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MÉSZÁROS LÁZÁR IFJÚSÁGA ÉS SZOLGÁLATA A 7. HUSZÁREZREDBEN 
1796-1837 

Mészáros Lázár tevékenysége és történelmi szerepe leegyszerűsítve és a valóságnál 
negatívabban rögződött az irodalomban, a tudományban, a nemzet emlékezetében 
és a mai köztudatban. 

A vitatható történeti arckép megrajzolásában, kialakításában néhány erősen ható 
körülmény és tényező játszott közre. így többek között az 1849 februári hírhedt 
„kravátli ügy", a Mészáros Lázár és Petőfi Sándor közötti éles vita az egyenruha 
nyakravaló nélküli viseletéről, amelynek befejező csattanója volt a költő „Nyakra
való" című, hadügyminiszter-ellenes gúnyversének megjelentetése a Marczius Tizen
ötödike 1849. február 20-i számában. Vagy Görgey Artúr álláspontja, aki úgy festette 
le 1849. március 9-én, hogy: „A hadügyminiszter a múltnak szoborképe, képtelen 
helyesen fogni fel a jelent, avagy csak hinni is benne."1 Az ehhez hasonló kortársi 
túlzásokhoz és félreértésekhez maga Mészáros is hozzájárult, mivel beszédeiben, 
írásaiban maró öngúnyban nem szűkölködve kicsinyli le saját képességeit és marasz
talja el katonai szerepét. 

Az alapkutatás hiánya, a tények pontatlan közlése és az elfogult megközelítési 
módok következtében a történeti, hadtörténeti, irodalomtörténeti művek, kéziköny
vek és lexikonok felszínes, egyoldalú képet alakítottak ki Mészáros Lázár munkássá
gáról, különösen az 1848—49-es polgári forradalomban és szabadságharcban betöl
tött szerepéről. Ez az adataiban pontatlan és ítéleteiben túlzó örökség makacsul 
tartja magát még a legújabb munkákban is. 

Az utókor elsősorban az ilyen jellemzések alapján ítélte meg Mészáros Lázár szere
pét, hadügyi és hadtudományi tevékenységét és helyezte el személyiségét XIX. szá
zadi történelmünkben. Ezt a negatív, lekezelő és szinte mosolyra fakasztó konzerva
tív ábrázolást erősíti számos közelmúltban megjelent munka, amelyekben odavetett 
jelzőkkel, félmondatokkal úgy mutatják be Mészáros Lázárt, mint „huszártiszti 
egyenruhát viselő jámbor selyemhernyótenyésztőt",2 akinek „hadvezetői képességei 
egy huszártrombitáséval lehettek azonosak."3 Első honvédelmi miniszterünk nézetei
ben látnunk kell „teljes eszmei zavarosságát"4 és a „polgári átalakulás ügye iránti 
odaadása legalábbis kétes voltát".5 „Mint hadügyminiszter sokáig a Habsburgokkal 
szembeni lojalitás fenntartására törekedett, ... Ez, valamint az osztrák hadsereg 

1 Görgey István: 1848 és 1849-ből. I I . k. Budapest, 1885. 1—2. o. 
2 Spira György: Széchenyi a negyvennyolcas forradalomban. Budapest, 1979. 162. o. 
3 Dimes András: Petőfi a szabadságharcban. Budapest, 1958. 107. o. 
4 Dienes András: Az utolsó év. Petőfi és a szabadságharc. Budapest, 1962. 127. o. 
5 Magyarország története. 1848—1849. 6/1. k. Budapest, 1979.106. o. 
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embertelen szabályainak a honvédségbe való átültetésére tett kísérletei és a külsősé
gekhez való ragaszkodása népszerűtlenné tették."6 

Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy az elmúlt évtizedben az olvasó találkozha
tott az ellenkező véglettel is, amikor Mészárost, szerepét túlértékelve, úgy ábrázol
ták mint ,,a honvéd hadsereg megszervezőjét"7 vagy mint „zseniális hadügy
minisztert."8 

Ezekkel a tarthatatlan értékelésekkel szembesíteni kell a tényeket, a történelmi 
valóságot, Mészáros Lázár életének és munkásságának alapkutatásra támaszkodó, 
eddig még hiányzó tudományos feldolgozását. Nem kis feladat a félreértések és tor
zítások ködének eloszlatása, mivel szinte teljesen fehér foltnak számít ifjúságának és 
1813. augusztus 1-től 1848 májusáig tartó es. kir. hadseregbeli szolgálatának törté
nete. Alig ismert, hogy tiszti pályafutása alatt hogyan fejlődött gondolkodásmódja, 
világnézete és milyen eszmei, politikai és társadalmi indítékok hatására vált — saját 
szavai szerint is: „én fourierista lévén"9 — az utópista szocialista tanok hívévé. 
Csak részben ismert, hogy milyen nézeteket vallott a háborúról, a hadseregről és a 
hadtudományról. Tisztázatlan az is, mi késztette arra, hogy a hadtudomány mellett 
tudósi elmélyültséggel foglalkozzon kora természet- és társadalomtudományaival. 
Nem támaszkodik alapkutatásra, felületes és esetleges 1848—49-es politikai és kato
nai szerepének értékelése. Nincs tudományosan feltárva és bemutatva életének 
utolsó, emigrációs időszaka sem. 

Az elmúlt évtizedben indult el a történetírásban az a folyamat, amelynek alapján 
megkezdődött Mészáros Lázár honvéd altábornagynak, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjának, az 1848—49-es polgári forradalom és szabadságharc 
vezető katonai személyiségének reálisabb megrajzolása, történelmi szerepének objek
tívabb értékelése, a torzítások és a pontatlanságok eloszlatása. Történelmünk első 
felelős magyar kormányának honvédelmi minisztere, az első „hadügyér" életének 
története egyre világosabban bontakozik ki előttünk. Ezt a történelmi valóságot fel
táró tudományos folyamatot törekedtem szolgálni kutatásaim részeredményeinek köz
readásával, Mészáros Lázár „A katonaságról" című, 1845-ben írt akadémiai levelező 
tagi székfoglalójának sajtó alá rendezésével és kiadásával,10 „Adalékok Mészáros 
Lázár tudományos munkásságához és katonai portréjához"11 című tanulmányom 
és más cikkeim publikálásával.12 

Mészáros Lázár 1796 és 1858 közötti élete és tevékenysége három jól elkülöníthető 
fő időszakra oszlott : az első 1796-tól 1848-ig átfogta az ifjúságát, katonai pályafutá
sát a es. kir. hadseregben és tudományos tevékenységét, útját az első felelős magyar 
kormányba; a második 1848. május 23-tól 1849. augusztus 14-ig tartott, amikor 
a polgári forradalom és szabadságharc alatt honvédelmi miniszterként irányítja a 

6 Űj Magyar Lexikon. 4. k. K—Mé. Budapest, 1901. 011. o. Szinte szó szerint veszi át ezt az értékelést a Magyar 
Irodalmi Lexikon. Második kötet, L—R. Budapest, 1905. 220. o. és a Magyar Életrajzi Lexikon. Második kötet, 
L—Z. Budapest, 1969. 197. o. (Mészáros Lázár címszavak) 

7 L. részletesen Nemeskürty István: Mászáros Lázár akadémiai székfoglaló előadása, 1845. Hadtörténelmi Közle
mények (a továbbiakban — HK), 1977. 4. 601—610. o. és uő: Kik érted haltak, szent világszabadság. A negyven
nyolcas honvéd hadsereg katonaforradalmárai. Budapest, 1977. 

8 Tímár György: A nyakravalós tábornok levelei. Élet és Irodalom, 1978. december 2. sz. 
9 Mészáros Lázár 1849—1850. naplója. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár (a továbbiakban — OSZK Kt.). 

Oct. Hung. 377. 14. o. A könyvtár a naplót 1886. december 20-án 50 forintért vette meg Egressy Vince nyugállo
mányú honvéd századostól. Közel száz esztendeje az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában őrzik ezt a ku
tatás által eddig nem használt naplót, melynek hitelességéhez nem fér kétség, mivel már 1871. április 14-én: „Szat-
már megye polgári törvényszéke részéről a szakértői véleményezés alapján hivatalos hitelességgel igazoltatik mi
ként jelen zöldvászon borítékba kötött 174 8-adrét lapon vezetett kézirat Mészáros Lázár volt első független ma
gyar hadügyminiszter saját kezű Írása." A belső borítón található idézett szöveget Szatmár vármegye polgári tör
vényszékének elnökhelyettese és aljegyzője aláírásával és a törvényszék pecsétjével hitelesítette. 

10 L. Mészáros Lázár: A katonaságról. A Magyar Tudós Társaság levelező tagi székfoglaló értekezése 1845. Buda
pest, 1979. 92 o. 

11 HK, 1979. 4. sz. 623—639. 0. 
12 L. Az első hadügyér. Igaz Sző, 1979. 4. sz. 20—21. o., 5. sz. 26—27. o.; Ki volt Mészáros Lázár? Néphadsereg, 

1980. 39. sz. 6—7. o. ; Ilyen hadügyér kellett nekünk. Néphadsereg, 1983. 47. sz. 11. o.; Az első hadügyér. Mészáros 
Lázár. Élet és tudomány, 1984. 39. sz. 1224—1225. o. 
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hadügyet, majd a katonai nevelőintézetek főfelügyelőjeként tevékenykedik és végül 
mint a nemzet hadseregeinek fővezére (néhány napig vezérkari főnöke) működik; 
a harmadik 1849. augusztus 14-től 1858. november 16-ig felöleli emigrációs életét 
és tevékenységét. 

Jelen írásom két részre tagolódik. Az elsőben családi körülményeit, ifjúságát és 
a katonai pályára lépés indítékait követem nyomon 1796. február 20-ától 1813. 
augusztus l-ig, és igyekszem a még nem ismert, vagy ellentmondásosan ismertetett 
események részleteit megvilágítani, valamint azokat a fejleményeket és körülmé
nyeket bemutatni, amelyek Mészárosnál a katonai pálya mellett való döntéshez 
vezettek. A másodikban Mészáros Lázár es. kir. hadseregbeli főtiszti pályafutását 
taglalom 1813. augusztus 1-től 1837. március 17-ig, és arra is kísérletet teszek, hogy 
rekonstruáljam 1813—1816 közötti velites főhadnagyi (szakaszparancsnoki) szolgá
latát a 7. huszárezredben, részvételét az 1814. és 1815. évi francia és olasz hadjárat
ban, az 1816—1837 közötti szakaszparancsnoki, századparancsnok-helyettesi és szá
zadparancsnoki tevékenységét, valamint kezdeti irodalmi munkásságát. 

Családi körülményei, 
gyermek- és diákkora, katonai pályára lépésének indítékai 

Napóleon győztes itáliai hadjáratának esztendejében, 1796. február 20-án szüle
tett Mészáros Lázár a Bács megyei Baján és másnap, február 21-én keresztelte meg 
a Belvárosi templomban Ranics István apátplébános.13 A késői fiúgyermek anyja, 
a 40 éves Piukovics Katalin, tekintélyes család leánya,14 apja, a 64 éves Mészáros 
János, középbirtokos és megyei tisztviselő volt.15 Mészáros Lázár leírása szerint 
,,apám tekintetes táblabíró volt, ezenkívül szabadkai polgár, bajai nemes honora-
tior, Grassalkovics birtokában élt, de nemesi kiváltságos telken uralkodott s kor
mányzott, e mellett pacséri compossessor, tarankúti pusztabirtokos."16 

Az egyszerű parasztcsaládból származó apa igen érdekes körülmények között küz
dötte ki e magas társadalmi rangját. Mészáros Lázár leírása szerint a „becsületes 
pór családbeli suhancot" átlagon felüli értelmi képességei és emberi tulajdonságai 
„rendelt állapotán felül emelkedni készítették."17 A XVIII. század közepe táján még 
Fekete János néven szereplő apa „tarisznyát akasztván nyakára — bár nem volt 
baranyai ember — és ha igaz, Mészáros Jánossal — ki mint cs. kir. altábornagy és 
báró holt meg —kit szinte hasonló állapotúnak mondott a krónika —, mint jó lelkü
letű szegénylegények hagyták el a Csalóközt szerencsét a világban keresendők."18 

A két fiatalember útja azonban hamar különvált. Mészáros János (1737—1801) 

13 Baja-Belváros plébánia. Kereszteltek 1780—1799. I I I . kötet. 566. o. 60. folyószám. Banics István bodrog
monostori apát 1793—1798 között volt a bajai belvárosi templom plébánosa. L. Rajcsányi Jakab: Baja. Budapest, 
1934. 229. o. 

14 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. (A továbbiakban: NI) IX. k. Pest, 
1858. 303. o. „Piukovics család (ó-morovicziai). Bács Bodrog vármegyei nemes család. Nemességét Piukovics János 
nyerte 1741. octob. 28-án M.-Terézia királyasszony tói." 

15 Mészáros Lázár 1853-ban az Angliához tartozó Jersey szigetén kezdte el írni „Egy emberi élet töredékei" 
című, befejezetlenül maradt életrajzát. 1853 augusztusában, Amerikába utazása miatt, abbahagyta az írást és csak 
1854 júniusában kezdte el újra az amerikai New Jerseyben, majd 1856 januárjában folytatta Flushingban. Az élet
rajzból addig két fejezet készült el, és különösen az első fejezet van teli érdekes részletekkel, humoros életképekkei, 
családi jelenetekkel, valamint világnézetét bemutató eszmei u tatásokkal és gondolatokkal. Aztán Mészáros szavaival : 
„Aludt az irat egész 1858. március l-ig midőn Európába készülve újra elővettem s átolvastam, s az olvasás után 
tapasztaltam, hogy az első füzet szeszélye, nem hogy nem találtatik a 2-dik füzetben, sőt igen unalmasnak mutat
kozik, s végre mivel lehetetlennek látom azt mit vesztettem helyrehozni, s jó humorral körösztül spékelni a közön
séges életet, eltökéltem félbe hagyni, s így áldást vetvén reá eltemetem örökre." (68. o.) A 35 fólió (70 oldal) terjedel
mű kéziratot az OSZK Kt. Fol. Hung. 1377. szám alatt őrzi. A kéziratot — bár igen értékes részleteket kihagyva 
—• a múlt század második felében kiadták „Mészáros Lázár életirata" címmel. L. Mészáros Lázár külföldi leve
lei és életirata (a továbbiakban: Mészáros Lázár életirata) Második rész 1—54. o. Közrebocsátja Szokoly Viktor. 
Pest, 1867. A tanulmányomban az eredeti kéziratot használtam és idéztem. (A továbbiakban — Mészáros: Egy 
emberi élet töredékei.) 7. o. 

16 Uo. 39. o.; compossessor: közbirtokos. 
17 üo. 1. o. 
18 Uo. 
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felcsapott huszárnak, részt vett a hétéves háborúban és szépen haladt előre a katonai 
pályán. 1759-ben léptették elő hadnaggyá, 1778-ban alezredessé, 1784-ben ezredessé 
és az 1. huszárezred parancsnokává, 1789-ben tábornok, 1794-ben kitüntették a 
Mária Terézia Rend lovagkeresztjével, megkapta a bárói címet és előléptették al
tábornaggyá.19 

Fekete János a tanulást választotta és szolgadiákként Pozsonyban, vagy Szombat
helyen végezte el a közhivatalnoki pályához szükséges iskolákat. „Haladott is Fekete 
János, mert a szerzett tudományait hasznára tudta fordítani."20 A hivatalnoki rang
létrán II. József uralkodása alatt kezdett emelkedni. ,,Jó tacticája volt, és hogy jól 
tudott manouverezni ki világlik abból, hogy Bács és Bodrogh egyesült megyék hiva
talnoka lőn, kiküldve a megyétől mint élelmi s szállítóbiztos a török háborúban részt
vett, vagyonában gyarapodott, Leopold király alatt nemes ember lett, a megyében 
táblabíró és pénztárnok." Érdemei ellenére a vármegye urai ,,az új nemes pénztárno
kot és táblabírót, hogy meg ne feledkezzék szegény eredetéről piscerlistának is nevez
ték." 

Szerbül a „piszlicsár" szó semmitmondó, jelentéktelen értelmű és ez a jelző jól 
érzékelteti, hogy a megye nemessége nehezen fogadta be Fekete Jánost, aki mindent 
megtett annak érdekében, hogy elfeledtesse alacsony származását, beilleszkedjen a 
nemességbe és helyzetét megszilárdítsa. II. Lipót 1790-es, nemesi címet adományozó 
királyi okiratában már Gáhy vezetéknévvel szerepel és második vezetékneveként a 
hírnevet szerzett ifjúkori barát iránti tiszteletből pedig a Mészáros.21 Mészáros Jánost 
a geneológiai szakirodalomban is Gáhy alias (másképp) Mészáros,22 vagy Mészáros 
alias Gáhy-ként szerepeltetik.23 

A nemesi cím és a nemesi címer használata Mészáros János örököseire és mindkét 
nembeli leszármazottaira is kiterjedt. Az adománylevél felsorolja, hogy az kiterjedt 
első feleségétől, Hunt Franciskától származó Dánielre és Erzsébetre, a második fele
ségétől, Piukovics Katalintól származó fiaira, Sándorra, Antalra, Ferencre és lányára 
Sibilre és ezeknek jövőbeni mindkét nembeli törvényes leszármazottaira. 

Mészáros János azt is kijárta, hogy szolgálatai fejében királyi birtokadományban 
részesüljön. „Mészáros Jánost, Bács megye pénztárnokát, I. Ferenc császár és magyar 
király az utolsó alkalommal viselt török háború idejebeli hadi pénztár hív kezeléséért 
fiágbani örökösödési joggal Bács megyében fekvő Pacsér helységben 1/12 birtokrész-
szel legkegyelmesebben megadományozván..."24 

Mészáros Jánost nemességének megerősítése irányította házasságaiban is. Először 
Hunt Franciska bárónőt vette feleségül, akitől hat gyermeke született, de csak Erzsé
bet és Dániel maradt életben. Első felesége halála után vette el Piukovics Katalint ; 
az ő révén rokonságba került a megye tehetős nemes bunyevác, sváb és tót családjai
val. Sógoraival, Kliegllel és Adamoviccsal közösen fogott sertéskereskedésbe, amely-

19 L. részletesebben Szoboszlói báró Mészáros János altábornagy feljegyzései a hétéves háborúról. HK, 1942. 
90—120. o. 

20 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 2. o. 
21 A Bajai Türr István Múzeum Adattára (a továbbiakban — BTIM At.) Mészáros Jánosnak nemesi címet ado

mányozó királyi okirat: 1790. Armalis pro Joannes Mészáros alias Gáhy. Num. 1689G. An 1790. 721—725. Fotó
másolat. Mészáros család iratai. 508—74/b. sz. 

22 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IV. k. Pest, 1858. 308—309. o.: 
,,Gáhy család (Máskép Mészáros). Gáhy máskép Mészáros János 1790-ben nyert czímeres levelet. Czímere a vért 
vörös udvarában zöld téren bátra vetett fővel két szemközt álló ezüst oroszlán, első jobb lábaikkal zöld borostyán-
koszorút tartanak. A vért fölötti sisak koronájából szintén ezüst oroszlán emelkedik, melynek derekára koronás 
kígyó van tekerődzve. Foszladék mindkét oldalról ezüst-vörös." llléssy János—Peükó Béla: A királyi könyvek. 
Jegyzéke a bennük foglalt nemesség czím, czímer, előnév és honosság adományozásoknak 1527—1807. Budapest, 
1895. 70. o.: „Gáhy alias Mészáros 1. ezt. 1791. LV. 721." A két szerző megjegyzi: ,,A két vagy több nevű család 
neveinél az eredetiben használt alias vagy aliter (— másképp) szócskát rendszerint megtartottuk, a ragadvány 
nevet pedig abusive (— ferdítve, hibásan) szócskával különböztettük meg a helyes (recte) névtől." (8. o.) Ezenkívül 
közlik még, hogy a szövegben a római szám a királyi könyv kötetét, az arab szám a lapszámot jelenti. 

23 Kempelen Béla: Magyar nemesi családok. VII. k. Budapest, 1913. 109. o. „Mészáros (alias Gáhy). — Czímeres 
levelet 1791. jan. 3. M. János és gyermekei kapták. (LR. LV—721.) — V. ö. NI. IV. 308—9.; Siebm. 180." 

24 BTIM At. Mészáros Antal 1867. június 30-i kérvénye a királyi magyar minisztériumhoz. Eredeti, magyar 
nyelvű. Mészáros család iratai, 1017/1. sz. 
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A Gáhy Mészáros család címere 

nek segítségével elnyerte a szabadkai polgárjogot és a tarankúti pusztát.25 Második 
feleségétől is sok gyermeke született, de csak négyen — Antal, Sibill, Monika, Lázár 
— maradtak életben.26 

Az élő gyermekek közül a szülők által Lázinak becézett Lázár volt a legfiatalabb, 
akivel, az anya betegsége miatt, a legtöbbet Orsolya nevű sváb szoptatódajkája és Er
zsébet nővére foglalkozott. „Három évet tettek ki a percek és órák, midőn a kisded 
azon időszakra lépett át amikor benyomásokról, a kül és körülöttei világ hatásairól 
emlékezni kezdett. Mily élesek lehettek ezen első benyomások vagy behatások, hogy 
57 év után midőn ezeket írom, azokról világosan emlékezni tudok."27 — jegyzi meg 
Mészáros Lázár. 

Az apának, aki kemény szigorral nevelte hat gyermekét, különösen a kártya volt a 
szenvedélye. A téli estéken „örömest összeszedte kisebb-nagyobb gyermekeit s mint 
gyakorlati bölcsész, azokat az egyszerű játékról vezette az összetettre s hogy az esté-

25 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 4. o. 
26 üo. 13. o. 

[27 Uo. 20—21. o. 
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lyek a tanítás miatt számára unalmasakká ne váljanak, kisebb szülöttjeit a nagyob
bak által oktatta, Bell-Lancaster rendszerét követve, s így midőn a kis Lázi a három 
évet túlhaladta, értelmi fokozata szerint egynémely játékban ő is részt vett ... ezek 
voltak úgyszólván — nem anyatejjel mint inkább atyai leczkézéssel beszívott első 
társas önismeretei. Ezen ismeretek később szaporodtak, mert a játék mint az étvágy 
a játékközben nőtt s a kis Lázi e téren később igen széles tapasztalást szerzett magá
nak."28 

A négy éves koráig történt események közül három esetre emlékszik vissza Mészáros 
Lázár, amikor apja megverte. Egy alkalommal szeleburdisága közben meglökte édes
anyját, aki a kezében lévő csésze forró teát a vállára öntötte. A kis Lázár keserves 
sírásra fakadt, de az atya, látván hogy ő idézte elő a bajt, nadrágszíjjal elverte. A má
sik esetben figyelmeztetés ellenére ingerkedett apja Táltos nevű hátaslovával, erre 
az állat a kisgyermeket fogai közé kapta és kidobta az istállóból. A harmadik esetben 
apja arra kérte, hogy tegyen pipájára parazsat, és ő, ahelyett hogy a pipaszárt kézbe 
fogva vitte volna vissza, a szájába vette. A kertajtóban azonban megbotlott és esés 
közben a pipaszár szopókája átszúrta a nyelvét.29 Mészáros Lázár megjegyzi : az ennek 
nyomán keletkezett „seb után ott maradt domborodott helynek: köszönhetem, hogy 
sem ékesen, sem jól, sem hasznosan nem pereg nyelvem,... hogy egyeten nyelvet sem 
beszélek jól, szabályosan, sőt kerékbe töröm azokat, noha többeket értek."30 

A felsorolt eseteken kívül kisgyermekkorából másra nem emlékszik Mészáros Lázár, 
illetve még csak arra, hogy „apám ezután ritkábban járt a kertbe, sokat feküdt — 
miként anyám is — nappal is az ágyban".31 Mészáros János betegsége hamar válsá
gosra fordult és 1800. április 15-én meghalt. Ekkor lépett legkisebb fia, Lázár, az 5. 
életévébe.32 

Az apa 1798. szeptember 24-én Baján kelt végrendeletében felsorolja ingó és ingat
lan vagyonát. így többek közt: „Baján a város kaszállóján egy kert", „a Kálvária 
háta megett két házhely", „ugyanottan egy kaszálló rét" és még egy „a Pék-malom 
mellett", valamint „Patséri helységnek 12-dik része". Ehhez jön „Szabadkán, azaz 
ami Mária Teréziapolis határában találtatik, úgy mint a város calcaturáján két fellől 
27 hold föld, nemkülömben Tarankuton 543 hold föld rajta lévő épületekkel, szarvas
marhákkal, juhokkal, lovakkal és sörtésekkel edgyütt".33 

Végrendeletében úgy rendelkezik, hogy „jószágom hat felé osztassék", azaz felesé
ge, Dániel, Antal, Sibil, Monika és Lázár között, mivel legidősebb leánya, Erzsébet, 
férjhez menetelekor a jussát megkapta. A királyi adománybirtokot, vagyis Pacsér hely
ség 12-ed részét viszont csak a fiág, azaz Dániel, Antal és Lázár örökli. 

A családtagok között felosztja személyes használati tárgyait is. A legidősebb fiára, 
Dánielre hagyta puskáját és könyveit, a középsőre, Antalra két kardját, a legkisebbre, 
Lázárra, ahogy az apa írta : „Lázi fiamé aranyos gombos pálczám legyen". Tekintélyes 
és tartalmas könyvtárával kapcsolatban kikötötte, hogy „könyveim és írásaim midőn 
Dani fiam a törvényes időt elérni fogja, az is gondviselése alatt legyen oly kötelesség
gel, hogy ha azokból többi fiam vagy leányaim olvasásra kívánnak, ő tartozzon ki
adni".3* 

Az apa halála után, mivel az anya is betegeskedett, a kis Lázár Katymárra került 
nagybátyához, Piukovies János helybeli plébánoshoz. Ott nevelésével Vertelics káplán 
foglalkozott, aki hatásos módon bontotta ki a kisfiú nyiladozó értelmi képességeit, 

28 Uo. 36. o. 
29 üo . 37—41. o. 
30 Uo. 39. o. 
31 Uo. 41. o. 
32 Baja-Belváros plébánia. Meghaltak 1794—1810. IV. k. 190. o. 95. folyószám. 
33 Bács-Kiskun megyei Levéltár (a továbbiakban — BKmL). XII I . 9. Mészáros család iratai. 4. A Mészáros 

családra vonatkozó vagyonjogi iratok 1790—1862. Mészáros János 1798. szeptember 24-i végrendelete. Eredeti 
magyar nyelvű. 1—7. fólió. 

34 Uo. 
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úgy hogy Mészáros Lázár szerint is „alig múltam négy éves s már tudtam írni, olvas
ni". És abban is szerencsés gyermek volt, hogy ,,a káplán sok történetkét, eseményt 
s mulatattó apróságot tudott előadni".35 így „a kis Lázi a magyar történelem előbb
kelő szereplőivel és eseményeivel annyira ismeretes lőn, hogy a káplán neveltjét és 
kedvencét valami csoda kisfiúnak tartották."36 Négy és fél éves korában megtanult 
ministrálni is. Nagybátyja közben meghalt és ezért 1801 elején visszakerült Bajára, 
ahonnét nemsokára, beteg édesanyjával, aki a budai fürdőkben gyógyíttatta magát, 
felkerült Pestre, ahol két nagynénje Bóbics Sibilla és Rozália nevelte tovább. I t t kez
dett el iskolába járni, de egy év után ismét visszakerült Bajára egy másik nagynénjé-
hez, Adamovics Antal feleségéhez, Erzsébethez, mivel anyja ebben az időben már 
súlyos beteg volt. 

Özvegy Mészárosné, Piukovics Katalin 1801. október 11-én elkészítette végrende
letét, melyben leszögezi, hogy Dániel fiát — mivel közeleg nagykorúsága — 1800 de
cemberében kielégítette, jussát kiadta. Elrendelte, hogy a tarankúti pusztát adják 
árendába és annak, valamint „a patseri jószágnak jövedelmeibül a gyermekeknek a 
szükséges nevelések adattassék meg." Ha pedig Dániel fia eléri a 24. életévét „akkor 
a patseri jószágbul kivévén a maga részét, a hátra levő két rátákbul az Én gyerme
keim mindenkori költségekhez képest való költséggel neveltessenek"". Kiköti még, 
hogy fizessék ki „legalább Lázár fiamnak azon hatszáz azaz 600 forintokat, melyeket 
én a férjem halála után a bajai házba beépítettem."37 

Baján Mészáros Lázárt beíratták a Szent Ferenc-rendi szerzetesek kolostorában 
működő latin iskolába és „az ájtatos szent Ferenc-rendbeli szerzetesek nem annyira 
nevelték, mint inkább itt ütlegelték bele a tudományt... Rossz tanuló volt, de a ki
kérdezés napján mégis mindig tudta a leckéjét."38 A bajai év után két évig tanulmá
nyait Szabadkán folytatta, ahol egy rokoncsaládnál lakott. Ebben az időben, emléke
zik vissza Mészáros, „jutott kezembe »Benyovszky gróf és Rontó Pál« története, s 
hogy ezen történet verseit gyakran kellett könyv nélkül elmondanom, hogy Gvadányi 
nevét sohasem felejtem el s hogy »Rontó Pált« még később is nagy érdekeltséggel 
olvastam."39 

A gyermek Mészáros vándorlása azonban tovább tartott és az új tanévet (1807) már 
Pesten kezdi el, ahol Antal bátya felügyeletével — aki a királyi jogi akadémiára jár — 
tovább folytatja tanulmányait a piaristáknál. „Az úgynevezett poézist, vagyis az 
ötödik diák iskolát Grosser tanította, derék, művelt pap, aki tanítványait illő ember
séggel vezette. Hogy ne vendékeibe többet, okosabbat és hasznosabbat nem önthe-
tett, annak kevésbé volt ő az oka, mint a kormány ferde szabályzása, mely szerette a 
gyermekeket agyon cathechizáltatni s oly értelmetlen érthetetlenségekkel telerakni, 
miknek felfogásán a legnagyobb eszek is rég óta hiában törik magukat."40 

A pesti tanulóévek alatt Mészáros ismeretei tovább gazdagodtak és mint később 
megírta: „olvasmányaimat ekkor már bővítettem. Ezek Dugonits, Bárothy, Gvadányi 
és más, már elfelejtett szerzőktől eredtek, s köztük a »Peleskei nótárius«, a legfőbb 
helyet vívta ki magának, noha az »Aranyperecek« is jóakaratban részesültek. Emlék
szem még »Caszandrára«, s »Climo Miklós földalatti utazására« is. — Voltak ugyan 
még kisebbszerű olvasmányaim is, mint »Stigfrid és Brunszwick«, — »Argirus ki-

35 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 47. o. 
36 Uo. 48. a. 
37 BKmL. XIII . 9. Mészáros család iratai 4. A Mészáros családra vonatkozó vagyonjogi iratok 1790—1862. özv. 

Mészárosné Piukovits Katalin végrendelete 1801. Szt. András hava 11. Eredeti magyar nyelvű. 9—12. fólió. 
38 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 52—54., 57. o. 
39 Gvadányi József (1725—1801) költő. Életét katonáskodással töltötte, 1783-ban tábornokként vonult nyug

állományba. 1793-ban jelent meg „Bontó Pálnak, egy magyar lovas közkatonának és gróf Benyovszki Móritznak 
életek leírása" című műve. 

40 BKmL. XII I . 9. Mészáros család iratai 4. A Mészáros családra vonatkozó vagyonjogi iratok 1790—-1862. 
Mészáros Antal 1806. évi királyi jogakadémiai bizonyítványa. Eredeti, latin nyelvű. 13—14. fólió.; Mészáros: Egy 
emberi élet töredékei. 58—59., 61. o. 
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rályfi«, — a »Szép Magyalbóna«, — »A négy Hajmon-fi«, — hanem ezek a többi s ki
vált az iskolai olvasmányok tömkelegében elvesztek."41 

A pesti tanulóév befejezése egész életére emlékezetes maradt Mészáros Lázárnak 
az Antal bátyjától kapott nagy pofon miatt. Sohasem felejti el azt a pofont — írta 
1857. december 17-i, bátyához írott levelében —, „melyet Trautzelnél Pesten 1808-ban 
rám ragasztottál, midőn examen előtt a doctrina christianat nem tudtam."42 A 12 
éves Lázár a szünidőt Baján és Bajnokon Adamovicséknál töltötte, majd Pécsre ke
rült gimnáziumba „melyben meglehetős jó világi tanítók oktattak... A tanulmányok 
jó ideig rendesen folytak s ekkor még nem lehetett gyanítani, hogy azokat a keresztül 
vonuló katonaság, különösen a közkedveltségben részesült 5-dik huszárezred kitérítse 
kerékvágásukból. "43 

1809 áprilisában Ausztria megkezdte vereséggel végződő háborúját Napóleon ellen. 
1809 júniusában a János főherceg parancsnoksága alatt álló osztrák „olasz hadsereg
nek Olaszhonból ki veretése után a sebesültek Pécsett is igénybe vevék a tanoda épü
letét, úgy hogy a diákok e miatt szűk termekben, sőt gyakran nyílt tereken is exami-
náltattak s végre elbocsátattak."44 Az itáliai, majd a nyugat-magyarországi hadszín
tértől távol eső Pécsre annyi sebesült és beteg katonát szállítottak, hogy „az egész 
város nagy korházzá lőn".45 A több mint 2000 sebesült és beteg katona jobb elhelye
zése érdekében 1809. szeptember 6-án foglalták le a gimnázium épületét.46 

Mészárosra, mint ahogy visszaemlékezéséből kitűnik, ezek az események mély ha
tást gyakoroltak és úgy jellemzi magát: „Hatodik évi tanulmányomat elvégezvén, 
magamat kiképzett poétának és rhetornak tartottam, scandáltam és caesurát keres
tem mindenütt s a Catilina quo usque tandem-mel úgy akartam hatni, ahogy mondója 
sem hatott a senatusra, szóval: talpraesett deák és deákos ember voltam." Bár azt is 
megjegyzi hogy pécsi „olvasmányaim még mindig magyar nyelvű munkákra szorít
koztak", a szerb nyelvet pedig majdnem elfelejtette és németül néhány szón kívül 
semmit sem tudott. A pécsi időszak alatt a fiatal Mészáros diáktársaival együtt rend
szeresen részt vett minden csínytevésben és mulatozásban.47 

A gimnázium befejezése után ismét Bajára került Dániel bátyjához. Itt, megsza
badulva a rideg iskolai rendszer béklyóitól, elkapta az olvasási és tanulási láz. Elő
ször a bátyja birtokába került apai könyvtár köteteit vette kézbe. Mészáros János 
nagy olvasottsággal rendelkezhetett és rendkívüli érdeklődést tanúsíthatott az új tár
sadalmi eszmék iránt, ezt könyvtárának könyvei bizonyították. Mészáros Lázár vissza
emlékezése szerint apja könyvtárában megvoltak a magyar jakobinusok által olvasott 
és felhasznált művek, a II. József alatt megjelent és ,,az emberi gondolatok közzé
tételét szolgáló német nyelvű kiadványok, Richardson, Fielding, Beccaria és más 
hasonló szerzők munkái, melyek holta után Csáky szalmájaként szétröppentek 
— Azonban még hagyján ha az ilyes könyvek csodakép »Ex bibliotheca Johannia Mé
száros« felirattal kérkedtek. De mit mondjon e sorok írója, mikép egyeztesse össze a 

41 Az újkor jellegzetessége, hogy a legszélesebb rétegek olvasmányszomjának kielégítésére sorra kinyomtattá-
a Mészáros Lázár által is elolvasott munkákat, az emberiség vándorló mondakincsét, többnyire kezdetleges fogal
mazásban, mert a mese amúgy is biztosította a sikert. így keletkeztek a Mészáros által is olvasott ponyva nép
könyvek, amelyekben igazi irodalom is található volt. Mészáros ifjúkorában ennek az olcsó, kezdetleges művészi 
színvonalú irodalomnak, mint láttuk, fontos művelődéstörténeti jelentősége volt. A Mészáros által felsorolt szer
zők munkái könyvsikerek voltak, mivel a régi, dicső múlt bemutatásával táplálták a nemzeti büszkeséget a nemesi 
nacionalizmus jegyében, amely formailag részben párosult a népiességgel. Fő képviselője Gvadányi József és, 1790-
ben megjelent „Egy falusi nótáriusnak budai utazása" című műve. Dugonics András (1740—1818) író, kegyesrendi 
szerzetes a pesti egyetem matematikatanára. Legjelentősebb alkotása „Etelka, egy igen ritka magyar kisasszony" 
1788-ban jelent meg. Baróti Szabó Dávid (1739—1819) költő, jezsuita szerzetes, első irodalmi folyóiratunk, a Magyar 
Museum egyik alapítója. 1789-ben jelentette meg „A magyar huszárokhoz" című művét a magyar vitézség és virtus 
dicséretére. 

42 BKmL XIII . 9. A Mészáros család iratai 1. Mészáros Lázár 1857. december 17-i levele Mészáros Antalhoz. 
76. fólió. 

43 Mészáros: Egv emberi élet töredékei, 05. o. 
44 Uo. 66. o. 
45 Haus Mihály: Baranya földirata, statistical és történeti tekintetben. Pécs, 1845. 278—279. o 
46 Baranya múltja és jelene. Második kötet. (Szerk. Várady Ferenc) Pécs, 1897. 617. o. 
47 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 66. o. 
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köteles tiszteletet az igazsággal, és végre : mikép magyarázza azt, midőn »emtus iste li
ber « (ez egy értékes könyv) felírást lát okadatolt diplomatikai bizonyosságú néva-
lájegyzéssel egy oly bűnös, gyújtogató és gyilkos könyvön, a milyen például báró 
Hohlbach »System der Natur «-ja német fordításban. Jó isten! fagy az ember vére, 
ütere vonoglik s borzod és reszket, hogy a XVIII. század végén, Magyarhonban, és mi 
több: Bács és Bodrogh egyesül megyékben ilyesmit talál!"48 

Az ifjú Mészáros nagy érdeklődéssel tanulmányozta az apai könyvtárban található 
könyveket, a német nyelvű történeti munkákat, útleírásokat és a latin klasszikusokat.49 

A legmaradandóbb hatást az általa is név szerint felsorolt Richardson, Fielding, 
Beccaria és Holbach művei gyakorolták rá. 

Az ifjú Mészáros a családi könyvtár könyvei után más ismerős családok könyv
gyűjteményeit is sorra vette.50 A fiatalembert különösen a francia felvilágosodás és a 
francia forradalom irodalma érdekelte. Kereste, kutatta, hogy ,,a franczia forra
dalom minő benyomást tőn Baján vagy tudták-e?"51 Világképében különösen a 
„franczia encyclopaedisták, naturalisták s literátorok... becsületesen alá is ástak 
mindent", bár az is igaz, mint írta, a „gondolatok csak szakadozottan és töredékek
ben csempésztethettek be hazánkba s ilyen alakban mint furcsaságot olvasták azo
kat, a milliók közt csak egyesek értették, de alkalmazásra még ezek sem javallottak."52 

Gondolatvilágát azonban más hatások is érték azután, hogy Dániel bátya nevelésbe 
adta Szutsics Mátyás szabadkai plébánoshoz, a későbbi fehérvári püspökhöz. Szabad
kán annyira elmélyült a biblia, a vallással foglalkozó más könyvek olvasásában és az 
egyházi szertartások tanulmányozásában, hogy ötödik káplánnak nevezték. És ez 
a magyarázata annak, hogy későbbi írásaiban és leveleiben gyakran találkozunk a 
bibliából és vallásos könyvekből való idézetekkel.53 

1811-ben Lázár Antal bátyja gyámsága alá került és Baján élt, ahol 1811. november 
25-én, időközben meghalt édesanyjuk végakarata alapján, a gyermekek egymás közt 
szétosztották a fehérneműket. Ezt az eseményt Mészáros Antal kezeírásával így 
örökítette meg: „A fehérruhát felosztottuk Sibillával és így Lázárnak maradott 1. 
Végvászon abrosznak és szalvétának, 2. Azonfelül — 3 abrosz, 20 szalvéta, azaz húsz, 
3. Kávéskendő kék 3." 54 

Mészáros Antal ebben az időben nem tudta rávenni öccsét arra, hogy kezdje el a 
jogi tanulmányokat. ,,E helyett bátyja házánál szorgalmasan olvasgatta az akkor 
megjelent s a magyar nemes fölkelő sereg vezérletére vonatkozó könyveket".55 Ezek 
a Mészáros által forgatott magyar nyelvű kiképzési és harcászati szabályzatok már 
tartalmazták a forradalmi és a napóleoni háborúk Károly osztrák főherceg által 
leszűrt legfontosabb tanulságait.56 A katonai szabályzatok tanulmányozása mellett 
rendszeresen gyakorolta a bajai kaszárnyában a fegyverforgatást és a lovaglást.57 

Részt vett az 1803-ban alakult bajai polgári lövészegyesület fegyvergyakorlatain és 
lövészetein is.58 

A 18. életévét betöltött Mészáros Lázár személyiségét, gondolkodásmódját és világ
képét sok hatás és körülmény formálta. Ezek közül mindenképpen ki kell emelni a 

48 Uo. 9—10. o. 
49 Mészáros Lázár életirata, 48. o. 
50 Rajcsányi: i. m. 265. o. 
51 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 5. o. 
52 üo. 23. o. 
53 Mészáros Lázár életirata, 49. o. 
54 BKmL. XII I . 9. A Mészáros család iratai 4. A Mészáros családra vonatkozó vagyonjogi iratok, 1790—1862. 

Piukovits Katalin rendelete a fehérnemű felosztására a gyermekek között. 15—18. fólió. 
55 Mészáros Lázár életirata, 49. o. 
56 L. különösen a lovassággal foglalkozó katonai szabályzatokat : Szolgálati Regnlamentum a Magyar Felkelő 

Nemesség Lovasságának számára. Pest, 1809; A tanításnak regulamentuma a Magyar Felkelő Nemesség Lovasságá
nak számára. Pest, 1809 ; Gyakorlás Begulamentuma a Magyar Felkelő Nemesség Lovasságának számára. Pest, 
1809 ; Szolgálatot illető szabások kérdésekbe és feleletekbe foglalva a magyar felkelő nemes lovasság közvitézeinek s 
altisztjeinek számára a puskázásnil és az altisztek kötelességeirül szollo toldalékkal együtt. Pest, 1809. 

57 Mészáros Lázár életirata, 49. o. 
58 Rajcsányi: i. m. 373., 481. o. 
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társadalmi és családi viszonyokat, és azt a tényt, hogy szülei halála után korán árva
ságra jutott és 4 éves korától 18 éves koráig tartó, egyik rokonától és iskolától a má
sikig való vándorlása során ugyan hiányzott a meleg családi otthon és a szülői szere
tet, viszony olyan gazdag élményekre és tapasztalatokra tett szert, amelyeket egész 
életében nem felejtett el. Ezek a hatások, benyomások hozzájárultak jellemének for
málásához, az egész egyéniségét átható kedélyességnek, humornak és iróniának ki
fejlődéséhez. 

A család legfontosabb hagyományának, az apa társadalmi felemelkedésének törté
nete szintén kitörülhetetlen nyomot hagyott az ifjúban. Ennek a tradíciónak a tudata 
diákkorában, a felnőtté válás folyamatában úgy jelentkezett, hogy igen fogékonnyá 
vált az új, a felvilágosult eszmék és elméletek iránt, érzékenyen reagált a társadalmi 
visszásságokra és korán kialakult kritikai érzéke a társadalmi különbségek, a hierar
chia ellen. Ebben, valószínűleg nem csak az apját egyszerű származása miatt ért 
gúnyolódások játszottak közre, hanem mindenekelőtt a francia felvilágosodás, a fran
cia forradalom és a napóleoni háborúk hatása is, valamint az a tudatos önképzés, 
amelynek eredményeként egyre elmélyültebben kezdett — különösen életének a ké
sőbbi időszakaiban — irodalmi, társadalmi és tudományos kérdésekkel foglalkozni. 

Születésének esztendejétől, 1796-tól tizennyolcadik életévéig, 1813-ig, mindig nagy 
szerepet töltött be a magyar társadalom és szűkebb családjának életében a háború és 
a hadsereg. Napóleonról, Károly főhercegről és más hadvezérekről, a hadjáratokról és 
csatákról, győzelmekről és vereségekről, a hadi eseményekben résztvevő magyar 
gyalog- és huszárezredekről igen sok szó esett családi ós rokoni körökben, az iskolában 
és tanulótársai között. Igen nagy hatást váltott ki Mészáros Lázárban is a Napóleon 
1812. évi oroszországi hadjáratban elszenvedett veresége nyomán keletkezett hangu
lat és az a körülmény, hogy I. Ferenc megkezdte a katonai felkészülést a Napóleon 
elleni háborúra. 

A fiatalemberben minden bizonnyal erősen élt a szűkebb pátriáján túli nagyvilág 
megismerése iránti vágy, a mozgalmas életre való hajlam. Ezek megvalósításának 
abban az időben egyik útja a katonatiszti pálya volt. Az ifjú Mészáros ezért azt vá
lasztotta. 

Mészáros János már idézett végrendeletében személyes használati tárgyait három 
fiára hagyta : a legidősebbre, Dánielre könyveit, a középsőre, Antalra kardjait, a leg
kisebbre, Lázárra arany gombos pálcáját. A foglalkozási jelképeknek — tudós, vagy 
pap, katona és hivatalnok — is felfogható tárgyakat fiaira örökül hagyó apa legmeré
szebb álmában sem merte volna gondolni, hogy hozzá hasonló megyei pályát csak két 
legidősebb fia fut be, ám a katonának felcsapó legkisebb fia, Lázár lesz a Mészáros 
család leghíresebb tagja, aki karddal és tollal írja be a nevét a történelembe. 

A 7. huszárezred 2. veles osztálya 1. századának főhadnagya. 
Részvétele az 1814. és 1815. évi hadjáratban 
(1813. augusztus 1 — 1816. március 31.) 

A Napóleon oroszországi veresége nyomán előállt új katonapolitikai helyzetben 
Ausztria is katonai cselekvésre határozta el magát. A Magyarországra is kiterjedő 
katonai készülődésnek kézzel fogható jele volt, hogy L Ferenc 1813. február 23-án 
rendeleti úton megparancsolta 60 ezer újonc gyors kiállítását. Ekkor kezdték meg 
a 4 osztályból (osztályonként két század) és egy tartalék századból álló magyar huszár
ezredek kiegészítését két-két könnyű önkéntes lovasosztállyal („Velitendivizionen").59 

59 Veles, velitis (latin): könnyű fegyverzetű katona, portyázó. 
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Bács vármegye is kiállította a maga két századából szerveződött veles lovasosztályát. 
Mészáros Lázárt elméleti és gyakorlati katonai felkészültsége alapján Bács vár

megye 1813. augusztus 1-én előléptette főhadnaggyá és kinevezte szakaszparancs
noknak. Előléptetésében és kinevezésében képességei és ismeretei mellett még két 
körülmény is nagy szerepet játszott : egyrészt a megyei életben nagy befolyásra szert 
tett, kiterjedt nemesi rokonsága segítsége ; másrészt, hogy az 1796-ban született és 19. 
életévében lévő Mészáros idősebbnek, 21 évesnek tüntette fel magát és így minden 
hivatalos katonai okmányában születési évének 1792 van bevezetve. 

Mészáros Lázár es. kir. hadseregbeli, 1813. augusztus 1-től 1848. május 25-ig tartó 
tiszti pályafutását katonai nyilvántartó lapja lakonikus rövidséggel így rögzítette : 

„1813. augusztus 1-ón a bácsmegyei velesekhez mint főhadnagy kineveztetett a 
megye által. 

1816. április 16-án áthelyezve a 7. huszárezredbe. 
1826. szeptember 10-én előléptetve 2. lovasszázadosnak. 
1833. június 1-én előléptetve 1. lovasszázadosnak. 
1837. március 17-én áthelyezve (5. huszárezredbe) és ugyanott előléptetve 3.őr-

nagynak az 1837.3/24-én kelt G.1120. sz. leirat alapján. 
1844. december 16-án előléptetve alezredesnek 0 Császári Felsége 1844. december 

16-i legmagasabb elhatározásából és az Udvari Haditanács 1844. december 19-i 
G. 6151 sz. leirata alapján. 

1845. október 20-án előléptetve ezredesnek ő Császári Felsége október 20-i legmaga
sabb elhatározásából és az Udvari Haditanács 1845. október 24-i G. 5286. sz. leirata 
alapján. 

1848. május 25-én áthelyezve, ö Császári Felsége legmagasabb elhatározásából 
vezérőrnaggyá előléptetésével együtt a nagy vezérkarhoz — kinevezése mint magyar 
királyi hadügyminiszter történt meg."60 

A katonai nyilvántartó lap jellegénél fogva azonban nem tükrözi vissza részletesen 
három és fél évtizedes tiszti pályafutása és szolgálata főbb állomásainak, szakaszainak 
jelentős eseményeit, jellemzőit. Mészáros Lázár katonai szolgálatának történéseiről, 
életének napi eseményeiről rendszeresen naplót vezetett, amelyben maga is szaka
szolta a es. kir. hadseregbeli tevékenységét, élményeit és benyomásait. De ezek a nap
lók, feljegyzések, sajnos, mind tönkrementek, vagy elvesztek. 

Az első naplójában Mészáros 1813 augusztusától 1822-ig jegyezte fel élete esemé
nyeit, attól kezdve, hogy „18 éves koromba midőn katonává lettem fiatal képzelettel, 
első beköszöntömet a világba s ebbeni kirándulásomat Morva, Cseh, Slavonia, Bajor, 
Wurtemberg, Baden, Helveczia, Franciaországba, ottani híres s hirtelen tetteimet, 
onnént Napóleon szembetalálkozására tett utam és hol Julius Cesar óta katonát nem 
láttak, velei találkozásomat. Nizzabani tartózkodásomat és Piémont, Lombardián, 
Velencze, Styrián körösztüli utamat Aradig, onnént 1815-be visszafordultamat 
Olaszországba Bolognaig, onnént újra déli franczia részbeni tett hadjáratomat, onnén-
ti visszafordultamat hazámba Németországon Ausztrián keresztül Zomborig, hon-
nént a 7-dik huszárezredbeli beosztásomkor slavoniai életemet egész 22-dikig leírtam, 
melly othon nem létemben megázván több hetekig elpenészesedett s elromlott."61 

Az új, második naplóját 1823-tól 1848 márciusáig vezette, mint ahogy megjegyez
te: „Tovább másodszor is megkezdvén 23-tól vittem, leirva a végét slavoniai életem
nek, onnénti menetemet Horváthországon keresztül a boszniai szélekig, és Zágrábon 
keresztül Karniolián egész Arconáig s onnént vissza Cremonáig, 18 évi olasz életemet 
mondom napi könyvemet irtam egész az 1848-diki márczius 6-ai forradalom kiütéséig 
amikor minden bútorommal Milánóba maradott".62 

60 Kriegsarchiv (a továbbiakban — KA), Wien. 5. Hus. Rgt. I I . Abg. Kl. 1841—1850. Grundbuch. Heft 1., Sei
te 50. 

61 Mészáros 1848—1850. naplója 1—2. o. 
62 Uo. 
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Harmadszor már Magyarországon, 1848 májusától kezdte meg líjra naplófeljegy
zéseinek „a 3-dik szakaszát mint hadi miniszter, nem is folytatom jóformán, de ez is 
Magyarhonban maradott".63 

Mivel Mészáros mindhárom naplója elveszett, ezért szükséges katonai szolgálata 
ismeretlen szakaszai legfontosabb jellemzőit az eddig feltárt, meglehetősen szűkszavú 
források segítségével a lehető legrészletesebben bemutatni, rekonstruálni. Mészáros 
Lázár es. kir. hadseregbeli szolgálata a legfontosabb események és jellemzők alapján, 
négy, időben is jól körülhatárolható időszakra bontható: 

— az első időszak 1813. augusztus 1-től 1816. március 31-ig tartó veles főhadnagyi 
és szakaszparancsnoki háborús szolgálata a 7. huszárezred kötelékében; 

— a második időszak az 1816. április 1-től 1837. március 17-ig tartó főtiszti (fő
hadnagy, másod- és első lovasszázados) és alegységparancsnoki (szakaszparancsnok, 
századparancsnok-helyettes és századparancsnok) szolgálata a 7. huszárezredben; 

— a harmadik időszak az 1837. március 17-től 1845. október 19-ig tartó törzstiszti 
(létszámfeletti, 3., majd 2., 1. őrnagy és alezredes) és osztályparancsnoki, valamint 
ezredparancsnok-helyettesi szolgálata az 5. huszárezredben; 

— a negyedik időszak az 1845. október 20-tól 1848. május 25-ig tartó ezredesi és 
5. huszárezred-parancsnoki szolgálata. 

A Bács vármegyei lovas veles osztályt — és így Mészáros Lázárt is — a 7. huszárezred 
állományába osztották be. Ezt a huszárezredet 1798. április 28-án szervezték meg a szla
vóniai Verőcén, toborzási területe Baranya, Tolna, Bács és Somogy vármegye lett. Az 
ezred a rendszeresített huszár fegyverzettel volt felszerelve, egyenruhája fűzöld csákó
ból, világoskék szőrmebundából, dolmányból és nadrágból, fehér kerekköpenyből 
állt. A 15 éves múltra visszatekintő huszárezred már gazdag harci tapasztalatokkal 
rendelkezett, mert részt vett az 1799. és 1800. évi itáliai, az 1805. évi németországi és 
ausztriai, az 1809. évi németországi és dunavölgyi, valamint a kényszerű osztrák— 
francia szövetség jóvoltából Napóleon oldalán az 1812. évi oroszországi hadjárat
ban.64 

Az ezredtulajdonos herceg Liechtenstein János tábornagy, az ezred parancsnoka 
1813 áprilisa óta gróf Zichy Ferdinánd ezredes volt.65 

Mészáros Lázár az ezredhez való bevonulása után értesült arról, hogy 1813 májusá
tól a 7. huszárezred 1—6. százada a herceg Schwarzenberg lovassági tábornok pa
rancsnoksága alatt álló csehországi főhadsereg kötelékében Leipa körzetében állomá
sozik, júniustól pedig a szász határ mentén járőr- és felderítő szolgálatot teljesít. 
1813. augusztus 12-én Ausztria, feladva semlegességét, csatlakozott a koalícióhoz és 
hadat üzent Napóleonnak. Az ezred hat százada is azonnal bekapcsolódott a hadmű
veletekbe, számos kisebb-nagyobb ütközetben vett részt és kitűnt az 1813. október 
16—19-i lipcsei csatában.66 

A 7. huszárezred 1813 augusztusi állománytáblázatában szerepel először Mészáros 
Lázár főhadnagy.67 

63 Uo. 
64 L. részletesen Geschichte des k.k. husaren-Begimentes Nr. 7. von dessen Errichtung im Jahre 1798 bis Ende 

1855. (a továbbiakban — Geschichte... 1856) Wien, 1856. 1—24. o. és Geschichte des k. und k. Husaren-Regi
ments Wilhelm I I . Deutscher Kaiser und König von Preussen Nr. 7. 1798—1914. (a továbbiakban — Geschichte... 
1914) Wien, 1914. 28—137. o. 

65 Herceg Liechtenstein János tábornagy (1760—1836) 1801-től 1836. április 20-ig, haláláig volt a 7. huszárezred 
tulajdonosa. 

66 Geschichte... 1856, 25—26. o. és Geschichte... 1914, 137—139. o. 
67 KA, Wien. Monat Tabella Pro mense Auguste 1813. 7. Huss. Kgt. Standes-Tabellen 1813. Fase. 670 a. Ekkor 

a táblázat kimutatása szerint az ezred 8 tábori századból (1317 ember, 1253 ló), tartalékszázadból (270 ember, 261 
ló), 2 veles osztályból (712 ember, 688 ló) és tartalék veles századból (180 ember, 174 ló), összesen 2479 főből és 2376 
lóból állt. De ebből az állományból csak az ezredesi, alezredesi és az 1. őrnagyi osztály 6 százada (1001 ember, 927 ló) 
vett részt a főhadsereg kötelékében a harcokban. A 2. őrnagyi osztály 1. százada Nyíregyházán, a 2. százada Nyír
bátorban, a tartalékszázada Gerecskén, az 1. veles osztály Földváron, a 2. veles osztály 1. százada Zomborban, a 
2. század a Kernyán és a veles tartalékszázad Ipolyságon felállítás alatt állt, és kiképzést folytatott. 
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A 7. huszárezred 1813 augusztus havi táblázata Mészáros Lázár főhadnagy nevével 



A Zomborban állomásozó 2. veles osztály 1. százada (200 fő, 191 ló) tiszti névsorá
ban és a növedék rovatban az áthelyezettek között olvasható Mészáros Lázár főhad
nagy neve. A századparancsnoka Strodler Ferenc első lovasszázados, (a századpa-
rancsnok-helyettesi beosztást csak decemberben töltik fel Latinovits Dávid másod 
lovasszázadossal); főhadnagyok Horváth Ignác és Mészáros Lázár; alhadnagyok 
Reiszner János és Wagner Lipót. A bécsi Udvari Haditanács 1813. július 28-i utasítá
sa, az 1813. augusztus 20-i hadseregparancs és a Budai Főhadparancsnokság 1813 
szeptember 7-i rendelete alapján, a veles osztályok főtisztjei, köztük Mészáros fő
hadnagy is, a 7. huszárezred főtisztjeivel azonos ellátmányban részesültek.68 

1813 augusztus elejétől október közepéig Mészáros Lázár tevékenyen részt vett 
százada gyorsított lovaskiképzésében és alegységének felkészítésében a jövőbeni harc
feladatok végrehajtására.69 A budai főhadparancsnokság 1813. szeptember 7-i és a 
bécsi főhadparancsnokság 1813. október 20-iR. 13370. számú rendelete alapján az 1. 
és 2. veles osztály — Mészáros százada is 199 emberrel és 201 lóval — menetet végre
hajtva 1813. október 25-én beérkezik a Morvaországba összpontosított tartalékhad
test állományába tábori szolgálat ellátására.70 I t t december közepéig állomásoztak és 
készültek az ellenséggel való harcokra. A 233. számú ezredparancs alapján 1813. de
cember 15-én Mészáros főhadnagyot a tábori szolgálat ellátása céljából egy 6 éves pej 
lóval szerelték fel, és ettől az időtől kezdve szerepel a havi állománytáblákban az is, 
hogy magánszolgája Maximilian Kernits.71 

Az 1813-as esztendő végére a katonapolitikai helyzet Napóleon számára igen ked
vezőtlenül alakult és kénytelen volt a Rajna mögé visszavonulni, de az óriási túlerő
ben lévő szövetségesek nem követték. A Párizs ellen végrehajtandó döntő hadműve
letre Schwarzenberg tábornagy alatt a Rajna mentén, a Neckartól fölfelé mintegy 
220 ezer főnyi — 1. és 2. könnyű hadosztály, I—VI. hadtest és két tartalék hadtest 
— hadsereg állt. Mészáros alakulata, a 7. huszárezred, a Bubna altábornagy 1. köny-
nyű hadosztályába volt beosztva. A szövetséges haderő főparancsnoka, Schwarzen
berg, félt a Rajna és a Vogézek megerődített vonalától és ezt a borúlátó felfogását 
tükrözte a hadműveleti terve is, mely szerint ezen a terepen nem kezdi meg a harcot 
Napóleon ellen, hanem, nagyot kerülve, Svájcon át, Basel, majd Dijon és Langres felé 
szándékozott előnyomulni. Baloldalának biztosítására, Jenő alkirály (Eugen de Beau-
harnais) olaszországi erői ellen a Simplon- és Bernhard-hágókat, továbbá Genfet és 
Lyont is meg akarta szállni. így behatolva Franciaországba Blücher és Bülow (80 000 
és 60 000 fős) hadseregeivel a Marne vonalán egyesülve kívánt Párizs ellen támadni. 

Schwarzenberg csapataival 1813. december 21-én Baselnél és Schaffhausennél, 
Kaubnál és Lahnsteinnál kelt át a Rajnán, majd megkezdte lassú előnyomulását 
Langres felé. A Bubna-hadosztály kötelékében a 7. huszárezred a II. hadtest elővédét 
képezte. 1814. január 27. és 29. között Schwarzenberg erői Joinville—Bar sur Aube— 
Bar sur Seine vonaláig jutottak előre, ahol egyesültek Blücher hadseregével. A fő-
hadszíntéren zajló februári és márciusi hadiesemények kihatottak a dél-franciaországi 
mellékhadszíntéren működő 1. könnyű hadosztályra és a kötelékében harcoló 7. 
huszárezredre is.72 

1814 januárjában a 7. huszárezred alegységei a következő helyeken állomásoztak : 
másfél század Genfben, fél század Wallis kantonban, négy század Bubna hadosztályá
ban, négy veles század a svájci és dél-franciaországi összeköttetést és utánszállítást 

68 Uo. 
69 Uo. Monat Tabella pro mense Septembri, Octobry 1813. 
70 Uo. Monat Tabella pro mense Octobry, Xowembri 1813. 
71 Uo. Monat Tabella pro mense Decembri 1813. 
72 L. részletesen a dél-franciaországi harcokról: Relation über die Gefechte der k.k. österreichischen Süd-Armee 

bei Genf und Lyon, im Februar und März 1814. Wien, 1814.15. o.; Emil Woinovich: Kämpfe im Süden Frankreichs 
1814. Wien—Leipzig, 1912. 118 o., 12 kép, 1 térkép. 
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biztosító közlekedési vonalak védelmére felállítva, a 7. és 8. század menetben Francia
ország felé.73 

Mészáros Lázárt tehát a hadszíntéren találjuk. A 2. veles osztály 1. (3.) és 2. (4.) 
százada Bécsen keresztül is hajtott végre menetet. Mészáros Lázár számára az egyéb 
élményeken kívül első, rövid bécsi tartózkodása azért maradt emlékezetes, mert örök
ségét „melyet midőn az ötezeres pipával, selyemruhákkal, ezüsttel s. a. t. átvettem, 
midőn rá illó tempore gua veles Zomborbul kiindultam és Bécsbe érkezvén propter 
queniam" eladta.74 Bécsből Mészáros százada folytatta a nehéz menetet Salzburgon, 
az Alpokon keresztül Baselba, majd ott átlépve a Rajnát érkeztek meg állomáshe
lyeikre, a dél-franciaországi hadtápvonalak biztosítására.75 

1814 januárjától márciusáig a dél-franciaországi hadszíntéren hullámzó harcokban 
a 7. huszárezred is részt vett, különböző alegységei küzdöttek az 1814. január 8-i 
Cornod-i, a január 10-i St. Etienne-i, a január 20-i Les Echelles-i, a január 30-i La 
Grotte-i a február 3-i Latour du Pin-i, a február 15-i La Grotte-i, a február 19-i 
Royer-i, a február 21-i Montagny-i, a február 23-i Pont Vert-i, a február 28-i La 
Grotte-i és a március 1-i St. Julien-i ütközetekben és járőrösszecsapásokban.76 

Az eddig feltárt források alapján nehéz kimutatni, hogy Mészáros főhadnagy és al
egysége a 3. veles század (a 2. veles osztály 1. százada) milyen ütközetekben és össze
csapásokban vett részt és azokban milyen szerepet játszott, de hogy ezekben a dél
franciaországi harcokban részt vett, arra Mészáros több helyen is utal írásaiban. 

A szűkszavú havi helyzettáblázatok szerint Mészáros főhadnagy a 2. veles osztály 1. 
századával 1814 januárjában és februárjában a tartalékhadtest kötelékében, március
tól júniusig pedig a főhadseregbe osztva teljesített tábori szolgálatot a hadszíntéren.77 

A francia hadszíntéren a harcok 1814. március 31-én Párizs elfoglalásával véget 
értek, Napóleon április 11-én lemondott trónjáról és Elba szigetére távozott. A 7. 
huszárezred szétszórt századait 1814 áprilisában Grenoble-ban vonták össze, majd 
onnan az menetet végrehajtva 1814 májusában Piémont fővárosába, Turinba tele
pült, ahol biztosította Viktor Emánuel szard király visszatérését.78 Mészáros Lázár 
és ezrede több mint egy hónapi állomásozott Turinban a napi szolgálatot adva és ki
képzést folytatva. 

1814 június végén a 7. huszárezred 1. és 2. veles osztálya parancsot kapott a Ma
gyarországba való menetre. A 2. veles osztály 1. századával Mészáros Lázár július 1. 
és 28. között menetet hajtott végre a velencei állam felé.79 A század 1814. szeptember 
5-én megérkezett új helyőrségébe, Űj-Aradra. I t t az Udvari Haditanács, a budai 
és temesvári főhadparancsnokságok intézkedései alapján 1815 márciusáig Mészáros 
százada békekiképzést folytatott.80 Mészáros csak rövid ideig élhette a békés életet, 
mert 1815. március 1-én Napóleon partra szállt Franciaországban, majd március 20-án 
bevonult Párizsba. Ez a tény új katonapolitikai helyzetet eredményezett. 

A koalíció nem várta tétlenül Napóleon lépéseit mert 1815. március 15-én hadat 
üzen neki és megkezdte haderőivel a felvonulást a németalföldi főhadszíntéren és a 
mellékhadszíntereken. Az 1815. évi háborúban a döntő hadiesemények a németalföldi 
hadjárat alatt és a június 18-i Waterlooi csatában játszódtak le, míg a mellékhadszín
tereken a szövetséges erők rövid idő alatt visszaszorították a francia császári csapa
tokat és aztán Párizs ellen fordultak. 

73 Geschichte... 1856, 32—33. o. és Geschichte... 1914,102. o. 
74 BKmL. XII I . 9. A Mészáros család iratai 1. Mészáros Lázár 1856. augusztus 8-i levele Mészáros Antalhoz. 

64—67. fólió; illó tempore gua veles = ebben az időben mint könnyű lovaskatona; propter queniam = szükség 
miatt. 

75 Geschichte... 1856, 34—35. o. és Geschichte... 1914,170—171. o. 
76 L. részletesebben Geschichte... 1856, 33—35. o. és Geschichte... 1914, 163—171. o. 
77 KA, Wien. Monat Tabella pro mense Januario, Februario, Martio, Aprily, Majo, Junio 1814. 7. Hus. Rgt. 

Standes-Tabellen 1814. Fase. 670. 
78 Geschichte... 1856, 36. o. 
79 KA, Wien. Monat Tabella pro mense Julio 1814. 7. Hus. Rgt. Standes-Tabellen 1814. Fase. 670. 
80 Uo. Monat Tabella pro mense August, September, Octobri, Nowembri, Decembri 1814., Monat Tabella pro 

mense Januario, Februar, Martio 1815. 7. Hus. Rgt. Standes-Tabellen 1814., 1815. Fase. 670. 
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A Napoleon oldalára állt Murát nápolyi király 1815. március 27-én hadüzenet nélkül 
kezdte a támadást és hadserege gyorsan nyomult előre Itáliában. Az Olaszországban 
báró Frimont lovassági tábornok parancsnoksága alatt álló mintegy 60 000 fős 
osztrák—szard haderő két nagy csoportosításban a Po síkságán helyezkedett el. 
Az egyik — Frimont vezetésével — Milánónál és Turinnál, a másik — báró Bianchi 
altábornagy alatt — Verona körül települt. Bianchi csapatait Murát ellen vezényel
ték, Frimont erőit a svájci és a francia Alpokon keresztül Dél-Franciaországba 
vonták.81 

Az 1815 januárja óta Lombardiában állomásozó 7. huszárezred március 20-án kap
ta meg a menetparancsot, 8 tábori századát 25-ére Mantuába vonta össze és onnan 
teljes harckészültségben kezdte meg előny omulását. Április 2-án átkelt a Pón és hídfőt 
alakított ki Ponte Lagoscure körzetében.82 Az ezred 1. és 2. veles osztályai is parancsot 
kaptak az Itáliában harcra készülő ezredükhöz való bevonulásra. A 2. veles osztály 
1. százada Mészáros főhadnaggyal április elején, gyorsított menetet végrehajtva, Új-
Aradról érkezett meg az itáliai hadszíntérre, ahol gróf Bercsényi őrnagy, a 2. veles 
osztály parancsnoka vezetésével kezdte meg harctevékenységét.83 

Bianchi csapataiból három hadosztályoszlopot képezve kezdett ellentámadásba 
Murát ellen. Harcrendjének baloldali oszlopát gróf Neipperg altábornagy hadosztálya 
— kötelékében a 7. huszárezred hét százada — képezte, amely az Adriai tenger partja 
mentén nyomult előre. Bianchi altábornagy hadosztálya képezte a harcrend középső 
oszlopát és támadási iránya Firenze—Perugia—Spoleto—Nápoly volt; a harcrend 
jobboldali oszlopát gróf Nugent altábornagy hadosztálya (kötelékében a 7. huszár
ezred egy százada) alkotta, amely a Ligur-tenger partja mentén Firenze—Siena— 
Róma—Gaeta—Nápoly irányában támadott. A cél az volt, hogy megakadályozzák 
Murát hadműveleti tervének végrehajtását, azaz hogy 60 000 fős haderejéből két had
oszlopot képezve átlépje a Pót és Milánón keresztül Dél-Franciaországba törjön át 
és ott egyesüljön Napóleon erőivel.84 

Mészáros ezrede a hadműveletek során részt vett az 1815. április 9-i Pozzo a Cajano 
és Prato környéki előörsharcokban ; az április 12-i Forbo-i, az április 17-i Silano-i és az 
április 18-i Faenza-i összecsapásokban; az április 21-i Fluse Ronco-i ütközetben, az 
április 28-i Oesaro-i összecsapásban és a május 8-i Colle di Pietra-i lovasütközetben. 
1815. május 4-én a három hadoszlop Róma—Aquila—Macerata—Cingli vonalában 
állt. A nápolyi hadsereg összeomlott, Murát Franciaországba szökött és az osztrák 
erők 1815. május 22-én akadály nélkül bevonultak Nápolyba. A 7. huszárezred a vá
ros tengerparti nagy kaszárnyájában lett elhelyezve; részt vett az 1815. június 
10-i győzelmi ünnepségeken és a június 17-i eseményen amikor gróf Neipperg 
altábornagy a 7. huszárezred élén fogadta a trónját újra elfoglaló IV. Ferdinánd ná
polyi királyt.85 

A havi helyzettáblázatok szerint a főhadsereg kötelékébe tartozó Mészáros Lázár 
főhadnagy veles százada 1815 májusában Piacenzában állomásozott, majd egész jú
niusban és július első felében az itáliai hadszíntéren tábori szolgálatot láttott el. 
Július 16-tól december 10-ig az ezredraktárt őrzi, kaszárnyai őrszolgálatot ad és 
1815. december 11-én megkezdi a menetét a Tolna megyei Földvárra.86 

A nápolyi hadjárat és eseményei, az átélt élmények nagy hatást gyakoroltak Mészá
ros Lázárra, de azokat jóformán még meg sem emésztve ezrede már új parancsot ka-

81 L. részletesen a hadjáratról Ulois Belize: Krieg gegen Neapel. Wien, 1914. 110 o., 15 kép, 4 térkép, és Friedrich 
Schirmer: Feldzug der Oesterreicher gegen König Joachim Murat im Jahre 1815. Prag, 1898. 391 o. 

82 Geschichte... 1850 37—39. o. és Geschichte... 1914,179—181. o. 
83 KA, Wien. Monat Tahella pro mense Aprily 1815. 7. Hus. Rgt. Standes-Tahellen 1815. Fase. 670. 
84 Geschichte... 1856, 40—41. o. és Geschichte... 1914,181—183. o. 
85 Geschichte... 1856, 42. o. és Geschichte... 1914,183—186. o. 
86 KA, Wien. Monat Tabella pro mense Majo, Junio, Julio, August, September, Octobri, Nowembri, Decembri 

1815. 7. Hus. Bgt. Standes-Tabellen 1815. Fase. 670. 
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Mészáros Lázár. Vízfestmény a XIX. sz. első feléből. (Magyar Történeti Képcsarnok, 2106 lt. sz.) 

pott az Észak-Olaszországba való áttelepülésre. Az ezred 1815. június 21-én kezdte 
meg a menetet; Nápolyból kiindulva a Via Appián vonultak be június 26-án este 
Rómába. A néhány napos római tartózkodást Mészáros Lázár valószínűleg jól ki
használta és megismerkedett a város nevezetességeivel, kulturális értékeivel. 1815. 
július 1-én az ezred tovább folytatta menetét Bolognán keresztül Modenába, ahol az 
egységet megszemlélte Franz d'Esté főherceg. Július 17-én indult újra tovább az ez
red Nizzába, ahová augusztus 4-én érkezett meg. Két heti pihenés és felkészülés után 
Mészáros és ezrede újabb rendelkezés alapján tovább folytatta menetét Dél-Francia
ország belseje felé. Augusztus 26-án indult meg a 7. huszárezred Nizzából, L'Auriol 
városába ahol szeptember 6-tól 17-ig tartózkodtak. A huszárok szeptember 19-én 
már Lyonba meneteltek és a népes nagyvárosban és környékén maradtak 1815. októ
ber 24-ig.87 

1815 október végétől megkezdődött a es. kir. csapatok kivonása Franciaországból 
és a 7. huszárezred is megkapta a parancsot, hogy 1815. október 22-re vonja össze al
egységeit Lyonban és készüljön fel új békehelyőrségébe, a felső-ausztriai Lambachba 
és környékére való áttelepülésre. Mészáros Lázár és alegysége jól felkészült a nehéz 
menet végrehajtására. Az ezred 1815. október 24-én kezdte meg a menetet és 1815. 
december 10-én érkezett Lambachba és környékére. A veles századok egy hétig 
Lambachban készültek fel a további menetre, 1815. december 15-én Spannagel Antal 
alezredes parancsnoksága alatt a veles századok Földvárra meneteltek, ahová 1816. 
január 15-én érkeztek meg.88 

87 Geschichte... 1856, 42. o. és Geschichte... 1914,183—186. o. 
88 KA, Wien. 7. Huss Rgt. Muster-Listen. 1816., 1817., 1818., Fase. 664. 
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A húszéves (a hadseregben 24 éves) Mészáros Lázár főhadnagyban ekkor már meg
érlelődött az az elhatározás, hogy nem szerel le a velesekkel együtt, hanem hivatásos 
tisztként tovább szolgál a hadseregben. Elhatározásában több körülmény játszhatott 
közre: látóköre kitágult, ismeretei, emberi tulajdonságai és katonai képességei gaz
dagodtak a másfél éves háborús megpróbáltatások következtében. Vonzotta az em
bert állandó nehéz próbák alá vető, mozgalmas katonai szolgálat, amelynek során 
szembe találkozott a háború minden borzalmával, de éppen a háború tette a számára 
lehetővé, hogy ezredével bejárja Csehország, Ausztria, Svájc, Franciaország, Olasz
ország és Németország tájait, városait, megismerje lakosait, társadalmát, gazdaságát, 
kultúráját. Ez az élménysorozat nagy hatást gyakorolt szellemi fejlődésére, szemé
lyiségének alakulására. 

A háború során arról is megbizonyosodott, hogy képes katonákat vezetni és sze
mélyesen is helytállni a harcmezőn. A több, mint egy éves háborús szolgálat idősza
kában kiállta a katonai élet minden megpróbáltatását és mint tiszt a gyakorlatban is 
megismerte a lovas harctevékenység minden fajtáját. Szakasz- és szárnyparancsnok
ként részt vett felderítő, előőrs-, biztosító és járőrszolgálatban, támadó és védelmi 
összecsapásokban és ütközetekben, a harctevékenységek, menetek, táborozások, ki
képzések és szemlék előkészítésében és végrehajtásában. Jól elsajátította az emberek
kel, a huszárokkal való bánásmódot és elöljárói elismerését is kiérdemelte. Mészáros 
Lázár tiszti minősítése szerint az 1814. és 1815. évi hadjáratok alatt az ellenséggel 
szemben „minden alkalommal teljesítette a kötelességét" és a „bátor és helytálló 
tiszt hírnevét nyerte el".89 Háborús szolgálatáért kitüntették az 1814. május 14-én 
alapított — a zsákmányolt francia ágyúk bronzából készített — „Hadseregkereszt
tel", a Habsburg birodalom első katonai tömegkitüntetésével, amelyet az 1813. és 1814. 
évi hadjáratokban részt vett minden katona megkapott.90 

Mészáros Lázár főhadnagy százada, a 2. veles osztály 1. százada 1816. január 25-én 
érkezik meg állomáshelyére, Zomborba, ahol gyorsan végrehajtják az önkéntesek 
leszerelését. 1816 februárjában és márciusában már csak a tisztek szerepelnek a ve-
les századokat nyilvántartó havi állomány táblázatokban.91 

Bécsbe utazik és személyes kihallgatáson kérelmezi az Udvari Haditanácstól átvé
telét hivatásos tisztnek a es. kir. hadsereg 7. huszárezrede tisztikarába. Erről az ese
ményről későbbi visszaemlékezésében így számol be: „a régi H. K. Rath épületében 
35 évi szolgálatom alatt csak kétszer voltam; először 1816-ban mint veles, következő
leg mint zérus s másodszor 1842-ben mint major, következőleg mint 1/100 rész vala
mi."92 

Hivatásos tisztként való átvételét támogatta az ezredparancsnok, gróf Zichy Ferdi
nánd ezredes, az ezred törzstisztjei és századparancsnoka is. Mészáros örömmel érte
sült arról, hogy kérelme meghallgatásra talált és ő is azok között a kevés számú veles 
tisztek között szerepel, akiket átvettek hivatásos tisztnek és beosztották a 7. huszár
ezred tiszti állományába 1816. április 1-ével.93 

89 KA, Wien. 127/1824. Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8.1823— 
1848. Fase. 562/1. 

90 Uo. 7. Huss. Rgt. Muster-Listen. 181(5., 1817., 1818. Fase. 664. 
91 Uo. 1816 januári, februári és márciusi táblázat. 7. Huss. Rgt. Standes-Tabellen 1816., 1817. Fasc. 672. 
92 Mészáros Lázár emlékiratai. Első kötet (1848). Közrebocsátja Szokoly Viktor. Pest, 1867. 6. o. 
93 KA, Wien, 1816 áprilisi táblázat. 7. Huss. Rgt. Standes-Tabellen 1816., 1817. Fasc. 672. 
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A 7. huszárezred főtisztje 
(1816. április 1 — 1837. március 17.) 

1816. április 1-én a 2. veles osztály 1. századából Mészáros Lázár főhadnagyot há
rom tiszttársával áthelyezik a 7. huszárezredbe és beosztják az Eszéken állomásozó 
tartalék századba (144 fő, 166 ló), az öt főhadnagy között rangsorban a 3. főhadnagy
nak.94 

Az Udvari Haditanács a Lambach helyőrségben állomásozó 7. huszárezredet 1816 
áprilisában áthelyezte délkeletre, Szlovéniába, és Eszéket jelölte ki békehelyőrségéül. 
Az ezred április 21-én kezdte meg a menetét és május 25-én vonult be Eszékre. A szá
zadokat Diakovár, Verőce, Vukovár, Valpó, Csernik, Pakrac, Erdevik és Ruma tele
püléseken helyezték el. I t t kezdték meg az ezred átszervezését, a tiszti és legénységi 
állomány áthelyezését, kiegészítését.95 

Mészáros Lázárt 1816. június 1-én az ezred tartalék századából áthelyezték a Vuko-
váron állomásozó ezredesi osztály 1. századába (132 fő, 117 ló) Anyagi helyzete ekkor 
már megengedte, hogy életének megkönnyítésére szolgát fogadjon fel. Ezért 1816 
júniusától minden havi állománytáblázatban a „főtisztek magánszolgálói" rovatban 
az is szerepel, hogy Mészáros főhadnagy szolgája Keller József.96 

Mészáros 1816 júniusától Vukováron él és sok energiát szentel a szolgálat ellátására, 
százada és szakasza kiképzésére, mivel a nyáron és ősszel 310, idejét leszolgált huszár 
szerelt le az ezredből. Baranya, Bács és Tolna megyéből, az ezred toborzási körzetéből 
megkezdték az újoncok toborzását 6, 12 és 18 esztendős szolgálatra. A toborzás ered
ményeként 1816 végéig több mint 200 újonc vonult be a 7. huszárezred különböző 
alegységeihez .97 

Az 1817. esztendő a kemény kiképzés és a napi katonai élet körülményei között telt 
el. Mészáros Lázár főhadnagy 1817 októberében nagy élményben részesült, mert 17-én 
a 7. huszárezred tisztikara fogadta a Zimony határtartományt beutazó Ferenc csá
szárt és Karolina Auguszta császárnét. A császári pár itt találkozott Mahmud belgrádi 
török pasával, aki több mint 800 emberével Zimonyba érkezett tisztelgésükre. A Szá
va torkolatánál gróf Bercsényi őrnagy az ezred egy különítményével várta a pasát, 
Zimony előtt gróf Zichy ezredes, Zimony főerődje bejáratánál Vlasits vezérőrnagy, 
dandárparancsnok, aki bevezette a török pasát és kíséretét a táborba, ahol egy amfi
teátrumot építettek, melynek közepén a császári előkelőségeknek nagy sátrat állítot
tak fel. A bevonulás török és osztrák gyalogos és lovas alegységek kíséretében tör
tént, majd a vendégeknek harci játékokat mutattak be. A császári pár és a pasa köl
csönösen megajándékozták egymást. Este Mészáros is részt vett az ezredházbeli va
csorán, melyet Vlasits vezérőrnagy rendezett; az egyik asztalnál 85 királyi-császári 
tiszt, a másiknál 60 török tiszt foglalt helyet, evett, ivott és szórakozott. Késő éjjel 
a törökök visszatértek Belgrádba.98 

Ugyancsak októberben tartották meg a 7. huszárezred szokásos évi szemléjét is. 
A 7. herceg Lichtensten huszárezred ezredesi osztályának 1. századáról készített 1817. 
évi szemle jegyzék szerint a tiszti névjegyzék 4. helyén szerepel,,Lázár v. Mészáros" fő
hadnagy, aki Baján Bács megyében született 25 éves (valójában 21), katolikus, nőt-

94 Uo. Három tiszttársa: Strodler Ferenc első lovasszázados, Latinovits Dávid másod lovasszázados és Reisz-
ner János alhadnagy. 

95 Geschichte... 1856, 42. o. és Geschichte... 1914, 187. o. 
96 A század tisztikara a következőkből állt: parancsnok: Rutzky Ferenc első lovasszázados, helyettese: Snanhofer 

Ferenc másod lovasszázados; főhadnagyok: Szabó József és Mészáros Lázár; alhadnagyok: Kövér István és Jlaskay 
Mátyás; létszámfelettiek: Ferdinánd Tschebultz első lovasszázados és Ferdinánd Monti báró másod lovasszáza
dos. KA, Wien. 1816. júniusi táblázat. 7. Huss. Rgt. Standes-Tabellen 1816, 1817. Fasc. 672. 

97 Geschichte... 1856, 42. o. és Geschichte... 1914, 185—187. o. 
98 Geschichte... 1856, 42—43. o. és Geschichte... 1914, 189—190. o. 
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len, szolgál 1813. augusztus 1-től, veles főhadnagynak kinevezve Bács megye által, 
a „Hadsereg ágyúskereszt" éremmel kitüntetve és szolgálati lóval ellátva.99 

Mészáros tiszti szolgálatának ötödik esztendejében, 1818 februárjában kért először 
szabadságot. 1818. március 1-től május 21-ig 6 hetet kapott egészségének helyreállí
tása céljából a Bács megyei Bajára. Ezt az időt kérésére a péterváradi főhadparancs-
nokság 1818. május 14-i P 610. számú intézkedésével még 6 héttel meghosszabbí
totta.100 

Több mint 3 havi szabadságát testvérei, rokonai és ismerősei körében töltötte el. 
Júliusban már ismét századánál találjuk, az 1818 októberében végrehajtott ezred
szemle-jegyzőkönyv szerint az ezredesi osztály 1. századában a 26 éves — valójában 
22 éves — Mészáros az első főhadnagy, annak ellenére, hogy az őt követő második 
főhadnagy, Szabó János, 42 éves és már 1793. március 6-tól szolgált a huszárok
nál.101 

Mészáros főhadnagy jó viszonyban lehetett az ezredparancsnokkal, gróf Zichy 
Ferdinánd ezredessel és Anton von Spannagel alezredessel, akik a jól képzett tiszt 
számára egyengették az előmenetel útját. Ennek érdekében 1818. október 31-én 
áthelyezték az ezredesi osztály 1. századából az alezredesi osztály 2. századába.102 

Be kellett illeszkednie az új századába, meg kellett ismernie tisztjeit, altisztjeit 
és közhuszárjait. Ez a tevékenység és a szolgálati feladatok — mivel egyedül volt 
főhadnagy — eléggé lekötötték, de ősszel ismét elfogta a honvágy, és ezért szabad
ságot kért. A péterváradi főhadparancsnokság 1819. október 2-i P 796. számú intéz
kedésében 6 heti szabadságot engedélyezett, októbertől november 15-ig, ismét a 
Bács megyei Baja városába. A jól eltöltött másfél hónapi szabadság után 1819. no
vember 16-án bevonult 154 főt számláló századához.103 1819 novemberében feltöl
tötték a rangsorban 2. főhadnagyi beosztást az 1809. június 16-tól szolgáló 32 éves 
Nagy Ferenc főhadnaggyal.104 

A Szlavóniában eltöltött évek jótékony hatással voltak a fiatal Mészáros főhad
nagy természetére és egyéniségének fejlődésére. Elmélyült tanulmányokat kezdett 
folytatni, a társaságban vidám és élcelődő volt, tiszttársai nagyon megkedvelték, ami 
abban is kifejeződött, hogy csak Lázinak nevezték. Erre az időre esnek Mészáros 
Lázár első komolyabb irodalmi kísérletei is. Elveszett naplójának írásán túl állomás
helyéről rendszeres irodalmi levelezést folytatott Antal bátyja feleségével oly mó
don, hogy leveleinek folyóirat formát adott, és azokra sógornője hasonló módon 
válaszolt. Ezeknek az írásoknak az olvasói az alezredesi osztály tisztjei voltak, akik 
észrevételeikkel elősegítették Mészáros eszméinek, gondolatainak kibontását, írásba 
foglalását. Sajnos ez a levelezés is elveszett az utókor számára.105 

Ebből az időszakból származó írásaiból csak két írása maradt meg, a rigiczai 
Kovács Józsefhez intézett 1820. május 27-i és szeptember 25-i levele. A jelenlegi 

99 KA, Wien. Muster-Liste der Oberst 1-te Escadron pro anno 1817. 7. Hus. Bgt. Muster-Listen. 1812., 1816., 
1817., 1818. Fasc. 664. Ebben az időben a század parancsnoka a 38 éves, cseh származású Frantz von Rutzky első 
lovasszázados, létszámfeletti első lovasszázados a 28 éves osztrák Ferdinánd von Tschebultz, a századparancsnok 
helyettese a 30 éves osztrák Adolph von Wierer másod lovasszázados. 

100 Uo. 1818. februári és májusi táblázat. 7. Huss. Egt. Standes-Tabellen. 1818., 1819., 1820. Fasc. 673. 
101 Uo. Muster-Liste der Oberst 1-te Escadron pro anno 1818. 7. Huss. Rgt. Muster-Listen. 1812., 1816., 1817., 

1818. Fasc. 664. 
102 üo . 1818. novemberi táblázat. 7. Huss. Bgt. Standes-Tabellen. 1818., 1819., 1820. Fasc. 073. A Pakracban 

állomásozó század parancsnoka Tige László első lovasszázados, helyettese Mick Sándor másod lovasszázados, lét
számfelettiként gróf Fürstenberg Frigyes és gróf Schönfeld Lajos másod lovassszázadosok. Mészáros Lázár viszont 
az egyetlen főhadnagy volt a században. 

103 üo . 1819. októberi állapottáblázat. 
104 üo . Muster-Liste der Oberstlieutenants 2-te Escadron pro anno 1819. 7. Huss. E,gt. Muster-Listen. 1819;. 

1820. Fasc. 665. 
105 Mészáros Lázár életirata, 50. o. 
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kutatás szerint Mészáros első ismert, saját kezével írt levelében egy lóvásárlással 
kapcsolatos látogatás elmaradásának okáról számolt be.106 

A levélben jó magyarsággal egy olyan balesetről tudósított, melyet báró Carl 
Werbau első lovasszázados, az alezredesi osztály 1. századának parancsnoka, a szá
zadj abeli Sztáry István főhadnaggyal együtt szenvedett. Ez az esztendő csak abból 
a szempontból volt még nevezetes, hogy 1820 februárjától új századparancsnokot 
neveztek ki Németh János első lovasszázados személyében.107 Az augusztus 12-én 
Eszéken készített szemlejegyzék szerint Mészáros főhadnagy helyzetében lényeges 
változás nem történt.108 

Ebben az időben az abszolutikus rendeleti kormányzás Magyarországon egyre 
nagyobb tiltakozást váltott ki a nemességben és a megyékben. Ezzel az ellenállással 
szembeni katonai erődemonstrációt szolgálta az 1820. szeptember második felében 
és október elején végrehajtott nagy pesti lovas hadgyakorlat Ferdinand d'Esté fő
herceg lovassági tábornok, magyarországi főhadparancsnok vezetésével. Mészáros 
ezredével együtt részt vett ezen a nevezetes gyakorlaton. 

A magyarországi főhadparancsnok parancsára a 2., 3., 4., 5. és 8. vértesezredet, 
az 5. és 7. könnyűlovas ezredet, a toscanai nagyherceg dragonyosezredét, az 1., 4., 
7., 10. és 12. huszárezredet, valamint az 1. és 3. ulánus ezredet összpontosították 
Pestre és ezek az alakulatok 1820. szeptember 19-re bevonultak a pesti táborba. 
Szeptember 20. és 28. között, majd október 2-án zajlott le a nagy találkozó lovas
manőver, október 5-én a gyalogos, tüzér és lovas fegyvernemek hajtottak végre 
gyakorlatot, melyeken az összes lehetséges hadmozdulatokat és hadviselési módokat 
gyakorolták és bemutatták. A 7. huszárezred is végrehajtotta az összes lehetséges 
menet- és harcalakzatot szakasz-, szárny-, század-, osztály- és ezredkötelékben. 
Ezen a hadgyakorlaton Mészáros főhadnagy is kitűnt parancsnoki és harcvezetői 
képességeivel, mivel a beosztásban és rendfokozatban előtte álló főtiszteket fegyelmi 
eljárás miatt felfüggesztették és így az alezredesi osztály gyakorlatait ő irányította, 
az ellenőrző szemlélők nagy megelégedésére. Ezt a nagy hadgyakorlatot megtekin
tette a császári pár, a trónörökös és a főhercegek, az angol Cambridge herceg, a bajor 
Károly herceg, számos cs. kir. és külföldi tábornok és más előkelőség. A 15 lovas
ezred Szent Lőrinc pusztán (a mai Pestlőrinc helyén) kezdte meg a hadgyakorlatot, 
és a háborús viszonyok közötti hadmozdulatokat hajtották végre. 1820. október 
7-én a gyakorlat befejeződött és a 7. huszárezred is visszatért szálláshelyeire. Az ez
redtörzs Eszékről Vukovárra települt át.109 

A hadgyakorlat idejéből származik Mészárosnak a második, 1820. szeptember 
25-én rigiczai Kovács József szolgabíróhoz intézett, humorral átszőtt levele, amely 
érdekes adalékokat szolgáltat jellemének, gondolkodásmódjának megítéléséhez. 
Ezért érdemes idézni a következő sorokat: „Hanem az Ezeredünk öszegyűlése alkal
mával tartatni szokott fegyvergyakorlási korhelységek, leg kevesebb üdőt adának 
köszöntőm ki dolgozásának és így mint egy magyar szokta adni, fogadja szíves 

, 106 Mészáros Lázár 1820. május 20-i levele rigiczai Kovács Józsefhez. MTAK Kt. írod. Lev. 4. r. 4. sz. „Tisztelt 
Ür/Tisztelt Earátom, Uram. Báró Verbau kapitány úr meghívására, ki uraságotoknak barátságotoknak a folyó hold
napban bizonyossan történendő meglátogatásokat ígérte, az én tiszteségemé lett, az ő meg nem jelenését sajnálva 
mentegetni. Kapitány Űr maga muszka lovain e 26-kán Vukovárról ide jöttébe, kocsijának vastengele az útközbe 
eltörvén, friss lovai midőn kocsissá lovak közzé esett volna elragadták, őtet magát, Szlavy főhadnaggyal a kocsit 
fölfordítván oly szerencsétlenül dobták ki, hogy a balkarja közel a válcsuklójánál eltörött, bizonytalan lévén még 
most is, mennyi üdökig lesz sínlődése tartandó, és így két holdnap alatt ha szerencséssen fog gyógyulása is haladni, 
nem lehet szerencséje Uraságotokat meglátogatni. Azomba egyszerre üzzenteti is, hogy a nemrégiben küldött és 
eddig talán már meg kapott levelének tartalma szerint, a lóvásárlás végett szovának állandóul megmarad, tsak hogy 
barátságtok meg engedjék, nekie azon üdőt el érni, a melybe önmaga személyessen meg jelenhessen, és az áruba eresz-
tet dolgot még egyszer, még próbálhassa egyszer. Ezeknek utánna midőn ezen balesetet meg jelentettem volna, 
tiszteletemet nagyságtoknak ide kapcsolnám, magamat szíves úri barátságába ajánlom. Isten éltesse szíves tisztelője 

107 KA, Wien, 182o'. májusi táblázat. 7. Huss. Kgt. Standes-Tabellen. 1818., 1819., 1820. Pasc. 073. 
108 Uo. Muster-Liste der Oberstlieutenants 2-te Escadron pro anno 1820. 7. Huss. Rgt. Muster-Listen. 1819., 

1820. Fase. «65. 
109 Geschichte... 1856, 43—44. o. és Geschichte... 1914, 191—192. o.; Mészáros Lázár életirata, 50. o. 
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örvendezésemet, hanem mint egy katona ki egy tsapásra kettőt akar találni egy 
áhítatos kérésemet is. Abból áll pedig, minek utánna a magyar öltözet bokréta nélkül 
félre se mehetne, úri barátságtoll pedig őszinteségbül a fehér színt választották volna 
magok fej czímeréül, mi pedig kiknek kétféleképen köll szolgálni, nem tsak butaság-
bul hanem más okokbul is ollyan tollakkal szoktuk fölpiperézni magunkat, melly 
tollak gazdája ehető"...110 

Mészáros a továbbiakban arra kéri Kovácsot, hogy mivel a kakasok októberben 
tollúkat elvesztik, csákójára szerezzen neki 6 középső faroktollat és azokat ,, 15-dik 
octóberig Szabadkára Szlavy főhadnagyhoz ki Remondakért ott tartózkodik" 
(fiatal be nem idomított katonalovakért) küldje el. Mészáros ezt a levelet úgy írta 
alá mint „Mészáros Lázár ad hoc Főhadnagy".111 Ha figyelmesen olvassuk el a leve
let, abból kitűnik, hogy Mészárosra is hathatott I. Ferenc rendeleti kormányzása 
és a megyei nemesi ellenállás kibontakozása, mert ezt írja: neki „kétféleképen köll 
szolgálni" — katonaként a királyt, ám magyarként nemzetét. Ennek adta tanújelét 
ebben a levelében és cselekedeteiben is. 

1821-ben találkozik először Mészáros főhadnagy a későbbi életében nagy szerepet 
játszó gróf Radetzky altábornaggyal, aki a Dél-Magyarországon elhelyezkedő ezre
deket, így a 7. huszárezredet is, ellenőrzés céljából felkereste. Az ellenőrzés tapaszta
latai alapján Radetzky az Udvari Haditanácshoz felterjesztett jelentésében szüksé
gesnek tartotta kiemelni, hogy az őszi hadgyakorlatokon a szolgálati lovakat nem 
győzik eléggé kímélni és ezért szükséges olyan intézkedés kiadása, amely elrendeli 
a nagyobb hadgyakorlatokon a nehéz és fáradságos meneteket, a hosszú és tartós 
ügetéseket.112 

1822 végén a Mészárost kedvelő ezredparancsnokot, gróf Zichy Ferdinándot elő
léptették vezérőrnagynak és áthelyezték dandárparancsnoknak Milánóba. 1823. feb
ruár 23-án gróf Felix Woynát nevezték ki az ezred parancsnokává és a Mészárost 
közel 10 éve jól ismerő ezredparancsnokhelyettest, Spannagel alezredest is előléptet
ték és áthelyezték a 4. huszárezred parancsnokának. Mészáros új alezredese gróf 
Heinrich Castiglione lett a 10. huszárezredből.113 

Az abszolutizmus támadásával szembeni rendi ellenállás 1823-ban érte el csúcs
pontját, és az országban feszült helyzet alakult ki. Nem tudni, hogy ez a körülmény 
mennyire befolyásolta Mészáros magatartását és nézeteit, tény azonban, hogy ebben 
az évben készítette el százada, az alezredesi osztály 2. százada altisztjei és huszárjai 
számára magyar nyelven a hazafiság szellemétől áthatott, népszerű összefoglaló had
tudományi munkáját. E művében fejtette ki először nézeteit — kérdések és feleletek 
formájában — a háború, a hadművészet, a lovas fegyvernem, a kiképzés és nevelés, 
a katonai fegyelem alapvető elveiről és szabályairól. 

Mészárosnak ezt a megmaradt, terjedelmesebb, kéziratos munkáját az MTA 
Könyvtár Kézirattárában őrzik, igaz, a szerző nevének feltüntetése nélkül a követ
kező címmel: ,,A Szolgálatot illető Szabások Kérdésekre és Feleletekre foglalva 
A Köz Vitézeknek és Alltiszteknek számára A Puskázásról Strázsa és Őrállásról-
Czirkállásról, és az Alltisztek kötelességeiről egyben foglalt ki adás. 1823 Esztendő, 
ben."114 Ezt a nyolcadrét nagyságú, 183 számozott lapra rúgó terjedelmű munkát 
Mészáros Lázár minden bizonnyal nyomtatásban is közre akarta adni, de az akkor 
nem volt lehetséges és így csak 1849-ben jelenhetett meg „Huszárok Kézikönyvecs
kéje. Oktatási Szabályul altisztek és közvitézek számára" címmel.115 

110 Mészáros Lázár 1820. szeptember 27-i levele rigiczai Kovács Józsefhez. MTAK Kt. M. írod. Lev. 4-r. 4. sz. 
111 Uo. 
112 Geschichte... 1914, 192. o. 
113 Uo. 
114 MTAK Kt. Hadtudomány. 8-r. 4. sz. alatt. 
115 Huszárok kézikönyvecskéje. Oktatási szabályul altisztek és közvitézek számára. Pest, 1849. 4., 140 o. Az elő

szóból kivehető, hogy a munkát Mészáros barátja, Szontagh Gusztáv ny. százados, a MTA rendes tagja szerkesz
tette és adta közre. 
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Munkája elkészítéséhez felhasználta a korabeli hadtudományi műveket és katonai 
szabályzatokat, de bőven merített a saját szolgálatának tapasztalataiból is. A munka 
két fő részre oszlik: az első rész „Békebéli Oktatás" címet viseli, és a békekiképzés 
kérdéseit tárgyalja a következő 8 fejezetben: „A katonai rendről a vagy életről közön
ségessen ; Az allattvalóságról, avagy az Engedelmességről és a becsülés szeretetéről ; 
Indulatról, avagy a Közjó Lélekről; A közvitézről; A káplárról, és annak kötelessé
geiről; Különösen némely észrevételekről az Altisztekre nézve; A Zászlótartóról; 
A strázsamesterről". Ebben a részben fogalmazta meg álláspontját a katonai pályáról, 
és arra a kérdésre ,,Mi a katonai élet ?" a válasza : „Azon tiszteletre és becsülésre méltó 
tekintélyes rend, mely a Hazának védelmére és oltalmára rendeltetett." A továbbiak
ban részletessen bemutatja a legszükségesebb katonai erényeket és a katonai maga
tartás fontos jellemzőjének tartja, „hogy a katona mindenkor erkölcsös, komoly és 
csendes magaviseletű legyen, senkit gorombán vagy nyersen meg ne támadjon, a 
békés polgárral és a földnépével, mint melly őt saját keresményéből táplálja, élel
mezi és ruházza, szép egyetértésben éljen." 

Munkája első részének összefoglaló kérdéseként azt teszi fel: „Mi tulajdonokról 
ismerhetni meg a derék katonát?" Felelete nagyon találó és alapjaiban ma is el
fogadható: „A jóra való katonának tulajdonai következők... józan és erkölcsös élet, 
nyíltszívűség, igaz és becsületes bánásmód az emberekkel, hűség szolgálata, zászlója 
és ezrede iránt ; továbbá azon hiedelem és meggyőződés, hogy a derék katona készebb 
lesz életét feláldozni, mintsem hogy kötelességét, szolgálatát elhanyagolja s becsüle
tén legkisebb csorbát is üssön; mindenek előtt pedig fényes tulajdona a katonának 
a harczas szellem, nemzetének, hazájának s alkotmányának hő szeretete." 

A munka második része, a „Háborúi Oktatás" 9 fejezetben a következőket ismer
tette: „Első Értések; A föld mineműségéről; A Marschról; Az őr-állókról és annak 
szolgálatairól; Az Álló-Őrökről; Az őr-járókról; A kiküldött seregről; A Truppnak 
háborúi fő tulajdonságai." A bevezetésben a háború meghatározását adja: „Mi a há
ború ? A háború két vagy több más seregnek egymás közti ellenségeskedése. Hány
féle a háború, katonai szempontból? Kétféle támadó és védő. Miben határoztatik 
mégis végczólja mindkét háborút illető cselekvésünknek ? A diadalban vagy győze
lemben, azaz vagy saját hasznunk elérésén, vagy az ellenség haszna hátráltatásán, 
akadályozásán törekszünk." 

A továbbiakban foglalkozik a hadszíntér földrajzi jellemzőinek nagy jelentőségé
vel, a menetekkel, az elő-, oldal- és utóvéd feladataival, a tábori előőrs és a külön
böző őrségek kötelmeivel, az őrjáratok szerepével, az ún. „kis háború" lényegével 
és harceljárásaival. Igen érdekesen határozza meg Mészáros az ütközet tartalmát: 
„Mi az ütközet? Az ütközet azon következménye két ellenségi sereg összecsapásá
nak, melly által fegyverét egymás ellen tettlegesen használja ; s e cselekmény általá
ban ütközetnek, vagy csatának neveztetik." 

Mészáros végül a hadsereg háborús helytállása jellemzőjének a következőket tekin
tette: „Mi tulajdonokkal kell bírnia minden hadviselő és vitéz seregnek általában? 
Vitézsége mellett, mi lelke a háborúnak, s minélkül katonát nem is képzelhetni, 
a seregnek még e három főtulajdonnal kell bírnia: 1-ször hogy az ország és haza 
benne helyezett bizodalmának teljes lelkéből igazán megfeleljen ; 2-szor. Mindig erős 
és csatára edzett legyen; 3-szor. Hogy a háborúviselését alaposan értse." — Ezeket 
a tulajdonságokat röviden be is mutatja és értékeli jelentőségüket a hadviselés során. 

A munka „Toldalék"-ában a katonai jelentések tartalmával és stílusával foglal
kozik. Nagyon fontosnak tartja, hogy a katonai jelentések a tiszta „igazságnál és 
valónál egyebet" ne tartalmazzanak. „Ne legyen szószaporító, igazi műszavakkal 
(termini technici) éljen, jelentését világosan és minden czifraság, szódagály és sallang 
nélkül tegye papirosra." 

— 684 — 



'MBll j í t l i j< 

OKTATÁSI SZABALYľL ALTISZTEK ES 
KÖZVITÉZM SZÁMÄ R A. 

Az 1849-ben megjelent oktató szabályzat címlapja 

— 685 — 



Mészáros Lázár első ismert katonai munkája értékei alapján kiemelkedő helyet 
foglal el a XIX. század első harmadának magyar hadtudományi irodalmában. 
Ez a mű is igazolja szerzőjének szakírói tehetségét és képességét. 

Az 1824-es esztendő két esemény miatt maradt emlékezetes Mészáros Lázár szá
mára. A 7. huszárezredet meglátogatta Károly osztrák főherceg és a hesseni nagy
herceg, akiknek tiszteletére Zimonyban a belgrádi pasa ajándékait nyújtották át, 
valamint különböző harcászati és alaki gyakorlatokat is bemutattak.116 A másik 
esemény még közelebbről érintette, mivel először készítettek róla minősítést. Ez az 
1824 októberében készült és az ezredparancsnok, helyettese és a két őrnagy által 
aláírt Conduite Liste hű képet ad képességeiről és tulajdonságairól. Különböző rova
taiban ezek olvashatók : 

„Rendfokozat: főhadnagy. Előlépett: 1813. augusztus 1-én. Elő és utóneve: Mé
száros Lázár. Nőtlen vagy házas, gyermekkel vagy anélkül: nőtlen. Születési éve: 
1792. Születési helye: Baja, Magyarország. Szolgálat, hol szolgált: ebben az ezredben 
főhadnagyként 8 év 7 hónapot. Más ezredben vagy karban: bácsmegyei veleseknel 
főhadnagyként 2 év 8 hónapot. Összesen 11 év 3 hónapot. Más hatalmat: nem. 
Vásárolt rendfokozatot: nem. Mi volt a foglalkozása: nem volt. Van-e anyagi támo
gatása: igen. Egészségi állapota: jó. Kedélyállapota: komoly és megállapodott. 
Természetes tehetsége: nagyon sok. Nyelvismerete: németül, magyarul, latinul, ola
szul, horvátul jól, franciául, görögül valamennyire. Jártassága Gyakorlaton : nagyon 
jó. Felszerelése: nagyon jó. Kiképzésben: nagyon jó. Tudása műszaki ismeretekből: 
nincsen. Más tudományokból: olvasott és jártas a történelemben. Lovaglása: jó. 
Lóismerete: közepes. Milyen hadjáratban vett részt: 1814—1815. Magatartása 
Ellenség előtt: minden alkalommal jól teljesítette kötelességét. Civilekkel: udvarias 
és komoly. Az ezredben: nagyon kedvelt. Alárendeltjeivel: jó és méltányos. Szorgal
ma és alkalmassága: igen nagy. Jó gazda: igen. Iszákos: nem. Játékos: nem. Adós
sága: nincs. Kötekedő: nem. Különben a szolgálatban: igen használható. Megérdemli 
az előléptetést: igen rangsorban. Hányszor és milyen okból mellőzték: soha."117 

1825-ben megint egy nevezetes személyiség látogatta meg Mészáros ezredét, a Zi-
monyon keresztül Belgrádba utazó Don Miguel, Portugália régenshercege. Sajnos, 
Mészáros benyomásait az évek során ezredét meglátogató előkelőségekről nem ismer
jük. 1826 nyárutóján az ezredet Eszéken vonták össze, mivel az elmúlt időszakban 
elhanyagolták az ezred- és osztályalakzatban folytatott kiképzést.118 A kiképzés 
során ismét kitűnt Mészáros főhadnagy, akit 13 esztendei szolgálata után 1826. szep
tember 10-én léptettek elő másod lovasszázadosnak és neveztek ki az alezredesi 
osztály 2. százada parancsnokhelyettesének. Az 1826 októberében készült újabb mi
nősítése minden vonatkozásban megerősíti az előzőt, de kiemeli új vonásaként, hogy 
parancsnoki magatartása beosztottjaival: „Szigorú, jó és méltányos és őket rend
kívüli módon képes vezetni."119 

Eszéken 1827-től 1830-ig nagyon megnövekedett a kiképzetlen újonchuszárok és 
a fiatal, idomítatlan katonalovak száma, ezért az ezred továbbra is összpontosítva 
állomásozott.120 Mészáros másod lovasszázados gazdag ismereteit és tapasztalatait 
jól hasznosította a huszárok kiképzésében és a lovak idomításában. Ezt a kiemel
kedő teljesítményt tükrözi 1828. évi minősítése, mely szerint parancsnoki erényei 
azzal gazdagodtak, hogy a szolgálatban „igen használható és megbízható" és a ló
ismerete „meglehetősen jó".121 

116 Geschichte... 1856, 44—45. o. és Geschichte... 1914,192—193. o. 
117 KA, Wien. 127/1824 Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8. 

1823—1848. Fase. 562/1. 
118 Geschichte... 1856, 45. o. és Geschichte... 1914, 193, o. 
119 KA. Wien. 127/1826 Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8. 

1823—1848. Fase. 562/1. 
120 Geschichte... 1856, 45. o. és Geschichte... 1914,193. o. 
121 KA, Wien. 127/1828. Conduitte Liste Der Ober Officiere! Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8. 

1823—1849. Fase. 562/1. 
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Nincs közvetlen adat arról sem, hogyan reagált a korabeli hazai és nemzetközi 
eseményekre. Nem tudjuk, mi volt a véleménye az 1825—27-es országgyűlés le
folyásáról, a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról, a megjelent magyar 
irodalmi alkotásokról és lapokról, Széchenyi István munkásságáról és „Hitel" című 
művéről, az 1830 júliusában kirobbant francia forradalomról és az annak nyomán 
fellendült európai nemzeti mozgalmakról. Az viszont tény, hogy a megfelelő anya
giakkal rendelkező, németül, latinul, olaszul, franciául, horvátul, görögül olvasó, 
tehetséges Mészárosról 1824., 1826., 1828. és 1830. évi tiszti minősítései megállapí
tották, hogy „más tudományokból olvasott és jártas a történelemben". Ez minden
esetre azt jelenti, hogy valószínűleg rendszeresen olvasta a különböző nyelveken, 
főleg németül és franciául megjelent új tudományos műveket és sajtótermékeket, 
így gazdagítva társadalmi, politikai, gazdasági, tudományos és katonai ismereteit. 

Ebből az időből tudjuk róla, hogy még egy szenvedélye volt: „koca dinnyész, 
szeretvén a kérdéses gyümölcsöt, sokat s jót is termesztettem, de azon időkben, 
1816—1829, kielégítő termesztési útmutatásról mit sem tudtam, s akép az akkori 
alacsony fokú művelésen csak szorgalom s vigyázattal igyekeztem túl haladni."122 

Mészáros Lázár arra is büszke volt, hogy a „tökben oltott görög dinnyével 1826— 
1827-ben Slaviniában magam is sikerrel próbáltam, mert nagyságra félakót túl 
haladva, görög dinnye alakú tököt nyertem, a szemnek élvet szerzetem, örültem 
tovább hogy Mészáros Lázár kapitány slavoniai dinnyefaj 1829 óta, olly derekassan 
megtartotta jóságát mivel ezen híres sima héjú dinnye igen hasonló dalmati Leopoldi 
Jovanovits híres dinnyész tőlem bírtt fajával."123 

A Bourbonokat elűző 1830. júliusi francia forradalom nyomán Olaszországban is 
fellendült a nemzeti felszabadító mozgalom és veszélybe kerültek a Habsburgok 
hatalmi pozíciói. Ausztria az itáliai nemzeti mozgalmak sikeres kibontakozásának 
megakadályozására megerősítette ott állomásozó csapatait. Ennek alapján került 
sor a Szlavóniában 15 éve állomásozó 7. huszárezred áthelyezésére. 1830. szeptember 
4-én kapta meg az ezred 1., 2., 3., 4., 7. és 8. százada a menetparancsot (az 1. őr
nagyi osztály később települt át), hogy Vukovárból kiindulva Cremonába települjön, 
ahová október 25-én érkeztek meg.124 Mészáros Lázár másod lovasszázados példa
mutatóan vette ki a részét az alezredesi osztály 2. (folyamatos számozás szerint 4.) 
századának felkészítéséből, a nehéz menet megszervezéséből és végrehajtásából. 
Ezt ismerik el parancsnokai az 1830 októberében készült minősítésében, amikor meg
erősítik és kiemelik képességei közül jártasságát a gyakorlatokon: „igen ügyes".125 

1831 februárjában forradalmi felkelések törtek ki a pármai és modenai hercegség
ben, a toszkánai nagyhercegségben és a pápai államban. Báró Frimont János lovas
sági tábornok, az itáliai cs. kir. hadsereg parancsnoka, a mozgalmak leverésére csa
patokat — köztük a 7. huszárezredet — vezényelt Pármába, Modenába, Bolognába-
Ferrarába, Riminibe és Anconába.126 

Mészáros Lázár 4. századát 1831. március 1-én kikülönítették Casalmaggioréba, 
de március 4-én innen kettős menetben Bagnalo San Vitóba vonult, ahol gróf Eltz 
tábornok dandárjához csatlakozott, amely az 1. vadász zászlóaljból, egy határőr 
zászlóaljból, egy utász századból és egy fél rakétaütegből állt. A dandár ezután átkelt 
a Pón és elfoglalta San Benedettót. Mészáros százada a császárvadász ezred 1. zászló-

122 Mészáros Lázár 1843. november 11-i levele Szontagh Gusztávhoz. MTAK Kt. M. írod. Lev. 4-r. 138. sz. XXI . 
b. 1. 

123 Mészáros Lázár 1847. március 28-i levele Szontagh Gusztávhoz. MTAK Kt. M. írod. Lev. 4-r. 138. sz. XXI. 
b. 2. 

124 Geschichte... 1856, 45. o. és Geschichte... 1914, 193. o. 
125 KA, Wien, 127/1830. Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8. 

1823—1849. Fase. 562/1. 
126 Az 1831. évi itáliai nemzeti felszabadító és forradalmi mozgalmak elleni osztrák hadműveleteket, melyekben 

Mészáros százada is részt vett, a Geschichte... 1856, 45—53. o. és Geschichte... 1914, 193—201. o. alapján muta
tom be. 
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/k katonai romiról vagy''''pályáról 

kozftiifteffeffCM!. 
Mi a katonai rend ? 
Azon tiszteiéire ésbecsülésre méltó tekin

télyes rend, molly a haza védelmére s ólalmára 
rendeltetett. 

Mi tehát valódi czéfja a katonai rendnek ? 
A katonai rend valódi czélja nemes, ti. 

a kedves szeretett hazaéri viaskodni s érette, 
ha kell, vérét s éleiéi áldozni. 

Minő tulajdonok kívántatnak tehát a katonától ? 
Megkívántatik mindenek elolt, hogy n ka

tona istenfélő és erkölcsös; továbbá Jiosry nz 
ellenséggel szembe szállván , re Menthet len és 

1 

Az oktató szabályzat első oldala 
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aljával szétbontakozott a Pó hídjánál San Benedetto előtt. Március 7-ről 8-ra virradó 
éjjel a 4. század egy vadászkülönítménnyel járőrözést hajtott végre. A Carpi felé 
menetelő század két szakasza képezte az 1. és 2. szakasznak és a vadászkülönítmény
nek az elővédjét. Az útba eső Novi helységet a felkelők megerősítették, de a támadó 
erők az erős tűz és az utcai harc ellenére áttörtek a barikádokon és elfoglalták Novit. 
Márciusban a 4., 5. és 6. század részt vett Carpi és Modena megszállásában. I t t állo
másozott a 4. század március 18-ig, de fél századát és az 5. század egy szakaszát 
kikülönítették Reggio-ba, ahonnan báró d'Aspre ezredes különítményével március 
12-én Párma ellen vonultak. 1831. március 17-én Mészáros százada a 3., 5. és 6. 
századdal a Siegler-dandárba került.127 

Az ezred 7 és % százada, közte Mészárosé is, a pápai államba menetelt. Március 
20-án Castelfranco, 21-én Bologna fel, majd 23-án a 3. és 4. század Imolából Faenzá-
ba, 24-én Forli városába, ahol találkoztak az 5., 6., 7. és 8. századdal. 25-én báró 
Mérgen dandárjának elővédjeként a 3. és 4. század Rimini ellen vonult. A város 
előtt este 6 órakor egy felkelő különítménybe ütköztek. A két huszárszázad erős tűz
ben visszaverte az olasz felkelőket és elfoglalt egy nagy utcai barikádot, majd a 
huszárok, a gyalogsággal együttműködve, visszavonulásra kényszerítették a hazafia
kat és megszállták Riminit, ahol a 4. század a továbbiakban járőrszolgálatot tel
jesített; 

1831 március végére az osztrák csapatok elfojtották a nemzeti felszabadító moz
galmat és visszaállították a korábbi hatalmi rendszert. Március végén Mészáros 
másod lovasszázados 4. századát a bolognai erődbe vezényelték, ahonnan április 
20-án vonult be a Modenába állomásozó ezredhez. Innen kiindulva a 7. huszárezred 
25-én a békehelyőrségébe, Cremonába érkezett. A 4. század májustól októberig itt 
állomásozott, majd az ezreddel együtt részt vett egy hadgyakorlaton, melyet meg
szemlélt Rainer főherceg, Itália alkirálya, de már október 28-án ismét Cremonába 
vonult téli szállásra. 1831 decemberében a 3. és 4. századot a pápai államhoz közel 
eső Modenába helyezték, ahová 1832. január 2-án megérkeztek, de január végén 
újra visszatelepültek Cremonába, ahol berendezkedtek a hosszabb idejű helyőrségi 
életre.128 

Mészáros Lázár másod lovasszázados katonai minősítései szerint az 1831. évi had
járat alatt „minden alkalommal teljesítette a kötelességét",129 de valószínű, hogy 
az itáliai nemzeti felszabadító mozgalmak elleni harcok alatt indult el nála az a 
tudati folyamat, amelynek során keresni kezdte azokat az eszméket, melyeknek 
segítségével az ilyen jellegű éles társadalmi és nemzeti ellentétek, konfliktusok meg
oldhatók. Mélyen elgondolkozhatott tiszti hivatásáról és a hadsereg szerepéről is. 

1831 decemberében gróf Joseph Radetzkyt nevezték ki lombard-velencei főhad-
parancsnoknak és az itáliai osztrák hadsereg vezénylő tábornokának.130 Ez az ese
mény fordulatot jelentett Mészáros Lázár pályafutásában is, mivel Radetzky hama
rosan felfigyelt a tehetséges és művelt, katonai szakkérdésekkel és írással is foglal
kozó huszártisztre. 

Radetzky 1832-től Európában először vezetett be korszerű reformokat a csapatok 
vezetésében, kiképzésében, a tábori szolgálatban és a hadgyakorlatokban. Katonai 
reformjaival azt kívánta elérni, hogy az itáliai osztrák hadsereg gyakorlatai a való
ságos háborús helyzeteket megközelítő körülmények között folyjanak le.131 Az addigi 

127 Ebben az időben történt változás az ezred vezetésében, gróf Woynát előléptették vezérőrnaggyá és kinevez
ték egy galíciai dandár parancsnokává. Ezredparancsnokká és ezredessé gróf Castiglionét, helyettesévé és alezredessé 
Belrupt őrnagyot, őrnaggyá Tsehebultz első lovasszázadost léptették elő. 

128 Geschichte... 1856, 53. o. és Geschichte... 1914, 201. o. 
129 KA, Wien. 127/1834. Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No 7. u. 8. 

1823—1849. Fase. 562/1. 
130 Részletes pályafutását 1. C. Dunker: Radetzky apó könyve. Életkép korának történelmi keretében. Bécs, 

1891. 
131 Hadvezetési elveiről és katonai reformjairól 1. Gustav Bancalari: Feldmarschall Graf Radetzky als Kriegsheld 

und Heerführer. Wien, 1892. 
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néhány hetes őszi gyakorlatokat az egész nyárra kiterjesztette. Ezeknek a szakadat
lan hadgyakorlatoknak a begyakorlás mellett még az volt a célja, hogy a tiszti, 
altiszti és legénységi állományt a tábori együttélésre szoktassa és erkölcsi-harci szel
lemét emelje. A 7. huszárezreddel Mészáros is részt vett azokon az 1832. és 1833. évi 
hadgyakorlatokon, amelyeket a legkisebb alegységekkel — rajjal, szakasszal, 
szárnnyal (mely két szakaszból szerveződött), századdal — kezdtek meg, majd az 
osztály-, a zászlóalj-, az ezred-, a dandár-, a hadosztály- és a hadtestgyakorlatokkal 
folytattak. Az évi tábori gyakorlatok befejezésével 6—8 napra a nagy manőverek 
— hadsereggyakorlatok — végrehajtására szinte az egész itáliai es. kir. hadsereget 
— mintegy 60 ezer katonát — összpontosították. A gyakorlatok alatt a csapatok 
megismerkedtek a harctevékenység minden fajtájával, a különböző szintű parancs
nokok, így Mészáros is, pedig harcvezetési ismereteiket és képességeiket fejlesztették. 
Radetzky a hadgyakorlatok közben meglepetésszerűen ellenőrizte a csapatokat és 
a parancsnokoknak különböző harcfeladatok végrehajtását rendelte el.132 Katonai 
minősítései szerint ezeknek a váratlan feladatoknak a megoldásában a főtisztek 
közül kitűnt Mészáros Lázár. 

Cremonai tartózkodása alatt Mészáros alaposan megismerte az itáliai kultúrát, 
elmélyedt a társasági életben és rendszeresen találkozott tudósokkal. Nem szakította 
meg a hazai kapcsolatait sem. Tiszti fizetése nem volt elég kiadásainak fedezésére, 
ezért rendszeresen kért és kapott testvéreitől anyagi támogatást. 1833-ban kérték 
fel Kerekes Józsefet, Bács vármegye földmérőjét az apától örökölt paeséri nemesi 
birtok felosztására Mészáros Dániel, Antal és Lázár között. Az akkor készült okmány 
szerint (,,Liber Fundualis tekintetes Mészáros Urak Paeséri Határban lévő örökös 
Földjeiről, melly három egyenlő Részekre felosztatott 1833-dik Esztendőben"133) 

320 1/3 „II. Tekintetes Mészáros Lázár Úr Rátája" a következő volt: "68, — 
1100 

Holdak".134 Igen érdekes a birtokrész telkeinek megoszlása és lakóinak neve, ami 
részletesen fel van tüntetve a jegyzékben. Mészáros Lázár paeséri birtokrészén soha
sem gazdálkodott, mivel azt Antal bátyja kezelte, aki ezért rendszeresen pénzügyileg 
támogatta öccsét. 

1833. június 1-én, húsz esztendei tiszti szolgálat után, Mészárost előléptették első 
lovasszázadosnak és kinevezték az alezredesi osztály 2. százada parancsnokának. 
Ekkor már nemcsak az ezrede legkiválóbb főtisztje, de kiemelkedik az egész itáliai 
es. kir. hadsereg főtisztjei közül is. Századával kitűnt az 1834. évi őszi valeggiói— 
veronai hadgyakorlatok során, melyen sok külföldi tiszt is részt vett megfigyelőként. 
Az Európa-szerte nagy elismerést kiváltó hadgyakorlatokról még Metternich kancel
lár is megjegyezte: „Minden oldalról érkeznek hozzám tudósítások, melyek a veronai 
utolsó hadgyakorlatok dicséretében megegyeznek egymással."135 

Az 1834. évi hadgyakorlatok már a Radetzky útmutatásai alapján, az itáliai had
sereg főszállásmestere, Hess ezredes vezetésével kidolgozott és 1834-ben kiadott új, 
korszerű Hadgyakorlati Utasítás és az Ideiglenes Tábori Utasítás alapján lettek vég
rehajtva.136 Elképzelhetőnek tűnik, hogy a katonai szakírói képességeit már bebizo
nyított Mészáros Lázárt is bevonták az új szabályzatok kidolgozásába, megírásá-

132 Radetzky hadtudományi nézeteinek és katonai reformjainak jelentőségével és mai hatásával foglalkozik 
Otto Strádal „Der andere Radetzky" (Wien, 1981) című munkájában, különösen „Ein vergessener Reformator" 
(Egy elfelejtett reformer) c. fejezetében. (67—71. o.) 

133 BTIM At. A Mészáros család iratai. 1017/11. Eredeti magyar nyelvit. 
134 A birtok részletes megoszlása: 1. Belső telkek: 14 126 négyszögöl, vagyis 11 771 hold (egy hold=1200 négy

szögöl); 2. Zsellértelkek: 368 négyszögöl; 2. Jobbágyi szőlők: 13 670 négyszögöl, vagyis 11, 391 hold; „ J " . alatt levő 
uradalmi szőlő 4853 négyszögöl, vagyis 4, 044 hold; 5. Repcéskert a malomhellyel együtt 4056 négyszögöl, vagyis 
3, 38 hold. „II-dik Római Szám alatt lévő szántóföld tészen 81 920 1/3 négyszegű ölet" 

135 Idézi Bunker: i. m. 38. o. 
136 Bancalari i. m. 20—22. o. 
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ba.137 Ezt engedi sejtetni az októberben készült 1834. évi minősítése, amely az ismert 
képességein és tulajdonságain kívül többek között kiemeli: „Kedélyállapota: becs
vágyó, komoly és megállapodott... Jártassága gyakorlaton : igen ügyes és felkészült. 
A lovaglása: jó és megbízható... Milyen hadjáratban vett részt: 1814., 1815., 1831. 
évi." És mi a leglényegesebb: ,,Megérdemli-e az előléptetést: MindenJcéjypen!"138 

Parancsnokai tehát feltétlenül javasolták őrnagyi előléptetését. 
Az 1835., 1836. és 1837. esztendők Mészáros Lázár számára a szokásos katonai 

szolgálatot és napi elfoglaltságot hozták, igaz, emellett a 7. huszárezred teljes törzs
tiszti kara is kicserélődött. 1836. április 20-án meghalt az ezredtulajdonos, herceg 
Johann Liechtenstein és május 31-én kinevezték az újat, herceg Heinrich Reuss-
Köstritz lovassági tábornok személyében. A december 23-án vezérőrnaggyá előlépett 
gróf Castiglione helyett 1837. február 10-én gróf Anton Feuersteint nevezték ki 
ezredparancsnoknak, helyettesének és alezredesnek Tschebultz őrnagyot, aki koráb
ban Mészárossal szolgált egy században.139 

A törzstiszteknek ez a nagy mozgása azt jelentette, hogy napirendre került 
Mészáros Lázár őrnagyi előléptetése is. Ezt jelezte az 1836 októberében készített 
újabb minősítése, amely ismételten megerősítette a korábbi igen pozitív értékelést, 
de külön kiemeli és részletezi, hogy: „Egészségügyi állapota: szikár, mindenesetre 
erős szervezetű és igen jó az egészsége... Tudása, más tudományokból: történelem, 
földrajz, katonai irodalom és állatgyógyászat... Megérdemli-e az előléptetést: min
denesetre. Lásd a végső megjegyzést."14® Mészáros Lázár első lovasszázados őrnagyi 
előléptetési javaslata Radetzky lombard-velencei főhadparancsnok támogató sorai
val a es. kir. Udvari Haditanács elé került. 

Az Udvari Haditanács elnöke, gróf Hardegg lovassági tábornok, 1837. február 
9-én juttatta el a királynak a „Legkegyelmesebb előterjesztést", amelyben kifej
tette, hogy a legutóbbi évi személyi minősítések alapján bizonyos számú gyalo
gos és lovasszázados, igen kimagasló érdemei, parancsnokai javaslatai és egyéni 
mérlegelés után, mint különösen kiváló, magas értelmi képessége és kitűnő katonai 
tulajdonságai alapján megérdemli az őrnagyi előléptetést. Az előterjesztésben helyt 
kapott öt lovas százados között a rangsorban 2. helyen szerepel: „Lazar von Mészá
ros ihr hussaren Regiments Reuss Köstritz", azaz Mészáros Lázár a Reuss Köstritz-
huszárezredből.141 

Az előterjesztés további indoklása szerint az előléptetésre javasoltak abban az 
életkorban vannak, mely arra a reményre jogosít fel, hogy jó fizikai erőnlétben 
magasabb beosztásba kerülhetnek, amiből — a nevezettek kiváló tulajdonságainál 
fogva — a szolgálat a legnagyobb előnyt szerezheti. Ezért javasolta többek között, 
hogy „Mészáros lovasszázadost a Reuss Köstritz-huszároktól létszámfeletti őr
naggyá léptessék elő". Az előterjesztésben szó van arról is, hogy a legközelebbi 
alkalommal a létszám felett előléptetteket tényleges viszonyba kell hozni, de addig 
is oly módon kell felhasználni őket, hogy számfelettiként is a szolgálatban meg
maradva abban tevékenyen részt vegyenek. Ferdinánd király 1837. március 17-én 
Schönbrunnban kézjegyével hagyta jóvá az előléptetéseket.142 

A huszonnégy esztendei tiszti szolgálat után a törzstisztek sorába lépő 42 (a kato
nai okmányok szerint 46) éves Mészáros Lázár életének mindenképpen jelentős 

137 A szabályzat egy korabeli kéziratos példánya megtalálható a Hadtudományi Könyvtárban: Manöeuvrir-
Instruction der Infanterie in grössern Körpern und der ihr zugetheitten Cavallerie und Artilerrie. Milano, 1834. 
268. o. és melléklete: 33 Pläne zur Manoeuvrir Instruction für die k. k. Infanterie.; a végleges Tábori utasítás 1844-
ben jelent meg: Feld-Instruktion für die Infanterie, Kavallerie und Artillerie. Olmütz, 1844. VIII., 464 o., 20 táblá
zat, 8 vázlat. 

138 KA, Wien. 128/1834. Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8. 
1823—1849. Fase. 562/1. 

139 Geschichte... 1856, 53—55. o. és Geschichte... 1914, 201—202. o. 
140 KA, Wien. 128/1836. Conduitte Liste Der Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8. 1823— 

1849. Fase. 256/1. 
141 KA, Wien. HKR, 17. März 1837. G. 7/96. 
142 üo . 
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fordulópontjához érkezett* Ezt nem csak a magas rendfokozatnak számító őrnagyi 
rang, hanem életének következő időszakában természetében, nézeteiben, világképé
ben, kapcsolataiban bekövetkező nagy változások bizonyítják. 

A következő évtizedben, 1837 és 1848 között teljesedett ki katonai, közéleti és 
tudományos pályája és vált annyira ismert személyiséggé, hogy az 1848. március 
15-i forradalom győzelme után a magyar politika felelős irányítói őt, Mészáros Lázár 
ezredest, az 5. huszárezred parancsnokát és a Magyar Tudós Társaság levelező tagját 
javasolták a polgári átalakulás és a nemzeti önállóság útjára lépő Magyarország első 
honvédelmi miniszterének. 

Тибор Ач 

ЮНОСТЬ ЛАЗАРА МЕСАРОША И ЕГО СЛУЖБА 
В 7 ГУСАРСКОМ ПОЛКУ 

1796—1837 

Резюме 

Отсутствие фундаментальных исследований, неточное изложение фактов и предвзятость 
послужили причиной того, что генерал-лейтенант гонведской армии, член-корреспондент 
Венгерского Ученого Общества, первый военный министр Венгрии Лазар Месарош отпеча
тался в национальной памяти — в истории более отрицательно, чем он этого заслуживал бы 
в силу своих способностей и роли, сыгранной им в действительности. Этой несостоятельной 
оценке необходимо противопоставить факты, научную разработку его жизненного пути и 
деятельности. Однако решение этого вопроса не малая задача, так как период юности Лазара 
Месароша и его службы с 1 августа 1813 до мая 1848 года считается почти белым пятном. 
Едва известно, как развивалось его мировоззрение, образ мышления за время офицерской 
карьеры и под влиянием каких причин он стал сторонником учения об утопическом социализ
ме. Лишь отчасти известные его взгляды о войне, армии и военной науке. Невыясненным 
осталось и то, что побудило его наряду с военной наукой заниматься с углубленностью уче
ного естественными и общественными науками своего времени. Поверхностной и эвантуаль-
ной остается оценка его политической и военной роли в период 1848—49 годов. Не раскрыт 
и не показан последний эмиграционный период его жизни. 

В настоящей работе на основании исследований всех документов, хранящихся в Венском 
Кригсархиве, связанных с Месарошем, в новом свете показаны обстоятельства семейной 
жизни Лазара Месароша, его молодые годы, мотивы, побудившие его ступить на военное 
поприще (с 20 февраля 1796 по 1 августа 1813 года). Автор статьи детально реконструирует 
его обер-офицерскую карьеру в кайзероьской королевской армии, начиная с 1 августа 1813 
года по 17 марта 1837 года, его добровольную службу в ранге обер-лейтенанта в 7 гусарском 
полку, участие в кампании 1814 и 1815 года, его деятельность в должности командира взвода, 
заместителя командира роты в качестве ротмистра второго ранга, командира роты в каче
ства ротмистра первого ранга в период с 1816 по 1837 годы. Автор наглядно изображает 
этапы развития Лазара Месароша как воина, ученого и человека, формирование его личности, 
складывание его взглядов. Анализирует ценность его первой известной научной работы. 
Настоящая научная работа помогает нам понять ту военную, общественную и научную 
карьеру, которая развернулась перед Лазарем Месарошем в период 1837—1848 годов, на 
основании чего руководители венгерской буржуазной революции 1848 года рекомендуют 
полковника Лазара Месароша, командира 5 гусарского полка и член-корреспондента Вен
герского Ученого Общества, на пост первого военного министра Венгрии, вступившей в тот 
период на путь буружазных преобразований и национальной независимости. 
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Tibor Ács 

DIE J U G E N D VON LÁZÁR MÉSZÁROS UND SEINER DIENST IM 7-TEN 
HUSSARENREGIMENT 

1796—1837 

Resümee 

Die Fähigkeiten und Rolle von Honved-Generalleutnant Lázár Mészáros, dem korrespondie
renden Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, dem ersten ungarischen Kriegs
minister sind im Gedächtniß der Nation, d. h. in der Historie, wegen dem Mangel an der Grund
forschung, der ungenauen Veröffentlichung der Tatsachen und der eingenommenen Annäherungs
weise negativer als die Wahrheit behalten. Dieser haltlosen Bewertung müssen die Tatsachen der 
wissenschaftlichen Bearbeitung seines Lebens und seiner Tätigkeit, gegenübergestellt werden. 
Das bedeutet aber eine große Aufgabe, da über die Geschichte seiner Jugend und seines Dienstes 
vom l.-ten August 1813 bis zum Mai 1848 in der k. u. k. Armee, wissen wir kaum nichts. Ebenso 
fast unbekannt ist, wie sich seine Denkweise und Weltanschauung während seiner Offizierslauf
bahn entwickelten und welche Motive ihn veranlassten zum Anhänger der Lehre des utopistischen 
Sozialismus zu werden. Sein Ansicht über den Krieg, die Armee und der Kriegskunst ist auch 
nur teilweise Bekannt. Es ist auch ungeklärt, was ihn veranlasste neben der Kriegswissenschaften 
sich auch mit der Natur- und Gesellschaftswissenschaften seiner Zeit mit der Vertiefung eines 
Wissenschaftlers zu beschäftigen. Die Bewertung seiner in den Jahren 1848—49 gespielten poli
tischen und militärischen Rolle ist auch oberflächlich und zufällig. Auch die letzte in der Emigra
tion verbrachte Periode seines Lebens ist noch unaufgedeckt. 

Die Studie bearbeitete die im Zusammenhang mit Mészáros stehenden alle auffindbare Doku
mente der ungarischen Archiven und des Wiener Kriegsarchivs. Aufgrund diesen macht uns der 
Verfasser mit den Familienverhältnissen und der Jugend von Mészáros die Motive, die ihn ver
anlassten, einen militärischen Beruf zu ergreifen vom 20.-ten Februar 1796 bis zum l.-ten August 
1813 neuartig bekannt. Der Verfasser rekonstruiert ausführlich die Laufbahn von Mészáros als 
Oberoffizier in der k. u. k. Armee zwischen dem l.-ten August 1813 und dem 17.-ten März 1837 
seinen Dienst als freiwilliger Oberleutnant im 7.-ten Husarenregiment, seine Teilnahme am Feld
zug vom 1814 und 1815, seine Tätigkeit als Abteilungskommandant zwischen 1816 und 1837, 
als stellvertretender Schwadronskommando in der zweiten Schwadron und als Schwadronskom
mando in der ersten Schwadron. Die Studie stellt die Meilsteine seiner Entwicklung als Soldat, 
Wissenschaftler und Mensch, die Gestaltung seiner Persönlichkeit und seiner Ansichte n an
schaulich dar. Sie analysiert die Werte seiner ersten bekannten Kriegswissenschaftlichen Schrift. 
Die Studie macht uns mit der sich zwischen 1837 und 1848 entfalteten militärischen, öffentlichen 
und wissenschaftlichen Laufbahn bekannt, aufgrund der Oberst Lázár Mészáros der Komman
dant des 5.-ten Husarenregiments, der korrespondierende Mitglied der Ungarischen Wissen
schaftlichen Gesellschaft von den Leiter der ungarischen bürgerlichen Revolution vom März 
1848 zum ersten Verteidigungsminister von dem unabhängigen, bürgerlichen Ungarn vorge-
schlagt wurde. 

— 693 — 


