
Az 1849 április 28-1 komáromi hadifanács 
történelmi jelentősége, 

A világháború utáni Magyarország történetének — a 
nagy európai háborúvesztésen kívül — közvetlenül az 1848-
49-es évek eseményei acltak irányt. Ma már világos, áttet-
sző igazsággá szűrődött át az a gondolat, hogyha 1848/49-es 
szabadságharcunk akár teljes állami függetlenségünk, akár 
a 67-es kiegyezésnél jóval nagyobb önállóságunk kivívásával 
jár , a vi lágháborúba még a központi ha ta lmak oldalán bele-
sodródott Magyarország is elkerülhette volna darabokra-
szaggatását. Egyszerűen azért, mert a közbeeső hat évtized 
leforgása alatt mindkét esetben alkalma lehetett volna arra, 
hogy önálló nemzetiségi poli t ikájával állami létének alap-
építményét lerakhassa. 

A szabadságharc sikeres vége természetesen csak elő-
feltétele volt előrelátó nemzetiségi polit ikánk kialakításá-
nak. Csupán lehetségessé tette volna azt. Hogy valójában 
hozzányúl tunk volna-e ehhez az egyedül helyes politikai 
eszközhöz, az más kérdés. 

* * * 

A szabadságharc céljául két politikai i rányt jelölhetünk 
meg: Magyarország teljes függetlenségét, vagy a 67-es 
kiegyezésnél jóval nagyobb önállóságot. Csak ez a kettő 
tehette volna lehetővé öncélú nemzetiségi polit ikánk betel-
jesülését. 

Ez a két politikai i rány egymástól függetlenül, a szabad-
ságharc két vezéregyéniségénél jutot t jelentőséghez. Az el-
sőt, Magyarország teljes függetlenségét, Kossuth képviselte, 
a másodikat pedig — az Ausztriával létesítendő békekötés 
lehetőségét — Görgey melengette lelkében. 

Ma már többé-kevésbbé e lbí rá lhat juk mindkét külpoliti-
kai felfogás életrevalóságát s minden elfogultság nélkül álla-
p í t ha t j uk meg azt, hogy teljes függetlenségünk kivívására 
a XIX. század derekának nemzetközi politikai vi lágában 
nem igen találunk kézzelfogható lehetőséget. Minden csupa 
ígérkezés, csalóka fény volt. reális értékű tartalom nélkül. 
Bár ez a kor a sorozatos nemzeti megmozdulások idejét 



hozta, az elszigetelten feltörő vulkanikus erők nem voltak 
elégségesek ahhoz, hogy a napoleoni időket követő abszolu-
tizmust maguk alá gyűr jék . A lengyel szabadságharc, Prága, 
Bécs forradalmi tüzei egymásután lobbantak ki. Metternich 
szelleme még elég ha ta lmasnak mutatkozott , hogy eredmény-
nyel vehette fel a küzdelmet. Oroszország az első hívó szóra 
segítségre nyú j to t t a ki kezét, mellyel szemben a nyugati 
ha ta lmak Magyarország mellett megnyilvánuló rokonszenve 
jelentőségnélküli tétlenséggé olvadt. Ebben a politikai lég-
körben teljes függetlenségünk kivívása, a szabadságharc 
minden lendülete ellenére is vesztett ügy volt s az 1849. áp-
rilis 14-i detronizáló törvényt, mely az utolsó biztató való-
ság, az olasz szabadságharc letörése után született meg, sem-
mikép sem t u d j u k Magyarország súlyos külpoli t ikai helyze-
tével egybehangolni. 

Annál több realitást lá tunk abban a másik külpoli t ikai 
i rányban, mely a magyar hadsereg fővezérében testesült 
meg. Görgey, akinek forradalmi hadserege élén jelentős po-
litikai súlya is volt, külpolitikailag j á rha tóbb ösvényt kere-
sett s Ausztriával, a győzelem kierőszakolása után. a békés 
megegyezést akar ta . Külpolitikai célját a megvalósulás felé 
egyengette az a vára t lan katonai siker, mely 1849 tavaszán 
kisérte seregét. 

Görgey a tavaszi h a d j á r a t kezdő, csatái u tán. április 
elején az osztrák fősereget Pestig szorította vissza s erejé-
nek egyrészét i t thagyva, hadserege zömével a Duna bal-
p a r t j á n Komárom felmentésére sietett. Ezzel a meglepetés-
szerűen végrehajtot t hadmozdulatával egyszeriben az osztrák 
fősereg há ta mögött bukkan t fel s egyrészt ennek pótlási 
vonalát, másrészt a császárvárost fenyegette. A Pesten ma-
radt osztrák hadtestek igyekvő gyorsasággal hagyták el a 
fővárost s siettek Bécs felé. 

A magyar hadsereget ez a vil lámgyorsan végrehaj tot t 
mozdulata olyan fölényes hadművelet i helyzethez segítette, 
mely gondolkodóba ejt. Április végén, vagyis Komárom fel-
szabadítása után, a magyar sereg a Pest alól sebtiben vissza-
vonult, sorozatos csatákban kimerült s félig-meddig lelkét 
vesztett osztrák sereggel állt szemben, mely Győr és Po-
zsony környékén igyekezett lábát megvetni. 

A magyar nemzet az uralkodóházzal vívott kétségbe-
esett harcában, ezekben a napokban olyan jelentős fölénybe 
került, hogy minden súlyos külpolit ikai helyzete ellenére, 
talán csak egy hajszál választotta el a győzelemtől. 

Ennek a föltevésnek ma már reális súlyt kölcsönöz az, 
hogy Paskievits nehézkes orosz hadtestei csak m á j u s elején 
kezdtek gyülekezni a galiciai ha tár mentén s Bécs védel-
mére előretolt különítménye, a „Paniut ine hadosztály" csak 



június elején egyesült a Pozsony közelébe visszavonult 
osztrák sereggel, i l a ezt az időszakot meglehetős lojális mér-
tékkel felére csökkent jük, az orosz segítőhadak még abban 
az esetben is csak má jus második leiében n y ú j t h a t t á k volna 
segítőkezüket. Radetzky sem teremhetett seregével máról-
holnapra Bécs falai alatt. 

Április végének felforgatott, majdnem a valószínűtlen-
ségig eltolódott erőviszonyai között, semmi más nem repre-
zentált olyan hatalmas, élő valóságot, mint a fiatal, győztes 
honvédsereg. 

Mindezek tuda tában ma már szinte kényszerítő erővel 
b u k k a n fel előttünk ez a kérdés: 

Ma gyarország mostani nézőszögéből ítélve, volt-e 1S49 
április végén reális lehetőség arra, hogy Ausztria térdrekény-
szerítésével olyan békét erőszakoljunk ki tőle, mely a 67-es 
kiegyezésnél jóval nagyobb önállóságot biztosítva, csökkent-
hétté volna a világháborúnak hat évtized után reánkszakadt 
tragédiáját? 

Erre adandó válaszunk két egymással összefüggő, de 
külön-külön feleletre váró részre hull szét: Az egyik Ausz-
tria térdrekényszerítése, vagyis az osztrák sereg fölötti döntő 
győzelem, a másik a békekötés kérdése. 

Az első, ..Bécs vagy Buda" problémája cím alatt, egész 
irodalmat gyűj tö t t maga köré 1848 49-es had történelmünk-
ben. íróink javarésze megegyezik abban, hogy a magyar 
szabadságharc katonailag április végén ért pá lyá j ának tető-
pontjához. Abban a kérdésben azonban, hogy helyes volt-e 
Görgeynek az a hadművelet i elhatározása, amellyel seregét 
Komáromtól Buda alá vezette vissza, megoszlanak a véle-
mények. Egyrészük Görgeynek ad igazat, többen szembe-
szállnak véle. Ez utóbbiak szerint az egyedül helyes meg-
oldás a visszavonult osztrákok üldözése s döntő ütközetre 
kényszerítése lett volna. Görgey a felelősséggel megrakott 
hadvezér óvatos és bölcs érveivel védekezik emlékiratában. 
Ezek között legfigyelemreméltóbbak a honvédsereg lövő-
szerhiányára és a pótlás nehézségére való hivatkozása. 

Magába a kérdéskomplexumba nem akarunk mindent 
átfogó részletességgel bekapcsolódni. Ez a magyar szabad-
ságharc történetének egyik legtöbb oldalról fölásott, fölfor-
gatott területe. Csak egy-két olyan körülményt említünk föl. 
melyek esetleg ellenkező i rányban befolyásolták volna a 
magyar fővezért. Mindenekelőtt azonban az e s e m é n y e k h e z 
kell visszatérnünk. 

Görgey, Komárom várának április 26-án befejezett föl-
mentése után, életének egyik sorsdöntő állomásához érkezett. 
Kettő között kellett választania: Kossuth kívánságának meg-
felelően Budavár felé irányítsa-e seregét — ahol az osztrá-



kok, visszavonulásuk fedezésére kb. 5000 főre tehető meg-
szálló csapatot hagytak vissza — avagy a császári fősereg 
nyomában maradjon . Április 28-ika volt a sorsdöntő dá tum. 
A Komárom várában megtartott hadi tanács a lkalmával két 
ellentétes vélemény csapott össze. Klapka Budavár ostroma 
mellett kardoskodott, Bayer, Görgey vezérkari főnöke pedig 
az osztrák sereg üldözését javasolta. Görgey Buda mellett 
döntött s április 29-én visszafordította seregét.1 

Képtelenek vagyunk a magyar fővezér lelkébe tekin-
teni. Még csak nem is se j thet jük, mik voltak azok a re j te t t 
gondolatok, amelyek elhatározását befolyásolhatták. Mert 
valószínűleg ilyenek is voltak azokon kívül, melyeket em-
lékiratában megjelölt. 

Annyi azonban bizonyos, hogy ez a töprengő, lelkiisme-
retével állandó kontaktusban lévő hadvezér, lelkének leg-
elrejtet tebb szögét is bevilágította a döntő elhatározás előtt 
s mindazt, amiről tudott, a mérleg serpenyőjére tette. Mulasz-
tás tehát semmiesetre sem terhelheti. Ellenben nem tudta 
azt, hogy az előtte álló osztrák fősereg április végén katonai-
lag nem igen képviselt olyan erőt, amely a honvéd hadsereg 
szívós támadásának ellenállhatott volna. Nem túlozunk ak-
kor, ha azt á l l í t juk, hogy ez az osztrák hadsereg már meg 
volt verve, szétszórása csak az ellenség akara tá tó l és kitar-
tásától függött . Hadászati helyzete problematikus, szelleme 
pedig meglehetősen aláásott volt. Vegyük sorra ezt a ket tőt : 

Báró Weiden táborszernagy, a Magyarországon működő 
osztrák hadsereg főparancsnoka, Pestről Bécs felé történt 
visszavonulása közben Pozsonyt igyekezett elérni, hogy e 
fontos hadászati pont bir tokában, a Duna bármelyik part-
ján elébe állhasson a Bécs felé vonuló honvédseregnek. A 
magyar felkelés e l foj tására hívatott , s alig pár nappa l ezelőtt 
még Magyarország fővárosát megszállva tartó, hódító had-
seregnek egyszeriben a sa já t fővárosát kellett védenie. Lá-
madó feladata védő jellegűvé alakult s ezzel együtt a had-
műveleti kezdés előnye kisiklott kezei közül. Mozdulatait 
most már a magyar hadsereg diktálta. 

Az osztrák hadsereg hadászat i helyzetének inferioritá-
sát Weiden, Győr alatt, a következő megállapítással is-
merte el: „helyzetem, mivel mozdulataim az ellenség 
tevékenységétől függnek, a legszerencsétlenebb azok közül, 
melyekbe egy vezénylő tábornok egyáltalán kerülhet."2 

Pozsony t á j á n — bár Weiden itt már összehasonlíthatat-
lanúl kedvezőbb állást foglalt — még mindig fenyegetőleg 
éreztette hatását a győztes magyar hadsereg katonai fölénye. 

1 Görgey április 29-én adta ki Komárom alatt menetintézkedését. 
A honvéd hadtestek másnap, 50-án reggel, kezdték meg menetüket. 

2 Kriegsarchio, Wien; 1849—4—485. 



Május első nap j a iban maga a császár akar ta megszem-
lélni az osztrák sereget. Weiden, aki még ekkor is Komárom 
t á j á n sejtette a magyar főerőt, i jedten igyekezett Ferencz 
Józsefet erről a tervéről lebeszélni. Majdnem bizonyosra 
vette a magyarok Bécs felé történő előnyomulását s csapatai t 
aggódva tologatta a Dunán keresztül: Fájdalom — 
írta a császárhoz intézett jelentésében — nekem ebben az 
állásban kell megvárnom, hogy mit tesz az ellenség, hogy 
szembeszállhassak véle s megakadályozzam abban, hogy az 
egyik, vagy másik Dunapar ton Bécs ellen nyomuljon. Én 
csak állandó mozgással, amely abból áll, hogy csapataimat 
szükség szerint, hol a Duna egyik, hol a másik pa r t j á r a ve-
tem, tudok az ellenség támadókisérleteivel szembeszállni, 
ami mindenesetre nagyon fárasztó és a csapatokat megsza-
kítás nélkül igénvbe veszi."3 

Had serege hadászat i tehetetlenségét Pozsonyból, má jus 
18-án írt jelentésében a következő szavakkal jellemezte: 

Egy muszka zászlóalj, vagy egy szotnya kozák, ame-
lyet az ellenségnek ágyútűzön kívül tudnék mutatni , most 
több eredménnyel járna, mint az én összes hadműveleteim."4 

A császári hadsereg aggasztó helyzetét Radetzky, az 
osztrák vezérek legtekintélyesebbike, sem ítélte meg bizako-
dóbban. Május végén. Weiden hozzákíildött tá jékoztató je-
lentésére ezt válaszolta: Fájdalom, ö n ebben a helyzet-
ben kénytelen volt visszavonulásba fogni és én csak szeren-
csét k ívánhatok hozzá, hogy sikerült Pozsonyt, ezt a fontos 
hadászat i kulcspontot még az ellenség előtt elérnie s ezzel 
legalább az egész hadsereg állását az oroszok megérkezéséig* 
biztosítania.'"5 

A magyar és osztrák hadsereg áprilisvégi helyzetének 
ismertetését még csak a következőkkel egészít jük ki: 

Az osztrák hadsereg főparancsnokának ezidőből szár-
mazó valamennyi jelentésén az a határozott meggyőződés 
vonult végig, hogy a magyar hadsereg föltétlenül Bécs irá-
nyában fogja folytatni hachnűveleteit. 

Ez a tudat valami egyszerű és természetes alkotóeleme 
lehetett gondolatvilágának, mert későbbi leveleiben a legtöbb 
helyen nem is említette külön, hanem csupán védelmi ter-
veit közölte a bécsi kormánnyal . 

Az osztrák hadsereg szelleme, a válságos katonai helyzet 
kialakulásával párhuzamosan, de annál jóval nagyobb lépé-
sekkel sietett a megsemmisülés felé. 

Weiden táborszernagynak Buda kiürítése u tán a bécsi 
kormányhoz küldött jelentései megdöbbentő közvetlenség-

3 Staatsarchiv, Wien; 280., V. „Nachlaß Schwarzenbergs". 
4 Kriegsarchio, Wien; 1849—5—463. 
5 Kriegsarchio, Wien; 1849—5—596. 



gel t á r j á k elénk az osztrák hadsereg szellemi leromlásának 
egyes állomásait. Közülök csak a legbeszédesebbeket közve-
t í t j ük : 

Weiden április 21-én. Budáról, többek közt ezt írta Báró 
Cordon tábornoknak, az osztrák hadügyminiszternek: a 
csapatok legnagyobb részét lá t tam: ha bá t rak és elszántak 
is, de külsejükről ítélve, nagyon elhanyagoltak a fél-
éves téli had j á r a tban javarészt megőrlődtek, már csak harc-
ban a régi osztrákok, különben megjelenés dolgában messze 
járnak a honvédek mögött. . . . Ezek időnkint még pihen-
hetnek, a mi csapataink ellenben lezüllenek az örökös tá-
borozásban . . . " 

Ugyanebben a levelében az osztrák hadsereg ál lományá-
nak ismertetéséhez a következő megjegyzést fűz te : „ . . . a 
fegyverfogható legénység, 10.268 beteg és 10.186 hiányzó le-
vonása után, nem kevesebb, mint 74.192 fő, amelyből alig 
45.000 harcol az ellenség előtt, a többiek mint tisztiszolgák, 
a kórházakban és szétszórva, hiányos felszereléssel bolyon-
ganak, szolgálnak, fizetést k a p n a k és mitsem tesznek."0 

A császári hadseregnek már Pesten erősen kikezdett 
szellemét a visszavonulás annyira megviselte, hogy az osz-
trák főparancsnok Győrt elérve, már valószínűleg lelkiis-
mereti kötelességének vélte azt, hogy a császárnak is beszá-
moljon erről a fontos körülményről . 

Ferencz Józsefhez április 27-én intézett jelentésének 
erre vonatkozó része ez: „ . . . E g y hosszú téli h a d j á r a t ál-
landó menetei, a nem mindig kielégítő élelmezés és a hiányzó 
ruházat , a legénységet kimerítet ték és f á jda lmas érzés, ha 
l á t j a őket az ember, hogy bár akarnának , semmire sem ké-
pesek. A fegyelem meglazult és nagy megerőltetésbe fog ke-
rülni, hogy a magyarországi hadsereg megmaradt részét ú j r a 
döntő csapásra képessé tegyük." 

Ezután következő mondatában a felelőssége súlyát át-
érző vezető őszintesége nyilatkozik meg: „ . . . A z alámrendelt 
csapatok legnagyobb részét lá t tam és kötelességem, hogy 
igaz és hű képet terjesszek Felséged elé. A csapatok ebben 
a pillanatban harcra egyáltalán nem képesek, erkölcsi ere-
jük megrendült.. ."7 

Az osztrák főparancsnok helyzetismertető levelei közül 
ta lán a legértékesebb az, melyet Buda kiürítése után. a déli 
hadszíntér felé irányítot t seregrész szerencsés megérkezésé-
nek hírére intézett Jellachichhoz. E levél töredékes részei: 

Örömmel olvastam a mai újságokban azt a hírt, 
melyet Excellenciád legutolsó levele is megerősített, hogy a 

6 Kriegsarchiv, Wien: 1849—4—352. 
7 Kriegsarchio, Wien; 1849—4—518. 



déli hadszíntérre kijelölt hadtest anyagszállí tó dunai ha jó-
hada szerenesésen megérkezett Eszékre. 

A bennünket ért nagy sorscsapások között olyan örömöt 
okozott nékem ez a hír, mint egy várat lanul kivívott győ-
zelem 

A mi visszavonulásunk is — a Komárom alatt szenvedett 
mintegy 600 fő veszteségen kívül — szerencsésen zajlott le. 
De fá jdalom, annvira jutot tunk, hogy már ahhoz is szeren-
csét k ívánha tunk egymásnak, hogy még sikerült Magyaror-
szág elfoglalt részét ezért az árért e lhagynunk. Ez nem a mi 
bűnünk , nemes b a r á t o m ! . . . " 8 

A belső összeroppanás nyomait a visszavonult osztrák 
hadsereg külsőleg is magán viselte. Felszerelése hiányos volt. 
Lövőszeréből is kifogyott. Pozsony elérése u tán Wehlen min-
denekelőtt a hiányok kiegészítésén, hadserege újjászervezé-
sén fáradozott s a pótlást sürgette. Az osztrák adminisztráció 
kerekei azonban nehezen forogtak és a főparancsnokot kel-
lemetlen meglepetésként érte az a hír, hogy Berg tábornok, 
az orosz katonai megbízott, az ő hadseregéhez igyekszik, 
hogy véle a fegyveres beavatkozás katonai részét megvitassa. 
Az orosz tábornok természetesen szárazföldön tette volna 
meg az uta t Pozsonyba, a találkozás kitűzött helvére. Wehlen 
ezt mindenáron meg akar ta akadályozni s ezért Herceg 
Schwarzenberget, az osztrák miniszterelnököt, gyorsfutárra l 
küldött levelében arra kérte, hogy az idegen hatalom katonai 
megbízott ját ha jón hozza magával a tanácskozáshoz: „ . . . É n 
tudatosan a jánlom Pozsonyig a víziútat, mert semmiesetre 
sem akarom, hogy Berg tábornok meglássa az én. fáradal-
maktól fizikailag aláásott és kevésbbé előnyös állapotban 
lévő csapata imat" . . . ." 

Általában megál lapí that juk, hogy az osztrák hadsereg 
vezető tábornokai tárgyilagos szemmel ítélték meg a helyze-
tet és a válság önálló megoldását reménytelennek látták. 
Minden bizakodásukat az orosz hadsereg gyors beavatko-
zásába vetették. 

A legkomorabb aggodalom felhői a főparancsnok lelkén 
szántottak végig. Bécsbe intézett leveleiben csak ott villant 
fel a remény egy-egy halvány fénye, ahol az orosz beavatko-
zást sürgette. Itt is türelmetlen volt a hangja . Idegei sokszor 
mintha tökéletesen felmondták volna a szolgálatot a reánehe-
zedő felelősség súlya alatt. 

A visszavonulás megkezdése előtt, április 22-én, Budáról 
ezt írta az osztrák hadügyminiszternek: „ . . . . k ö n n y e b b és 
há lásabb a legvéresebb csatát megvívni, mint a káosz ilyen 

* Kriegsarchiu, Wien: 1849—4—650. 
0 Kriegsarchio, Wien; 1849—4—628. 



csomóját kibogozni, amelyet csak az érthet meg, aki ezt sze-
mélyesen lá t j a" . . . 1 0 

Hadászat i helyzetének súlyosbodása természetesen nö-
veli aggodalmát s ápril is 25-én, Komárom környékén — a 
magyar hadsereg közvetlen közelében — a császárhoz inté-
zett levelén már a drámai hangulat feszültsége üt á t : „ . . . ret-
tenetes még csak gondolnom is arra . hogy én is csalódást 
fogok okozni s ezért a legalázatosabban kérem Felségedet, 
hogy remények táplálásával ne vezettesse félre magát 
Nékem úgy sem marad már más hátra, mint a romok alá 
temetkeznem."11 

Pár nappal későbben, április 28-án, Magyaróváron 
Schwarzenberghez írt levelében szenvedélyes k i fakadásokba 
rándul tolla: „ Én lemondok Ausztria szerencséjéről, mi-
vel ez maga akar kapitulálni."1 2 

W eiden, aki egy pár héttel ezelőtt még a leghevesebb 
^ellenzője volt az orosz segítség felkérésének, most már maga 
is egyedül ebbe vetette reményét. Élt benne az a kényszerű 
elhatározás, hogy a magyar erőket megpróbál ja föltartóz-
tatni Pozsony tá ján, de elhatározását nem hevítette a sikerbe 
vetett remény ereje s a közeli napok eseményei elé valami 
lemondásszerű megadással nézett. A bizonyosra vett magyar 
támadásra célozva Schwarzenbergnek ezt í r ta : „ Fő-
méltóságodnak nem szabad abban a csalódásban r ingatnia 
magát, hogy az itt végrehajtot t utolsó fegyveres ellenállás 
egycsapásra megoldhatja a helyzetet. Én meg fogom kísé-
relni. de az eredményért egyedül csak az orosz császári csa-
patok kezeskedhetnek."13 

Az osztrák hadsereg többi tábornokain ugyanez az erőt-
len hangulat hatalmasodott el. Pest kiürítésének nap ja iban 
Mengswein ezt ír ja Hess tábornoknak: ., . . . Csak gyorsan 
békét, mert különben Mongoliában egy második Rákóczi-
háború fog kifejlődni. Már repdesnek a hollók s a legjobb 
akarat ta l sem lehet a I revisóra és Bolognára való vissza-
emlékezést elnyomni "14 

Az osztrák hadsereg valóságos harcértékét és Bécs szán-
dékait eláruló levelek. Görgey tudtán kívül keresztezték egy-
mást. A magyar fővezér nem ismerte a közvetlen közelében 
álló osztrák haderő válságos belső állapotát. 

S nem tudott még egyről. Arról, hogy április végén, 
vagyis amikor seregével Komárom mellett állott, az orosz 
segítség dolgában már létrejött a két szövetséges nagyhata-

10 Kriegsarchio, Wien; 1849—4—566. 
11 Kriegsarchio, Wien; 1849—4—485. 
12 Kriegsarchio, Wien; 1849—4—561. 

Kriegsarchio, Wien; 1849—4—561. 
14 Kriegsarchio, Wien; 1849—4—501 lA. 



lom között a megállapodás. Innen is, onnan is megütötte már 
Iliiét az orosz beavatkozás híre. Ezt a nagysarlói és komá-
romi csa tákban fogságba került osztrák katonák vallomásai 
is megerősítették. Görgey valószínűleg nem is kételkedett 
benne. Bem birkózott már egy Erdélybe betört orosz had-
erővel s szerencsés kézzel ki is verte. De Görgey mit sem tu-
dott arról, hogy Galícia ha tára mentén egy olyan hatalmas 
orosz sereg készül k inyúj tózni a Kárpátok felé, mely szám-
ban jóval fe lü lmúl ja az ő seregét. 

Ma már szinte lehetetlennek kell vélnünk azt, hogy en-
nek a két ada tnak : az osztrák hadsereg erkölcsi inferioritá-
sának, valamint az orosz fegyveres támogatás körülményei-
nek és nagyságának tuda tában , a magyar fővezér a közvé-
lemény és Kossuth óha j ának engedve, Komárom alól Buda-
vár ostromára i rányítot ta volna csapatait . 

Meg lehetünk róla győződve, hogyha a szerencsés vélet-
len Weiden levelei közül csak egyetlen-egyet juttat kezei 
közé, habozás nélkül vetette volna rá magát az osztrák had-
seregre. 

Nem is lehetett volna más megoldása. Meg kellett vernie 
az osztrák hadsereget az oroszok beérkezése előtt. A fenyegető 
veszély ereje fogta volna le kezeit s akadályozta volna meg 
abban, hogy április végének sorsdöntő napjaiban ide-oda 
tologassa a magyar hadsereg sakkfiguráit. 

Találgatásokba nem bocsátkozhatunk. Ellenben azt az 
egyet nyugodt lelkiismerettel á l l í tha t juk, hogy a szerencsét-
len véletlenen kívül, ma már alig ta lá lunk olyan körülményt, 
mely április végén a magyar hadsereg további győzelmét 
megakadályozhat ta , avagy kétségessé tehette volna. A szám-
beli erőviszonyok körülbelül egyenlőek voltak. Lövőszer-
h iánnyal mindkét fél egyformán küzdött . Komárom alatt 
győzelmes csaták tüzében edzett, bizakodó honvédsereg ve-
tette meg a lábát ; véle szemben pedig csa tákban megtépett, 
a visszavonulás fá rada lmaiban kimerült, szellemében alá-
ásott osztrák hadtestek vár ták a magyarok támadását . 

A császári csapatok oldalán gyors segítségre nem volt 
remény. Az orosz hadtestek még messze voltak. Az olaszor-
szági hadseregre egyelőre nem lehetett számítani. \\ eleien 
legfel jebb egy pár megbízhatóbb osztrák helyőrséget vehe-
tett volna magához. Ezek megérkezése is napok kérdése volt. 

Igaz, hogy a döntő győzelem főfeltétele az olyan ellen-
ség, mely valóban helyt áll. Ez is adva volt azzal, hogy az 
osztrák főparancsnok még magyar földön akar ta feltartóz-
ta tni a honvéd haderőt. A sikerben maga sem bízott, de a 
szándék megvolt benne. Seregét tehát valószínűleg nem vitte 
volna vissza kardcsapás nélkül az osztrák határ mögé. Az 



osztrák fővezérnek a császárvárosért való aggódása, még ve-
zéri presztizsféltésénél is erősebb lehetett. 

A lehetőségek nyomonkövetésénél tehát valószínűbbnek 
látszik az, hogy felelősséggel já ró fe lada tának tuda tában a 
helyzet minden reménytelensége ellenére, a> végsőkig is ki-
tartott volna. 

IIa viszont az ezzel ellentétes s kevésbbé valószínű lehe-
tőség szála mentén ha ladunk s azt tételezzük fel, hogy az 
osztrák hadsereg az oroszok megérkezéséig minden komo-
lyabb ellenállástól tartózkodva, még Bécs feladása á rán is 
visszavonult volna, a magyar hadsereg esetleges üldöző, ille-
tőleg támadó hadműveletével megnyúj to t t szállító vonalát 
április végén egyáltalán nem, sőt még má jusban sem fenye-
gette az elvágás veszélye. 

De mindezekre nem került sor. Görgey, az április 28-i 
hadi tanács határozata értelmében, Pöltenberg hadtestét Győr 
felé tolva, ereje zömével 30-án Buda felé indult. 

Ki tudha t j a . Talán ez az egy cselekvés volt az, amelyik 
a szabadságharc balsorsát a há tára vette. Ha nem is az egé-
szet, de jórészét. 

E tudatos tett k ia lakí tásában azonban a sors keze is 
közrejátszott. Nem valami fölöt tünk álló hatalom ereje, ha-
nem az, amelyik az emberi lélekben él. 

Görgey lelkét egész életén át valami keserű kétkedés 
szövevénye hálózta keresztül. Nem tudott hinni s hiányzott 
belőle a távolbanéző ember bizakodó merészsége. Csak adott 
tényekkel, a valósággal számolt és mindig odanézett, ahová 
lépni akart . Nem volt ,,va banque" játékos. Minden k á r t y á j á t 
hosszú töprengés u tán játszotta ki. Valami különösebb sze-
rencse sem kísérte ú t ján , de ha valamelyik világos, kristály-
tiszta logikával fölépített j á t szmájá t megnyerte, szerencsé-
jével hitegette magát . Komárom alatt is ez az öntudat lan 
lelki adottság befolyásolhatta elhatározásában. Egyszerűen 
nem hitt. Semmikép sem akar ta elhinni azt, hogy a győzel-
mét kizárólag az ő hadvezéri tehetsége s forradalmi seregé-
nek vitézsége hozta létre. Ő, aki mindig olyan éles szemmel 
tud ta megkülönböztetni az élő valóságot a képzelet üres ígé-
reteitől, győzelmét nem értékelte reális eredménynek s a bi-
zalmatlan játékos óvatosságával megállt. Nem merte kiadni 
a következő kár tyát . 

Még Budavár bevétele u tán is — mely haditet t minden 
erkölcsi jelentősége mellett sem hasonlítható össze a komá-
romi fölmentés hadászati értékével — ezt ír ta Damjanich-
nak: Buda a miénk! mégpedig olyan kevés veszteség-
gel — alig 500 fő — amely csak ilyen szamár szerencse ese-
tén képzelhető el, mint a miénk." 



Ezeken kívül volt még- Görgey lelkének egy rejtett vo-
nása. A forradalom acélos hite az idők folyamán lassan szét-
porladt benne. Felszívta azt az emberfeletti nehézségekkel, a 
pozitív valóságokkal való birkózás s ahogy emelkedett a di-
csőség létrafokán, helyébe a felelősség súlyától roskadozó 
bölcselkedő szelleme lépett. 

Magyarsága s szabadságszeretete mellett, lelke mélyé-
ből időnként a régi császári tiszt arca bukkan t fel, hogy le-
fogja cselekvő kezét. Azé a fiatal katonáé, aki hosszú éveken 
át nevelkedett az osztrák katonai szabályok szellemében s 
aki talán túlértékelte Ausztria hatalmát , erőforrásait s a véle 
szemben álló hadsereg felkészültségét. 

Görgey egyéniségére ez a kettős lelki berendezkedés 
nyomta bélyegét. E két egymással szemben álló erőhatás: a 
szabadság harcosának nagy tettek felé ha j tó heve és a régi 
császári szellemben felnőtt tiszt kétkedése, elfogultsága, tet-
ték sokszor habozóvá, ingadozóvá nagy elhatározások előtt. 

Lelkének ez a sajátságos ket téhasadása teszi talán leg-
jobban érthetővé az életében előforduló látszólagos ellentéte-
ket. Innen az a keserű vonás szá jaszegletén s az a néha bántó 
hang. mely barát i leveleiből kiütközik; a szabadságharccal 
szemben táplált aggodalma, komor pesszimizmusa; az erőt-
lenség érzése, mely időnként rabul ejtette; végül az éles 
ellenszenv s mégis ingadozó harc Kossuth és környezetének 
pol i t ikája ellen. 

Komárom alatt is ilven hosszú tusakodás, önmagával 
való birkózás előzhette meg elhatározását. 

Lelkének a szabadságért rajongó fele talán magával 
ragadta volna a császárváros falai alá. de a másik fele meg-
állította ú t j ában . Az osztrák stratégia szabályaiban jár tas 
katona nem talált maga előtt kézzelfogható hadműveleti tényt. 
Merre, meddig? Ezek a gondolatok tódulhat tak elé. Az előtte 
lévő hadsereg csak egy elenyésző része a hatalmas osztrák 
császárság erőtar ta lékának! Nem volna-e a Bécs felé vonulás 
légüres térben való hadakozás? Nevetséges erőfeszítés! Aran-e 
értelme a további vérontásnak? Talán az orosz beavatkozás-
ra is gondolt s helyesebbnek látta, hogy ereje visszavonásá-
val egy központi ál lásban vár ja be az eseményeket. 

Pedig a valóságban az előtte álló, alaposan megtépett 
osztrák sereg Ausztria utolsó ki játszható ká r tya l ap ja volt. 
Pi l lanatnyilag nem tudott máshoz nyúlni. 

A másik lehetőség, vagyis az Ausztriával való békekötés, 
a fegyveres győzelem reményénél kevesebb valószínűséget 
rejtegetett. De itt is meg keíl á l lapí tanunk azt, hogy az a 
felfogás, mely Görgey esetleges békekötési reményét az egy-
oldalú ó h a j értéktelenségéig szállította le, nem ál lhat ja meg 
a helyét. 



Való az, hogy Ausztria á l lamférf ia i a végletekig el vol-
tak szánva. Tudni sem akar tak egy Magyarországgal való 
kétes ér tékű megegyezésről. Ennek a felfogásnak legerősza-
kosabb képviselője az osztrák miniszterelnök, Schwarzen-
berg volt. 

Amikor Weiden, Pest katonai kiürítésével kapcsolatban, 
a magyar kormánnyal való kölcsönös megegyezést javasol-
ta, Schwarzenberg, minisztertanácsi határozatra támaszkod-
va, kereken elvetette a javaslatot : ,, . . . A minisztertanács 
utasítása értelmében — válaszolta április 22-én Weldennek 
— a lázadók kormányával semmiesetre sem bocsátkozzék tár-
gyalásba. Pest város elöljáróságával vagy más helybeli hi-
vatallal azonban köthet ilyen értelmű megállapodást, mely 
esetben a megegyezés pontos betartásáért azokat terheli a 
felelősség."15 

Bécs tehát, az osztrák hadsereg katonai helyzetének első 
válságos nap ja iban , még az öntudatos fölény h a n g j á n be-
szélt. Az orosz támogatás biztos t uda t ában semmiféle tár-
gyalásra se volt kapható. Nagyon kérdéses azonban, hogy 
ugyani lyen tartózkodással fogadta volna-e az eseményeket 
pár nappal később is, amikor a magyar hadsereg az osztrák 
határ veszedelmes közelségébe ért, s maga az osztrák sereg 
főparancsnoka is lemondott, arról a reményéről, hogy győ-
zelmes előnyomulásában föl tar tózta that ja . 

Az április 26-ika u tán beköszöntött napok válságos vol-
tát növelte az a körülmény, hogy Bécsnek mégcsak reménye 
sem lehetett a gyors segítségre. A helyzeten viszont, a ma-
gyar csapatok előretörése esetén, kizárólag a rögtöni fegy-
veres támogatás javí thatot t volna. 

Nem is számolunk azzal a lehetőséggel, mely akkor kö-
szöntött volna be, ha Görgey az osztrák seregre Pozsony kör-
nyékén döntő csapást mér, avagy azt Bécs alá szorí t ja visz-
sza. Az események a sors ilyen fordulása esetén ezerfelé ve-
zethettek volna. Ezeket a távoleső lehetőségeket meg sein pró-
bá l juk követni. De önkéntelenül is fölvetődik az a gondo-
lat, hogy lehetett-e az osztrák poli t ikának helyesebb és böl-
csebb ú t ja , mint az, hogy ebben a súlyos helyzetben a ma-
gyar hadsereggel tárgyalásokba bocsátkozzék? 

Az osztrák politikusok az uralkodóház tekintélyére kü-
lönös gonddal vigyáztak. Ez a politikai jellemvonás minden 
tettükből kiütközött . Pest kiürítése előtt ezt írta Schwarzen-
berg Weldennek: „Ügy véljük, hogy a két főváros (t. i. Bu da 
és Pest) kiürítése bel és külföldön különösen kedvezőtlen 
hatást szülne, mivel a lázadók oda tennék át székhelyüket."1 ' 

15 Kriegsarchio, Wien; 1849—4—585%. 
10 Kriegsarchio, Wien; 1849—4—385^. 



Ugyanebből a tekintély féltésből vetették el április kö-
zepén a magyar kormánnyal való tárgyalás javaslatát és 
fordí tot tak eleinte há ta t az orosz fegyveres beavatkozás 
gondolatának is. 

Ha az uralkodóház tekintélyének féltése csakugyan 
olyan döntő szerepet játszott az osztrák vezetőkörök elha-
tározásában — amiben semmi okunk sincs kételkedni — ak-
kor a valóságban mi lett volna nagyobb kockázat? Az, hogy 
a császárvárost kiürítve, Ausztria népét sorsára s területét a 
forradalom fészkéül hagyva, magukat az oroszok beavatko-
zásáig biztos helyen vonják meg. avagy, hogy mindezeket 
elkerülve, ha kelletlenül is. felveszik a tárgyalások fonalát a 
magyar hadak vezérével? 

Ausztria külpoli t ikai helyzete nem volt olyan előnyös, 
hogy az esetleges béke jobbnyúj tás elől való merev elzárkó-
zása megokolt lehetett volna. Amint már említettük, Francia-
és Németország közhangula ta — ha ez komolyabb tetté nem 
is érett — inkább a magyar szabadság ügye mellett nyilat-
kozott meg. Anglia rokonszenve annyira fejlődött , hogy 
Palmerston később Bécsben közvetíteni is kezdett. Támoga-
tására Porosz- és Franciaországot is felszólította.17 

A szentszövetséget összetartó szálakat az idő s a meg-
változott politikai helyzet, különösen nyugaton, érezhetően 
elkoptat ta . Poroszország hatalmi törekvése a két szövetséges 
közé mind mélyebb árkot ásott. Egyedül az orosz-osztrák 
szövetséget tar tot ta össze a pi l lanatnyi érdek s a két ural-
kodóház személyes vonzalmának ereje. Amint azonban látni 
fogjuk, ez a kapcsolat sem szilárdult a kétoldali föltétlen 
bizalom tartósnak ígérkező barátságává. 

Mindezek u tán gondol átszövésünk egyik legfontosabb 
fejezetéhez értlink. Az orosz-osztrák szövetséges kapcsolat, 
illetőleg az orosz fegyveres támogatás kérdéséhez. Anélkül, 
hogy fölösleges ismétlésekbe bocsátkoznánk, csak hozzávetve 
eml í t jük meg, hogy — amint már azt az előbb is hangsú-
lyoztuk — Ausztria 1849 április végi válságos helyzetében 
meg kellett lennie annak a lehetőségnek — amit bár sokan 
tagadnak — hogy az osztrák vezető politikusok a kényszer 
parancsszavára békekezet nyú j t anak . Annál is inkább, mert 
lelke mélyén egyik sem nézte jó szemmel az orosz segítséget. 

Beszédes bizonyítékai ennek azok a levelek, melyeket 
Schwarzenberg 1849 j anuár havában intézett részint Herceg 
Windischgrätzhez. részint a Bem által szorongatott erdélyi 
osztrák hadtest parancsnokához, Báró Puchner al tábornagy-
hoz. aki válságos helyzetében a dunai fejedelemség területén 

17 Lásd Jánossv: Die russische Intervention in Ungarn im Jahre 
1^49. (Bécsi magyar Történelmi Intézet évkönyve, 1951.) 



lévő orosz haderő segítségéhez akar t folyamodni. Az osztrák 
miniszterelnök ezekben az írásbeli utasí tásokban, Ausztr ia 
hatalmi tekintélyére hivatkozva, kereken visszautasította az 
orosz segítség gondolatát s Puchnernek a leghatározottab-
ban megtiltotta, hogy a Moldvában lévő orosz haderők pa-
rancsnokához fordul jon segítségért.18 

Az április elején, vagyis Görgey sikeres tavaszi hadmű-
veleteinek nap ja iban összeült osztrák minisztertanács még 
mindig az idegen beavatkozás ellen nyilatkozott s az osztrák 
hadak akkori főparancsnokának. Windischgrätz hercegnek 
elmozdításával igyekezett a válság tovaterjedését megaka-
dályozni. Ugyanekkor a magyarországi osztrák seregek pa-
rancsnokságát Weiden táborszernagyra ruházta át. 

Csak amikor már az események a felső D u n a mentén 
álló fősereg ellen fordul tak, döntött az április 21-én összeült 
osztrák minisztertanács véglegesen az orosz támogatás felké-
rése mellett. 

Ugyanaznap azonban — valószínűleg a minisztertanácsi 
ülés előtt — Schwarzenberg még egy utolsó lépésre szánta el 
magát . Az ú j főparancsnokot, Weiden táborszernagyot áp-
rilis 21-én kelt levelében haladéktalan nyilatkozattételre szó-
lította fel s az osztrák fővezér katonai helyzetbírálatától tette 
függővé a határozat érvénybelépését: Az oroszoknak 
osztrák területre való bevonulásáról van szó. Ez a lépés olyan 
életbevágó jelentőségű, nemcsak belső viszonyainkra, hanem 
Európában elfoglalt hatalmi á l lásunkra is olyan döntő kö-
vetkezményekkel járhat , hogy á minisztertanács Őfelsége 
nevében csak abban az esetben határozhat , ha előzőleg meg-
győződik arról, hogy azt a Monarchia léte föltétlen megkö-
veteli. Az orosz segítség igénybevételéhez szükséges kezdő 
intézkedések már megtörténtek, a minisztertanács azonban 
Nagyméltóságod véleményére vár. hogy véglegesen dönthes-
sen."19 

Az orosz segítségtől való idegenkedés különböző motí-
vumokból fakadt . Szerepet játszott benne elsősorban Ausz-
tria tekintélyféltése s nemkevésbbé az a még csak erjedő, de 
annál határozot tabb körvonalak között jelentkező kényszerű-
ség. mely Poroszország megizmosodásával s hatalmi törek-
véseivel, Ausztria külpolitikai i r ány tű jé t nyugatról mi nd-
jobban kelet felé szorította el. Ez a külpoli t ikai arcvonal-
változtatás nem is váratot t sokáig magára . Pár év múlva, a 
krimi had j á r a t idején, már fölismerhető áttetszőséggel jelent-
kezett. Oroszország feketetengeri expanziós, illetőleg balkáni 
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pol i t ikája lépésről-lépésre fordítot t ta egymással szembe a 
két császárság külpoli t ikai f ront já t . 

Végül volt még egy jelenség, mely talán ha tudat alatt 
is, de meglehetősen hozzájárul t az orosz segítségtől való tar-
tózkodáshoz. Bécs vezető körei t i tokban tartottak attól is, 
hoffv a cári csapatok bevonulása az osztrák birodalom szláv 
nemzetiségei között esetleg súlyosabb következményekkel 
járhat. 

Bár Oroszországot — amint ezt a 48,49-es eseményekkel 
a laposabban foglalkozó egyes ú j abb i tanulmányok kiemelik 
— ez alkalommal pánszláv politika nem vezette. Ausztria 
oldalán mindamellett megvolt a rej tet t aggodalom. Az orosz 
szövetséggel szemben táplált bizalmatlanság szálai a messze 
múl tba nyúl tak vissza s politikai hagyományként maradhat -
tak fenn a bécsi ,.Burg" falai között. 

Ez alkalommal csupán az 173b és 1739-es évek közötti 
török had já ra tok ra utalunk. Érdekes, hogy Ausztria már 
ekkor mily kétes ér tékűnek vélte az orosz szövetséget. A 
cári keleti politikát fokozott aggodalommal kísérte s Bécs 
gyanakvását már ezidőben ébrentartotta a Péter orosz cár 
e l járására való visszaemlékezés, aki az osztrák délszlávokat 
a jándékokkal , nyomtatványok terjesztésével és az agitáció 
eszközeivel igyekezett a maga számára megnyerni.20 

Ezek a körülmények voltak azok, melyek az orosz se-
gítségkérés tempójá t lefékezték, késleltették és előidézték 
azt, hogy április végének hirtelen beköszöntött eseményei 
teljesen élére állították a helyzetet. 

összefoglalásunk két főgondolat köré fog csoportosulni. 
A Kossuth és Görgey által képviselt külpolitikai felfogás 
köré. 

Kossuthé nem volt egybehangzó a XIX. század dereká-
nak általános külpoli t ikai adottságával. Tragikus lényege 
talán abban az időbeni eltolódásban kereshető, mely vég-
eredményében minden politikai gondolat életrevalóságát idő-
hözkötött mértékkel méri. 

Talán tökéletesen beillett volna a napoleoni idők, vagy 
négy évtizeddel később, a II. f rancia császárság politikai 
világába. De az 1848/49-es évek európai légköréből hiány-
zott az az alkotóelem, mely d iadal ra ju tásá t lehetővé tehette 
volna. A neki kedvezőbb környezetet jelentő nyugateurópai 
közvélemény sem küldött felé üres illúzióknál egyebet. 

A kontinens eme részének egyrészt Ausztria, másrészt 
Magyarországgal szemben tanúsított ingadozó magatartása a 
következőkkel magyarázható : A német, f rancia és angol köz-
vélemény többé-kevésbbé a magyarok oldalán nyilatkozott 

20 Kriegsarchio, Wien: K. A. 1737, 3—1—16. 



meg, de e ha ta lmak dip lomáciá jának hivatalos ál láspont ja 
az osztrák Monarchiát még az európai egyensúlyhelyzet 
számottevő és szükséges tényezőjének minősítette. A magya r 
szabadságharc győzelme s" ezzel együtt a dunai nagyha ta -
lom szertehullása egyik nyugat i birodalomnak sem volt 
érdeke. 

A közvélemény s a hivatalos álláspont eme kölcsönha-
tása magyarázha t j a meg azt a tényt, hogy amikor fegyvere-
sen egyik félt sem támogatták, ugyanakkor az orosz beavat-
kozás bejelentését is hal lgatag tudomással fogadták. 

Görgey politikai fe lfogásának beteljesüléséhez ellenben 
kéznél voltak a lehetőségek. Ha április első felében még nem 
is, Komárom felmentésének válságos nap ja i u tán igen. Meg-
teremtette azokat a honvédsereg abszolút értékű katonai fö-
lénye. Az az erőtényező, mely a XIX. század hadviselésénét 
még javarészt egymaga határozta meg a politika ú t j á t . 

Dr. Rédvaij István 
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