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Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc sajátos intézményei közé tarto
zott a kormánybiztosság rendszere. Az intézmény a forradalmi közigazgatás 
sajátos alkotása volt, és végigkíséri a másfél év történetét. 1848 szeptemberéig a 
végrehajtó hatalom és a helyi közigazgatási szervek közöm kapcsolattartást 
szolgálta, a Batthyány-kormány lemondása után pedig - a végrehajtó hatalom 
átalakulásából következően — a törvényhozó és a végrehajtó hatalom egyaránt 
részt vett kialakításában. Eredetében és súlyában jelentősen különbözött mind 
feudális kori előzményeitől, mind a francia forradalom kormánybiztosi intéz
ményétől. A kormánybiztosi intézmény kiépítése 1848. március végén kezdő
dött meg, és 1848. október közepére országossá vált. Batthyány Lajos minisz
terelnök, majd az október elejétől a végrehajtó hatalmat gyakorló Országos 
Honvédelmi Bizottmány (OHB) intézkedéseinek köszönhetően szinte nem volt 
olyan törvényhatóság, amelynek ne lett volna legalább egy kormánybiztosa. A 
kinevezési rendeletek alapján a következő típusokat állíthatjuk fel: 

Honvédtoborzási (újoncállítási) biztosok. Feladatuk az újoncállítás ügyeinek 
intézése, az újoncok felruházása és felszerelése. Többségüket Batthyány küldte 
ki. A honvédtoborzási biztos gyakran (különösen a városokban) azonos volt az 
újoncösszeírási biztossal, és ily módon a polgári közigazgatás vezetőjével. I Ion-
védtoborzási biztosként általában a törvényhatóságban élő személy (főispán, 
alispán, képviselő) működött. 

Népfclkelési biztosok. Feladatuk a horvát haderővel szembeni néptelkelés 
megszervezése. A dél- és kelet-dunántúli területeken Batthyány, a többi terüle
ten főleg az OHB nevezte ki őket. A népfelkelési biztosok általában a törvény
hatóság fő- vagy alispánjai, esetleg képviselői voltak. Városokba ritkán neveztek 
ki népfelkelési biztost. Miután az országgyűlés hivatalosan is a végrehajtó hata
lom vitelével bízta meg az OHB-t, a testület egyre több olyan népfelkelési biz
tosi megbízatást adott ki, amelyek több törvényhatóság területére vonatkoztak. 

Teljhatalmú országos biztosok vagy főkormánybiztosok. A megnevezés 
több törvényhatóságra kiterjedő (azaz, a korábbi királyi biztosságnak megfelelő), 
teljhatalommal rendelkező biztosokra vonatkozott. Feladatuk az adott terület 
védelmének szervezése és koordinálása volt. Jogkörük alapján beleszólhattak az 
ott állomásozó hadsereg működésébe is. 

Törvényhatósági teljhatalmú (országos) biztosok. Ok egyetlen törvényható
ság (megye) feletti teljes intézkedési joggal rendelkeztek. Feladatuk a helyi véde
lem szervezése volt, de közigazgatási és politikai ügyekben is eljárhattak. Képvi
selőket, fő- és alispánokat egyaránt találunk közöttük. Az egy-egy törvényható
ságba kinevezett biztosok esetében az is előfordult, hogy nem az illető megye 
vagy város területén éltek. 

Élelmezési biztosok. Feladatuk a haderő élelmezésével kapcsolatos admi
nisztráció volt. E biztosokat többnyire az OHB küldte ki, de az egyes teljhatal
mú országos biztosok is nevezhettek ki ilyeneket. Az előbbiek főleg képviselők. 



az utóbbiak alacsonyabb beosztású közigazgatási hivatalnokok (fő- és alszolga-
bírók, jegyzők stb.) lehettek. 

Országgyűlési biztosok. Feladatuk a hadműveletek politikai irányának ellen
őrzése és befolyásolása volt. Ok mindig képviselők voltak, akiket parlamenti 
határozattal, nem pedig megbízólevéllel küldtek ki. Miután megbízatásuk eseti 
jellegű volt, annak elvégzése után vissza kellett volna térniük a képviselőházba. 
Am gyakran előfordult, bogi,' a táborban maradtak, és ott egyéb feladatokat (pl. 
hadsereg-élelmezés) láttak cl. 

Eseti megbízással kiküldött biztosok. Feladatuk speciális megbízások teljesí
tése (várak, erődök átvétele, sorezredi zászlóaljak engedelmességének biztosítá
sa) volt. Képviselők voltak, és gyakran párosával küldték ki őket.1 

Komárom városnak, illetve megyének 1848-1849-ben összesen négy kor
mánybiztosa volt: I Ialasv Ede, Sárközv József, Puky Miklós és Újházi László. 

1 Ialasy Edét, a megye kormánybiztosát Batthyány Lajos miniszterelnök 
1848. szeptember 15-én Komárom megye népfelkelési és honvédtoborzási 
kormánybiztosává nevezte ki.2 November 11-én az O H B megújította I Ialasy 
kormánybiztosi megbízatását, ,,ide értvén az újoncozás bevégzését, a népfelke
lésnek szükség esetébeni organizációját, a komáromi vár erősítéséhez megkíván
tatott segédkéz nyújtását, és mindent, mi megyéjére honvédelmi tekintetben 
tartozik.""' Halasy 1849. január 6-án hagyta el Komáromot, előbb birtokára 
ment, majd jelentkezett a cs. kir. hatóságoknál.4 

A város kormánybiztosát, Sárközy Józsefet Batthyány szeptember 22-én 
vagy 23-án küldte kormánybiztosként Komáromba Majthényi István alezredes
hez, a komáromi erődben lévő magyar önkéntesek parancsnokához azzal az 
utasítással, hogy Majthényi bírja nyilatkozatra a tisztikart, „akarnak-e honunk 
minden ellenségei ellen, akárki légyen is az, de főképpen báró Jellacic ellen har
colni, és e várt halálig védeni?"5 Sárközv megbízatása tehát tipikus eseti megbí
zás volt, és a későbbiekben is főleg ellátási feladatokat teljesített. Novemberben 
őt is megbízták a népfelkelés szervezésével, de legfontosabb feladata mindvégig 
a komáromi erőd élelmiszerellátása, illetve az erődítési munkákhoz szükséges 
munkaerő biztosítása volt. Valamikor december közepén hagyta el az erődöt, és 
Halasv december 31 -i jelentése szerint birtokára, Kömlődre ment.6 Január 8-án 
Kecskeméten volt, de onnan nem utazott tovább Debrecenbe, hanem visszatért 
a fővárosba." 

1849 elején tehát a várban, a városban és a megyében nem volt magyar kor
mánybiztos. Komáromba szorult viszont Jeszenák János báró, a szomszédos 
Nyitra megye kormánybiztosa Az újabb kormánybiztos kinevezéséig ő gyako-

1 A kormánybiztosi intézményre ld. CSIZMADIA, 1960; S/.ócs, 1972; Sz.ócs, 1991; IIuilMANN, 
1998 

- Közli: UlUíÁN, 1999. II. 1338. 
1 Kl.í )M XIII. 409. 
1 I lalasyra ki. I II.KM \NN. 2003. 22-1-239.; l'Al.MÁNY, 2002. 338-3-40. 
5 Az eredeti megbízólevél nem ismert. A megbízatás tarralmára Id. Majthényi István alezredes 

1848. szeptember 24-én Batthyányhoz intézett jelentését. Közli: l'RHÁN, 1999. II. 1580-1851. 
'• V. W'AI.UAI'1 •r.i., 1952. II. 393.. MOI. 11 2. Kossuth l'olizei Aktén. 550. 
7 MOI. l'M l'O 1849:297. - Sárközyre ld. I ll-RMANN, 2003. 239-345.; l'Al.MÁNY, 2002. 741-743. 
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rolta a várban és környékén a politikai hatalmat.8 Öt váltotta fel a megye és a 
vár felügyeletére kinevezett kormánybiztos, Pukv Miklós. 

Puky Miklós'-' 1806. november 5-én a Pest megyei Káván született, és anyai 
öröksége révén jutott birtokhoz a Heves és Külső-Szolnok vármegyei Tiszarof-
fon. Tanulmányai elvégzése után bekapcsolódott a megyei politikai életbe, és a 
Liberális ellenzékhez csatlakozott. Az 1833. évi, országgyűlési követválasztással 
egybekötött tisztújításon azzal tette magát nevezetessé, hogy a megye tanács
termében függő, Pyrker László egri érseket és a megye örökös főispánját ábrá
zoló olajfestményből egy „mesteri vágással" kimetszette az érsek arcképét, és 
miután a követválasztáson az ellenzék jelöltjét, Ragályi Tamást sikerült megvá
lasztaniuk, a győzelmi ünnepélven Puky az érsek arcképén ropta a győzelmi 
táncot. Az egyébként is botrányos lefolyású közgyűlés után Keglcvich Miklós 
gróf és 19 társa, köztük Puky ellen indult büntetőper, és Pukyt előbb fél, majd 
újabb fél, azaz összesen egy év fogságra ítélte. Pukyt 1839 nyarán táblabíróvá 
választották, és noha a tisztújításokon általában a konzervatívok jelöltjeiből 
került ki a megye alispánja, az országgyűlési követválasztások alkalmával az 
ellenzék jelöltjei győzedelmeskedtek. 

A forradalom győzelme után 1848. június 2-án másodalispánná választották 
Pukyt, a június 26—27-én tartott képviselőválasztáson pedig a nagyfügedi válasz
tókerület képviselője lett. Puky aktív képviselő volt, július 5. és szeptember 17. 
között nyolcszor szólalt fel különböző ügvekben, július 24-én beválasztották a 
válaszfeLiratot a nádorhoz vivő országgyűlési küldöttségbe, szeptember 4-én 
pedig az V. Ferdinándhoz (1835—1848) indított száztagú küldöttségbe, amely
nek az volt a feladata, hogy kérje meg a királyt, jöjjön le az országba, és igyekez
zék királyi hatalmának bevetésével a trónt és a nemzetnek békéjét megszilárdí
tani és megalapítani. Pukv c küldöttség soraiban szeptember 6-9. között 
Bécsben tartózkodott. Szeptember 16-án az újoncállítási törvény életbe lépteté
séről folytatott vitában azt javasolta, hogy minden 127 lakos után csak egy újon
cot kelljen kiállítani; ellentétben Nyáry Pál javaslatával, aki 127 lakos után két 
újonc kiállítását javasolta. Utolsó felszólalása szeptember 17-én a kármentesítési 
törvényjavaslat részletes vitájában hangzott el. 

1848. szeptember 20-án Batthyány Lajos miniszterelnök Heves és Külső-
Szolnok vármegye honvédtoborzási biztosává nevezte ki.1" Szeptember 23-án 
már Egerben volt, és ezt követően folyamatosan a megyében tartózkodott. Első 
jelentését szeptember 23-án küldte Batthyánynak. Szeptember 27-én rendkívüli 
bizottmányi ülést tartott. Legfőbb feladatának a megyei újoncozás végrehajtását, 
és a Heves és Külső-Szolnok vármegyében megszervezendő 26. honvédzászló
alj kiállítását tartotta." Miután a megyébe nem neveztek ki másik kormánybiz
tost, Pukv ellátta az egyéb kormánybiztosi teendőket, így a nyugdíjas dsztek 

K Jcszenákra Id. az OHB-hoz intézett jelentéseit. MOI. OIIB 1849:2198. (1849. január 31); 
1849:6712. (1849. február 24.); 1849:6637. (1849. április 28.) h'cbruár 5-én - l'ukv megérkezése 
után - Török Ignác javasolta, hogy jcszenákot nevezzék ki Nyitra és Ksztergom megyék 
kormánybiztosává. I [AJACiOS, 1998. 137-138., 156-137. l'alkovicsra Id. CilíOl , 2003. 264-266. 

•> l'.letére ld. JUHÁSZ, 1986.; DÚR, 2001. 197-218.; l'Ál.MÁNY, 2002. 698-701. (Nemes l.ajos és 
I lermann Róbert írása) 

1,1 llAJAC.OS, 1996. 114. 
11 )UIIÁSZ, 1986. 19.; I [A |AGOS, 1996. 114-129. 
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felesketését az alkotmányra, a népfelkelés megszervezését. Az egri sóhivatal 
bevételeiből segéllyel látta el az egri és gyöngyösi szegényeket. December l-jén 
kérte felmentését kormánybiztosi megbízatása alól,12 de végül január végéig 
tel)esítettc megbízatását. Franz Schlik altábornagy Galíciából betört hadtestének 
támadása után egyik megszervezője volt a hevesi önkéntes lovascsapatnak. De
cember 9-én az Országos Honvédelmi Bizottmány felszólította, hogv állítsa ki a 
hátralévő újoncmennyiséget.11 

1849. január 4-én Kossuth Kisújszálláson írott rendeletében kiterjesztette 
Puky megbízatását: Eger és Gyöngyös vidékére szállítási és élelmezési kor
mánybiztosnak nevezte ki.14 Január 9-én Egerből 837 újoncot küldött Debre
cenbe.15 Január 14-én az Országos Honvédelmi Bizottmány felhatalmazta a 
1 leves és Külső-Szolnok megyei só- és állami pénztárakban lévő összegek be
gyűjtésére és felhasználására.lf' 1849. január 22. körül a Windisch-Grátz által a 
Schlik-hadtest megerősítésérc küldött Schulzig-hadosztály közeledéséről érte
sülve elhagyta Egert, és Miskolcon át Tiszafüredre ment.17 január 23-án Tisza
füredről küldte meg számadását a pénzügyminisztériumnak.1" 

Január 29-én Kossuth - a Komáromot elhagyó Halasy Ede helyére — Komá
rom megye teljhatalmú kormánybiztosává nevezte ki.19 (Miután Sárközy József, 
Komárom város kormánybiztosa is elhagyta Komáromot, Kossuth Pukyval egy 
időben Amtmann Jenő komáromi polgármestert nevezte ki a város kormány
biztosává. Amtmann azonban nem fogadta el a megbízatást, és így Puky a város 
felett is kormánybiztosi hatóságot gyakorolt.2") Puky Debrecenből Balassagyar
mat és Csuz21 érintésével utazott Komáromba, ahová emlékirata szerint február 
4-én érkezett meg.22 Megbízólevelét a haditanács február 7-i ülésében hirdették 
ki.21 Röviddel megérkezése után konfliktusba keveredett Török Ignác vezérőr
naggyal, a vár parancsnokával, Kosztolányi Móric ezredessel, a várőrség pa
rancsnokával, majd 1849. április végéig több más, magas beosztású tiszttel 
(Mack József, Thaly Zsigmond), április végén pedig a várőrség parancsnokságát 
átvevő Lenkey János vezérőrnaggyal. Nézeteltérései egy része abból fakadt, 
hogy Puky teljhatalmú kormánybiztosnak képzelte magát, és mint az iratokból 
kiderül, presztízskérdést csinált a kormánybiztosi iroda elhelyezéséből is; ugyan
akkor az iratok ismeretében megállapítható, hogy Komárom ebben az időszak
ban szinte gyűjtőhelye volt az önbizalom-túltengéssel és mimózalélekkel egy
aránt megáldott-megvert katonáknak, akikkel egyáltalán nem volt nehéz 

12 MOLOI1B 1848:4629. 
11 Kl.ÖM XIII. 692. 
" Kl.ÖM XIV. 21. 
IS Jelentését közli OÍR-I lAJACOS-l IKRMANN, 2004. 46-47.; Vö. Kl.ÖM XIV. 107. 
i" Kl.ÖM XIV. 131. 
17 Cicncsy László borsodi első alispán január 24-én jelentette Puky távozásának liirét Szemére 

Bertalannak. Közli DÉR-1 IAJAGOS-1 IKRMANN, 2004. 182. 
'» MOl.l 'M l 'ü 1849:12151. 
" KLÓM XIV. 269. 
:" Amtmann kinevezését Id. Kl.ÖM XIV. 269-270. 1849. február 7-én kérte felmentését a 

kormánybiztosság alól. MOLOIIH 1849:2682. 
: i ma: Dubnik, SK 
2: 1 .d. erre emlékiratát. 1IKRMANN, 2000. 420-421. 
« S/.INNYI.I, 1887. 76. 
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összekapni. Puky bizalmatlansága lassan valamennyi katonára kiterjedt, és 
Vukovics Sebő kormánybiztosnak kellett figyelmeztetnie őt arra, hogy fölösle
ges a Kossuthtól kapott felhatalmazását lépten-nyomon fitogtatnia.24 

Ugyanakkor Puky igyekezett megvédeni a polgári lakosságot a katonai ható
ság túlkapásaitól, és április végén ö akadályozta meg Guyon Richárd várpa
rancsnokot abban, hogy rögtönítélő eljárást folytasson le az elfogott ífj. Páz-
mándy Dénessel, a képviselőház volt elnökével szemben. O rendelte el I lalasv 
Ede és Ghyczy Kálmán helyébe új képviselők választását, május közepén pedig 
megyei tisztújítást tartatott. 

Május elején kihirdette a Függetlenségi Nyilatkozatot. Május 12-én Kossuth 
utasította, hogy a továbbiakban csak a polgári adminisztráció és az élelmezés 
ügyeinek intézésére szorítkozzék,25 május 14-én pedig arra utasította, hogy a 
továbbiakban Komárom város és megye polgári közigazgatásának intézésére 
szorítkozzon, más ügyekbe csak a várparancsnokság felszólítására avatkozzon.21"' 
Utolsó ismert komáromi jelentését május 13-án írta, 14-én Debrecenbe indult. 
17-én már Tiszaroffról küldte meg részletes Heves és Külső-Szolnok megyei 
kormánybiztosi elszámolását a pénzügyminisztériumnak. 18-án Debrecenben 
személyesen nyújtotta be lemondását Kossuthnak. Május 25-én négyheti távol
létre kért engedélyt a képviselőháztól, amely ezt meg is adta. Június 17-én 
Tiszaroffról nyújtotta be I leves és Külső-Szolnok megyei kormánybiztosságával 
kapcsolatos számadását,27 majd 22-én Egerből írott jelentésében reagált a bel
ügyminisztériumnak a komáromi működésével kapcsolatos vádakra.2" 

Pukyt a május 21-én kinevezett Újházi László, Sáros megyei főispán, volt 
Pozsony megyei kormánybiztos követte a komáromi kormánybiztosságban. 
Újházi egyszerre volt egy terület és egy hadsereg kormánybiztosa. Azzal is neve
zetessé vált, hogy ő volt az 1848—49-es forradalom és szabadságharc utolsó 
kormánybiztosa.2 ' ; 

N e m tudni, hogy Puky követte-e az országgyűlést Szegedre és Aradra; való
színűbbnek tűnik, hogy Heves és Külső-Szolnok megyében bujdosott. A sza
badságharc leverése után előbb a tiszafüredi Liptsey-kúriában, majd 1849. au
gusztus 21-től Tiszavárkonyban rejtőzködött. Miután egyre forróbb lett lába 
alatt a talaj, úgy döntött , hogy emigrál. 1850. április l-jén Belgrádba érkezett, 
majd Niscn és Szalonikin át Isztambulba érkezett. Innen hajón Marseille-be 
utazott. Megfordult Párizsban, Genfben, Brüsszelben, Antwerpenben, Lon
donban és Lyonban is. 1852-től kezdve többnyire Genfben élt. Itt kezdetben a 
Nicolas Pcregrini álnevet, majd a saját nevét használta. 

A cs. kir. hadbíróság 1850-ben megidézte. Mivel nem jelent meg a hatóságok 
előtt, „felségárulás elkövetése miatt" 1851. szeptember 22-én távollétében halál
ra ítélte, majd nevét másnap bitófára szegezték. 

24 VUKOVICS, 1982. 76. 
25 KJ.OM XV. 284. - I-'.rru egyébként Vukovics Sebő kormánybiztos már április vénén 

felszólította. VUKOVICS, 1982. 76. 
2í' KLÖMXV. 310. 
27 MOl.PM l'O 1849:12151. 
2" l.d. a 19. sz. iratot. 
29 Kinevezését Id. S/.KMKRK, 1990. 494-495. Működésére Id. S/INNYKI, 1887. passim és 1.. GÁL, 

1971.49-62. 
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1856. február 20-án kapta meg a svájci állampolgárságot. 1856. április 24-től 
cgv Kari Pfeffer nevű porosz üzletemberrel közösen alapított könyvnyomda 
tulajdonosa volt. Ennek hasznából tekintélyes vagyonra tett szert. 1857 január
jától az ö nyomdájuk állította elő a hivatalos svájci lapot. Ebben a nyomdában 
készült Horváth Mihálv Huszonöt év Magyarország lörlénelméhől 1823-tól 1848-ig 
(1864), illetve Magyarország függetlenségi bandának története 1848 és 1849-ben (1865) 
című munkája.3" 

Valamikor az 1860-as évek elején megírta komáromi kormánybiztosságának 
emlékeit, és a kéziratot I Iorváth is használta. Maga az emlékirat csak 1885-ben 
látott napvilágot az Abafi Lajos által szerkesztett Hazánk című történelmi köz
löny hasábjain, és némi vitára adott alkalmat Rózsafi Mátyás, a Komáromi Értesítő 
volt szerkesztője és Puky között.31 

1859-ben Kossuth mellett részt vett a Magvar Nemzeti Igazgatóság munká
jában. 1867-ben hazatért, április 28-án Heves és Külső-Szolnok vármegye alis
pánjává választották. 1868 tavaszán a '48-as párt megyei elnöke lett. 1869-ben a 
gyöngyöspatai kerület képviselője volt, de még ez év decemberében lemondott 
az alispánságról. Ezt követően visszavonultan élt élettársával, Josephine Berli
ozzal Tiszaroffon, Nagyfügeden, végül Karácsondon. Közös gyermekük is szü
letett, Puky Antoinette. Amikor több mint kétszáz honvédtiszt ünnepélyes nyi
latkozatban jelentette ki, hogy Görgeyt nem tartják árulónak, Puky egy vitairat 
fogalmazásába kezdett, de ezt végül nem fejezte be.32 1887. augusztus 23-án 
Karácsondon érte a halál. Karácsondi kertjének diófája alá temették, pap nélkül, 
nagy megyei pompával. 

Puky itt közölt iratai komáromi kormánybiztosságának időszakát fogják át. 
A Magvar Országos Levéltárban két doboznyi iratanyaga maradt fenn ebből az 
időszakból, ebben azonban csupán a Pukyhoz intézett jelentések, átiratok, illet
ve ezek mellékletei találhatók meg, Puky fogalmazványai nem. Pedig bizonyára 
szorgalmasan írogatott, hiszen iktatott iratainak száma 1849. május közepén 
már 600 körül járt,33 ugyanakkor nem világos, hogy a kiadmányok külön iktató
számon futottak-e, vagy a beadványokkal közös sorozatot alkottak. Az a tény, 
hogy pl. Lcnkcy 1849. április 18-án kelt levelében Puky 356. számú átiratára 
válaszol, Lenkey levelét pedig Puky iratai között 357. számon iktatták, arra mu
tat, hogy- a beadványokat és a kiadmányokat együtt iktatták. 

Az iktatott kiadmányokon kívül Pukytól jó néhány saját kezű, nem iktatott 
jelentést is ismerünk: ilyen valamennyi, az Országos Honvédelmi Bizottmány
hoz, illetve Kossuthhoz írott levele, a Görgeyhez intézett átíratok, illetve a Ko
máromba érkezett futárok számára adott bizonyítványok. Forrásközlemé
nyünkben a Puky által írott leveleken, jelentéseken, átiratokon kívül közlünk 
néhány olvan, Pukyhoz intézett átiratot, amelyek e jelentések mellékleteit képez
ték, és amelyek nélkül Puky jelentései sem értelmezhetők. 

Nem vettük fel viszont Puky 1849. április 4-én Mack )ózsef alezredes elfoga-
tásával kapcsolatban Komárom lakosságához kiadott hirdetményét, mert ez az 
elmúlt másfél évszázad folyamán ötször, ezen belül az elmúlt húsz évben négy-

w MÁRKI, 1917 260-284. 
11 Közli JUHÁSZ, 1986. 33-48.; IIKRMANN, 2000. 420-441. 
i : III. Tanulmánygyűjtemény. No. 783. I'uky Miklós emigránsnak Görgcyrc vonatkozó észrevételei. 
" Ixl. a 10. sz. iratot. 
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szer is megjelent.34 Nem vettük fel azt az, egyik életrajzírója által Pukynak tulaj
donított, „A leigázott megyékhez" szóló felhívást, amely a „Komáromi lírtesí-
t ő " 1849. február 15-1 számában jelent meg, ugyanis ez alatt csupán a ,, v 
Miklós" aláírás szerepel, és semmi nem mutat arra, hogy Puky valaha is írt volna 
a lapba.35 

Az iratokat - XIX. század közepi forrásokról lévén szó - a jelenlegi helyes
írás és központozás szabályai szerint, az eredeti hangzásalak megtartásával, a 
megszólítás, a dátum és az aláírás elhagyásával közöljük. A jegyzetekben szerep
lő névmagyarázatok írásához Bona Gábor köteteit használtuk.3''' 

Az iratokból jól követhető az a folyamat, ahogy Puky megteremtette a saját 
tekintélyét, és az is, ahogyan a komáromi erőd szinte több magas rangú tisztjé
vel is rossz viszonyba került. liz utóbbit Puky konfliktuskereső, időnként -
teremtő, alkatán kívül nyilván magyarázza mind a be- és összezártság érzése, 
mind pedig az a tény, hogy a várkormány, illetve annak egyes tisztjei többet 
engedtek meg maguknak a polgári hatósággal és magával a lakossággal szemben 
is, mint amennyi az ostromállapot körülményei közepette indokolt és illő lett 
volna; azaz akkor is fitogtatták a hatalmukat, amikor erre semmi szükség nem 
volt, és csupán a polgári és katonai hatóságok közötti egyetértés és együttmű
ködés láthatta a kárát. Ugyanakkor Puky - mint a februári iratokból kiderül — 
végül is sikerrel érvényesítette a maga akaratát, és az a tény, hogy ezt a katonai 
hatóságok elfogadták, arra mutat, hogy maguk a katonák is belátták: a legfőbb 
politikai hatalmat képviselő kormánybiztossal való egyetértés nélkül az ő legiti
mációjuk is kétséges. Nem véletlen, hogy a fősereggel együtt Komáromba érke
ző Vukovics Sebő főkormánybiztos április 23-án azt jelentette Kossuthnak, 
Pukyval „a komáromi népség igen meg van elégedve."37 Nagy elismeréssel szól 
Pukyról a vár védői közé tartozó Szinnyci József is.3K 

Sajnos, az 1849. február 21. és április 8. közötti időszakból Pukytól csupán a 
már említett április 4-i nyomtatvány szövegét ismerjük. Nem tudni, hogy 1849 
márciusában egyáltalán nem írt-e jelentést az OHB-nak, vagy csupán nem sike
rült azt eljuttattatnia Debrecenbe. l ibben az időszakban egyre szorosabban 
zárták körül az erődöt, és elképzelhető, hogy a futárok nem tudtak átcsúszni a 
cs. kir. csapatok vonalain. A komáromi városi és megyei levéltárakban nyilván 
ebből az időből is akadnak Pukytól származó iratok, de ezekben egyelőre nem 
volt módom kutatni. A komáromi erődparancsnokság irattára lappang vagy 
megsemmisült, noha Török Ignác nagyszámú átiratából nyilvánvaló, hogy Puky 
intenzív levelezést folytatott az erődparancsnoksággal.39 

Nincs nyoma a jelentésekben a Komárom 1849. évi történetét tárgyaló mun
kákban oly sokszor emlegetett Mack-ügynck, azaz annak, hogy a vár védelméért 
többek között felelős Mack József alezredest az erőd elleni 1849. március 31-i 

54 Közli S/.lNNYKl, 1887. |2000.| 112.; JuilÁSZ, 1986. 31., MÁC/.A, 1998. 56., DÚR, 1999. 
55 Puky állítólagos szerzőségére ld. (IIIÁS/., 1986. 26-28. () maga azonban meg is hamisítja a 

cikket, ugvanis az aláírásban található ,,....v"-t jelzés nélküli kiegészíti „Puky"-ra. - A cikket 
idéző KKMÚNY, 1957. 70. sem hozza kapcsolatba a cikket Pukyval. 

36 BONA, 1988.; BONA. 1998. [-II. 1999.; BONA, 2000. 111. 
37 MOLOIIB 1849:6354. Közli: PUSKÁS, 2001. 209-210; idézi Kl.ÖM XV. 181. 
38 SziNNYKI, 1887. 98., 157. és 481. 
39 I-d. erre llA]Ac;os, 1998. 164-189. 
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cs. kir. támadás alkalmával tanúsított állítólagos hanyagsága és tétlensége miatt a 
haditanács április 2-i ülésén Thaly Zsigmond őrnagy és Krivácsy József tüzér
százados megvádolta, mire Mack kérte az ügy kivizsgálását.4" Április 3-án 
Mackót felfüggesztették állásából, és Puky hirdetményben közölte a komáromi
akkal, hogy az ügyben bíró fog ítélni. A vizsgálat elhúzódott, és miután Mack 
ellen semmilyen konkrét bizonyíték nem merült fel, augusztus 23-án Klapka 
György vezérőrnagy utasítására szabadon engedték.41 

Hiányzik az iratok közül Pukynak ifj. Pázmándy Dénes volt képviselőházi 
elnök elfogatására vonatkozó április 30-i jelentése, amelyet a cs. kir. hadbíróság 
emelt ki még a szabadságharc után.42 Magát az ügyet Puky részletesen tárgyalja 
emlékiratában, illetve egy Szinnyei Józsefhez intézett magánlevelében is.4í 

A szabadságharc politikai és a katonai vezetése közötti ellentétekkel kapcso
latban még a szakembereknek is többnyire csak a Kossuth és az egyes táborno
kok (Görgei,44 Bem, Perczel, Mészáros) közötti nézeteltérések jutnak eszébe. 
Holott legalább ilyen gyakori volt a végrehajtó hatalmat a törvényhatóságokban 
és az egyes hadtesteknél vagy hadseregeknél képviselő kormánybiztosok és a 
katonák közötti nézeteltérés is. Elég, ha arra gondolunk, hogy Bem szinte vala
mennyi kormánybiztosával (Beöthy Ödön, Csány László, Szent-Iványi Károly) 
rossz viszonyt ápolt önkényes, a politikai vezetés illetékességi körébe vágó in
tézkedései miatt; hogy Perczel Mór is összekapott minden kormánybiztosával 
(Batthyány Kázmér, Haczell Márton), sőt, 1849 júliusában Rákóczy János kecs
keméti kormánybiztost cl is záratta; vagy hogy 1849. január végén milyen ke
mény levélváltásra került sor Damjanich János vezérőrnagy és Boczkó Dániel 
aradi kormánybiztos között amiatt, mert Gaál Miklós vezérőrnagy lemondása 
után Damjanich maga akarta kinevezni az aradi ostromsereg új parancsnokát.45 

Puky ténykedése is ebbe a sorba illik, hozzátéve, hogy ilyen határozottsággal 
kevesen léptek fel kormánybiztosi hatóságuk védelmében, és Puky a többnyire 
általa kezdeményezett presztízsmérkőzések mindegyikéből győztesen került ki. 

40 Ixl. erre Mack április 2- i és 3-i levelet Pukyhoz, illetve a várparancsnoksághoz. MOI. l'uky-ir. 
No. 282-283. 

Jl Az ügyre lel. Puky és Rózsafi emlékiratát: I iKRMANN, 2000. 422-424., 429-441. A 
feldolgozások közül ld. S/.1NNYK1, 1887. 111-115.; l.i'KÁcs, 1955. 54-57.; KKMÚNY, 1957. 89-
108.;JUHÁSZ, 1986. 28-32. 

'- MOl'.OIIB-iktatókönyvck. 1849:6604. Vö. K.1.ÖM XV. 213. és 234-235. 
43 S/lNNYl-l, 1887. 118-119.; [IKRMANN, 2000. 427-428. 
iA Görgei Artúr 1848 augusztusáig y-nal, azt követően haláláig i-vel írta a nevét. Testvérei, Ármin 

és István 1848-1849-ig szintén i-s formát használták, 1849 után viszont visszatértek az y-os 
írásmódhoz. 

IS PlXYACH, 1989. 3-20. 
178 



Források 

1. 
Puky Miklós jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak 

Komárom, 1849. február 14. 
(MOL OHB 1849:3600., eredeti tisztádat) 

Puky Miklós kormánybiztos a komáromi erőd helyzetéről és szükségleteiről, a várőrség 
vezetőiről, a lakosság hangulatáról és az általa tervezett képviselőválasztásokról teszjelentést. 

A várra és katonaságra nézve sok nehézségeket kell elhárítani, hogy ezen erő a 
nemzettől el ne vesszen, sőt, komoly megrohanás esetére — ha még a dolgon 
akkorra segítve nem volna - attól tartok, hogy az úgynevezett Palatinális-
vonaltv' a várossal együtt a vár mostani kormánya nem tartán alkalmazhatónak 
— feladná, és a védelemmel csupán a régi várra szorítkozna. Ennek történni nem 
szabad, mert e csapás azonfelül, hogy a városban az ellenség mintegy négyszáz
ezer mérő gabonát lelne, még a hadi operációkat47 is nagyon nehezítené. Hogy 
ez ne történhessen, elszámolom az akadályokat és orvoslás módját. 

1-ör Török tábornok4" tudományosan mívelt katona, és véleményem szerént 
jó hazafi is, de annyira gyáva, hogy a dolgok legkisebb komoly állása úgy meg
zavarja, hogy eszét veszte valóban megbetegszik, és éppen a veszély pillanatába, 
ahol reá legtöbb szükség van, más gyámolítására van szüksége. 

2-or Kosztolányi ezredes úrral4'; az egész sereg megelégedetlen, részint azon 
ügyetlen expedíciók miatt, melyek a körül fekvő ellenség elűzésére irányozvák, 
de többnyire az ellenség állása, száma és általában a körülmények nem tudása 
miatt rosszul sikerülnek,5" és ezáltal a sereg demoralizáltatik, részint azon nyers 
goromba bánásmódja miatt, melyek a legbuzgóbb tisztet és legjobb hazafit el
kedvetleníteni képes, anélkül, hogy a kötelességében hanyag vagy a csatákban 
magokat gyáváknak mutató tiszteknek érdemlett büntetésöket megadni tudná. 
Jó hazafi lehet, vakmerő katona is, de a vezérségre ily helyen alkalmatlan. 

4Í' A Nádor-vonalat, amely a Duna bal partján, a Duna és a Vág között, a Csallóköz felől védte 
Komáromot. Knnck öt bástyájából 1848 tavaszán négy volt készen, az ötödik épitése folyt. 

47 hadműveleteket 
48 Török Ignác (1795-1849), 1816-ban lépett be a cs. kir. hadseregbe. 1848-ban cs. kir. alezredes, 

szeptember 28-tól Komárom ideiglenes várparancsnoka, december 17-től ezredes, 1849. 
január 5-től április 10-ig Komárom parancsnoka, január 26-tól vezérőrnagy. Május végétől a 
honvéd mérnökkar helyettes parancsnoka, július végétől parancsnoka, az aradi vértanúk 
egyike. 

4'' Kosztolányi Móric (1806-1884), cs. kir. százados, 1848. augusztus 27-től honvéd őrnagy, a 
dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség parancsnoka, okttóber 30-tól honvéd alezredes, 1849. 
január 28-tól ezredes, a komáromi várőrség parancsnoka. Komáromi kapituláns. 

30 A várőrség csapatai, főleg a teljes körülzárás előtt, rendszerint eredményesen próbálkoztak 
kitörésekkel, január 13-án Nyárasdnál szalasztottak meg egy cs. kir. különítményt, amelynek 
parancsnoka, Gcramb őrnagy elesett az ütközetben. I'cbruár l-jén ismét Nyárasd felé törtek 
ki, a cs. kir. csapatok azonban harc nélkül meghátráltak. Február 7-én IEperjesnél két század 
horvát határőrt fogtak el. Másnap viszont IÉrsekújvárnál a honvédcsapatok szenvedtek súlyos 
veszteségeket. I'cbruár 10-én, 17-én és 24-én a magyar csapatok Oszőny, 12-én Ogyalla, 23-án 
I Ietény felé hajtottak végre sikertelen kitörést. Március 11-én Izsa és I letény, 17-én és 18-án 
Ujszőny térségében folytak kisebb harcok. A kitörésekre ld. S/.INNYki, 1887. passim, és 
Kosztolányi Móric 1849. február 13-i jeletését, közli I lAJAC.os, 1998. 161-162. 
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3-or Mack alezredes úr51 az, akire legtöbbet számítok, de azért magaviselete 
miatt még őtet úgy nem ismerem, hogy mondhatnám, vajon szükség esetébe reá 
minden hatalom átruházható-e? — A gyalogság egyes zászlóaljai egyenként és 
öszvesen meg fogják tenni kötelességöket, csak a vezérlet ne hibázzon. Éppen 
azért teljes tisztelettel kérem a I Ionvédelmi Bizottmányt, hogy Klapka ezredes 
urat,52 kinek tüzéri, várerősítési tudománya, mind vezérled ügyessége van, vagy 
hozzá hasonló ügyességű egyént a Komárom várerősségi öszves sereg parancs
nokává kinevezni, és ide minél előbb elküldeni kegyeskedjek. Kiszámíthatlan a 
haszon, melyet Klapka úrral Komárom vára a nemzetnek tehet. Az ő parancs
noksága mellett az itteni erő - hiszem - csudákat fog mívelni, mert a lelkesülés 
és bátorság nem hibázik, és így biztosan hiszem, hogy az ellenségnek itt kisebb 
csapatokban tanyázó erejét meg fogjuk semmisíteni. 

Török tábornok úr tökéletes ellenőrzésére szükséges még a vár mérnöki ka
rához egy tiszt, kiben a Honvédelmi Bizottmánynak tökéletes bizodalma lehet, 
mert lehetnek, sőt alkalmasint vannak e várnak oly titkai, melyeket most Komá
romba 'Törökön kívül senki sem tud, és tőle is csak az tudhatja meg, ki a várerő
sítéssel vele foglalkozik, kérem tehát a Honvédelmi Bizottmányt, hogy Thaly 
Sigmond mérnök százados urat,53 kiben e tekintetben csaknem egyedül lehet 
bízni, a komáromi várerősítéshez mérnök őrnagynak kinevezni szíveskedjék, és 
a múltkor ajánlott Asbóth százados urat,54 kinek ideküldése különben is sok 
nehézséggel járna, ott fogni,55 és helyette itteni mérnökkari főhadnagy Baranyai 
Józsefet56 kapitánynak kinevezni. 'Török tábornok titkolódzására mutat azon 
körülmény is, hogy ezelőtt néhány nappal Mack alezredes egy bástyába 240 
darab fegyvert, több ruhát és bakancsokat talált, és vajon kutatás után azon 
25 000 darab fegyver, melyek elrejtését a Turszkyak57 emlegették, nem lehetne-e 

51 Mack József (181-4—1868), cs. kir. fótűzmester, 1848 júniusától honved tüzér hadnagy, október 
19-től őrnagy, december 29-tól Komárom tüzerparancsnoka, 1849. január 29-től alezredes. 
Április elején árulás vádjával letartóztatják, augusztus végén szabadul. Kmigrál. 

52 Klapka György (1820-1892), kilépett cs. kir. főhadnagy, 1848. október 16-té>l honvéd őrnagy. 
1849. január 9-tól ezredes, a felső-tiszai, majd az ebből alakuló I. hadtest parancsnoka, március 
31-tól vezérőrnagy, májustól helyettes hadügyminiszter, majd komáromi vár- és hadsereg
parancsnok. Kmigrál, 1867 után hazatér. 

S5 Thaly /sigmond (1814—1886), mérnők, 1848. októbertől önkéntes százados, megsebesül a 
méiri ütközetben, 1849. február 19-től honvéd mérnökkari százados, március 7-től őrnagy. 
ma|d alezredes, komáromi váreródítési igazgató. Kmigrál, 1863-ban hazatér. Komárom 1848-
49. évi történetéről írott munkája angolul jelent meg. TllAl.Y, 1852. 

54 Asbóth Sándor (1810-1868), mérnök, 1848. december 9-től honvéd mérnökkari százados, 
április 20-tól őrnagy, június 12-től a kormányzóelnöki hivatal katonai irodáján vezető|e, július 
16-tól alezredes. Kmigrál, az amerikai polgárháborúban dandártábornok, majd címzetes 
vezérőrnagy. 

Sl Stein Miksa alezredes, Mészáros Lázár hadügyminiszter fóhadsegédje, és a hadügyminisz
térium táborkari osztályának helyettes vezetője 1849. január 31-én indította Komáromba 
Asbóth Sándor táborkari századost, hogy ott átvegye a váreródítési igazgatói posztot. Asbóth 
azonban nem tudott átjutni az ellenséges vonalakon, és Klapka felső-tiszai (később 1.) 
hadtestéhez csatlakozott. A 341 /B. számú rendeletet Id. MOl. R 171. Asbóth Sándor iratai. 

46 Baranyay (Baranyai) József (1806-1873), kilépett cs. kir. hadnagy, mérnök, 1848-ban főhad
nagy a komáromi várórség hadmérnöki karánál, 1849. február 21-tól százados, július 7-tól 
őrnagy. Komárom megadása után földmérő. 1867-ben uradalmi mérnök, később állami 
főmérnök. 

s ; A cs. kir. 62. (i'urszky) gyalogezred 2. zászlóaljának katonái, akik ekkor már Duschek l'erdi-
nánd 18. honvédzászlóaljában szolgáltak. 
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megtalálható? Thaly úrnak kineveztetése ily okoknál fogva múlhatatlanul szük
séges, mert így minden vártitoknak nyomába jöhetnénk. Török tábornok Thalyt 
éppen ily okoknál fogva nem akarja, miután már többször tapasztalta erélyes 
fellépését, és alkalmasint Heinrich kapitányt5" ajánltatja a haditanács által, de 
kérem a Honvédelmi Bizottmányt kérésem teljesítésére, mert csak így lehetek a 
várra nézve nyugodt és felelős, és miután a felelősség ily nagy kincs felett na
gyon kényes portéka, ellenkező esetbe magamat a reám bízott kötelesség alól 
felmenteni kérem. 

A haditanács59 megesmerésérc elég legyen annyit mondanom, hogy ámbár 
ideérkezésünkkel tüstént felszólítottuk Thaly úrral, hogy gróf Batthyány Káz
mérral6" és Nemegyeivel6 ' egy futár által összeköttetésbe tegyék magokat, mind
amellett többszöri sürgetéseim dacára mind ez ideig semmi sem történt,62 így 
nem Lipótvárra nézve is, miről azon hír szárnyalván, hogy bevétetett,63 és biztos 
tudomást sem a haditanács, sem pedig Török tábornok nem igyekezett szerezni 
— kéntelen voltam mai napon egy biztos egyént odaküldcni biztos tudomány
szerzés végett. — Hasonló hanyagsággal, sőt lehet mondani, legyezéssel64 vannak 
árulási vád miatt elfogott Lázár őrnagy65 ügyében, minek bevégzését több ízben 

58 Heinrich, I''ranz (1802-1870), kilépett cs. kir. főhadnagy, mérnök, 1848. november 6-tól 
honvéd mérnökkari százados, 1849. július 9-től őrnagy, szeptember 17-től alezredes, várerő-
dítési igazgató. Később ismét polgári mérnökként dolgozik. 

w Majthényi István vezérőrnagy, várparancsnok lemondása után a komáromi erőd védelmét 
irányító, a szakterületeket vezetőiből és a magasabb beosztású tisztekből álló testület. 1849. 
január 7-én Török Ignác és Meszlényi Jenő ezredes, Kosztolányi Mór alezredes, Ksterházy Pál 
gróf, őrnagy, Zichy Ottó gróf, őrnagy és Mack József őrnagy voltak a tagjai; január 20-án a 
tagok közé tartozott l'crdinand du I Iamel du Qucrlondc alezredes, Zichy viszont nem. 
llAJAGOS, 1998. 133 

611 Batthyány Kázmér, gróf (1807-1854), a főrendi reformellenzék tagja, 1848-49-ben Baranya 
vármegve főispánja és kormánybiztosa, 1849. február 12-től a Délvidék kormánybiztosa, 1849. 
májusától a Szemere-kormány külügyminisztere. Ivmigrál, Párizsban hal meg. 

01 Nemegyei Bódog (Félix) (1826-1896 után), cs. kir. mérnökkari hadnagy, 1848. július 16-tól fő
hadnagy, szeptember 15-tól vezérkari tiszt a dunántúli hadtestnél, október 6-tól honvéd száza
dos, 19-től őrnagy a komáromi várőrség vezérkaránál. December 20-tól egy dunántúli 
önkéntes mozgó szabadcsapat alakítója, 1849 januárjában a Dunántúlon, később a Bácskában 
működik. Tétlensége miatt hadbírósági vizsgálatot indítanak ellene, de május 2-án felmentik. 
Áprilistól az észak-magyarországi hadsereg vezérkaránál szolgál, a IX. hadtest vezérkari 
főnöke lesz, július 4-től a közép-tiszai hadsereg vezérkaránál szolgál. A temesvári csata után 
emigrál, előbb az Oszmán Birodalomban, 1851-tól az Kgyesült Államokban, egy- ideig 
Mexikóban él. 

62 Batthyány Kázmér grót baranyai kormánybiztosként az eszéki erőd felügyeletét is ellátta. ligy 
ideig az erődben tartózkodott, de február 4-én elhagyta azt. Az. 1848. december 20-án szabad
csapat alakítására felhatalmazott Nemegyei Bódog őrnagyot Kossuth január 9-én utasította 
arra, hogy hadműveletei támaszpontjának Hszékct tekintse. Nemegyei azonban a 
rendelkezésére álló csekély erővel meg sem próbálta az erőd felmentését, amelynek védőserege 
aztán február 14-én meg is adta magát. RAUÁR, 1998. 127-169. 

63 A lipótvári erőd őrsége egyhónapos körülzárás és rövid lövetés után 1849. február 2-án kapitu
lált. RADAR, 1988. 362-383. 

64 kedvezéssel, kényeztetéssel 
65 Lázár Miklós (1791-?), nyugalmazott cs. kir. százados, 1848 októberétől őrnagy, a pozsonyi 

nemzetőrség egyik zászlóaljának parancsnoka, december elejétől a komáromi Nádor-vonal 
parancsnoka. 1849. február l-jén letartóztatják, azzal gyanúsítják, hogy összejátszott az. ellen
séggel, augusztus 24-én Klapka bizonyítékok hiányában szabadon bocsátja. A szabadságharc 
után a cs. kir. hadbíróság megfosztja rangjától és nyugdíjától. SZINNYKI, 1887. 62. és 277. 
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sürgettem, de mind ez ideig csak annyit tettek, hogy ezen nevezetes ügyet egy, a 
jelleméről, hazafiúságáról nemigen jó hírben álló Figura nevű garnizon-
auditornak'''6 adták által, és így nehezen fog valami kisülni, ezen hadbírót kérem 
más helyen alkalmazni. 

Minden történhető hanyagságok elhárítása és orvosolhatása tekintetéből ké
rem a Honvédelmi Bizottmányt, hogy a haditanácshoz cg)' világos és erős pari-
donálist^'7 küldeni méltóztasson, ezt kérem azért, mivel ámbár a kezemnél téte
tett, a haditanácsba felolvastattam, miután gondolják, hogy eljárásaikba bele
szólni elhatározott akaratom van, a várbiztosítási kitételt csupán az élelmezésre 
akarják magyarázni. 

Ide rekesztve küldöm gróf Zichy OttóM levelét, róla azt bátran ki merem 
mondani, hogy zászlóalja legjobb rendbe van, reggel a tiszteket oskolázza, dél
után a zászlóaljat gyakorolja, szóval feláldozva magát és vagyonát hónáért, tisz
tán e hivatalának él és az ütközetbe személyes bátorságot mutatott tegnap, rend 
jellemezte zászlóalját. Zászlóaljának dsztikara megjelent nálam, hogy kérjem 
ottani maradhatását.69 

Halasy Ede volt kormánybiztos,7" miután pénzkezelésbe avatkozott, és 
számadást nem adott, Komárom megyébe található ingó és ingatlan vagyonát az 
álladalom biztosítása végett lefoglaltattam, tessék Heves megyébe kebelezett 
Nádújfalu helységébe testvérbátyja Józseffel71 közösen bírt javai eránt is rendel
kezni. 

Komárom megyének annyi pénze sincs, hogy a rabokat 2 hétnél tovább el
láthassa, ennélfogva kérem a Halasy Ede által Debrecenbe elküldött megyei 
pénzt ide visszaküldctni, sőt, ha lehet, többet is, mivel, mint látom, igen hihető
leg az álladalom részéről sommás fizetendők lesznek. Szükségem lesz polícia 

66 l'igura, Horian, várőrsegi ügyvéd. 
''7 felhatalmazó levelet 
68 Zichy Ottó, gróf (1815-1880), kilépett cs. kir. főhadnagy, reformpolitikus, 1848. június 19-től 

Győr megye nemzetőr őrnagya, októberben zászlóalja élén részt vesz a Jcllacic elleni harcok
ban, 1849 februárjától honvéd alezredes, dandárparancsnok, 1849. augusztus 25-től ezredes, 
hadosztály-parancsnok a VIII. hadtestben. Kmigrál, majd hazatér. 

'''' Zichy Ottó 1849. február 13-i levelében amiatt panaszkodott az OllB-nak, hogy a hadügymi
nisztérium mást nevezett ki az általa vezényelt 66. honvédzászlóalj parancsnokává. Kossuth 
február 22-én kelt válaszában megnyugtatta /.ichyt, hogy a másik őrnagy kinevezésére csak 
azért került sor, mert a hadügyminisztériumot senki sem értesítette arról, hogy Zichy a 
zászlóalj parancsnoka. Egyben közölte vele, hogv a kormány alezredessé léptette elő. Zichy 
levelét ld. MOL OlIB 1849:4263. Kossuth válaszát közli KLÓM XIV. 526. - Az ügyet az. 
tette még bonyolultabbá, hogy a 66. honvédzászlóalj (1. pesti önkéntes mozgó nemzetőr-
zászlóalj) ekkor a Görgci vezette VII. (korábban feldunai) hadtestben szolgált, és parancsnoka 
Gózon Lajos százados volt. A hadügyminisztérium először valóban a 2. pesti önkéntes mozgó 
nemzetörzász-lóaljnak, Zichy alakulatának adta a 66. számot, de később ez az alakulat a 71. 
számot kapta. Zichy még február 7-én irt az OllB-nak, amelyben kérte áttételét a 
nemzetőrségtől a honvédekhez; de ez a levele csak február 28-án érkezett Debrecenbe. MOL 
IIM Ált. 1849:6164., eredetileg iktatva OIIB 1849:2686. szám alatt. 

711 Halasy üde (1811-1901), 1845-48-ban Komárom megye fószolgabírája, 1848-ban az. udvardi 
választókerület képviselőié, szeptember 15-től Komárom megye népfelkelési és toborzási 
kormánybiztosa, 1849. január elején visszavonul. A cs. kir. hatóságok igazolták, a megszállás 
alatt folytatta alispáni tevékenységét. 

71 I Ialasy |ózsef (?—1860), I leves és Külső-Szolnok vármegyei szolgabíró. 
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állítására is — hiszem, ez ellen nem lesz észrevétel - , ez is költségbe kerül. A 
sóházból nem sok jövedelem van, miután a város körül van ellenséggel véve. 

Komárom megyének egy követe sem lévén Debrecenbe, az ellenségtől ment 
2 járásba követválasztást tartatok néhány nap múlva.72 

Itt a nép hangulata igen jó, sőt Esztergom megyéé is, ennek párkányi járása 
magától felkelést rendezett, miután a megye tisztjei többnyire gazok. 

Komárom városába egy „Értesítő"73 jár naponként, miután semmi más újság 
ide rendesen nem jöhet, ez pedig a kellő kauciót le nem teheti, a nép buzdításá
ra pedig igen sokat teszen, kérem azt megengedtetni, hogy az kaució nélkül is 
megjelenhessen, ezen körülmények között.74 

Ámbár a haditanács is küld futárt, kötelesnek érezem magamat ezen tudósí
tásomat mástól elküldeni, attól tartván, hogy ha levelemet a tábornoknak adnám 
— gyanítva jelentésem szellemét - cl nem küldenék. 

Levelemet vivő Nagy Dániel75 eddigi jelleméről mindenki kezeskedik. A ha
ditanács levelét7r' vivő Rapun kapitány77 szlavóniai birtokát feláldozva, a magvar 
ügynek él, hitelt érdemel, mit szóval előad, figyelmet érdemel személye. 

Kérésemet újítom.78 

72 Krrc 1849. február 19-én került sor a csallóközi és a/, udvardi kerületben. I-d. a 8. és 11. sz. 
iratot. - A megve négy képviselőié (Ghyczy Kálmán, ifj. Pázmándy Dénes, Sárközy József, 
I lalasy Kde) közül egvik sem követte az országgyűlést Debrecenbe. 

75 A Komáromi Értesítőt a Kossuth által 1849. január 4-én Komáromba küldött Mack József tüzér-
őrnagy indította meg január 9-én. Mack azonban nem tett le kauciót, és ez kérdésessé tette a 
lap megjelenését. Február elején Mack is kérte a komáromi városi tanácsot, hogy Kossuth 
engedélyének megérkezéséig tekintsen el a kaució letételétől. A tanács azonban úgy döntött, 
hogy mivel a lap megindulása óta már egy hónap telt el, nem lehet tovább várni a kaució 
letételével. Közben Mack a szerkesztést valamikor január végén átadta Rózsafi Mátyásnak. 
I'ebruár 28-án Török Ignác már arról érdeklődött l'ukytól, ki a lap felelős szerkesztője, és 
letettc-e a kaucié>t. Március 19-26. között a lap szünetelt, 30-án pedig a várvédelmi bizottmány 
a „Mit akar az ellenség, mit akarunk mi komáromiak" című cikkben foglaltak miatt betiltotta a 
lapot. A betiltást azonban - valószínűleg l'uky közbelépésének hatására - mégsem érvénye
sítették. A Komáromi Értesítő utolsó száma július 6-án jelent meg. (A lap egésze megjelent 
reprintben 2001-ben.) S/INNYUI, 1887. passim; KKMKNY, 1957. passim; KOSÁRY, 1985. 283-
285.; HAJAGOS, 1998. 173., 185-186. 

74 Kossuth ezt engedélyezte is. 
71 Nagv Dániel 1849. február 15-én indult el, és március 7-én tért vissza Komáromba. S/INNYK1, 

1887.76. 
76 A haditanács ezekben a napokban több jelentést is intézett az OHB-hoz, ezeket közli 

HAJAGOS, 1998. 156-164. 
n Rapun Jenő (Rapun, Hugcn) (1818-1894 után) harmincadi hivatalnok, 1848. szeptember 6-té>l 

százados a 2. Pest megyei önkéntes mozgó ncmzctór/.ászlóaljnál, 1849. január 30-tól százados 
az ebből szervezett 71. honvédzászlóaljban, június közepétől Guyon Richárd vezérőrnagy 
segéd-tisztje, augusztus 15-től őrnagy. Aradon előbb hadbíróság, majd sorozóbizottság elé 
állítják, de elengedik. Hivatalnok, gazdálkodó a neoabszolutizmus korában, 1869-től honvéd 
őrnagy, 1873-tól alezredes, 1876-ban nyugalmazzák. 

78 Kossuth 1849. február 22-én kelt válaszát közli KI.ÖM XIV. 516-518. A Puky jelentésének 
hatására a komáromi haditanácshoz írott levelét ld. KLÓM XIV. 518-522. Kossuth egyedül 
Pukynak Klapka kiküldetésével kapcsolatos kérését utasította el. A hadügyminisztérium ennek 
ellenére március 1 -jen Klapkát nevezte ki a komáromi várőrség parancsnokává (valószínűleg 
az ezredessel rossz viszonyban lévő I lenryk Dembinski altábornagy, fővezér indítványára, 
Klapkának a főseregtől való eltávolítása érdekében.) A rendeletet ld. MOI, R 295. Klapka 
György iratai. 1. csőmé), 3. tétel, dátum szerint, magyar fordításban közli Kl.Al'KA, 1986. 108. 
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2. 
Kosztolányi Móric és Puky Miklós üzenetváltása 

Komárom, 1849. február 14. (?) 
(No. 12. MOLOHB 1849:2803., másolat) 

Kosztolányi Móric ezredes és Puky Miklós kormánybiztos a komáromi szállásról leveleznek. 

Kosztolányi ezredes 2-od alispánnak79 azt adván tudtára, hogy miután a város 
nemsokára ostromállapotba fog tétetni, n várparancsnokság nem látja szüksé
gesnek, hogy a megyébe általa elfoglalt — kormánybiztos részére követelt — szál
lást elhagyja, minélfogva neki megíratott, hogy még mai nap a szállást hagyja el, 
ellenkező esetben más rendeletek fognak tétetni. 

3. 
Puky Miklós átirata a komáromi várparancsnokságnak 

Komárom, 1849. február 15. 
(No. 28. MOL OHB 1849:2803., másolat) 

Puky Miklós kormánybiztos a nemzetőrséget berendeli őrszolgálatra 

Folyó év február hó 9-én tartott bizottmányi ülésbe elhatároztatott, hogy ha a 
katonaság nagyobb kirohanásokat szándékozna tenni, várbeli szolgálattételre a 
vár parancsnokságának kívánt mennyiségű nemzetőrség rendeltessen be, efelctű 
intézkedés megtételére én kérettem fel, miről a várparancsnokságot maga al
kalmazása végett tudósítom. 

4. 
Puky Miklós átirata Kosztolányi Móricnak 

Komárom, 1849. február 16. 
(No. 32. MOL OHB 1849:2803., másolat) 

Jelen/és a képviselőválasztások lebonyolításához szükséges katonaság kirendeléséről, hadfel
szerelési kérdésekről és a polgári személyek elfogásának szabályairól. 

Kosztolányi ezredes hivatalosan felkércük következőkre: 
1-ör Folyó hó 19-ik napján Ocsán és Izsán követválasztások lesznek, minek 

következésében mindkét helyre annyi katonaság szállítandó, hogy az ellenség 
miatt felakadás ne történhessen. 

2-or. Több zászlóaljak ruháért jelentvén magokat, a ruhakészítéssel megbí
zottnak meghagyandó, hogy a készítéssel siessenek. 

3-or. Nagyváthy levéltárnok8" szobájában több rendbeli szerszámok vágy
nak, ezek a katonai raktárba a többiekhez elviendők. 

7'' Szathmáry Dániel 
m Nagyváthy Vendel 
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4-er. Parancsolatba tessék kiadni, hogy a katonaság polgári tisztviselőnek elő
legesen tett feljelentés és ennek tudta nélkül, polgári egyént elfogni ne merészel
jen. 

5. 
Kosztolányi Móric átirata Puky Miklósnak 

Komárom, 1849. február 16. 
(No. 398. MOL Puky-ir. No. 35.. eredeti tis^tá^at; 

MOL 01 Ili 1849: 2803., másolat) 

Kosztolányi Mónc ezredes kéri, hogy Puky Miklós kormánybiztos a kívánságait egyenesen a 
várparancsnoksághoz intézz6-

Mai napon 32-k szám alatt kelt hivatalos felszólítására81 szerencsés vagyok vála
szolni, miszerint nekem a benn foglaltakról a várparancsnokság tudta és enge
delme nélkül intézkedni nem szabad, és átaljában bármi megbízásokat csak 
általa elfogadni köteleztetem, ennélfogva kérem, hogy kívánatait oda felterjesz
teni méltóztatnék. 

6. 
Puky Miklós kormánybiztos átirata Török Ignácnak 

Komárom, 1849. február 17. 
(No. 35. MOL 01 Ili 1849:2803.; másolat) 

Puky Miklós kéri a vezérőrnagyot, aki a komáromi erőd parancsnoka is, hogy a Kosztolányi 
Móric ezredeshez intézett kívánságai tárgyában intézkedjen 

Tegnapi napon némely teendők iránt Kosztolányi ezredes urat hivatalosan fel
kértem, mire ő az ide ./. alá zárt választ adá;K2 a . / / . alatt közlöm a hozzá inté
zett levelem másolatát.83 Ezeknek következésében hivatalosan felkérem a várpa
rancsnokságot nyilvános kijelelésére azon tárgyaknak, mikbe a komáromi 
várvédsereg parancsnoka, a várparancsnokság engedelme nélkül nem rendel
kezhetik, és ennek velem közlésére, továbbá amennyiben a . / / . alatti kívánsága
im a várparancsnokság rendelkezése alá tartoznának, azoknak végbevitelét el
rendelni méltóztasson. 

'' I-d. az előző iratot 
" I-d. az előző iratot 
13 I-d. a 4. sz. iratot 
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2. 
Kosztolányi Móric és Puky Miklós üzenetváltása 

Komárom, 1849. február 14. (?) 
(No. 12. MOL 01IB 1849:2803.. másolat) 

Kosztolányi Móric ezredes és Puky Miklós kormánybiztos a komáromi szállásról leveleznek. 

Kosztolányi ezredes 2-od alispánnak79 azt adván tudtára, hogy miután a város 
nemsokára ostromállapotba fog tétetni, a várparancsnokság nem látja szüksé
gesnek, hogv a megyébe általa elfoglalt — kormánybiztos részére követelt — szál
lást elhagyja, minélfogva neki megíratott, hogy még mai nap a szállást hagyja el, 
ellenkező esetben más rendeletek fognak tétetni. 

3. 
Puky Miklós átirata a komáromi várparancsnokságnak 

Komárom, 1849. február 15. 
(No. 28. MOL 01II] 1849:2803., másolat) 

Puky A íik/ós kormánybiztos a nemzetőrséget berendeli őrszolgálatra 

Folyó év február hó 9-én tartott bizottmánvi ülésbe elhatároztatott, hogy ha a 
katonaság nagyobb kirohanásokat szándékozna tenni, várbeli szolgálattételre a 
vár parancsnokságának kívánt mennyiségű nemzetőrség rendeltessen be, efcletti 
intézkedés megtételére én kérettem tel, miről a várparancsnokságot maga al
kalmazása végett tudósítom. 

4. 
Puky Miklós átirata Kosztolányi Móricnak 

Komárom, 1849. február 16. 
(No. 32. MOL 01 IB 1849:2803.. másolat) 

Jelentés a képviselőválasztások lebonyolításához szükséges katonaság kirendeléséről, hadjel
szerelési kérdésekről és a polgán személyek elfogásának szabályairól. 

Kosztolányi ezredes hivatalosan felkéretik következőkre: 
1-ör Folyó hó 19-ik napján Ocsán és Izsán követválasztások lesznek, minek 

következésében mindkét helyre annyi katonaság szállítandó, hogy az ellenség 
miatt felakadás ne történhessen. 

2-or. Több zászlóaljak ruháért jelentvén magokat, a ruhakészítéssel megbí
zottnak meghagyandó, hogy a készítéssel siessenek. 

3-or. Nagyváthy levéltárnok8" szobájában több rendbeli szerszámok vágy
nak, ezek a katonai raktárba a többiekhez elviendők. 

'' Szathmáry Dániel 
K" Najryváthy Vendel 
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4-er. Parancsolatba tessék kiadni, hogy a katonaság polgári tisztviselőnek elő
legesen tett feljelentés és ennek tudta nélkül, polgári egyént elfogni ne merészel
jen. 

5. 
Kosztolányi Móric átirata Pukv Miklósnak 

Komárom, 1849. február 16. 
(No. 398. MOL Puky-ir. No. 35.. eredeti tis^tá^at; 

MOL 01IB 1849: 2803., másolat) 

Kosztolányi Móric ezredes kéri, hogy Puky Miklós konnánybi^tos a kívánságait egyenesen a 
i>á/para>ics/iokságho~inté~~e. 

Mai napon 32-k szám alatt kelt hivatalos felszólítására"1 szerencsés vagvok vála
szolni, miszerint nekem a bcnnfoglaltakról a várparancsnokság tudta és enge
delme nélkül intézkedni nem szabad, és átaljában bármi megbízásokat csak 
általa elfogadni köteleztetem, ennélfogva kérem, hogy kívánatait oda felterjesz
teni méltóztatnék. 

6. 
Puky Miklós kormánybiztos átirata Török Ignácnak 

Komárom, 1849. február 17. 
(No. 35. MOLOHB 1849:2803.; másolat) 

Puky Miklós kéri a vezérőrnagyot, aki a komáromi erőd parancsnoka is, hogy a Kosztolányi 
Móric ezredeshez intézett kívánságai tárcában intézkedjen 

legnapi napon némely teendők iránt Kosztolányi ezredes urat hivatalosan fel
kértem, mire ő az ide ./ . alá zárt választ adá;K a . / / . alatt közlöm a hozzá inté
zett levelem másolatát."3 Ezeknek következésében hivatalosan felkérem a várpa
rancsnokságot nyilvános kijelelésére azon tárgyaknak, mikbe a komáromi 
várvédsereg parancsnoka, a várparancsnokság engedelme nélkül nem rendel
kezhetik, és ennek velem közlésére, továbbá amennyiben a . / / . alatti kívánsága
im a várparancsnokság rendelkezése alá tartoznának, azoknak végbevitelét el
rendelni méltóztasson. 

81 I.d. az előző iratot 
K- I-d. az előző iratot 
83 I.d. a -1. sz. iratot 
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7. 
Török Ignác átirata Puky Miklósnak 

Komárom, 1849. február 17. 
(No. 347. MOL Puky-ir. No. 41., eredeti tis-tá^at;MOL OHB 1849:2803., másolat; 

kö~li: HAJAGOS, 1998. 164-165.) 

Török Ignác vezérőrnagy, komáromi erödparancsnok kéri Puky Miklós kormánybiztost, 
hogy csak a kormányzattól kapott felhatalmazása értelmében intézkedjen, és működjön 
együtt az erőd parancsnokságával 

Folyó évi február 15-ről kelt és a várparancsnoksághoz intézett, úgyszinte azon 
hó 16-ról Kosztolányi ezredes úrnak szóló levelei és mintegy parancsai84 tanúsí
tása szerint úgy látszik, hogy Ön e várkormánnyal közlött felsőbbi nyílt rende
let"5 erejét tágasb értelemben magára a várra is kiterjeszteni szándékozik. - Bi
zonyos benne a várparancsnokság, hogy mint Komárom megyei teljhatalmú 
kormánybiztos legüdvösb, és a várra nézve is politikai tekintetben igen hasznos 
intézkedéseket teend, mivel a várt illető szükséges ismeretekbe beavatva lévén, 
azokat jelen hatáskörében még tökéletesben megszerzendi — azonban másképp 
áll ez a várral katonai tekintetben, merthogy c részben célszerű és könnyen 
kivihető parancsok kibocsáttathassanak, arra az előleges napi jelentések és utasí
tások, úgy a fennforgó körülmények egybevetése nélkülözhetetlen. — Hz csak 
többoldalú tapasztalás és e szakbani folytonos foglalkozás által elérhető — minél 
fogva a Kormánybiztos úrnak fent említett két rendbeli rendelvénye a hadi 
tekintetben részint kivihctlen, részint működéseinkben fennakadást és zavart 
okozhatna. - A folyó hó 15-ről kelt rendelete^' kivihctlen azért, mert a nemzet
őrségnek a várba egy-két napra való berendelése és ismételt kitakarodása nem 
történhetik anélkül, hogy a laktanyák a legnagyobb rendetlenségbe ne jöjjenek, 
és a seregek egyenetlenségbe és súrlódásokba hozassanak. — A Kosztolányi 
ezredes úrnak szóló parancsa pedig a várkormány mellőzése miatt hátráltató és 
zavart okozó még azon esetben is, hogyha annak pontjaiban oly kívánságok 
nem foglaltatnának, melyek a hadi törvényekkel, és átaljában az eljárás nemével 
és mcSdjával nem ellenkeznének.87 A Honvédelmi Bizottmány csak a várőrség 
elszállásolása, felruházása, felfegyverzése és mindennemű eljárásának elősegítése 
tekintetéből ruházta Kormánybiztos úrra a várbani rendelkezést, ami csak a 
várkormánnyali barátságos egyetértés útján eredményezheti a remélt hasznos és 
üdvös sikert, ellenben a kellő modorral összeférhetetlen parancsok, vonakodá
sok, és a katonai rendszabályok mellőzése egyedül zavar- és fájdalmat, egyenet
lenségre, sőt minden oldalróli károkra szolgáltatnak okot. - Egyébiránt a várpa
rancsnokság Kormánybiztos úrnak minden méltányos kivánatait egész 
készséggel teljesíteni igyekezend, és a kitűzött közcél elérhetéséhez teljes egyet
értéssel járuland. 

M l.d az 3-4. s/.. iratot 
85 Kossuth 18-19. január 29-én Puky számára kiadott megbízólevelét közli KI.OM XIV. 269. 
h(l Ixl. a 3. sz. iratot. 
K7 IAJ. a 4. sz. iratot. 
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8. 
Kosztolányi Móric jelentése a komáromi erődparancsnokságnak 

Komárom, 1849. február 17. 
(No. 402. MOLPuky-ir. No. 46., eredeti tis^tá^at) 

Kosztolányi Móric ezredes ko\li, hogy milyen intézkedéseket tett a február 19-i képviselővá
lasztások biztosításához szükséges katonai erő kirendelésére, és közli a haditanácsnak Puky 
február 16-i átiratával kapcsolatos válaszát 

Komárom megyei kormánybiztos úrnak a várparancsnok úrhoz mai napon 35. 
sz[ám] a[latt] intézett, és hátirattal hozzám utasított iratok88 folytán jelentem, 
hogy tegnapi haditanácsban nyilvánított megegyezésével, a 66-ik honvédzászló
alj jobbszárnya egy huszárcsapattal gróf Zichy őrnagy úr vezérlete alatt ma 
Izsára, holnap Patra; — balszárnya egy huszárcsapattal ma Aranyosra, holnap 
Olcsára induland; — melyeket én a fjolyó] hó 19-én tartandó komáromi megyei 
követválasztásnak biztosítására azon okból elegendőknek vélem, mivel Csalló
közben Hassinger"9 2-ik ezredbeli százados már 3 századdal, 3 ágyúval és egy 
huszárszakasszal; Hetenyben, Kurtakeszin és Marcelhazán pedig az egész 57-ik 
honvédzászlóalj 3 ágyúval, és egy huszárszakasszal már jelenleg is áll; - 2-ik 
pontra fölöslegesnek találtatott Butz főhadnagyot és szertári kezelőt'-1" sürgetni, 
minthogy szorgalmáról teljesen meg van győződve a haditanács. 

A 3-ik pont iránt már ma reggel intézkedni méltóztatott. 
A 4-ik pontban kifejtett el, az ide mellékelt, Honvédelmi Bizottmánytól az 

ország hatóságaihoz múlt hó 14-én, 16-án kibocsájtott rendelettcrjl ellenkezvén, 
a haditanács által kormánybiztos úrnak írni határoztatott, hogy ezen kívánságá
tól elálljon. 

8,1 Ld. a 6. sz. iratot. 
8<) llassingcr, Kari (1821-?), cs. kir. hadnagy a 2. (Sándor) gyalogezredben, 1848. október 16-tól 

főhadnagy az ezred 2. zászlóaljánál. Klöször a Délvidéken, majd november végétől a feldunai 
hadseregben, december végétől az ezred 3. zászlóaljával a komáromi várőrségben szolgál. 
1849. |anuár 12-től százados, az április 26-i csatában nyújtott teljesítményéért megkapja a 
Magyar Katonai Krdcmrcnd 3. osztályát, június végétől vezérkari tiszt, július 24-től őrnagyi 
rangban a zászlóaljából alakult 108. honvédzászlóalj parancsnoka, szeptember 28-tól őrnagy. 
Az 1850-es években katonai számvevőségi hivatalnok Bécsben. 

'"' Butz Ujos (1820-1896), volt cs. kir. tizedes, írnok. 1848. november 20-tól honvéd hadnagy, 
1849. február 16-tól főhadnagy, május 1-tól százados, szeptember 28-tól őrnagy. Az 1830-es 
években városi hivatalnok Komáromban, ma)d Tatán. 

'" Kossuth 1849. )anuár 14-cn kiadott rendeletét közli Kl.ÖM XIV. 127-130. Knnck 3. pontja 
szerint „ha valaki az ellenségtől bármely megbízást, bármely hivatalt elvállalni merészel, az a 
törvény oltalmán kívül állónak nyilváníttatik; és azt elfogni, és a legközelebbi rógtónítéló 
törvényszéknek átszolgáltatni mindenkinek nemcsak joga, de sőt kötelessége. S a végett vala
mint minden seregparancsnokok, és rendes katonaság és szabad csapatok vezérei vérhatalmi 
joggal ruháztatnak fel, úgy másrészt minden rendezett tanács rögtönítélő bírósági hatósággal 
ruháztatik fel." 
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9. 
Török Ignác átirata Puky Miklósnak 

Komárom, 1849. február 18. 
(No. 349. MOLPuky-ir. No. 46., mdeti tis^tá^at;MOL OHB 1849:2687., másolat; 

kó\li: 1-lAJACOS, 1998. 165.) 

Török Ignác közli a katonaság által elfogott polgári személyekkel kapcsolatos eljárás módját. 

Tisztelt Kormánybiztos Ur által folyó február 16-án Kosztolányi ezredes úr
nak,'^ és 35-ik szám alatt fjolyó] évi február 17-dikén ide utasított intézet'-11 kö
vetkeztében, íme előterjesztetik Kosztolányi ezredes úrtól 402. szám alatt 17-ik 
február 1849. ide terjesztett, és ide mellékelt jelentés,94 melyből méltóztassék 
értesíttetni, hogy Kormánybiztos Úrnak minden kívánságai pontosan véghez 
vitetnek, csak a 4-ik cikkben kimondott merészség iránt azt véli ezen várkor
mány, hogy mivel a Honvédelmi Bizottmány parancsai szerént történhetnek oly 
esetek, melyekben a katonaság által polgári egyének is befogattathatnak, ezek 
tüstént a megyei hatóságnál adassanak által, és oly esetben, melyben a gyanú 
igazságtalan, sőt törvénytelen okbul eredett, és az elfogás nem az illendő renden 
ment volna véghez, a vádoló, valamint az elfogást parancsoló is feleletre és 
büntetésre vonandó. 

10. 
Puky Miklós válasza Török Ignác 

Komárom, 1849. február 18. 
(No. 41. MOL OHB 1849:2803.; másolat) 

Puky Miklós kormánybiztos válaszol Török Ignác ve^érőniagy. komáromi erődparancsnok 
február 17-i levelére, libben visszautasítja a hatáskörével kapcsolatos értelmezési kísérleteket, 
és közli, hogy továbbra is teljhatalmú kormánybiztosként fog eljárni megbízatásában 

347. szám alatt mai napon hozzám érkezett, mintegy hivatalos eljárásomba lec
kézni akaró levelére95 röviden ezeket válaszolom: 

Két ága van a levélnek, l-ő érinti azon levelemet, melyet avégett írtam, hogy 
a várkormány kívánságára szükség esetében ha netalán nemzetőrség kívántat
nék, ezt én be fogom rendelni.'-"' 

2-ik Kosztolányi ezredes úrnak folyó hó 16-án írott rendeletem, miben 4 
pont van.97 

a.) hogy a követválasztási két helyre katonaságot rendeljen, nehogy az 
ellenség által háboríttathassanak, 

b.) hogy a ruhabizottmánynak a ruhák készítése sürgettessen, 

1,2 Ixl. a 4 sz. iratot 
1,1 l.d. a 6. sz. iratot 
'" Ixt a 8. sz. iratot 
' 5 Ixl. a 7. sz. iratot 
'"' I xl a 3. sz. iratot 
'' Ixl. a 4. sz. iratot 
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c.) Nagyváthy levéltárnok szobájában a katonai szerszámok a katonai 
raktárba tétessenek, 

d.) a katonaság senkit a polgáriak közül, polgári tisztviselő közbenjötte 
nélkül, elfogni ne merészeljen. Ezen utolsó okot adott azon eset, 
hogy az ide menekült Esztergom megyei főszolgabíró Koller és 
testvére minden igaz ok nélkül a katonaság által elfogatott, és a 
vármegye házához kísértetett, és onnan ismét a katonaság által 
elbocsájtatott, mert alkalmasint maga általlátta hibás eljárását. 

A nemzetőrséget illetőleg, ha a várparancsnokság a levelet jól elolvassa, által 
fogja látni, hogy a várparancsnokság által kívánt mennyiségű nemzetőrség van 
ajánlva, ha tehát semmit sem kíván, akkor semmi sem rendelődik, máskor ren
deleteim figyelmesebben olvastassanak. A Kosztolányi ezredes úrnak írott leve
lemre, tulajdonképpen rendeletemre, ez mondatik: „A várkormány mellőzése 
miatt hátráltató és zavart okozó még azon esetben is, hogy ha annak pontjaiban 
oly kívánságok nem foglaltatnának, melyek a hadi törvényekkel, és átaljában az 
eljárás nemével és módjával nem ellenkeznének." — Ezen levélnek a.) pontja a 
rend fenntartása tekintetéből volt írva, és így ez rendetlenséget nem okozhat. 

b.) pont — a ruhák készítését sürgetvén, úgy hiszem, a rendre vezet, mert a 
ruhátlan számos újoncok, honvédek fedezésére, és így megnyugtatására szolgál, 

c.) rendet rendel, mivel a katonai szerszámok a katonai számadás alá tartoz
ván - katonai raktárba tartozók. 

d.) megtiltottam a polgároknak katonák általi elfogatását, polgári tisztviselő 
közbenjötte nélkül, ez is rendre vezet, mert akkor oly rendetlenség nem fog 
történni, mint tegnapelőtt Koller esztergomi főszolgabíróval történt. Nekem a 
rendről ily fogalmam van, és ha a várparancsnokságnak más erről a gondolko
zása, úgy csak sajnálkozásomat nyilváníthatom felette. 

Beleereszkedik a megbízásom magyarázatába, erre senkivel polémiába nem 
fogok ereszkedni, én tudom, mi a hatalmam, én vagyok felelős minden tettei
mért, de csak a kormánynak, nyíltan kijelentvén, hogy ha a várparancsnokság 
bármely rendeletemet pontosan teljesíteni nem fogja — úgy fogok rendelkezni, 
hogy az teljesüljön, és az ellenszegülők érdemlett büntetésöket elvegyék. - Szin
te nevetséges modorral annak meghatározásába is beleereszkedik, hogy mint 
teljhatalmú kormánybiztos, mifajta működésre lehetek alkalmas, ennek megíté
lése a várparancsnokságra bízva nincs - azt megítélte a magyar kormány, midőn 
engemet ide rendelt oly végből, hogv a komáromi várat minden netalán történ
hető események dacára a magyar nemzet számára biztosítsam, minek eszközöl-
hetésére a katonai erőveli rendelkezhetés és főfelügyelet reám bízván, ezennel 
nyíltan tudtára adom a várparancsnokságnak, hogy hatalmamat kezemből sem 
egyes ember, sem pedig bárminemű kamanlla által elragadtatni nem engedem 
mindaz ideig, míg a magyar kormány a mostani hatalmammal a mostani álláson 
meghagyand. 
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11. 
Puky Miklós jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak 

Komárom, 1849. február 21, 
(MOLOHB 1849:2803., eredeti tiSTiá^at) 

A kormánybiztos jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, amelyben jelterjeszti a 
várparancs nokságíal folytatott eddigi levelezését, kéri Kosztolányi Móric ezredes áthelyezését, 
felhatalmazást kér az engedetlen tisztek felfüggesztésére, beszámol a várőrség ruházati és 
pénzügyi helyzetéről, valamint a február 19-i képviselőválasztások eredményéről 

Folyó hó 15-ik napján az ide ./. vessző alá zárt levelet írtam a vár parancsnoká
nak,'""' 16-án a . / / . alatűt Kosztolányi ezredesnek/-1 mire tőle a 3 ./. alattit felele
tül kapván,1"" ennek következésében a várparancsnoknak írtam 4 ./. alatt,"" 
mire feleletül a 5 ./. alattit kapván,1"2 ennek következésében a várparancsnok
nak 6 ./. alatt feleltem.1"3 A tőlem írott leveleimből éppen nem tetszik ki azon 
vád, mit az 5./. alatt előadnak, mintha parancsolni akaró hangon akartam volna 
levelezni, az aláhúzott szavak éppen ellenkezőt mutatnak. — A várparancsnok
ság nem akar tűrni semmi polgári hatalmat, katonai zsarnok kényuralmat akar és 
akart behozni, idejövetelem előtt néhány nappal a megyei alispánt is puska kö
zött kísérték estefelé a Nádor-vonaltól végig a városán - ennyire ment a zsar
nokságok, hogy ezt egy hadnagy tenni merte - mind ez ideig nem büntettetett, 
már a város lakossága zúgni kezdett — én éppen szerencsés időbe érkeztem. A 
kényuralmat mindjárt velem is éreztetni akarták, ugyanis Kosztolányi ezredes 
minden megyei engedelem nélkül a megyeházba lévő főispáni 3 szobából álló 
lakot elfoglalta - és azt kértem általengedtetni részemre, mire ő az ide 7./. alatti 
feleletet adta az alispánnak, minek közlésével kéntelen voltam neki tudtára adni, 
hogy ha 24 óra alatt számomra üres nem lesz a szállás, más rendelést leszek 
kéntelen tenni,1"4 a tábornok még akkor sem akarta engedni, mindaddig míg 
személyesen vele beszélvén, előtte komolyan nyilatkoztam.1"5 Ezen idő olta 
folytonosan ujjat akarnak húzni. Török egészen Kosztolányi kezében van, amaz 
gyáva, ez neveletlen zsarnok és katonai rendeleteiben ügyetlen, mit több rend
beli rosszul rendezett expedíciói mutatnak ezen társaságot értettem a 6 ./. alatti 
kamanlla nevezet alatt, mihez még egy nő is tartozik."*' — A haditanácsba ezek 
ellen minden jó rendet igyekeznek Esterházy Pál1"7 és Mack alezredes kivinni, 

1,8 ].d. a 3. sz. iratot 
'" l.d. a 4. sz. iratot 
"Hl ].d. a 5. sz. iratot 

"" l.d. a 6 sz. iratot 
1112 l.d. a 7. sz. iratot 
"» I-d. a 10. sz. iratot 
"" l.d. a 2. sz. iratot 
105 Az esetet Puky emlékiratában is megörökítette. Közli: I lKRMANN, 2000. 421-422. 
106 Puky valószínűleg Kosztolányi feleségére, az olasz származású Mambrino Franciskára 

gondolt, l.d. erre VUKOVICS 1982 73. 
1117 Hsterházy Pál (1806-1877), gróf, kilépett cs. kir. huszárszázados, 1848. június 18-tól nemzet

őr örnagv, októbertől a komáromi önkéntes mozgó nemzetőrök parancsnoka, november 
6-tól őrnagya, a csapatából alakult 18. honvéd zászlóalj parancsnoka. 1849. január 30-tol 
alezredes, dandárparancsnok a komáromi várőrségben, május 25-től ezredes, hadosztály
parancsnok. Komáromi kapituláns, emigrál. 
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azonban ők csak ketten lévén, semmire sem mehetnek, mivel a többinek egy 
része akaratból, más része nem tudni mi okból, hozzájok nem csatlakozik, in
nen van, hogy Lipótvára elesett, minek hírére még bizonyos tudomás megszer
zésére sem tettek lépést, ennek eleste tisztán a haditanácsnak tulajdonítandó, 
mert 3 napi ostrom után egy parlamenter által tudatták Ordódyval,1"8 hogy 
Debrecenből az országgyűlés széjjel van kergetve, Komárom pedig bevéve, 
ezek hitelt adván, a várat általadták, miután a komáromi haditanács soha, de 
soha őket nem tudósította, ezen dolgot személycsen elmondhatja levelemet 
vivő Baráth József,1"'-1 kit Lipótvárához elküldöttem. Hasonló hanyagságot kö
vetnek el g[róf] Batthyány Kázmér és Nemegyei erányába, ámbár Thaly 
Sigmond jelenlétemben megmondotta a tanácsba, hogy elnök Kossuth Lajos 
szóbeli meghagyásánál fogva bizonyos utasítással hozzájok futárt küldjenek, 
ámbár én és Mack alezredes erre őket a haditanácsba többször figyelmeztettük, 
mindamellett ez ideig sem küldöttek futárt - minek következtébe a szükség 
esetébe amazok Komáromról, sem Komárom azokról semmit sem tudván, hadi 
működésökbe összhangzás nem lehet. 

A 6/. alatti levelemre11" okot adott az 5/. alatti méltatlanság,111 mivel irá
nyomba fellépni kezdettek, levelemet jelenlétembe olvastattam fel, utána szóval 
előadtam, hogy valamint eddig semmi stratégiai vagy más, csupán katonai dol
gokba nem avatkoztam, úgy azt ezután sem teszem, de minden más tárgyban 
befolyást fogok gyakorolni, mit ők már levelekbe mintegy megtagadván, szük
ségesnek tartottam nyíltan megmondani, hogy aki ily értelmű rendeleteimnek 
engedelmeskedni nem fog, azt hivatalától fel fogom menteni ideiglenesen, be
várva majd eránta a Honvédelmi Bizottmány rendeletét, mire Kosztolányi ezre
des egyenesen felmondá az engedelmességet, mire egyenesen azt feleltem, hogy 
ha engedelmeskedni nem fog, őtet is felfüggesztem, későbben nyilatkozatát oda 
módosítá, hogy parancsolatokat csupán a várparancsnoktól köteles elfogadni. 
Közlött leveleimből kitűnik, hogy semmi helytelent nem követeltem, ha tehát 
még az ilyen rendelkezéseimet sem fogadnák el, úgy csak báb lennék, és a ko
máromi várat a magyar nemzet számára nehezen biztosíthatnám, mert a netalán 
történhető ostrom esetében a várparancsnokság — úgy látszik — hajlandó arra, 
hogy semmi beleszólóm ne lehessen még akkor is, ha ő kapitulálni akarna, mit 
feltennem ugyan nem szabad, de minden történhető a világon. Ezeknek követ
kezésében kérem a I Ionvédelmi Bizottmányt, hogy a haditanácshoz igen erős és 
világos paritionálist küldeni, Kosztolányi ezredest innen más helyre tenni mél
tóztasson, mit már egyszer kértem, vagy pedig, ha ezen kérésem nem teljesíthe
tő, azon esetben kérem magamat megbízásomtól minden esetben felmentetni, 

1(18 Ordódy Kálmán (1814-1871), cs. kir. főhadnagy, 18-48. június 13-tól honved százados, 
szeptember 27-től őrnagy, októbertől Trcncsén megye hadparancsnoka, november 23-tól a 
feldimai hadsereg dandárparancsnoka, majd december közepétől Lipótvár várparancsnoka. 
Várfogságot szenved. 

]m Baráth József valószínűleg még aznap elindult a levéllel. S/.INNYKI, 1887. 76. Szinnyei szerint 
április 4-én érkezett meg. S/.INNYKI, 1887. 115. Kzt követően l'uky őt küldte április 8-án 
Debrecenbe pénzért, illetve (jörgeihez, ld. erre emlékiratát. I IlIRMANN, 2000. 425. Komáromi 
tartózkodásáról a következő biztos adat április 19-ről való. S/.INNYKI, 1887. 90. 1849. július 
18-án Kossuth ismét őt küldte futárként Komáromba. KI.ÓM XV. 746. 

"" I-d. a 10. sz. iratot 
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mivel tudom, Hogy ily emberreli öszveköttetéssel én hasznot nem tehetek, cé
lom pedig csak az volt, midőn ezen megbízást clfogadám — hazámért éltem 
mindég és fogok élni, félretéve minden mellékes tekintetet, és ha lehet, tettleges 
hasznot eszközölni, mit Komáromba csak azon feltétel mellett tehetek. 

A katonák úgyszólván egészen ruhátlanok. Zászlóaljak jelentek meg nálam 
ruhát kérni, én kértem a ruhakészítő bizottmányt felszólíttatni a sietésre, mire az 
volt a válasz, hogy szükségtelen, azonba a katonaság mégis ruhátlan annyira, 
hogv több zászlóaljakba 500—600 van, kinek bakancs-, köpönyeg, sipkán kívül 
semmije sincs, így nem lehet hű szolgálatot várni neveletlen néptől, kiket (né
hány zászlóaljak kivételével) sohasem gyakorolnak, fegyelmet fel nem tartják. 
Radikális kúra kell itten, különben nincs ember, ki hasznos szolgálatot tehessen, 
minél fogva ha velem továbbra is parancsolna a Bizottmány, oly hatalmat kérek 
reám ruháztatni, és ezt világosan kimondatni, hogy az engedetlen tiszteket hiva
taloktól felfüggeszthessem, én úgysem élnék vissza ezen hatalommal, azt hi
szem, ennek a tudása is nagy befolyással lesz mindenkire. 

Csernátoni112 Halasy Ede helyett, Thali Sigmond, Ghyczy Kálmán113 helyett 
követeknek közakarattal elválasztanak.114 

Előttem volt biztosok mindent a legnagyobb rendetlenségbe hagytak, sem 
jegyzőkönyvre, sem számadásra nem találunk, tömérdek a követelő, kik mindég 
sürgetnek pénzökért, ez nincs, de nincs a megyének sem, minél fogva kérem, 
hogy a Halasy által Debrecenbe küldött — mint mondják 72 000 p[engő] 
f[orint]ra menő — pénzt elküldeni méltóztassanak, mennyisége nincs tudva 
azért, mivel a pénztárnok, kinél ennek számadását lenni mondják, az ellenséges 
járásba van, túl a Dunán. 

Thaly Sigmond képviselő, a várerősítésnél mint százados lévén beosztva, ké
ri magát addig a Debrecenbe meneteltől felmentetni, még itten katonai dolgait 
elintézi, méltóztassanak ezt a Háznak bejelenteni. Mind a két megbízó levélét el 
fogom küldeni, de most igen nehéz lévén a közlekedés, sok írást senki sem 
vihet. Megválasztások kétségbe nem jöhetvén, fogadja a Ház ezen soraimat 
ideiglenesen megbízóleveleik helyett.115 

"- Csernátoni (Cseh) Lajos (1823—1901), a Aíarc^jiis Tizenötödike társszerkcsztője, Kossuth 
titkára. I imigrál, az emigrációban a/ osztrák titkosrendőrség ügynöke. 

111 Ghyczy Kálmán (1808-1888), liberális politikus, 18-17-1848-ban nádori ítelőmester, 1848-ban 
igazságügyi államtitkár, Komárom megye képviselője, nem követi a parlamentet Debrecenbe, 
1861-ben a képviselőház elnöke, 1874-1875-ben pénzügyminiszter. 1875-1879-ben a képvi
selőház elnöke. 

114 Debrecenbe március elején érkezett meg a két választás jegyzőkönyve a belügyminisztérium
hoz, és a képviselőház március 8-án adta át azt „megbírálás végett" az igazoléi választmány
nak. A választmány a március 28-i ülésben javasolta, hogy a Iláz mind a I lalasy helyére 
választott Csernátoni Cseh Lajos, mind a Ghyczy Kálmán helyérc választott Thaly /sigmond 
megválasztását fogadja el, hiszen a 1 láz még március 24-én a két előző képviselő „követi 
állomását elhagyottnak tekinteni határozta." A képviselőház azonban nem fogadta el ezt az 
értelmezést arra hivatkozva, hogy az új választások megelőzték az említett határozatot, és 
azokat az illető választélkerületek nem a képviselőház felszólítására eszközölték. így I lalasy és 
Ghyczy képviselői helye továbbra is betöltetlen maradt. Br.í:K-Csi/.MAniA, 1954. 357., 359., 
362., 386-387., 389., 846-847., 849-850. 

us l'uky jelentése március 3-án érkezett Debrecenbe, egyszerre a komáromi várparancsnokság 
február 3-19. kéizött keletkezett jelentéseivel, amelyeket l'álóczy Tamás százados és 1-cstár 
Péter főhadnagy vittek Debrecenbe. Kz utóbbiak kéizött volt Török Ignác vezérőrnagy, vár
parancsnok l'ukyt bevádoló hosszú jelentést is. ,M()]. Ol IH 1849:2687, közli: IIAJAGOS 1998. 
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12. 
Puky Miklós levele Görgei Artúrhoz 

Komárom, 1849. április 8. 
(MOL P 295. A Görgey-család levéltára. Görgei Artúr gyűjtemény, b/15/9. fasc. Ve

gyes iratok. Eredeti s.k., irónnalírott tis^tá^al; közli: GÖRGEY, 1888. 158.) 

A kormánybiztos kéri Görgei vezérőrnagy, fővezért, hogy siessen Komárom felmentésére. 

Siessen, Tábornok úr, Komárom fölmentésére! az On erélyes személyére itt 
nagy szükségünk van."6 

13. 
Puky Miklós jelentése Kossuth Lajosnak 

Komárom, 1849. április 22. 

(MOLOHIi 1849:6364.. eredeti tis%tá%at) 

A kormánybiztos jelenti Kossuth l^ajos kormányzóelnöknek, hogy Komáromot felmentették, 
megérkezett Guyon Richárd várparancsnok. Szól Thaly Zsigmond őrnagy és Kosztolányi 
Móric ezredes intnkáiról, és új választásokat javasol a kmondottnak tekintett képviselők 
helyének betöltésére. 

Komárom városának nvitrai oldala az ellenségtől kitisztíttatott, seregeink közel 
állanak, egy része már be is jött, hiszem, minden veszedelmen túl vagyunk ezen 
várra nézve, az mentve van, és én boldog, hogy megmentését, ha nem eszközöl
tem is, de legalább részt venni igyekeztem honunk számára leendő megtartásá
ba. 

Csallóközbe és esztergomi oldalon ellenség áll, de hiszem, hogy ha hidunk, 
mit már egyszer széjjellőtt, pár nap alatt ismét készen lesz, onnan is elpusztulna. 
- Schlik117 a magyar sereget tartá nyulaknak,'1K de most ők azok. 19-ik ápril 
Klapka dicsőségcsen megverte a „Sieg gewohnte" Armée-t"'; Sarlónál, temér
dek elesett, 1000-nél több foglyot csinált, az ellenség alig tudta magát öszve-

166-167. Kossuth március 4-én együtt felelt Puky és a várparancsnokság leveleire-, és 
válaszában igyekezett mindkét felet megnyugtatni. KLÓM XIV. 586-587. Március 10-én 
azonban intézkedett, hogy Törököt a vezérőrnaggyá kinevezett Guyon Richárd, Kosztolányit 
pedig a szintén vezérőrnaggyá kinevezett IxmkcyJános váltsa fel. KI.OM XIV. 632-634. 

10 Április 10-én a szintén Komáromban tartózkodó l'alkovics Károly, Ksztcrgom megyei 
kormánybiztos is hasonló értelmű levelet juttatott el a hadsereghez, amelyet Klapka György 
vezérőrnagy, az, 1. hadtest parancsnoka április 15-én l'üzesgyarmatról továbbított Görgcinck. 
MOI, Görgei-ir. 1. doboz, dátum szerint. 

17 Schlick von Bassano und W'eisskirchcn, l-'ranz, gróf (1785-1862). cs. kir. altábornagy, az 
1848. december 6-án Galíciából betört, később III., majd I hadtest parancsnoka. Lovassági 
tábornokként hal meg. 

18 h'ranz Schlick altábornagy, a cs. kir. III. hadtest parancsnoka az április 2-i hatvani ütközet 
előtt állítólag „cgv kis magyar nyúlvadászatra" hívta tisztjeit. A történet először Kossuth 1849. 
április 3-án az. OIIB-hoz intézett beszámolójában fordul elő, majd a történetet elmondta 
április 14-én a képviselőházban a függetlenség és a trónfosztás kimondását indítványozó 
beszédében. KI.OM XIV. 801., 874. A Marczius Tizenötödike 1849. április 5-i 44. száma is 
hozta a történetet; talán a Kossuth kíséretében lévő Cscrnátoni Lajos beszámolója alapján 

19 győzelemhez szokott hadsereget 
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szedni, és többet útját állni Komáromig nem merték, hanem mind Ácsra vonul, 
Duna túlsó partjára. Az ütközetet Guyon12" szavai után írom.121 

Guyon maga 40 Császár-huszár kíséretébe jött Komáromba az ellenség kö
zött, itt is megmutatta magát a mannswörthi hős,122 ezen csekély erővel még 60 
ellenséget fogott is. 

Rajtam is megtörtént, mi mostani időbe mindennapias volt, csalódtam, kibe 
sok reményem volt. Thaly Sigmond - bár hazafiúi szent érzete ellen szót emelni 
nem lehet — nem azon ember, ki itt hasznos szolgálatot tehessen, ő egy nyugha
tatlan kortes, legnagyobb mértékbe intriguent ember, kinek ittléte káros lehet, 
mert ha valaki az ő zsarnok ideáját nem követi, tanácsát nem kéri, annak halálos 
ellensége, ellene kész - kibékülve legnagyobb ellenségével is — alattomosan 
mindent elkövetni, úgy történt most. O rajtam járt, hogy Kosztolányit febr[uár] 
22-ik rendeletem'23 értelmében küldjem Debrecenbe, miután - mint Önnek 
tudtára van - az engedelmességet felmondotta, de mivel már azon rendelet, 
hogy helyette Lenkey124 van kinevezve, itt volt, de róla csak a tábornok és én 
rudtam, a kellemetlenségek elkerülése végett, azt nem tettein, okát neki nem 
mondottam, és ezért ő engemet gyávasággal bélyegzett, Kosztolányival kibékült 
és midőn Lenkey megérkezett, kéz alatt fellovállta a haditanács két tagjait, gróf 
Esterházyt és Kun Gézát,125 hogy Kosztolányi mellett nyilatkozzanak, minek 
következésébe a többi bele nem szólva, határoztatott, hogy Kosztolányi mellett 
felírás küldessen, mibe őrsereg parancsnoknak meghagyatni kérik, ezen levél 
elindult, hanem tegnapelőtt a futárral Guyon találkozván, őtet visszarendelte.12'1 

1211 Guyon, Richárd (1813-1856), kilépett cs. kir. főhadnagy, 1848 szeptemberétől honvéd 
őrnagy, zászlóaljparancsnok, november 1-jétöl ezredes, dandár-, majd hadosztályparancsnok a 
feldunai hadseregben, 1849. március 8-tól honvéd vezérőrnagy, Komárom várparancsnoka, 
1849. június végétől a IV. hadtest parancsnoka, a temesvári csata után a fősereg ideiglenes 
parancsnoka. Kmigrál, Kursid pasa néven torok tábornok lesz. 

121 Guyon 1849. március-áprilisában többször is megpróbált átjutni a Komáromot körülvevő cs. 
kir. ostromzáron, de sikertelenül. I ízért csatlakozott a magvar fősereghez, és önkéntesként 
részt vett az április 19-i nagysallói ütközetben. Kzt követően április 20-án az 1. (Császár) 
huszárezred egy százada élén átvágta magát a cs. kir. előőrsökön, és délután 5 órakor 
megérkezett Komáromba. l.d. erre Kosztolányi Móric ezredes jelentését, III. Az 1848-1849. 
évi forradalom és szabadságharc iratai. 22/634. Az ütközetet az 1. és III. hadtest, valamint a 
VII. hadtest egy része valóban Klapka tervei alapján, de Damjanich irányítása alatt vívta. 

122 Guyon az 1848. október 30-i schwcchati csatában dandárjával szuronyrohammal vette be 
Mannswörth községet. 

121 Ti. Kossuth 1849. február 22-én l'ukyhoz intézett rendelete, közli: KI.ÖM XIV 516-522. 
124 Lenkey |ános (1807-1850), cs. kir. százados a 6. (Württcmberg) huszárezredben, ekkor 

honvéd vezérőrnagy, Komárom várórségének parancsnoka. A szabadságharc után cs kir. 
hadbíróság elé állítják, az aradi várfogságban megörül. 

I2Í Kun Géza (1814-1878), kilépett cs. kir. hadapród, ekkor honvéd százados, a dunántúli 
önkéntes mozgó nemzetőrség 1. zászlóaljának parancsnoka, később őrnagy, ma|d alezredes. 
Komáromi kapituláns. 

12(' A Kosztolányi melletti felirat szövege nem ismert, de április 12-én maga Kosztolányi fordult 
az OlIH-hoz, és levelében - a várőrség parancsnokságáról tortént elmozdítására utalva -
kérte, hogy „hatásköröm iránti ily változást, jé> szándékomnak és tényleges érdemeimnek 
elismeréséül oly modorban elintézni méltóztassanak, mely nem büntetés gyanánt tűnik ki"; 
ellenkező esetben pedig vizsgálatot kért maga ellen. A beadványt maga Lenkey is láttamozta. 
MOl. OI1H 1849:5727. A beadványt április 24-én Görgeinck is megküldte. MOl. Görgci-ir. 
1. doboz, dátum szerint. Kossuth április 18-án kelt válaszlevelében igyekezett megnyugtatni 
Kosztolányit, és megértését kérte. KI.OM XV. 34-36. - Krdckcs, hogy VüKOVICS, 1982. 72. 
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Hízelgő természeténél fogva, mit csak befolyása gyakorlatára szokott használni, 
Lenkeynél is könnyű volt befolyást gyakorolni, annyival inkább, mivel rokonok, 
és így történt, hogy Lcnkey megérkezése után két nappal, a borzasztó bombázás 
miatt a város lakosai kenteiének voltak a város azon V* részét is, hol az egész 
lakott, elhagyni, és egész éjt legnagyobb esőzés között szabad ég alatt tölteni, én 
jókor reggel kimenvén a Nádor-vonalhoz, 5-ik számú erősségbe lakos Horváth 
őrnagyot127 kértem, hogy ha lehet, legalább a nők számára egy kis helyet adjon 
addig, még sátorokat készíttetek, mit ő szívesen teljesített, maga is istállóba 
ment lakni, és minden tiszti szobát nők és gyermekek számára átengedtek, sót a 
közlegénységet is öszveszorították, és szobájokból kettőt polgároknak adtak, de 
a katonák is ugyanott és mind fedél alatt maradtak. - Thaly pedig, hogy 
Lenkeyvcl öszveveszítsen, a mindent szenvedett, vagyonát nagy részbe vesztett, 
hazaért lángoló keblű polgárok nejeit és gyermekeit kiutasíttatta, én ezt nem 
engedtem, nehogy a már mutatkozott zúgolódás a nép között veszedelmessé 
váljon, következése lett a nyugalom. En Lenkeyt megkértem, hogy Thalyra ne 
hallgasson, mondotta is, hogy nem teszi, de bizonyosan értesülve vagyok, hogy 
reá befolyást gyakorol.128 Hogy tehát az ily dolgoknak vége legyen, hirtelen 
Thalyt más helyen alkalmazni, mert őt sem a polgárság, sem a katona nem sze
reti, ő alattomos — ha elmegyen, nagy molytól megszabadul Komárom, és ha 
helyette idegent local direktornak12'-1 nem küldenének, May százados13" őrnaggyá 
nevezve igen jó lenne, ő azon egyedüli úszt, kire mondhatni, hogy kötelességét 
pontosan teljesítette, sőt többet is tett. 

Guyon nevében Lenkey korlátlan hatalomról beszél,131 a febr[uár] 22- és 
márcfius] 3-ik rendelet ezen beszéddel ellenkező értelmű lévén,132 kérem Elnök 
urat, szíveskedjen mind a várkormányt, mind engemet tudósítani, hogy ezen 
rendeletek továbbra állanak-c? és mennyibe? és mibe jönnek változás alá? mert 
tisztába kell lenni, nehogy súrlódás jöhessen elő, mit ugyan nem gondolnék, 
hogy történjen, legalább Guyon eddigi magaviselete kecsegtet. 

Értésemre esett, hogy Thaly Sigmond és Csernátoni választások megsemmi
síttetett. Mivel innen elég nehéz Debrecenbe a választóknak folyamodást külde
ni, méltóztasson a Házzal kimondatni, hogy a helyeiket gyalázatosan elhagyott 

úgy emlékezett vissza, hogy Puky „inkább Kosztolányi embere, mint ITialyé" volt, „kivel nagy 
ellenségeskedésben élt." 
Horváth József (1811-?), kilépett cs. kir. főhadnagy, 1848. szeptember 24-től a 15. honvéd
zászlóalj századosa, 1849. január 29-tól őrnagya, május végén leköszön, június 14-tól ülnök az 
országos rögtönitek") vegyes bíróságnál. 
I'uky már április 18-án figyelmeztette 1-cnkeyt, hogy a legfontosabb ügyekben csak az ó egyet
értésével intézkedjék, amit Ixnkey meg is ígért. MOL Puky-ir. No. 357. Vö. DÚR, 1999. 212. 
helyi erődítési igazgatónak 
May, Johann (1809-1851), cs. kir. hadnagy az 5. tüzérezredben, 1848. október 19-től honvéd 
vezérkari százados a feldunai hadtestnél, novembertől a komáromi erődítési munkálatok 
vezetője, 1849. április 23-tól vezérkari őrnagy, szeptember 7-tól alezredes a komáromi várór-
ségnél. Később a bécsi műszaki főiskolán tanít, 1851-ben bekapcsolódik a Mack-féle össze
esküvésbe, elfogják, a börtönben öngyilkos lesz. 
11 hogy a vár és a várörség parancsnoka teljhatalommal, azaz a polgári hatóság nélkül intézkedhet. 
Kossuth 1849. február 22-én Pukyhoz és a várkormányhoz intézett rendeleteit közli KI.ÖM 
XIV 516-522. A március 3-i rendelet ismeretlen, de elképzelhető, hogy azonos a fogal
mazvány alapján március 4-re datált, a haditanácshoz és Pukyhoz intézett utasítással. Közli 
KJ.ÖM XIV. 586-587. 
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követek helyett mások választassanak, és így Pázmándy,133 Ghyczy, Halasy és 
Sárköz)'134 helyett történnének a választások, ha pedig folyamodás mulhatlanul 
szükséges, erről is tessék értesíteni. 

Sajnálva kell tudatnom, hogy itt puskapormalom nincs. A tímárokkal még 
nem dolgoztathattam, mivel a megkívántató cser és mész nem volt kapható 
eddig a cernírozás135 miatt, hanem már most, hiszem, rövid időn ezen szereket 
megkerítik, mint ígérték a mesteremberek, és dolgoztatni fogok az egész céhhel. 

Pálóczy Tamás136 megérkezett, de a pénzt kéntelen volt elhagyni, de már 
most behozatja.'37 

Itt sok tennivaló lesz a vár körül, nehogy többé azt bombázni lehessen, de 
hozzá költség is, méltóztasson eljönni, körülnézni, és ezen városi népet jelenlé
tével jutalmazni. Feledve lesz nálok minden szenvedés. 

Isten tartsa Ont egészségben, kívánja tisztelője.,3B 

155 Pázmándy Dénes, ifj. (1816-1856), 1848-ban a nagyigmándi kerület országgyűlési képviselője, 
a Batthyány-kormány egyik megbízottja a frankfurti német parlamentnél, a képviselőház 
elnöke, 1849 elején nem követi az országgyűlést Debrecenbe. A cs. kir. haté>ságok rövid 
vizsgálati fogság után szabadon engedik. 

m Sárközy József (1802-1867), 1840-1844 között Komárom megyei alispán, 1848-ban a tatai 
kerület képviselője, szeptembertől a város kormánybiztosa, 1849 januárjában visszavonul. 
1861-ben a pápai főiskola gondnoka, 1863-ban a dunántúli református egyházkerület 
főgondnoka. 1861-ben és 1867-ben a gesztesi kerület képviselője. 

1,1 ostromzár, zárolás 
156 Pálóczy Tamás (1812-1866), Hsztcrgom megyei szolgabíró, 1848. szeptemberében a megye 2. 

nemzetőr-zászlóaljának századosa, 1849. január 30-tól százados a 71. honvédzászlóaljban, 
szeptember 30-tól őrnagy. 1853-ban letartóztatják, 1857-ben szabadul, 1860-ban emigrál, 
belép az. olaszországi magvar légióba, ahol 1861-ben őrnagy lesz. 1864-tól Torinóban, majd 
Svájcban cl. 

137 Pálóczy és Jx'stár Péter vitték magukkal a várkormány február 5-19. jelentéseit. Köztük volt 
Töröknek a várpénztár állapotáról, és az erőd pénzszükségletéröl beszámoló február 9-i 
jelentése is, közli: llAJAGOS, 1998. 158-159. Kossuth ezek után március l-jén intézkedett a 
pénzügyminisztériumnál 150 000 forintnak a komáromi erőd ellátására történő kiutalásáról. 
KI-CÍM XIV. 584. A minisztérium a pénzt több részletben adta ki: Pálóczy, l.estár és a 
március 10-én Komárom térparancsnokává kinevezett Szabó Zsigmond ezredes 120 000 
forintot, Guyon Richárd vezérőrnagy 10 000, 1-cnkcy János vezérőrnagy 30 000, Kapun |enő 
pedig 20 000 forintot kapott. S/.INNYKI, 1887. 416. 1-estár március 22-én már Komáromban 
volt, ld. erre aznap írott levelét l'órián Györgyhöz.. Közli: PKTKRNK P'KHKR, 2002. 105-106. 
Pálóczy április 18-án érkezett meg. S/.INNYKI, 1887. 89. Szabó komáromi tarté>zkodásár<>l az 
első adat április 19-ról valé>. S/.INNYKI, 1887. 432. Duschck Ferenc pénzügyminisztériumi 
államtitkár jelentése szerint Pálóczy cs Rápun összesen 60 000 forintot kaptak, amit azonban 
Görgci hadi pénztárában tettek le, és ebből (ablonczay Ignác százados 20 000 forintot vitt be-
Komáromba, ahová április 10-én érkezett meg, majd 12-én visszaindult Debrecenbe, ahol 
április 18-án Duschck ú|abb 30 000 forintot adott át neki. MOI. HM Ált. 1849:10736., 
S/.INNYKI, 1887. 416., 421. és 431. 

1,8 Kossuth 1849. május 11-én kelt válaszában figyelmeztette Pukyt, hogy „a jövendőben csak a 
polgári adminisztrációira és élelmezésre szorítkozzék." Közli: KLÓM XV. 284. 
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14. 
Puky Miklós kormánybiztos bizonyítványai 

a Kossuth által Komáromba küldött futárok számára 
Komárom, 1849. április 22. 

(MOLOHB 1849:6343., eredeti s.k. tisztásatok, Puky családi pecsétjével; MOL 
OHB. 1849:6341., másolatok az eredeti tisztázatokról) 

/ > • ) _ 

Alább írt hitelesen bizonyítom, hogy Hetsch János 47-ik zászlóalji főhadnagy, ,v') 

Kossuth Lajos elnök által mart. 29-ik napján írott levéllel14" folyó hó 5-ik nap
ján, és így az ugyanazon napról küldöttek közül leghamarébb érkezett Komá
romba, és azólta itten volt, miután bátran elmennie az ellenség miatt nem lehe
tett. 

b.) 
Hitelesen bizonyítom, hogy Podrugáts Sándor 28-ik zászlóalji főhadnagy,'41 

Kossuth Lajos elnök által március hó 29-én írott levéllel folyó hó 8-ik napján 
Komáromba érkezvén, azóta folytonosan itten volt, miután az ellenség által 
körülvett városból veszedelem nélkül elmenni nem lehetett.142 

15. 
Puky Miklós levele Görgei Artúrhoz 

Komárom, 1849. április 27. 
(MOL. Görgei-ir. 1. doboz, dátum szerint, eredeti s.k. tisztázol, családi rímeres pecséttel) 

A kormánybiztos közli Görgei vezérőrnagy, fővezérrel a Duna jobb parti ellenséges ostrom
sáncok lebontásával kapcsolatban tett intézkedéseit. 

159 llcts(ch) János (1823-1886), magánzó, 1848. november 10-tól hadnagy a 47. honvéd-
zászlóaljban, 1849 februárjától főhadnagy. Komáromi futárszolgálatáért április 29-én megkap
ja a Magyar Katonai Krdcmrcnd 3. osztályát. 1849. augusztus 13-án Szőlősnél teszi le a fegy
vert. Besorozzák a cs. kir. hadseregbe, 1856-ban leszerelik. 1867 után biztosítási felügyelő, 
Arad város törvényhatóságának tagja, az aradi I Ionvédegylet elnöke. 

140 Kzckből a napokból csak Kossuth 1849. március 30-án lígerből Komárom város lakosaihoz 
intézett buzdító üzenete ismert, amelyben az erőd közeli felmentését ígérte. Közli: Kl.OM 
XV. 899. Azonban valószínűleg nem erről a levélről van szó, ugyanis a Komáromi Ertes/tö 
április 6-i számában Rózsafi Puky közléseire hivatkozva beszámolt a legújabb harctéri 
hírekről, illetve )eszenák |ánosnak Nyitra és Pozsony, valamint Palkovics Károlynak Ksztcr-
gom megye kormánybiztosává tortént kinevezéséről. Az utóbbi két kinevezés már Kossuth 
március 4-i levelében szerepelt (közli: Kl.OM XIV. 586-587), de a harcttn hírek valószínű
leg egy, Kossuth által Pukvhoz írott levélből származtak. A futár érkezéséről tudni vél 
S/.INNYF.I, 1887. 86. (1849. április 5-i naplóbejegyzés.) Szerinte ez. a futár az április 4-én 
érkezett Baráth József volt, ugyanakkor aznap éjjel megjött egy újabb futár Kossuth március 
30-i levelével. S/.INNYH1, 1887. 115. 

141 Helyesen: Poldrugách Sándor, 1848 szeptemberétől a Tcmcs megyei önkéntes nemzetőr-
csapat főhadnagya, december 14-én megsebesül (arkovácnál. 1849. március 8-tól főhadnagy a 
28. honvédzászlóaljban, komáromi futárszolgálatáért április 30-án megkapja a Magyar Kato
nai Ivrdemrend 3. osztályát, május 23-án áthelyezését kéri a zászlóaljtól. 

42 Kossuth április 29-én saját kezű levélben kérte Mészáros Lázár ideiglenes hadügyminisztertől 
Hetsch és Poldrugách kitüntetését. Közh: KLÜM XV. 168-169. 
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393. szjam] a[latt] Vukovics Sebő kormánybiztos úrhoz intézett levél141 követ
kezésébe hivatalosan tudatom, hogy a sáncot behúzó emberek cránt a rendelés 
még tegnap megtétetett; az előfogatos lovak száma eránt a hadsereg parancs
noksága által bármikor rendelendő, és bármi mennyiségű felszerelt előfogatok 
berendelése végett központi főszolgabíró Pálffy Józsefnél a kellő rendelet kiada
tott, minélfogva a szükség esetébe ő lészen felszólítandó - mai napra 50 rend
beli előfogat rendeltetett, szinte e nevezett főszolgabíró által. 

16. 
Puky Miklós levele Görgei Artúrhoz 

Komárom, 1849. április 29. 
(„Praes. 29/4. 49. Komorn. "MOL Görgei-ir. 1. doboz dátum szerint, eredeti s.k. 

tii^tá^at, családi címeres pecséttel) 

A kormánybiztos híreket kö%öl Görgei vezérőrnagy, fővezérrel a csallóközi járásban mutat
kozó ellenséges erőkről. 

Ezen percbe kaptam azon tudósítást, hogy csallóközi járás szélén 20-25 ezer 
ellenséges erő áll 39 ágyúval. Ezt közölni kötelességemnek tartom az alkalmazás 
végett. 

17. 
Puky Miklós jelentése Vukovics Sebó'nek 

Komárom, 1849. május 11. 
(No. 591. J451./lg. Érk. május 18-án 849. "MOL H 69. Igazságügyi minisztéri
um. Büntető-törvénykezési oszlály. 1849. 1. kútfő, 282. tétel, eredeti s.k. tisztázol) 

A kormánybiztos levelet ir Vukovics igazságügyi miniszterhez a korábban letartóztatott 
Benedek Károly soproni otvos szabadon bocsátásáról. 

1062. sz[ám] a[latt] folyó hó 6-án kelt rendelete144 következésébe van szeren
csém tudtára adni, hogy Benedek Károly soproni orvos a komáromi várba 
ugyan fogva volt, de onnan még január hóba szabadon bocsájtátott. 

143 Az utasítás eredetije nem ismert, de valószínűleg április 26-án vagy 27-én kelt, mert Görgei 
iratai ezekben a napokban a 372—401. közötti iktatószámokat viselik. 

144 Vukovics említett rendelete ígv hangzott: „Benedek Károly soproni orvos és politikai fogoly
nak letartóztatási helye és befogatásának körülményei nem tudatván, Ont ezennel megkere
sem: hogv fennérintett Benedek Károlv Komáromban gyanított letartóztatásának végire 
járván, az eredményről, és reá nézve fennforgó körülményekről, a vád és nyomozati iratok 
kíséretében mielébb értesítést adjon." fogalmazványát Id. az. irat mellett. Hasonló értelmű 
utasítást kapott Irányi Dániel budapesti kormánybiztos is. 
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18. 
Puky Miklós jelentése Kossuth Lajosnak 

Komárom, 1849. május 13. 
(MOL BM OrsZ. 1849. I. sor. 9. kútfő, 33. létei 

OHB-iktatósyím 1849:7133, eredeti tisztázat) 

A kormánybiztos jelentést küld Kossuth l^ajos kormányzóelnöknek a Függetlenségi Nyilat
kozat kihirdetéséről, a megyei tisztválasztásról, a vélelmezett hazaárulók javainak összeírá
sáról, a gabonakészletek elvásárlásáról és a bőr árának meghatározásáról 

Rendelete vételével a Függetlenségi Nyilatkozatot több példányba kinyomtat
ván, minden helységekbe elküldöttem, megrendelvén annak szószékbóü felol-
vastatását, és magyarázását. Megelégedéssel jelentem, hogy — a tisztviselők jelen
tése szerént — az általjánosan örömmel fogadtatott. 

Tisztválasztást tegnap tartottam a megyénél. Igyekezvén a tisztikart legjobb 
szellemű és jellemű egyénekből alkotni. A haza eránti hűség mellett a független
ségre is letették a hitet.145 

Hír szerént hazafiaságtalansággal terhelt Zichy Miklós,146 négy lángi 
Zichyek147 közös, Zichy István14H és Liechtenstein herceg149 javait zár alá vet
tem, öszveírattam, nekik ideiglenes gondnokokat neveztem. Méltóztasson róla 
értesíteni, vajon azok honárulók-e vagy sem? ,5" 

Több helységek ínséggel küzdenek, folyamodtak búzáért, de a febrjuár] 22-
iki rendelet szerint - ámbár ott a szűkölködőkről is van említés téve — világos 
utasítás nélkül kölcsönt adni nem mertem.151 

Álladalmi oltalom alatt több rendbeli búza van lerakva, sokan azt eladnák, 
utasítást kérek, ha megvegyem-e azokat, és ha igen, a pénzről is méltóztasson 
rendelést tenni, de mivel most meg nem határozhatom, mennyi lenne az el
adandó búza, a pénzt is csak egy nagyobb - körülbelül 40 000 p[engő] f[orint]ra 
menő - summába tessék megrendelni. 

A bakancsoknak való bőrt oly drágán árulták, hogy emiatt a csizmadiák pár
ját 5 pjengő] fjorintjon alól készíteni nem akarták, kéntelen voltam a bőr árát 
meghatározni.152 

145 Az új megyei tisztikar névsorát közli: S/.INNYHI, 1887. 157. 
146 Nem világos, hogy a három Zichy Miklós közül (1796-1836), (1800-1875). illetve (1823-

1874) melyikről van szó. 
147 Zichy György János (1805-1879), Zichy János György (1804-1863), Zichy Kamilló (1806-?) 

és Zichy Aladár (1815-1877) 
148 Zichy István, gróf (1780-1853) cs. kir. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos. 1832-1845 

között Veszprém megyei főispán, szentpétervári követ, 1847-1848-ban az országgyűlés jelen 
levő főrendi tagja, 1849-ben külföldön tartózkodik. 

, v ) Nem világos, hogy b'ranz, l'ricdrich, vagy b'.duard Liechtensteinről van-e szó. 
150 Ld. még I'ÁBIÁNNP. Kiss, 1994. 46-89. 
151 Valószínűleg Kossuth 1849. február 22-én a várkormányhoz intézett rendeletéről van szó. 

Közli: KI.ÖM XIV. 518-522. 
152 Kossuthnak a jelentéssel kapcsolatos, 1849. május 23-án kelt intézkedéseit közli KI.OM XV. 

381-382. 
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19. 
Puky Miklós jelentése a belügyminisztériumnak 

Eger, 1849. június 22. 
(MOL BM Orsz- 1849. I. sor. 9. kútfő, 46. tétel, ereáti tis^táyit) 

A volt kormánybiztos válaszol a belügyminisztériumnak a minisztérium május 14-i 
leiratában foglalt szemrehányásokra 

Komárom megyének alispáni tudósításából értésemre esett, hogy egy - Komá
romból történt eljövetelem után odaérkezett - hivatalos levélbe153 következő 3 
rendbeli vádak adatnak elő ellenem: 

1-ör. A vár élelmezésébe hiány van, és arról kellőleg nem rendelkeztem. 
2-or. A várnak ostroma alóli felmentése után hetivásárokat nem tartattam. 
3-or. Újoncokat nem állíttatom. 
Az elsőre: A vár élelmi szereibe hiány nem volt, csupán a vágómarhák fogy

tak el, hanem ennek oka a várkormány volt, mivel én május 7-én tudósíttattam, 
hogy 6-ikba már a húsnak hiánya volt. Ezt ereded oklevéllel már személyesen 
igazoltam Belügyminiszter úr154 előtt, azonban a vett tudósítás után rögtön 60 
darab hízott marhát vétettem — többet hirtelenébe kapni nem lehetett. 

A másodikra: A vár, ostrom alól felmentetvén, a megyébe tüstént kihirdet
tetni rendeltem, hogy Komárommal a közlekedés teljesen szabad, minek követ
kezésébe 3 nap múlva a városba folytonos vásár volt. 

A harmadikra: április 29-én vettem Kossuth kormányzónak 5726 /E sz|ám] 
a[latt] április 18-án hozzám intézett rendeletét, melybe meghagyatott, hogy a 
múlt évi katonai tartozást és újólag kivetett illetőséget Komárom megyébe állít
tassam ki.155 Ezek cránt tüstént rendelkezvén, eredménye az lőn, hogy mind a 
tavalyi tartozás, mind pedig nz új illetőség még május hóba kiállíttatott - mint az 
illető alispántól értesíttettem, mi nem történhet, ha kellőleg nem intézkedek, 
miután Komáromból május 14-én indultam Debrecenbe. 

Ezek mind a Komáromba létező biztosi jegyzőkönyvemből láthatók, de mi
után tudtomra van, hogy Újházi László kormánybiztos150 ezen ellenem beadott 

1,1 Hz a Kossuth kormányzóelnöki irodájában készült, de végül a belügyminisztérium útján 
kiadott május 14-i utasítás, közli: KI.OM XV. 310. 

1SI Szemére Bertalan (1812-1869), reformpolitikus, 1848-ban a Miniszteri Országos Ideiglenes 
Bizottmány tagja, a Batthyány-kormány belügyminisztere, az Országos Honvédelmi Bizott
mány tagja, felső-magyarországi teljhatalmú országos biztos, 1849. május 2-től miniszterelnök 
és belügyminiszter. Kmigrál, 1865-ben elborult elmével hazatér. 

' " Kossuth említett utasítása l.enkey |ános április 20-án Komáromból írott jelentésével kapcso
latban keletkezett, és Kossuth ezzel egy időben 1-enkevnek is írt. Sajnos, sem I,enkey jelen
tése, sem Kossuth két utasítása nem ismert, l.d. KI.OM XV. 36. 1. Íj. 

156 Újházi László (1795-1870), a reformellenzék tagja, 1848-ban Sáros vármegyei főispán, szep
tember 28-tól Pozsony város és megye kormánybiztosa, 1849. április 5-től a Kadical Bárt 
elnöke, 1849. május 21-től Komárom megye és város kormánybiztosa, e minőségében a 
szabadságharc utolsó kormánybiztosa. Komárom feladása után emigrál, Amerikában telepszik 
le. Kossuth 1850. március 27-én „az. Kszak-Amcrikai Kgvcsült Államoknál a magyar nemzet 
meghatalmazott követévé és képviselőjévé" nevezte ki. Iowa államban magyar telepet hozott 
létre New Buda néven, ám az a törekvése, hogy itt egyesítse a magyar emigrációt, kudarcot 
vallott. 1862-ben az. USA anconai konzulja. 
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rágalmakra, jegyzőkönyvem értelme nyomán, felvilágosítást nem adott, saját 
becsületem eránti tartozásból, az alaptalan vádakra, a fentebbieket mentségemre 
tisztelt Belügyminisztériumnak előterjeszteni kötelességemnek tartottam. 
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