogy elegendő csapat áll rendelkezésre az olasz arcvonal megvédésére, 
azonban a magyar csapatokat széndékosan Magyarországtól távol, kevésbé fontos felada-
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tokra alkalmazzák. Mindenült arra mutatnak rá, hogy korábban a délnyugati arcvonal 
kétszer olyan hosszú volt, és ezenfelül még az orosz arcvonalat is tartani kellett, ma azon
ban a többszáz kilométer hosszú erdélyi arcvonal védelmére csak 20 magyar zászlóaljat 
és egy lovashadosztályt állítanak ki: ma Magyarország a déli arcvonalon olyan hadi-
helyzetben van, hogy biztonságosan még csak az ellenségnek a Dunán való átkelését sem 
tudja megakadályozni. Emellett a nemzet pontosan tudja, hogy csak a legutóbbi napok
ban magyar csapatszállítmányok indultak a nyugati arcvonalra, és egész magyar zászló
aljakat küldtek Csehországba azzal a céllal, hogy olt jelen legyenek. 

Röviden: a nép hangulata a legnagyobb mértékben nyugtalan, a lázongás már a 
hátországi helyőrségekre, sőt magára az arcvonalra is átterjed. 

Izzó szózatok már nem vezetnek célhoz, csak gyökeres jogorvoslat vethet gátat e szomorú 
jelenség további elharapózásának. A nemzetnek világosan és a leggyorsabban fel kell 
ismernie, hogy erélyesen dolgoznak e visszásságok megszüntetésén és mától kezdve 
mindent megtesznek, hogy a hadvezetéssel szembeni bizalmatlanságot eloszlassák. 

Ezért a legalázatosabban kérem Őfelségét, kegyeskedjék miniszterelnökké való kineve
zésemmel egyidejűleg a következő katonai intézkedések előkészítését és közzétételét elren
delni: 

1. A m. kir. honvédelmi minisztert azonnal kinevezik m. kir. hadügyminiszternek, 
és ő november l-jével átveszi a parancsnokságot valamennyi honvédalakulat és vala
mennyi magyarországi illetőségű hátországi cs. és kir. alakulat és intézmény fölött. 
Ettől az időponttól kezdve őt illeti meg a rendelkezési jog Magyarország minden katonai
jává és teljes hadiipara, fölött. A cs. és kir. hadügyminisztérium ezen időpontot követően 
az osztrák honvédelmi miniszterrel és a magyar hadügyminiszterrel egyetértésben csak a 
hadijavak felosztását fogja végrehajtani, és ezt végül egy később meghatározandó határ
időt követően teljesen fel fogják oszlatni. 

2. A magyar hadsereg újjászervezése egyelőre a csapattestek, hivatalok és intézmények 
december 1-jéig végrehajtandó új névadásából fog állni. 

3. Ó császári fenségét, József főherceg urat fogják kinevezni a magyar haderő főpa
rancsnokává. A magyar főparancsnokság az egész (főparancsnokság, Z. J.) keretében 
az Adriától Ukrajnáig fog a csapatok fölött parancsnokolni. A magyar csapatok arc
vonalát két hadseregcsoportra kell osztani, egyet a Balkán ellen, egyet (minden, Z. J.) 
erővel Románia ellen. A magyar arcvonalba a haditanács 5. pontban rögzített határo
zatai értelmében az eljárás lehetőségéhez képest azonnal és minden Magyarországról 
származó csapatot be kell osztani. A badeni hadseregfőparancsnokság a fegyverszünetig 
hadműveleti vonatkozásban a legfelsőbb hadvezetés marad. Anyagi vonatkozásban a m. 
kir. hadügyminiszter átveszi a magyar hadsereg ellátását. Az átvétel időpontját a közös 
haditanács állapítja meg. A hadra- kell magyar hadsereg vezérkari főnöke személyesen 
tesz közzé saját hadijelentéseket, és j"elállít egy saját hadisajtó-parancsnokságot. 

4. Hogy kezeskedjenek a személyi és anyagi apparátus igazságos szempontok, szerinti 
átvételéről, minden vezető cs. és kir. hatósághoz beosztják a m. kir. hadügyminiszter 
összekötőtisztjeit, akiknek teljes betekintést kell biztosítani és akiknek lehetőséget kell 
nyújtani, hogy egyrészt meghatalmazásuk területén belül akadálytalanul járhassanak el, 
másrészt a m. kir. hadügyminiszterrel akadálytalanul és közbülső szervek nélkül érint
kezhessenek. Ezeket az összekötőtiszteket, akik mellé szakreferenseket kell adni, a magyar 
hadügyminiszternek kell kineveznie. A m. kir. hadügyminisztert feljogosítják, hogy a 
hadseregfőparancsnokságnál (minden fontos csoportfőnökségéi), minden hadsereg
parancsnokságnál, a flottaparancsnokságnál, a cs. és kir. hadügyminisztériumban min
den fontos ügyosztályban, a központi szállításvezetőségnél, a csapatkiegészítés főnökénél, 
etc. és más, itt nem említett alakulatoknál, hivataloknál és intézményeknél tartósan vagy 
esetlegesen összekötöszerveket delegáljon. Mindenesetre célszerűnek látszik, hogy félsz ó-
lítsanak minden cs. és kir. hatóságot, etc., hogy a hadsereg szétválasztásánál és a hadi
javak és anyagok felosztásánál igazságosságot és bajlársiasságol gyakoroljanak. 

Hogy a m. kir. hadügyminisztert abba a helyzetbe hozzák, hogy az összekötőtiszteket 
saját választása szerint nevezhesse ki, a hadsereg, a honvédség és a haditengerészet vala
mennyi Magyarországról származó tisztje rendelkezésére áll. 

5. A még szükséges hadműveletek céljait, különösen azonban a magyar csapatok 
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hazaszállítására, a hadsereg szétválasztásának és a demobilizalasnak az előkészítésére 
vonatkozó irányelvek meghatározását egy Őfelsége elnöklete alatti haditanácsnak kell 
rögzít en ie, a m ely 

1. az ossz fegyveres erő vezérkari főnökéből, 
j~: 2. ennek helyetteséből, 

3. a magyar hadsereg parancsnokából és 
4. a hadrakelt magyar hadsereg vezérkari főnökéből állna. A haditanácsnak szava

zással kell döntenie. Szavazategyenlőségnél Őfelsége dönt. 
Az esetleg szokásos, egyéb tanácskozások, amelyek inkább személyi és anyagi ügyek

kel foglalkoznak, ameddig szükségesek, a szokásos módon tovább folyhatnak. 
Kérem Őfelségét ezen legalázatosabb előterjesztésem iránti jóakaratú ítéletére és a 

döntésnek ö császári fensége, a leg fenségesebb József főherceg úr számára való eljut
tatására . 

Őfelsége legtdázatosabb Hadik János grófja. 
Budapest, 1918. október 29-én, délután 4 órakor." 

Az eredeti táviratlapokon négy különböző kéztől eredő jelzések, megjegyzések 
vannak. Az első oldal jobb felső sarkába feljegyezte egy kéz: ,,8 Bla t t" (8 lap). 
Ugyanez a kéz megfelelő számokkal látta el a 2—8. oldalt. 

A 8. oldalon a távirat szövegét a következő sorban vízszintes vonallal zárták le, 
majd a következőben „Zeile frei" (üres sor) megjegyzés van egy másik kéztől. 
Ugyanez a kéz helyezte el egy harmadik kézzel írt megjegyzés alá a névjelét: , ,Z". 
Ez azonban semmiképpen sem származhat Egon Frh. Zeidler-Daublebsky von 
Stemeck vezérőrnagytól, az uralkodó katonai irodájának vezetőjétől. Neki ismert 
módon más volt a kézírása. 

E formális megjegyzéseken túl rendkívül jelentősnek bizonyulhat az e névjellel 
ellátott záradék: „Laut Meldung des Fl. Adj. S. M. Obstlt. Brougier seitens S. M. 
an Cf. Hadik telegf. Ah. genehmigt." Magyarul: „Őfelsége szárnysegédének, Brougier 
(Rudolf — Z. J.) alezredesnek a jelentése szerint Őfelsége részéről táviratozva Hadik 
grófnak: legkegyelmesebben jóváhagyva." Az „Őfelsége részéről" helyett eredetileg 
„Őfelsége á l ta l" (von S. M.) állt, ez áthúzva. 

Végül kézjelek vannak a táviraton magán is egy negyedik kéztől. Ezek a követ
kezők: a 3. oldalon a „zu Assistenzzwecken" kifejezés X-jellel ellátva: a 4. oldalon 
az ,,!. November" kipipálva; ugyanezen az oldalon a „des Hintierlandes" mondat
rész ferde vonallal kiemelve; az 5. oldalon a „die Truppen von der Adria" mondat
rész aláhúzva és az eddigiektől eltérő írásmóddal a távirati szöveg fölé írva: „Kroa
t ien" (Horvátország): ugyanitt az a megállapítás, miszerint „das AOK Baden ver
bleibt bis zum Waffenstillstand in operativer Beziehung die oberste Heeresleitung" 
ferde vonallal kiemelve: ugyancsak ezen az oldalon a „der gemeinsame Kriegsrat" 
kifejezés aláhúzva. Minderr valószínűség szerint az uralkodó számára való figyelem
felkeltést takarnak ezek a bejelölések és e rövid megjegyzés semmiképpen sem tőle 
eredő kiemelés; nem IV. Károly kézírása ez. 

A távirat tar talmának ismeretében nem kétséges, hogy ez Hadik János gróftól 
.származik-. Különösen a bevezető helyzetelemzés jól tükrözi személyes érdeklődését 
és a politikai helyzettel kapcsolatos megközelítési módját. Figyelemre méltó, hogy 
az országban uralkodó kritikus nézetek tolmácsolásakor kerüli az elhatárolódást 
jelentő függő beszé-dbeli nyelvtani szerkezeteket, a kijelentő módhoz — a saját 
terület megvédésére vonatkozó félmondat kivételével — való következetes ragasz
kodás mögött az húzódik meg, hogy osztja — sokat mondóan éppen az e vonatko
zású aggodalomtól távol maradva — ezeket a kritikus nézeteket. Az egész táviratot 
áthatja a számára elsődleges kérdés: az általános hadihelyzet következtében előtér
ben álló honvédelem megszervezésének szükségessége. Miután a közösügyi dualista 
múltban nem látta megfelelően képviseltnek és akceptáltnak a magyar érdekeket, 
egyértelmű, hogy a szükséges nemzetvédelmi lépésekhez a hadügyi függetlenségben 
vélte az előfeltételt. Katonai programja alapján nyilvánvaló, hogy kormányalakítási 
kísérlete során valamennyi magyarországi politikai erő összefogására a világosan 
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felismert külső veszély lát tán ugyancsak az ország megvédésének érdekében töreke
dett . Másképpen megfogalmazva: a belpolitikai elválasztó momentumokon túllépve, 
a pártpolitikai harcot felfüggesztve, megkísérelte volna a legszélesebb korú nemzeti 
összefogás megteremtését az elsődlegesnek tekintett , kívülről fenyegető veszély 
elhárítására, ha erre a történelmi körülmények időt engedtek volna számára. Ebben 
a vonatkozásban a további kutatások bizonyára árnyaltabbá tehetik a magyar 
történészeknek Hadik kormányalakítási kísérletéről alkotott eddigi sommás, bár 
korántsem egybecsengő ítéletét. 

Ugyancsak figyelemre méltó új momentum az, hogy a táviratra felvezetett egy
kori megjegyzés szerint választáviratában IV. Károly elfogadta Hadik okfejtését 
és programtervezetét. Ezek szerint a kormányalakítási tárgyalások eleve a katonai 
függetlenség jegyében és a politikai függetlenség reményében indulhattak meg, a 
miniszteri tárcát vállalók tehát ugyanúgy a független magyar állani szolgálatára 
vállalkoztak, mint a függetlenséget társadalmi reformokkal egybekötő és nem tár
gyalások, reformok útján, hanem forradalom révén megvalósítani szándékozó, a 
Hadik-kísérlettől minden megkeresés ellenére következetesen távolmaradók. 

Befejezésül ugyancsak ér. Peter Brouceh jóvoltából arra is felhívjuk a haza
kutatók figyelmét, hogy az osztrák Kriegsarchiv MKSM-69-27/9 ex 1918 jelű irat
együttesében további fontos magyar vonatkozású iratok is vannak, elsődlegesen a 
Károlvi-korniánv fegyverletételével és fegyverszüneti tárgyalásaival kapcsolatosan 
(488—503. foliö)". 



— 752 



— 753 — 



754 — 



— 755 — 



— 766 — 



— 757 — 



— 7Ö8 — 



759 — 



SZÖVEGKRITIKAI J E G Y Z E T E K A FORRÁSHOZ 

I. lap 
A távirat fejezete Werkmann közzétételéből hiányzik. 

1. sor 6. szava A vessző hiányzik a publikált változatban. 
2. sor 7. szava Újólag hiányzik a vessző Werk m annál, fj 
7. sor 7. szava Werkmann itt vessző helyett a logikusabb pontot hasz

nálta, és új mondattal folytatta. 
9. sor 1. szava Az itt hiányzó vessző a publikált változatban kitéve. 

I I . sor 5. szava E rövidítés helvett Werkmann feloldva Armeeoberkomman-
do-t írt. 

2. lap 

2. sor 4. szava A régies mássalhangzókéttőzésl mellőzve a publikált válto
zatban: gesamte. 

2. sor 6. szava E'Jrövidítést Werkmann ugyancsak feloldotta: militärische. 
5. sor 1. szava A publikált változatban újólag: Qeeamtstandeê. 
6. sor 4. szava Werkmann a régies változat helyett itt slawische-s-AÓSiiakot 

használt, a A^esszőt viszont indokolatlanul mellőzte. 
10. sor 6—7—8. szava I t t a konkrét utalású nyelvi kifejezéstől eltérően Werkniann 

az általánosít óbb formát használta: trotz großer. 
17. sor 6. szava Werkmann itt az osztrákra alak helyett az irodalmi német 

h i erbe i-formái alkalmazl a. 

». lap 

í. sor 4—5. szava A publikációban feloldva a rövidítés: Siidwestfroni. 
4. sor 3. szava Werkmann-nál az Ausztriában szokásos változat helyett a 

német nyelvhelyesség szempontjából jobb siebenbürgis chen 
változat szerepel. 

5. sor 1. szava A publikációbal] a korabeli katonai rövidítés feloldva: 
Bataillone. 

5. sor 4—5. szava Ugyanígy e rövidítés helyett Werkmann-nál: Kavallerie
division. 

8. sor 2. szava Werkmann-nál újólag: hierbei. 
10. sor 2. szava A régies írásmód helyett a már ekkor szokásosabb szóalak 

a publikációban: abgingen. 
12. sor 1. szava Az itt hiányzó írásjel (vessző, vagy még inkább kettőspont) 

a publikált változatban vesszőként kitéve. 
19. sor 1. szava A szövegösszefüggésben értelmet Jen eredetileg szereplő 

Überstände kézzel javítva. 

4. lap 

1. sor 6. szava Az itt hiányzó vesszőt Werkmann kitette. 
5. sor 3—7. szava A rövidítés helyes feloldása: königlich ungarischer Landes

verteidigungsminister helyett Werkmann erősen pontatla
nul a k. ung. Honvedminister kifejezést helyettesítette be. 

6. sor 5—6. szava A publikációban megváltoztatva: 1. 17. 
11. sor 4. szava Werkmann-nál következetesen: gesamte. 
14. sor 3. szava A kapkodó másolás miat t i t t Werkmann-nál Landesvertei

digungsministerium szerepel. 
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15. sor 2. szava 

18. sor 5. szava 

19. sor 4—5. szava 

Hasonlóképpen pontatlanul Werkmann-nál ehelyett : Kriegs
ministerium áll. 
A rövidítés a publikált változatban feloldva: ungarischen: 
az eredetiben a rövidítés utáni pont hiányzik. 
Werkmann-nál megváltoztatva: 1. 12. 

5. lap 

1. sor 3. szava 

1. sor 4. szava 
7. sor 8. szava 
8. sor 4. szava 

10. sor 2—4. szava 

11. sor 3. szava 

13. sor 1. szava 
14. sor 1. szava 

21. sor 6. szava 

Hadik nagyon világos rövidítését Werkmann megváltoz
t a t t a : k. Ez azonban nemcsak kaiserlich, hanem königlich 
értelemben is feloldható lenne, így félreérthető. 
A publikációban a vessző hiányzik. 
Werkmann-nál feloldva: ungarischen. 
Az eredetileg a folyamatra utaló kifejezéstől eltérően Werk
mann tévesen az eredményt jelentő Beschlüssen kifejezést 
használta. 
A rendkívül nyomatékos ,,sofort und alle" pontatlanságból 
Werkmann-nál a jóval halványabb sofort alle változatra 
módosult. 
A rövidítés a publikált változatban ismét feloldva: Armee
oberkommando . 
Pont helyett Werkmann i t t vesszőt használt. 
Az egyértelmű rövidítés helyett a félreérthető /.'-alakot 
használta Werkmann. Vő.: az 5. lap 1. sor 3. szavával! 
Az itt hiányzó vessző a publikált változatban szerepel. 

6. lap 

2. sor 3. szava 
2. sor 5. szava 
4. sor 3. szava 
6. sor 1. szava 
6. sor 3. szava 

7. sor 2. szava 
10. sor 2. szava 
13. sor 1. szava 

14. sor 1. szava 
14. sor 3. szava 
15. sor 1. szava 
15. sor 4. szava 
18. sor 5—7. szava 

19. sor 1. szava 
19. sor 3. szava 

Werkmann-nál újólag pontatlanul és félreérthetően : k. 
A publikált változatban tévesen: Kriegsministeriums. 
A seins alak betűtévesztés eredménye. 
Werkmann-nál újólag: k. 
A publikált változatban a tévedéshez következetesen ra
gaszkodva : Kriegsministerium. 
A Zwischenswtellen alak betűtévesztés eredménye. 
Werkmann-nál feloldva: Armeeoberkommando. 
A publikált változatban téves olvasattal: Zentraltransport-
ahteilung. 
Werkmann-nál németesítve : usw. 
Werkmann-nál újólag: k. 
Az itt hiányzó vessző a publikált változatban kitéve. 
Werkmann-nál a pontosabb an deren -szóalak szerepel. 
E pontos rövidítés helyett Werkmann-nál a szokásos, de 
pontat lan k. u. k. 
A publikált szövegben újólag: usw. 
Az itt hiánvzó vessző Werkmann-nál kitéve. 

7. lap 

1. sor 3. szava 
4. sor 4. szava 
4. sor 7. szava 

10. sor 4. szava 

Werkmann-nál ismételten: k. 
E szó után a vessző téves. 
A vessző használata itt is téves! 
A nyelvtani tévedést jelentő betűhiba Werkmann-nál javít
va: dem. 
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10. sov (i. szava A régies rövidítés Werkmann-nál feloldva: Eurer. 
11. sor 7. szava Werkmann-nál újólag következetesen: gesamter. 
13. sor 3. szava A régies szóalak helyett a publikált szövegben: Stellvertreter. 
18. sor 2. szava Werkmann-nál a régies rövidítés újólag feloldva: Eure. 
10. sor 3. szava Werkmann-nál hiányzik a vessző. 

8. lap 

7. sor Ü. szava 
7. sor 4—11. szava 

A publikált változatban nem szerepel a keresztnév. 
A távirat feladásának helye és kelte ugyancsak hiányzik a 
Werkmann által közzétett változatban. 


