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Görgey és a váci nyilatkozat 
A váci nyilatkozat kiadása pillanatától kezdve viták kereszttüzében állt. Voltak, 

akik — ahogyan Kossuth is1 — árulást gyanítottak mögötte mások pedig (elfogadva 
Görgey érvelését) úgy vélték, hogy a kiáltvány az alkotmányhoz való ragaszkodás 
deklarálásával a hadsereg bomlását volt hivatva megakadályozni.2 Megint mások — 
főként a radikálisok - Görgey katonai diktatúrájától tartottak, s e diktatúrához vezető 
lépcsőfokként értékelték a kiáltványt.3 

Kinek volt igaza? Vajon elégséges magyarázatot nyújt-e önmagában bármelyik vé-
lemény is? Lehetett-e a kiáltvánnyal Görgeynek más célja is, mint a fönt felsoroltak? 

Előzmények 

A feldunai hadtest 1849. január 5-én érkezett meg Vácra. Görgey az utóvéddel 
utolsóként vonult be a városba. A csapatokat elszállásolták, az ágyúkat a Nagytemp-
lom előtti téren állították fel. Görgey főhadiszállását a püspöki palotában rendezte be. 
Itt jelentette be magát nála Szegedy Imre ezredes, dandárparancsnok. Tiszttársai 
nevében fölkérte Görgeyt, hogy az elmúlt napok eseményei miatt a „sorezredekben 
mutatkozó forrongást lecsillapítsa, a politikai és egyéni jövőjük miatt aggódó főtiszte-
ket megnyugtassa, a helyzetet tisztázza "A 

Melyek voltak azok az események, amelyek a seregben elégedetlenségre, vitára 
adtak okot? 

1. A nyáron bevonult honvédeknek nem volt meleg ruházatuk, de a sorezredek 
sem kapták meg a téli felszerelésüket. Kossuth és a hadtest mellé rendelt Csány 
kormánybiztos — bár mindent megtettek nem tudták pótolni maradéktalanul a 
hiányokat. A kíméletlen hideg, a zord időjárás csak súlyosbította a helyzetet. A kato-
nák elkedvetlenedtek. 

2. Ráadásul a sereg Pozsonytól Vácig vonult vissza anélkül, hogy közben (néhány 
apróbb összecsapástól eltekintve) az ellenséggel megütközött volna. Fokozódott a 
bizonytalanságérzés: a katonák kezdték elveszíteni bizalmukat. 

3. Ezenkívül vitára adtak alkalmat a seregben Windischgrätz kiáltványai és Ottinger 
nyilatkozata, mely a volt császári tisztek esküszegésére vonatkozott;5 valamint a 
trónváltozás híre, amelyről még a pozsonyi tartózkodás alatt értesültek a hadsereg 

1Kossuth Szemere Bertalanhoz intézett levelében írta a következőket: .Görgey közel áll e 
szóhoz: áruló - ha nincs benne egészen." (Kossuth Lajos összes munkái (továbbiakban: 
KÖM) Bp. 1952. XIII. kötet, 163. old.) 

2fgy nyilatkozik például naplójában Lelningen-Westrburg Károly. Az aradi vértanúk I. 
Szerk: Katona Tamás. Bp. 1979. 79-145. old.) 

3Ern51 részletesen ír Kosáry Domokos. A Görgey-kérdés és története c. munkájában Bp. 
1930. 30. old. 

^Görgey István. 1848 és 1849-b<51. Élmények és benyomások Okiratok és azok magyará-
zata I. Bp. 1883. 122. old. 

5Ottinger nyilatkozatáról lásd Steier Lajos: Görgey és Kossuth Ismeretlen adalékok az 
1848/49-i szabadságharc történetéhez Bp. 1924. 251. old. 

3 



tagjai. Mindezek hatására a tisztek és sorkatonák tömegei dezertáltak. A fegyelem 
fellazulóban volt, a sereg demoralizálódon. 

Úgy vélem, mindenekelőtt ezeket a kérdéseket kell alaposabban megvizsgálni ah-
hoz, hogy világossá váljon, milyen állapotban is találta az osztrák támadás a feldunai 
hadtestet 1848 decemberében; miféle gondokkal kellett megküzdenie a sereg vezé-
rének; milyen ellentmondások feszültek a katonák és a politikusok elképzelései 
között - mert (mint látni fogjuk) ezek döntő módon befolyásolták Görgey magatartá-
sát ezekben a napokban. 

A feldunai hadtest állapota WlndJschgrätz támadásának előestéjén 

Milyen is volt a feldunai hadtest állapota az osztrák támadás pillanatában? 
Felszerelése meglehetősen hiányos. Görgey nem győzött panaszkodni Kossuth-

nak, az OHB elnökének az ellátás elégtelensége miatt. November 11-én kelt levelé-
ben például arról írt, hogy „...valamennyi „önkéntes" zászlóalj tökéletesen el van 
tetvesedve, mert Jellasichnak Fehérvárban vonulása óta, amidőn fehérruha készle-
tünk elveszett, csak egy öltő fehérruhával bírnak'6. 

November 14-ei, majd 15-ei levelében részletesen leírta a hiányokat. Eszerint 15132 
pár fehérruhára, 5500 pár bakancsra, 1000 pár csizmára, 6620 atillára, 3000 köpenyre, 
3608 mellényre, 7320 kesztyűre, 7624 csákóra, 5818 töltésszekrényre, 5848 szurony-
tokra és 1699 fegyverre lett volna szüksége a seregnek.7. Ilyen hiányok mellett talán 
érthető, hogy a feldunai hadtest nem a legjobb hangulatban várta a szigorúnak ígér-
kező telet. A gondokat csak fokozta, hogy november közepe táján a kolera is befész-
kelte magát a seregbe, amint arról Görgey is hírt adott november 17-én Pozsonyban 
kelt levelében.8 

Az OHB - élén Kossuthtal —, mindent megtett annak érdekében, hogy valamikép-
pen enyhítsék a hiányokat. Óriási szerepet vállalt a sereg ellátásának javításában 
Csány kormánybiztos is, aki a sereg mellett lévén, közvetlenül érzékelte a helyzet 
súlyosságát.9 Jelentéseiből kitűnik, hogy a hadseregnek szállító kereskedők és kéz-
művesek önzetlen hazafiságára nemigen lehetett számítani, ő k ugyanis — fölismerve, 
hogy a magyar sereg számára a pillanatnyi helyzetben áruik nélkülözhetetlenek — 
jelentősen fölemelték az áraikat. Csányék pedig fizetni kényszerültek — nem akarván 
például rekvirálással tovább élezni a lakosság és a hadsereg között amúgy is érezhető 
feszültséget. A nyugati megyék népe tudniillik egyébként is meglehetősen ellensége-
sen viselkedett. Többek között azért is tartotta Görgey célszerűtlennek a gerillahar-
cot, mert — mint írta — a megyék népe „ nem tart velünk".10 

További gondokat okozott, hogy kezdetben a sereg jelentős részét nemzetőrök és 
népfelkelők alkották, akiknek harci értékéről Görgey meglehetősen irónikusan 
vélekedett: „A népfelkelés megjött vagy távozott aszerint, amint éppen a kedve tartot-
ta. Többnyire azonban olyankor érkezett meg, amikor még az ellenség távol állott, 
mikor az közelebb nyomult, akkor a népfelkelés szeretett távozni. Szóval: szívesen 

6Görgey november 11-i levele. Közli Steieri.m. 152. old. 
7Görgey november 14-i és 15-i leveleit közli Steier i.m. 159., 166-167. old. 
s Steier i.m. 172. old. 
9A feldunai hadtest ellátását szinte kizárólag Csány végezte a dunántúli és felvidéki kor-

mánybiztosok segítségével. Lásd erről Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadság-
harcban Bp. 1984. 61. old. 

10Görgey nov. 17-i levelét közli Steier i.m. 172. old. Hasonló módon jellemzi a helyzetet 
Perczel is: ,A nép szerte zúgolódik és ... az ellenség karjaiba vetésről álmodozik..." 
{Pusztaszeri i.m. 67. old) 
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kerülte az ellenség tekintetét. " n Talán érthető, hogy Görgey nem nézte jó szemmel 
ezt a fegyelmet megszokni sehogyan sem akaró fegyveres sokaságot, melynek jelen-
léte csak demoralizálólag hatott a reguláris zászóaljakra. 

Az önkéntesek — miután szolgálati idejük kitelt — szívesen megváltak a hadseregtől. 
Példa erre a Fejér megyei önkéntesek viselkedése, akik kérvénnyel fordultak az 
OHB-hoz hazaengedésük ügyében.12 Kossuth a következőképpen utasította Gör-
geyt: „Ami az önkénytesek hazamenetelét illeti, azt, ha idejüket kitöltötték, gátolni, s 
őket a továbbmaradásra kényszeríteni nem lehet, mert az utóbbi esetben nem lehet-
vén bennük bízni, több kárt, mint hasznot csinálnak. Azért csak bocsássák őket 
hazaIlyenformán a szepesi, borsodi, honti és zempléni önkéntes zászóaljakról 
kellett Görgeynek néhány nap leforgása alatt lemondani.14 

A hadsereg létszáma így az osztrák támadás előestéjén jelentősen megcsappant. A 
távozó népfelkelés rendes sorkatonasággal való pótlása jelentette Görgey legfőbb 
gondját. Nem tűnt kifejezetten szerencsésnek a Kossuth által támogatott megoldás 
sem, mely szerint az önkéntes zászlóaljakat egyszerűen átvették volna a honvédzász-
lóaljakba.15 

Kossuth egyre-másra ígéri és küldi az újoncokat, fegyvert azonban nem tud ele-
gendő mennyiségben előteremteni. Ráadásul kezdetben a hazatérő nemzetőrök 
gyakorta magukkal vitték a fegyvereiket, pedig ezeknek Görgey és serege alighanem 
nagyobb hasznát vehette volna. 

Miután az újoncoknak — különösen a fegyverteleneknek - Görgey gyakorlati hasz-
nát nem tudta venni, s csak arra voltak jók, hogy föléljék a hadsereg amúgy sem 
valami bőséges élelmiszerkészletét, kéite Kossuthot, hogy ezentúl „... minthogy itt 
Pozsonyban úgyis a sereg fele alig fér el, s ellenség előtt, főleg ily rendkívül zavaros 
körülmények közt, az újoncokkali komplettírozások egyáltalán veszedelmesek in-
kább, mint hasznosak, kérni bátorkodnám tisztelt elnök urat, hogy minden újonc-
csapatot csak egyedül Komáromba méltóztassék útnak indítani, hanem aztán, a-
mint a körülmények azt engedik, az illető zászóaljakat Lázár vezérőrnagy úr komp-
lettírozná. "l6 

Kossuth voltaképpen azért ragaszkodott az újonccsapatok azonnali Pozsonyba irá-
nyításához, mert a sereg ilyen módon történő feltöltésétől - abból kiindulva, hogy a 
létszámnövekedés híre bizonnyal Windischgrätzet is gondolkodóba ejti - , az osztrá-
kok téli hadjáratának esetleges elodázását remélte.17 

Mindezek következtében az osztrák támadás pillanatában Görgey erői 23805 em-
berből és 97 lövegből álltak. (Gyalogság: 9489, nemzetőrök: 10024, rendes lovasság: 

11 Görgey Artúr Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. I. Bp. 
1911. 28. old. 

12A Fejér megyei önkéntesek panaszos levéllel fordultak a megyéhez, hogy bár szolgálati 
idejük letelt, a parancsnok nem bocsátja haza őket. Ebből pedig otthon tetemes káruk 
származik. KÖM-XIII. 987. old. 

13Kossuth nov. 25-i levele KÖM-XIII. 550. old. 
14AZ említett megyék önkéntes zászlóaljainak távozásáról Görgey november 15-i és 17-i 

leveleiben számol be Kossuthnak. Közli: Steíer i.m. L60., 170. old. 
15Görgey idézett levelét közli Steier i.m. 152, 162. old. Kossuth rendeletet adott ki no-

vember 27 én a sorkatonaság és a honvédség közti különbség megszüntetéséről. KÖM-
XIII. 567. old. 

16Steier i.m. 162. old. 
17Kossuth úgy vélte, hogy az osztrákok a sereg megerősítésének hírére aligha fognak 

támadni, csak azt kell eltitkolni, hogy ez a megerősítés milyen mértékű. Föl is kéri 
Görgeyt, hogy a sereg létszámának kimutatása ne forduljon meg még Görgey katonai 
irodájának kezén sem, mert Kossuth ott is árulót gyanított. A hadseregkiegészítésre vo-
natkozó levelét nov. 29-én írta Görgeynek. KÖM-XIII. 582. old. 
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2925, tüzérség: 1367 fő.)18 Ezek az erők - a határvédelem elvének megfelelően - a 
Soprontól Nádasig terjedő szakaszon voltak elhelyezve Pozsony központtal.19 

A feldunai hadtesttel szemben álló osztrák fősereg (Pusztaszeri László összesítése 
szerint) 43915 emberből és 108 lövegből állt.20 Ehhez járult még egy kb. 19000 fős 
tartalékhadtest - szintén 108 löveggel. 

A jólképzett katonákból álló és többszörös túlerőben lévő osztrák sereggel Görgey 
nem vehette fel a küzdelmet. 

Volt azonban más gond is, amelyről feltétlenül beszélni kell, ha a feldunai hadtest 
állapotát jellemezni akarjuk. Ez pedig a szökések, a dezeitálások kérdése. 

Az első tömeges dezertálás a schwechati csata előtt volt. Ennek közvetlen kiváltó 
oka Windischgrätz azon levele, amelyben fölszólította a sorezredbeli császári és 
királyi tiszteket, katonákat, hogy hagyják el a magyar tábort, különben mint esküsze-
gőket és engedetleneket halállal büntetik. Windischgrätz november 13-i kiáltványa 
után Görgey maga szólítja föl azokat, akik nem hisznek az ügy igazságosságában, 
hogy hagyják el a zászlót. Ezután is sokan megváltak a seregtől.21 

Majd november 26-án Görgey is kiadott egy nyilatkozatot a feldunai hadtest nevé-
ben - válaszolva Windischgrätz vádjaira.22 

Később a trónváltozás23 híre okozott nem csekély zavart a hadseregben, de az or-
szággyűlésben is. Görgey és Csány (Kossuthtal egyetéitőleg) ezúttal is nyilatkozattal 
válaszoltak, amelyben a feldunai hadtest magát a törvényes királyhoz, V. Ferdi-
nándhoz és az általa szentesített alkotmányhoz, s a magyar országgyűléshez hűnek 
mondja, s tiltakozik a hadsereget és az országgyűlést ért vádak és rágalmak ellen, 
kormányának ismeri el az OHB-t, mint az ügyek ideiglenes intézésére az országgyű-
lés által választott testületet24 

E nyilatkozatok célja a sereg (különösen pedig a sorezredbeli tisztek) megnyugta-
tása volt, akik esküt tettek az uralkodóra is, az alkotmányra is, s most e két dolgot 
nem tudták összeegyeztetni. Nem kevésbé elgondolkodtak azonban ezen a kérdésen 
az úgynevezett kvietált tisztek is, akik a császári seregből való kilépésükkor nyilatko-

18A táborkari osztály összesítő jelentése december 16-áiól (KÖM-XIII. 609. old.) 
19 A feldunai hadtest dandárai a kővetkező tagolásban helyezkedtek el a Sopron-Nádas 

közti határszakaszon: Nádasnál Oidódy, Pozsonyban és annak déli hídfőjénél Aulich, 
Bárczay és Kosztolányi, Köpcsénynél Görgey Kornél, Gátánál Szegedy, Pamdorfnál és 
Újfalunál Zichy, Nizsidernél Karger dandára, Sopronban Sréter különítménye tartózko-
dott. 

20A téli hadjáratban résztvevő osztrák erők létszámára vonatkozó adatokat közli Puszta-
szeri i. m. 701. old. ill. Breit (Bánlaky) József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi 
harczának katonai története. I. Bp. 1897. 152. old. 

21Még Schwechat előtt lemondtak ill. átmentek az osztrákokhoz: Ottinger, Benedek, Te-
leki Ádám, Esterházy, Nádasdy stb. A Windischgrätz november 13-i kiáltványa utáni 
helyzetről részletesen ír Görgey István i.m. I. 54-55. old. 

22 A feldunai hadtest november 26-i kiáltványát közli Pap Dénes: Okmánytár Ma-
gyarország függetlenségi harczának történetéhez c.. munkájában. II. Pest 1869. 220-221. 
old. Részlet a kiáltványból: „...Kijelentjük, hogy valamint az egész magyar nemzet... 
úgy mi is óhajtjuk virradását azon napnak, melyen a törvényes viszony a király részé-
ről, a magyar nemzettel az alkotmány alapján visszaállíttatik; hogy azonban most, mi-
dőn fejedelmünk és a nemzet közt minden törvényes érintkezés a reactio ármányai 
által lehetetlenné tétetett, s miután a király törvényes helytartója a nádor országunkat 
elhagyá, mi a nemzet képviselőiben ismerjük fel azon hatalmat, mely törvényesen 
egyedül intézkedhetik az alkotmányos Magyarország ügyei felett, ...e hatalom kifolyá-
sát, a honvédelmi bizottmányt tökéletesen jogszerű kormányunknak tekintjük..." 

23V. Ferdinánd 1848. december 2-án nyilatkozatban jelentette be a trónról való lemondá-
sát. 

24A feldunai hadtest 10-i nyilatkozatát közli Pap Dénes i.m. 464-465. old. 
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zatot írtak alá, melyben ígéretet tettek arra, hogy az ausztriai ház ellen soha fegyvert 
nem fognak. 

A helyzet tehát meglehetősen kényes volt, s bizony nem keveseknek ingott meg a 
bizalma, s hagyták el a hadsereget. A dezertálások ettől kezdve folyamatosan tartot-
tak egészen addig, amíg Görgey Vácott ki nem adta a feldunai hadtest újabb nyilat-
kozatát, melyben végül tisztázta a sereg jogi helyzetét. 

A fent leírtak egyenes következménye, hogy a hadtest jelentősebb ütközet nélkül 
volt kénytelen visszavonulni és feladni a Dunántúlt. 

Görgey előtt voltaképpen két lehetőség állt: vagy (kockáztatva a valószínű veresé-
get) megütközik Windischgrätzcel, ám így vereség esetén lehetetlen helyzetbe hozza 
a kormányt, az országgyűlést; vagy megpróbál időt nyerni, halogatni a végső össze-
csapást, és serege épségben tartásával biztosítani a harc folytatásának lehetőségét. 
Görgey az utóbbit választotta. 

A visszavonulás 

A visszavonulás - bár Görgey csak végszükségben vonta hátra csapatait - így is túl 
gyors volt: Győrt tartotta ugyan a lehetségig, s csak akkor adta föl állásait, amikor már 
a körülzárás veszélye fenyegetett - , legközelebb azonban már csak Buda alatt tudott 
megállni. Itt valóban el volt szánva az ütközetre, bizonyítja ezt Bikessy őrnagyhoz 
írott levele:,,... erősen hiszem, hogy hadseregem részére és részemre aligha marad 
más hátra, mint egy becsülettel teljes halál a Buda előtti csatatéren.,£5 Hogy mégsem 
így történt, abban közrejátszott Perczel december 30-ai veresége Mórnál, s az OHB 
kapkodó intézkedéseinek sorozata is. Kossuth ugyanis még aznap éjjel levelet írt 
Görgeynak, amelyben megparancsolta a visszavonulást a budai pozícióba. E pánik-
hangulatban kiadott rendelkezés voltaképpen fölmentette Görgeyt az ütközetvállalás 
kötelezettsége alól, hiszen a közvetlenül Buda előtt vívandó ütközet veszélyeire 
maga Kossuth mutatott rá december 29-én írott levelében. Mégis úgy tűnt, hogy 
Kossuth nem mondott le a Buda előtti ütközetről. December 31-ei levelében például 
ezt írta Görgeynek: „... 1-őr verje meg az ellenséget, ha lehet, csináljon a nemzetnek 
jó újesztendőt. 2-or, ha ez nem lehet, tartsa meg az országnak a sereget, arra hozva 
azt a megsemmisítést kerülő biztonságba, amerre lehet." Később azonban arra fi-
gyelmezteti Görgeyt, hogy „... Budapestet nem lehet ostromnak, s annak következté-
ben prédálásnak kitenni, tehát a csatának Budán túl, nem Budán bent kell vívatni, 
s ha ez a csata elvesz definitive, úgy magát a várost nem fogjuk harc terévé tenni. *26 

Értesíti Görgeyt arról is, hogy a kormány és az országgyűlés valószínűleg Debrecenbe 
költözik. 

Hiába követelte tehát Görgey, hogy seregével senki, még az OHB se diszponáljon, 
vagy ha igen, akkor vállalja is a felelősséget, ezt nem tudta elérni. A bizottmányban 
így lassan civilek azon gyülekezetét kezdte látni, akik különösebb hozzáértés nélkül 
akartak beleszólni hadászati kérdésekbe, ezért aztán mindinkább kiábrándult az 
OHB-ból. Ezt a kiábrándultságot csak fokozta, hogy Kossuthék úgy távoztak a fővá-
rosból, hogy Görgey és serege is joggal érezhette: cserben hagyták. Az év utolsó 
képviselőházi ülésén (december 31-én) ugyanis az országgyűlés békepárti tagjainak 
kezdeményezésére megszavaztak egy olyan javaslatot, miszerint az országgyűlés e 
sorsdöntő percben igyekezzen lépéseket tenni a békés megegyezésre, azaz küldje-
nek békekövetséget az ellenség fővezéréhez, Windischgrätzhez. Utasították Majláth 
Györgyöt, Majláth Antalt, Lonovics József érseket, gróf Batthyány Lajost és Deák 

25Görgey levelét Bikessy őrnagyhoz közli Steier i.m. 275. old. (Bikessy Kossuth katonai 
irodáján dolgozott.) 

26Kossuth december 31-i rendelete Görgeynek. KÖM-XIII. 932. old. 
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Ferencet, hogy békekötést és fegyvernyugvást eszközlendő, akár Ferenc József elé is 
járuljanak.27 

Ugyanakkor Csány László kormánybiztosi hatáskörét kiterjesztették Buda és Pest 
területére is.28 Csány feladata lett gondoskodni az átvonuló csapatok ellátásáról, az 
államjavak elszállításáról. Gondot okozott viszont, hogy sem Csány, sem Görgey nem 
kapott értesítést arról, hogy a kormány mikor szándékozik elhagyni a fővárost. Ami-
kor Csány január l-jén bement Budára, Kossuthot már nem találta ott. A kiürítés teljes 
gondja tehát Csány nyakába szakadt. Igaz, segítséget kapott Vettertől — és kezdetben 
Madarásztól, aki néhány napig még a fővárosban maradt.29 

Görgey január 1-én kapta meg Kossuthtól azt a levelet, amelyben az értesítette az 
országgyűlés előző napi határozatairól. E levélben megparancsolta Görgeynek, hogy 
ütközzön meg az ellenséggel, de úgy, hogy tartsa épségben a sereget, ugyanakkor 
óvja meg Pest-Budát. Görgeynek e három parancsról az volt a véleménye, hogy 
bármelyiknek a megtartása kizárja a másik kettő végrehajtásának lehetőségét. Már az 
első parancs (a döntő csatára vonatkozó) ellentétben állt a kormány magatartásával, 
hiszen éppen most menesztettek békeküldöttséget Windischgrätzhez. Kossuth pedig 
- mint korábban már említettük - egy korábbi levelében maga hívta fel a figyelmet 
egy Buda alatt vívandó csata veszélyeire. Ezek a veszélyek januárban éppúgy fennáll-
tak, mint decemberben. Kossuth ennek ellenére még január 3-ai és 4-ei levelében is a 
csata feltétlen elfogadását javasolta: „Megparancsolom a nemzet nevében, s az or-
szággyűlés által reámbízott bizalomnál fogva, hogy ütközet nélkül Buda-Pestet fel ne 
adják semmi esetre. '80 

Görgey, miután a paranccsal nem értett egyet, s kivihetőségében erősen kételke-
dett, másnap (január 2-án) bement Pestre, hogy megtudja Kossuthtól, mit akar tulaj-
donképpen: döntő csatát vagy a sereg és a főváros megmentését. Miután Kossuthot 
nem találta, fölkereste Vettert, a hadügyminiszter helyettesét, és tőle kért tanácsot. 
Vetter csodálkozva értesült Kossuth fönt említett parancsáról, hiszen arról neki tudo-
mása sem volt.31. Görgey ezután fölkínálta Vetternek a fővezérséget, aki nemet 
mondott. Megígérte viszont egy haditanács összehívását, amelyen megtanácskozzák a 
hadsereg további lépéseit. 

A haditanács még aznap összeült Csány szállásán, az Emmerling fogadóban. A ta-
nácskozáson Csány elnökölt, részt vettek még: Vetter, Görgey, Perczel, Répássy, gróf 
Lázár tábornokok, Aulich, Klapka és Kohlmann ezredesek, valamint Pusztelnik és 
Bayer őrnagyok. Miután úgy ítélték meg, hogy a sereg pillanatnyi állapota, a nyo-
masztó ellenséges túlerő, a kedvezőtlen terepviszonyok miatt a csatát győzelem 
reményében nem fogadhatják el, módosították az OHB (illetve Kossuth) utasítását, és 
heves viták után Görgey javaslatára a Klapka által kidolgozott haditervet fogadták 
el.32 E haditerv lényege a következőkben foglalható össze: 1. a hadsereget vissza kell 

27KÖM-XIII. 940-952. old. (Tudósítás az országgyűlés vegyes üléséről.) 
28Kossuth rendelete Csánynak december 31-én: ....országos biztos úr ezennel oda utasít-

tatik, hogy valamint egyebütt, hol a tábor volt, van és lesz, úgy Budapesten is országos 
teljhatalmú biztosi hatóságát egész mértékben gyakorolja." KÖM-XIII. 935. old. 

29A főváros kiürítéséről lásd Barta István: Az 1848. január 2-i haditanács és a főváros ki-
ürítése c. tanulmányát. Hadtörténeti Közlemények. 1955. 2. 

30KÖM-XIV. 30. old. 
31Vetter sokat vitatott emlékirataiból közöl részleteket Barta i.m. 80. old: Január 2-án... 

Görgey tábornok bejött Promontorról, Kossuth egyik rendelete iránt velem tanácsko-
zandó, határozottan kijelentvén, hogy azt nem teljesítheti. Görgey ugyanis megkapta, 
hogy a fővárost védelmezze, mely rendeletről nekem, mint ideiglenes hadügyminiszter-
nek és táborkari jőnöknek nem volt tudomásom." 

32Gyakorta hallható vád, hogy a feldunai hadtest téli hadjáratára vonatkozó tervet 
Görgey és Bayer készítették, hogy kivonják a hadtestet az OHB hatásköre alól. Emlék-
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vonni a Duna bal partjára. 2. Perczel hátráljon Szolnok felé. 3. Vécsey (aki ekkor a 
szerbek ellen harcolt) vonuljon a kormány védelmére a Közép-Tiszához. 4. Vécsey, 
Perczel, Mészáros hadtestei egyesüljenek Debrecennél. 5. Görgey induljon Vác felé, 
kísérelje meg Lipótvár fölmentését, indítson támadást Simunich ellen, esetleg vezes-
sen támadást Bécs irányába.33 Visszavonulási pontként Komáromot vagy a Felső-
Tiszát válassza. (A feldunai hadtest észak-nyugatra küldésének célja az lett volna, 
„hogy az ellenség fő erejét a Debrecenbe szolgáló legrövidebb hadműködési vonaltól 
eltérítése".34) E terv ellen az emlékiratok tanúsága szerint csupán Perczel és Csány 
tiltakozott, ő k - híven Kossuth elképzeléséhez - , a Buda alatt vívandó csata mellett 
törtek lándzsát. Végül azonban ők is elfogadták. 

A haditanácson kimondták azt is, hogy a fővezér kinevezéséig minden hadtestpa-
rancsnok a hadügyminisztertől fogja kapni a további parancsokat.35 

A haditanács fenti határozatai - mégha katonailag indokolhatók is - már jelzik, 
hogy Görgey megpróbálja kivonni hadtestét az OHB fennhatósága és irányítása alól; 
s a törvényesség látszatát keltve csakis a hadügyminisztériumból érkező parancsok 
végrehajtását érzi magára nézve kötelezőnek. Mindez azonban még nem oldotta fel 
azt a dilemmát, ami Windischgrätz és Ottinger korábban már említett nyilatkozatai óta 
foglalkoztatta a tisztikart, akiket hűségeskü kötött az uralkodóhoz és az alkotmány-
hoz egyaránt. S e két eskü egyre kevésbé volt összeegyeztethető. „Mire egy Magyar-
országon szolgáló Habsburg tiszt felfedezte, hogy nem a megfelelő hatóságnak enge 
delmeskedik, gyakran már túl késő volt: időközben felesküdött a magyar alkot-
mányra, Buda-Pestről húzta a zsoldját, a nádor, Batthyány vagy Kossuth kezéből 
fogadta el az előléptetést, és minden lépését figyelte egy magyar kormánybiztos vagy 
esetleg saját katonái. Őszig viszonylag könnyű volt lemondani vagy nyugdíjba vo-
nulni, de később az ilyesmi már a magyar hatóságok átali letartóztatás veszélyével 
járt. Ha pedig sikerült átállni az osztrákokhoz, ott a tiszteket a börtön fenyegette. '36 

Az október 3-ai manifesztum, majd az azt követő Windischgrätz és Ottinger-féle 
nyilatkozatok hatására novemberre az egykori tábornoki kar nagy része elhagyta a 
magyar hadsereget (például Móga, Teleky stb.). 

Görgey - válaszul Windischgrätz november 13-ai felhívására - , november 26-án a 
hadsereg nevében nyilatkozatot adott ki - erről már korábban szóltam. Ezzel némi-
képp sikerült megnyugtatni a sereget. Ekkor azonban váratlan esemény történt: V. 
Ferdinánd lemondott a trónról Ferenc József javára, akit nem kötöttek az előző ural-
kodó ígéretei. Kossuth és az OHB azonnal reagáltak a trónváltozásra: „... Az ország-
gyűlés az ország törvényes függetlenségéhez és a nemzet sarkalatos jogaihoz szorosan 
ragaszkodva, az ország s a hozzákapcsolt részek minden egyházi, polgári s katonai 
hatóságainak, tisztviselőinek, hadseregeinek, s minden polgári lakosainak a nemzet 

iratában Görgey nem vallja magáénak a tervet, Klapka viszont készséggel elismeri, hogy 
Vetterrel közösen dolgozták ki. (Klapka György: Emlékeimből Bp. 1886.) Az alapötlet 
egyébként - az ellenség figyelmének megosztása azáltal, hogy a sereget két részre 
bontják -, már a december 30i haditanácsban is felmerült, melyen Görgey részt sem 
vett. A különbség annyi, hogy e terv a hadtest hadműveleti területéül a Dunántúlt jelölte 
meg. 

3 3 A Z esetleges Bécs elleni expedíció tervével Csány nera értett egyet. Január 13-án ezt 
írta Görgeynek: „...Engedje meg tábornok úr, hogy én az elaggott veterán barátságosan 
mondhassam el, hadpn fel azzal a napjainkban nem alkalmazható scipiói tervvel -
hisz az kivihetetlen, és ha kivihető lenne is, Bécsbeni megjelenésével mentve lenne a se-
reg? és mentve az ország?" Közli: Barta i.m. 86. old. 
Görgey Artúr i.m. 1/125. old. 

35 Tragor Ignác: Vác története 1848/49-ben. Vác 1908. 73. old. 
36Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1848/49-ben. Bp. 1983 210. old. 
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nevében meghagyja és parancsolja, hogy az alkotmány iránti hűség kötelessége 
szerint senkinek, kit erre jogosítottnak a törvény, alkotmány és az országgyűlés el 
nem ismert, bármely hatóságát el nem ismerve, és senki ilyennek nem engedelmes-
kedve, az ország dolgaiba gyakorolni szándéklandott bármely avatkozás jogtalan 
bitorlásnak tekintsék, s az ország és az alkotmány iránti hűség törvényszerű zászlaja 
alatt hazánkat minden idegenszerű usurpatiotól, avatkozástól s ellenséges megtá-
madástól megóvni és védelmezni hazafiúi szent kötelességüknek ismerjék. Senki a 
honárulás törvényes büntetésének súlya alatt máskép nem cselekedvén. '37 

Ennek megfelelően - Kossuth tanácsára - Görgey és Csány is kiadott egy nyilatko-
zatott december 10-én. 

„A hadsereg kinyilatkoztatja, hogy Magyarország törvényes függetlenségét és a 
nemzet alkotmányos jogait az országgyűlés és az általa megbízott kormány paran-
csaihoz képest védeni és ótalmazni szent kötelességének tartja. Kinyilatkoztatja 
továbbá, hogy az országnak és alkotmánynak igért hűség értelmében senkit sem fog 
följogosítottnak elismerni, kinek felsőbbségét az ország és az alkotmány el nem 
ismeri; hogy az ország ügyeibe bárki által megkísértendő minden beavatkozást 
bitorlásnak fog tekinteni, hogy az országot, az országgyűlés törvényes tekintélyét és 
az általa fölállított kormány az ország és az alkotmány iránti hűség zászlaja alatt 
minden idegen bitorlás, minden hatalom és megtámadás ellen utolsó csepp véréig 
védeni el van határozva. Mely értelemben a hadsereg karjait, vagyonát és vérét, 
valamint eddig, úgy jövőre is a nemzet rendelkezése alá helyezi, és a haza iránti 
szent kötelességének tántoríthatatlanul híve marad. 'S8 

A hadsereg és az országgyűlés tehát Ferenc Józsefet bitorlónak tekinti, s továbbra is V. 
Ferdinándot ismeri el Magyarország törvényes királyának. Korábbi - november 26-ai -
kiáltványában pedig az OHB-t mint az országgyűlés törvényes kifolyását (a törvényes 
uralkodó által összehívott országgyűlés választotta felelős testületet) ismeri el. 

A törvényesnek kikiáltott uralkodó azonban október 3-ai manifesztumában az or-
szággyűlést feloszlatta!39 Az 1848: IV. tc. 5.J-a ugyanis kimondta, hogy „O Felségének 
joga van az összejött évi üléstprologálni, s berekeszteni, sőt az országgyűlést a három 
év eltelése előtt feloszlatni is ..." 

Ugyanezen törvénycikk 6. J - a azonban tartalmazott egy kikötést is, mely szerint 
„Az évi ülés az utolsó évrőli számadásának, és a következő évrőli költségvetésnek a 
minisztérium által előterjesztés, s az irántoki határozatnak meghozatala előtt be 
nem rekeszthetik s az országgyűlés fel nem oszlathatik." Ebből következik, hogy az 
országgyűlés feloszlatásáról szóló október 3-ai manifesztum ellenkezik az áprilisi 
törvényekkel. A törvényesség tehát megsértetett. 

Mi volt mégis az oka, hogy Kossuth és Görgey is igyekeztek megóvni a törvényes-
ség látszatát, holott egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a bécsi udvar sem ragaszkodik a 
törvények megtartásához? Az, hogy a hadsereget, különösen a tisztikart ez tartotta 
össze. A királyhűség mindennél erősebbnek látszott, s csak egy dologgal lehetett 
ellensúlyozni; az alkotmány iránti hűséggel, melyet a koronás király szentesített. Az, 
hogy a magyar országgyűlés Ferenc Józsefet sohasem ismerte el magyar királynak, sőt 
az alkotmányos rend megsértését látták az új uralkodó trónralépésében - jogalapot 
nyújtott az ellenállásra. 

A törvényesség látszata így egyrészt szólt a külföldnek, másrészt szólt az itthoni 
habozóknak, ingadozóknak. Más kérdés, hogy sokakat ez sem nyugtatott meg. „... 
Győrött ... számos tiszt szökött. Emlékezetből ezeket nevezhetem: báró Somborn 

37Országgyűlési határozat. Közli Pap Dénes i.m. 263. old. 
3«A feldunai hadtest december 24-ei nyilatkozata Közli: Pap Dénes i.m. II 264-265. old. 
39KÖM-XIII. 114. old. „Az országgyűlést ezennel feloszlatjuk, úgy hogy a jelen legke-

gyelmesebb leíratunk közhírré tétele után üléseit azonnal berekeszteni köteles." 
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őrnagy, Almásy Zsigmond őrnagy, Palik-Ucsevny százados, mindhárman a császár-
huszároktól. "— írta Görgey István.40 

Maga Kossuth is félelemmel nézett a következő napok elé. Görgeynek írta a kö-
vetkező sorokat: „... nem csudálkoznám, ha X vagy Y vezérünkről pár nap alatt azt 
hallanók, hogy kikiáltotta Ferenc József császárságának Magyarországon elismeré-
sét...'*1 

Egy december 21-én kelt leveléből már arról éltesülünk, hogy „... Görgey tábornok 
úr a Sándor ezredtől 25 hiteszegett Schivartzgelb tisztet utasított el, mert seregének jó 
szellemét látta veszélyeztetve általuk. '42 

Útban Buda felé is sokan lemaradoztak, még többen a fővárosban és környékén. 
Maga Görgey figyelmeztette Kossuthot a veszélyre, aki a következő levelet írta a 
rendőrminisztériumnak: „Botránykozással értesültem arrul, hogy táborainkból kü-
lönböző rangú katonai egyének szállingóznak az iker fővárosban, minden küldetés 
vagy hivatalos megbízás nélkül, kik aztán idejűket holmi hazug, s a lakosság kedé 
lyére nyugtalanítókig ható hírek terjesztésével töltik. '4 3 Másnap pedig utasítást adott 
Répássy tábornoknak a csatangoló katonák összegyűjtésére.44 

A január 2-ai haditanács után ismét tisztek sokasága köszönt le vagy szökött el a 
seregtől. így például gróf Lázár tábornok (Móga veje), báró Wiedersperg hadosz-
tályparancsnok, Karger ezredes, Almásy gróf, Zichy Lipót és Zichy Pál grófok, 
Zellenhofer, Békefy, Kőrösy, Gosztonyi, Bárczay és még sokan mások, így a Vilmos 
huszárezred tisztikara - négy kivételével.45 (Minderről később Kossuth így emléke-
zett meg egy országgyűlési beszédében: „Történtek lemondások a tábornál egyes 
tisztek részéről, történtek egyes átmenetelek is, mi ily körülmények között a históriá-
ban meg szokott történni. 

E lemondásoknak, illetve szökéseknek a föntebb említetteken kívül oka lehetett 
még az is, hogy éppen akkor kellett azt látnia a hadtestnek, hogy az országgyűlés 
békekövetséget meneszt Windischgrätzhez, amikor a hadsereg azt a parancsot kapta, 
hogy védje a fővárost! S akik a békekövetséget küldték s egyszersmind az ütközetre a 
parancsot kiadták - az országgyűlés és az OHB - már Debrecenben voltak. Csány 
meglehetősen elkeseredett hangú levélben számolt be erről Kossuthnak: „... Az a 
Windischgrätzhez küldés ... rosszabb hatású egy csatavesztésnél. Az maga jobban 

felbátorítja az ellenséget egy győzelemnél... '47 (Egyébként az országgyűlési küldött-
ség mellé fedezetül adott katonák közül csak négyen tértek vissza csapatukhoz. A 
többiek - Ghyczy hadnagy vezetésével - Windischgrätz táborában maradtak.48 

A hadsereg tehát kezdte elveszíteni a bizalmát a kormány és a hadvezetés iránt. A 
kormány iránt: mert megcsalatva érezte magát. A seregvezér iránt: mert ezidáig nem 
tudta elejét venni a demoralizálódásnak. Ez a hadsereg ugyanis (legalábbis többségé-
ben) nem volt forradalmi érzületű: „... akár az osztrák császári hadügyminiszter 
egyenes parancsából... vezényeltettek a magy. kir. minisztérium parancsai alá; akár 
önként, de a szolgálati út szigorú megjárásával helyeztették magokat át a hazai 

40Görgey István i.m. I. 77. old. 
41Kossuth december 17-ei levele Görgeyhez KÖM-XIII. 278. old. 
42Kossuth a hadügyminisztériumhoz december 21-én. KÖM-XIII. 922. old. 
^Kossuth a rendőrminisztériumnak december 30-án. KÖM-XIII. 922. old. 
44Kossuth Répássy tábornoknak a csatangoló katonák összegyűjtéséről december 31-én. 

KÖM-XIII. 937. old. 
45Görgey István i.m. I. 108-110. old. 
^Kossuth január 9-ei országgyűlési beszéde. KÖM-XTV. 64. old. 
47Csány január 1-ei levele Kossuthhoz. KÖM-XTV. 17. old. 
48Windischgrätz vonatkozó (január 3-ai) levelét közli Gelich Richárd: Magyarország füg-

getlenségi harcza 1848/49-ben. Bp. 1882-1889. II./167-168. old. 
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ezredbe, vagy új honvédzászlóaljba; akár a szolgálati út és szabály sérelmével ön-
szántukból úgy szakadoztak haza egyenkint vagy csapatostul a magyar kir. minisz-
térium hazakérő felhívására; akár végre polgári állapotból álltak be honvédnek: ők 
mindnyájan a koronás király által szentesített magyar alkotmányra voltak föles-
ketve. Minden térítvény, melyet később Kossuth kormánya a régi katonatisztekkel 
még különösen is aláíratott, ezen törvényes alkotmány hűsügére kötelezte őket.'*9 

(Nagyszerűen példázza e rejtélyes szövevénybe való belegabalyodást Pöltenberg 
Ernő sorsa.50) 

A nyilatkozat 

Kossuth még december 5-én írta Csánynak, mellékelve a trónváltozással kapcsola-
tos kormányálláspontot, hogy „... ha ily nemű declarationak rögtöni szükségét látod, 
a mi határozatunkat nem is várva, eszközölj ki Görgeyvel egyetértőleg a hadsereg ne-
vében egy ily értelmű nyilatkozatot, mely a fentebbi projectumból csak annyiban kü-
lönbözzék, hogy az armada nem beszélvén, az nem deciarai, hanem nyilatkozik.'*1 

És amikor január 5-én Vácott Szegedy dandárparancsnok a hadtest tisztikarának 
nevében fölkérte, hogy nyilatkozzon az elmúlt napok eseményeiről és a hadsereg 
jövőjéről, Görgey - részben hogy megakadályozza a hadsereg fölbomlását, részben 
politikai megfontolásból - kiadta a feldunai hadtestnek „váci kiáltvány"52 néven 
ismert nyilatkozatát. 

A nyilatkozat így hangzott: 

A magyar királyi feldunai hadtesthez! 
A túlnyomó erejű ellenség által a Feldunai hadtest felett kivívott előnyök, nevezete-

sen pedig a legújabb események, úgy látszik természetes lehangoló befolyásuk által 
sokakban közülünk még azon nemes önérzetet is megrendítették, mely mindnyájun-
kat ezen legigazságosabb küzdelemben egyesített. 

Ezen megrendült önérzetet újra megszilárdítani s ezáltal a némileg megfogyatko-
zott bátorságot megint feléleszteni ilyenkora vezetőnek legelső kötelessége. 

E kötelességet teljesítem, midőn a Feldunai hadtestnek mindenekelőtt az ellenség 
egyik mellékes hadereje ellen intézendő diversio által kedvezőbb esélyekre kilátást 
nyitok; főleg pedig azáltal remélem az öntudatot a hadtestben helyreállítani, hogy 
mindarról, ami eddig történt, mindarról, minek még ezután történnie kell, ítélete-
met, meggyőződésemet nyíltan és lelkiismeretesen kimondom. 

Én azért vállaltam el a nekem felajánlott vezérséget, mert Magyarország ügyét 
igazságos ügynek tartom. 

És én megfogom állani a helyemet, ameddig az reám bízva marad; meg fogom 
állani, habár legjobbjaink is eltántorodnának és megvonnák segédkarjaikat az igaz-
ságos ügytől. 

Ezen önérzet ad nekem erőt, az 1848. évi november 1-je ótai történt dolgok meg-
ítélése közben, saját elkövetett hibáimat is őszintén bevallani, remélvén ezáltal a 

49Görgey István i.m. 117-118. old. 
50Pöltenberg Ernő levele apjához (1849. október 5.): .Hogy kerültem ebbe a sze-

rencsétlenségbe érzéseim ellenére, nézeteim ellenére, az uralkodó és a haza iránti min-
den szeretetem ellenére, legjobb apám, maga is tudja s mindenki, aki ismer engem!" Az 
aradi vértanúk lm. 1 19., 227-228. old. 

5 1 Kossuth Csánynak 1848, december 5-<5n KÖM-XIII. 651. old. 
52Görgey Artúr sohasem használta a .kiáltvány" (proclamatio) kifejezést, és Tragor Ig-

nácnak tett szóbeli nyilatkozatában is határozottan tiltakozik az ilyenféle elnevezés el-
len. (Tragor i.m. 76. old.) Görgey a napiparancs elnevezést használja, és így értelmezi a 
nyilatkozatot Supka Géza is. Supka Géza: 1848-1849. Bp. 1979. 
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legbiztosabb garantiát adhatni hadtestemnek, hogy jövőre czélszerűbben fogok 
intézkedni. 

Hibáztam, midőn megszűntem a Honvédelmi Bizottmányt czáfolhatatlan okokkal 
avégett ostromolni, hogy hagyjon fel a határvédés és határzár szerencsétlen eszméjé-
vel; mert mindazon többi baleset, melyek a hadtestet önhibáján kívül érték, egyedül 
onnan eredtek, hogy az előőrsi szolgálat örökös zaklatásai miatt a hadseregnek 
mind szervezése, mind szaporítása és megszilárdulása megannyi jámbor óhajtás 
maradt. 

Hibáztam, hogy a bicskei főhadiszállásban a Honvédelmi Bizottmánytól kapott 
azon szigorú parancsnak, miszerint ezen hadtest a Buda előtti első védvonalba 
húzódjék vissza, engedelmeskedtem;mert ezen kevéssé indokolt visszavonulás által 
oly kétes színbe állíttatott a hadtest, mintha igaz ügyünk sorsa fölött döntő komoly 
összeütközés elől kitérne. De én mindezen parancsolatokat azon testülettől kaptam, 
melyet az ország által választott és V. Ferdinánd királyunktól megerősített magyar 
felelős hadügyminiszter Mészáros tábornok maga is a legfelsőbb kormányhatalom-
nak elismert és nyilván még folyvást elismer, miután ő maga is ennek parancsára és 
megbízásából vállalta el a tiszai hadtestnek parancsnokságát a velünk szemben álló 
gróf Schlick osztrák tábornok ellen s ezt ugyanezen kormány alatt vezeti. S én ezt 
mindaddig azon nyugodt öntudattal tehettem, hogy nem követek el véle sem magam 
törvénytelen tettet, sem pedig a vezetésemre bízott magyar királyi hadtestet hasonló 
cselekedetre nem csábítom - valamíg a Honvédelmi Bizottmány maga magát nem 
desavuálta. 

De miután 1849január l-jén - mikor a Feldunai hadtest a budai első védvonal-
ba hátrálás parancsa daczára még Hamzsabég, Tárnok, Sóskút, Bia stb. vonalán 
harczra készen állott — a Honvédelmi Bizottmány ahelyett, hogy a veszély közelébeni 
hősies kitartás által a loyalitásába mindig helyezett bizalmunkat igazolná, megfo-
gadhatatlan sietséggel itthagyta a fővárosokat, és bennünket ezáltal, de még inkább 
a tudtunk és beleegyezésünk nélkül az ellenséges hadak fővezéréhez küldött követség 
által bizonytalan és felettébb aggasztó, sőt mi több, kétszínű helyzetbe hozott: akkor 
sokakban közülünk föl kellett támadnia a gyanúnak, hátha mi azon magaslatról, 
mely minket mint Magyarország alkotmányos szabadsága védőit megillet, azon 
mélységbe lealáztattunk, ahol rendesen az önző magánérdekek előmozdításának 
készséges eszközeit szokás fölkeresni! 

Ezért - anélkül, hogy a Honvédelmi Bizottmány loyalitását tagadnám, jóllehet 
rögtönös eltűnése a fővárosból megrendítette iránta való bizalmunkat: kötelességem-
nek tartom a hadtestet a legnyomorultabb sorstól, a teljes belső felbomlástól való 
megóvása végett felszólítani, hogy a következő nyilatkozatot, melynek a mi becsületes 
állásunkat bemocskoló mindennemű ráfogások elleni tiltakozás a czélja — érett 
megfontolás után vagy tegye magáévá, vagy pedig azzal netalán ellenkező nézetét 
nyíltan fejezze ki. 

Görgei s.k. 

A magyar királyi feldunai hadtest nyilatkozata: 

„Vác, 1849. évi január 5. 
A Feldunai magyar királyi hadtest, melynek magva és értelmisége egykor az 

egyesített ausztriai hadsereg állományához tartozott, mielőtt a magyar királyi had-
ügyminisztérium szentesítése által a magyar ezredek kizárólag ez alá rendeltettek -
engedelmeskedvén Magyarország alkotmányos királya akaratának - megesküdött 
Magyarország alkotmányára és legelőször is a főherczeg nádor főparancsnoksága 
alatt lett a fellasics alatti cs. kir. seregekkel ellenségesen szembeállítva, s azóta, a 
legszomorítóbb politikai zavarok daczára esküjéhez híven, mindenkor csak a ma-

13 



gyar királyi hadügyminiszter, vagy az ezáltal törvényesnek elismert Honvédelmi 
Bizottmány parancsainak engedelmeskedett. 

Ezen elvitázhatatlan tényre támaszkodva tehát, a Feldunai hadtest a leghatáro-
zottabban tiltakozik minden afféle ráfogás ellen, mintha valaha bármelyik magyar-
honi pártnak magánérdekeit szolgálta volna; - s az ilyesféle híreket mind alávaló 
rágalmaknak nyilvánítja. De éppen ezen elvitathatatlan tény: a rendíthetetlen 
hűség, mellyel a Feldunai hadtest a magyar alkotmány fönnmaradása végetti küzde-
lemben magát a Honvédelmi Bizottmány minden rendeleteinek, kimondhatatlan 
nélkülözések és csalódások daczára, készségesen alávetette, feljogosította a hadtestet 
azon méltányos várakozásra, hogy a Honvédelmi Bizottmány legalább egyet lelkiis-
meretesen kerülni fog: azt, hogy a hadtestet bármi kétszínű helyzetbe hozza. 

Miután a Feldunai hadtest a Honvédelmi Bizottmány rendelése szerint másfél hó-
napig ritka önmegtagadással a legfárasztóbb előőrsi szolgálat által az ország határ-
szélét védelmezte; miután a Mosony melletti ütközetben a sokkal nagyobb számú 
ellenséget győztesen visszanyomta; miután abban a szerencsétlen győri positioban 
mindaddig vitézül helyt állott, mígnem a jobb szárnyon már körül volt kerítve az 
ellenséges túlerőtől és a fővárosok biztosítására szükséges visszavonulását már csak 
az ellenség bekerítő csapatjával vívott kemény ütközet által tette lehetővé; miután 
anélkül, hogy a dunántúli kerület földnépében azzal a sokat emlegetett rokonszenv-
vel találkozott volna, s anélkül, hogy a Honvédelmi Bizottmány részéről akárcsak a 
legkisebb előkészületek is történtek volna az ellenséges túlerő előnyomulásának a 
tatai, bánhidai, neszmélyi, csákvári, zámolyi, ondódi és sárkányi közlekedési vona-
lok fő és mellék utain való megakadályozása végett, - mindez említett helységeknek 
részint előtte, részint mögötte mindaddig csatakészen helyt állott, mígnem az ellenség 
jobb szárnyának Móron át történt győzelmes előnyomulása részünkről a 
Martonvásáron átali offensivát vonta maga után, melyből azonban csakhamar a 
Honvédelmi Bizottmány egyenes parancsára a Buda előtti defensivába kellett 
átalmenni: akkor ezen sokat sanyargatott hadtestnek már csupán egyetlen vigasztaló 
kilátása maradt: Magyarország fővárosa tövében és utczáiban vívni meg az eldöntő 
ütközetet. 

A Honvédelmi Bizottmány rendeleteinek azelőtti határozott hangja, valamint a 
néphez intézett proclamatioi azon várakozásra jogosítottak, hogy a Honvédelmi 
Bizottmány a rég óhajtva várt és most végre elérkezett döntő pillanatban mindenkit 
föllelkesítő erélyt fog kifejteni. 

S íme mindazok helyett, miknek meg kellett és meg lehetett volna történni, 1849-
évi január l-jén a budafoki főhadiszállásba érkezett: 

1. a tudósítás, hogy a Honvédelmi Bizottmány idehagyta a fővárosokat; 
2. Annak elrendelése, hogy a Buda előtti úgynevezett „első vonalon" Tétény, Bia 

stb. vonalán, eldöntő csatát kell ugyan vívni, anélkül azonban, hogy a hadtest 
feláldoztassék vagy hogy a fővárosok ágyúztatásnak tétessenek ki, azaz: daczára az 
egyetlen biztos átkelőnek, és daczára az üldöző ellenségnek, meg kell menteni a 
hadtestet a Duna bal partjára; 

3. utasítás egy küldöttségnek az ellenséges hadsereg fővezéréhez való áteresztésre. 
Ezen három tény közül mindegyik magára elegendő lett volna a hadtest bizalmát 

a Honvédelmi Bizottmány férfiai irányában megingatni; de együttvéve ezek azt az 
aggályt is keltették, mintha ezen hadtest eddig csak - a legszelídebb kifejezéssel élve -
használható (de gyakorlatlan kézben veszedelmes) eszköznek tekintetett volna. 

Hogy tehát azon politikai küzdelmek közepett, melyeknek kivált a legközelebb jö-
vőben szegény hazánk martalékul talál esni, ezen Feldunai hadtest a maga állás-
pontját szigorúan törvényes alapon szilárdul fönntarthassa: ezennel nyilvánosan 
kijelenti a következőket: 
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1. A Feldunai hadtest hű marad esküjéhez, miszerint Magyarországnak V. Ferdi-
nánd király által szentesített alkotmánya fönntartásáért minden külső ellenséggel 
határozottan szembe száll. 

2. Hasonló határozottsággal fog a Feldunai hadtest mindazok ellenében fellépni, 
kik az országon belül netalán idétlen republikánus izgatásokkal az alkotmányos 
királyságot felforgatni megkísértenék. 

3• Az alkotmányos monarchia fogalmából, melyért a Feldunai hadtest utolsó em-
berig harczolni el van szánva, önként folyik, hogy neki egyedül azon parancsokat 
szabad és szándéka követni, melyek a felelős magyar királyi hadügyminisztertől, 
vagy ennek maga által kinevezett helyettesétől (jelenleg Vetter tábornok) törvényes 
formában érkezendnek hozzá. 

4. Minthogy a Feldunai hadtest szem előtt tartván Magyarország alkotmányára 
letett esküjét és szem előtt tartván önnön becsületét, teljes öntudatával van annak, 
mire köteles és mit akar annálfogva végezetül kinyilatkoztatja, hogy az ellenséggel 
folytatott, bármely egyezkedésnek az eredményét csak az esetben fogja elismerni, ha 
az egyrészt Magyarországnak alkotmányformáját, melyre a hadtest megesküdött, 
másrészt magának a hadtestnek katonai becsületét biztosítja. 

Görgey s. k. tábornok"53 

A nyilatkozat voltaképpen „...nem a törvénytől eltérő államrendet, hanem a 
fennálló alkotmányhoz hű ragaszkodástproclamálta... 

Formailag két részből állt. 
Az első rész Görgey szózata, felhívása a hadsereghez. Ebben egyrészt magyarázza 

saját eddigi tevékenységét, másrészt (hol igaz, hol igaztalan vádakkal) támadja az 
OHB intézkedéseit. Megfogalmazza a kiáltvány céljait is: a hadsereg jogállásának 
tisztázása, becsületének megóvása — s ezáltal megóvása a feloszlástól. 

A második rész, a tulajdonképpeni nyilatkozat (formálisan a sereg válasza), amely-
ben a hadtest - bizalmát vesztvén az OHB-ban - , fölsorolja panaszait, s négy pontba 
foglalva előadja kívánságait. 

Először is leszögezi, hogy a feldunai hadtest - esküjéhez híven — az országgyűlés 
által törvényesnek elismert király (V. Ferdinánd) által szentesített alkotmányéit min-
den külső ellenséggel szemben harcolni fog. 

A kiáltvány eme pontja tulajdonképpen megegyezett a kormány hivatalos állásfog-
lalásával. Bizonyítják ezt a korábbi nyilatkozatok, országgyűlési határozatok, valamint 
az a tény, hogy az országgyűlés által Windischgrätzhez küldött békekövetség is az 
1848-as törvények elismerését kérte.55 Az V. Ferdinánd nevére való hivatkozás azon-
ban nyilvánvalóan csupán a törvényesség látszatának fenntartását, a hadsereg tiszti-
karának megnyugtatását szolgálta, s azt kívánta bizonygatni, hogy a törvényesség 
útjáról a bécsi kamarilla tért le. 

» A váci nyilatkozatnak eredeti példánya nem maradt fenn. Az itt közölt szöveg Görgey 
Artúr idézett művében található. A korszakkal foglalkozó történészek többsége (Gelich, 
Breit, Horváth, Steier, Pusztaszeri) által közreadott szöveg Görgey Artúr: Mein Leben 
und Wirken in Ungarn c. 1852-ben Lipcsében kiadott könyvében közölt nyilatkozat 
magyar nyelvű fordítása. Német nyelven teszi közzé a nyilatkozatot Pap Dénes (i.m. 
296-303. old.). Tragor Ignác kutatásai alapján valószínűsíthető, hogy Görgey a nyilatko-
zatot eredetileg is csak német nyelven sokszorosította (i.m. 76. old.). 

^Görgey István i.m. 1135. old. 
55Kossuth még december 7-én a következőket írta Csánynak a Béccsel való megegyezés 

feltételeiről: .De ha azt ki tudnád vinni, hogy Kremsiiben szó emelkedjék a békés ki-
egyenlítésre, az igen jó volna. Az alap ez lehetne: Magyarország egy fejedelem alatt álló, 
de Ausztriába soha bele nem olvasztható önálló külön ország." KÖM-XIII. 663. old. 
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A 2. pontban a feldunai hadtest kijelenti, hogy az alkotmányt nemcsak a külső tá-
madások ellenében védi meg, hanem kötelességének érzi, hogy minden az 
„alkotmányos rendet felforgatni" szándékozó köztársasági próbálkozással szemben is 
erélyesen föllépjen. Ennek a pontnak az alkotmány megőrzésére esküt tett tisztikar 
megnyugtatásán kívül volt némi fenyegető éle is, amely nyilvánvalóan a Madarász 
körül csoportosuló radikális baloldal (az ún. flamingók) ellen irányult.56 

Miután ugyanis az uralkodó október 3-án feloszlatta az országgyűlést, a fővárosi 
lapokban egyre többször lehetett olvasni republikánus eszmékért lelkesedő írásokat. 
„Október 11-én Ábrányi Emil már azt írta, hogy a nép elhagyja a királyt. A lapok a 
királyság ármányáról írtak: a királyi koronák fakulni kezdenek a népek átkainak 
penésze alatt. Míg október végén már nyíltan hirdették a respublikát. Zerffy röpirata 
november 11-én Kossuthra hivatkozva, a dinasztia letételét követelte s hogy ki kell 
mondani a harc célját, s a függetlenséget. Sorozatos Habsburg-ellenes cikkek után a 
Márczius Tizenötödike november 16-án hozta elő a detronizációt. Maga a Honvé-
delmi Bizottmány nem fejezte ki álláspontját, de kitűnik, hogy a várt győzelem a 
kérdést könnyen király-ellenes irányban oldotta volna meg. '57 

Görgey — s a jobbára alkotmányhű liberális középnemesekből álló tisztikar — úgy 
vélhette, hogy a tragikusnak tűnő katonai helyzet, a főváros feladása, az országgyűlés 
és a kormány Debrecenbe költözése, valamint Windischgrätz kemény hangú nyilat-
kozatai olyan hatással lehetnek a képviselőház mérsékeltebb illetve konzervatív 
tagjaira, hogy azok nem fogják követni a hozott határozatot, azaz nem fogják követni 
az országgyűlést Debrecenbe - ahogy az ténylegesen be is következett, hiszen január 
9-én a 415 képviselő közül csupán 145 jelent meg58 - , s így az országgyűlésen a 
radikálisok esetleg a kívánatosnál nagyobb befolyásra tesznek szert. Egy ilyenféle 
radikalizálódást azonban a tisztikar már nem nézett volna jószemmel, s meit Görgey 
maga is úgy vélte, hogy az OHB adott esetben könnyen Madarászék befolyása alá 
kerülhet, s mert a radikálisok a Zichy-ügy59 óta Görgey nevét is a zászlójukra írták, s 
ezzel Görgeyt olyan színben tüntették fel a közvélemény előtt, mintha neki valami-
féle kapcsolata volna ezzel a csoporttal - ezért tartotta szükségesnek kijelenteni, hogy 
hadserege a Windischgratz-féle kiáltványokban ellene felhozott váddal ellentétben 
nem valamiféle politikai pártnak a fegyvere - ellenkezőleg: eddig is a nemzetet 
képviselő országgyűlés (és annak törvényes kifolyása: a Honvédelmi Bizottmány) 
rendeleteinek engedelmeskedett, s a továbbiakban is elhatárolja magát mindenféle 
politikai párttól, amely nem az 1848-as alkotmányért száll síkra. Mi több: a köztársa-
sági nézeteket vallókkal szemben erélyes fellépésre kötelezi magát. 

Ugyanakkor formálisan megtagadja az engedelmességet az OHB-nak (3. pont), 
amelyben immár nem az alkotmányos monarchia védelmezőjét látja, s kijelenti, hogy 
(a január 2-ai haditanács határozatainak megfelelően) ezentúl csakis a hadügyminisz-
tertől érkező parancsokat fogja követni. Meglehetősen logikátlan ez az érvelés. 
Egyrészt mert Mészáros már nem tekinthető a király által kinevezett hadügyminisz-
ternek, hiszen október 3-a után — bár a hadügyminisztérium még tovább működött, s 
még két héttel később is Mészáros ellenjegyzésével nevezték ki például Weiler Antalt 
az 52. gyalogezred ezredesévé60 - de lényegében V. Ferdinánd feloszlatta az ország-

56A Madarász-testvérek szerepéről lásd Takács Ferenc: Két flamingó c könyvét Bp. 1980. 
57Kosáry: A Görgey kérdés i.m. 25-26. old. 
58Az adatokat közli Deák István i.m. 223. old. (Később azonban a Debrecenben megjele-

nő képviselők száma 300-ra emelkedett.) 
59Görgey - a Csepel-sziget teljhatalmú parancsnokaként - 1848. szeptemberében hadbí-

róság elé állította, majd kivégeztette Zichy Ödön grófot, Fejér megye királyi adminiszt-
rátorát. 

6oA magyar nemzet története (Szerk.: Szilágyi Sándor Bp. 1900. X148. old. 



gyűlést (mint láttuk: törvényellenesen); a Batthyány-kormány, mint felelős miniszté-
rium tovább nem működdött - így felelős miniszter sem létezett. (Az erre való hivat-
kozás valóban csak a kétkedők befolyásolására szolgált.61) Másrészt Mészáros e 
pillanatban az OHB által a hadügyek irányításával megbízott személy volt, s mint 
ilyen, maga is az OHB tagja, és nyilvánvaló, hogy intézkedései az OHB egyetértésével 
fognak találkozni. 

A nyilatkozat 4. pontjában utalás történik arra az esetre, ha a (hadsereg számára 
nem eléggé tisztázott szándékkal) Windischgrätzhez indított országgyűlési küldöttség 
esetleg kompromisszumot ajánlva — az alkotmány bizonyos pontjainak feladása árán 
- kötne békét. 

A hadtest erre vonatkozóan kijelenti, hogy csak olyan békét hajlandó elfogadni, 
amely Magyarország alkotmányát és a sereg becsületét garantálja. Az alkotmányt tehát 
nem hagyja alku tárgyává tenni! Világos állásfoglalás ez az áprilisi törvények mellett. 

Ám ebbe természetesen beleértendő az is, hogy amennyiben a hadsereg eléri cél-
ját, azaz biztosítva látja az alkotmányosság megtartását - a harcot befejezettnek 
tekinti. Ám így értelmezve sem igen olvasható ki a nyilatkozatból megadási szándék, 
egyezkedési hajlandóság62, hisz Görgey aligha remélhette volna, hogy Windisch-
grätz, aki korábban kijelentette: lázadókkal nem tárgyal, s aki az országgyűlés hivata-
los küldöttségét azzal utasította el, hogy csakis feltétel nélküli megadásról lehet szó, 
most egyszeriben hajlandó volna garantálni az alkotmányt. Görgey tisztában volt 
azzal, hogy csakis jelentékeny katonai sikerekkel lehet a bécsi udvart tárgya-
lóasztalhoz kényszeríteni. Ebből következően Görgey „...úgy gondolta, hogy a had-
sereg az új szakaszába érkezett küzdelemnek fontosabb tényezője, mint az ország-
gyűlés, melynek ki tudja, hány tagja érkezik meg valóban Debrecenbe, vagy a Hon-
védelmi Bizottmány... '63, amelynek Debrecenben, az ottani lakosság körében nyil-
ván sokkal kevesebb támogatója lesz, mint a forradalmi Pesten. 

A békét csak a hadsereg kényszerítheti ki, s ezért azt megkötni is csak a hadsereg 
egyetértésével, közreműködésével szabad — vélte Görgey. De mert a tisztek 
„...kijelentették, hogy a bizonytalanságba, a forradalomba nem mennek s a mene-
kült kormányban nem látják az alkotmányosság garanciáját... ezért a nyilatko-
zatban a hadsereget függetlenítette az OHB-tól, s ezáltal önálló politikai tényezőként 
deklarálta. így vált a nyilatkozat egyben politikai programmá is.65 E minőségében 
meglehetős hasonlóságot mutatott a békepárt elképzeléseihez. Attól csupán annyi-
ban különbözött, hogy míg a békepárt az 1848. évi alkotmányt olyan tárgyalási 
alapnak tekintette, amelyből szükség esetén engedményeket lehetett tenni, Görgey 
ragaszkodott az alkotmány feltétlen megtartásához. (Ezt hamarosan Windisch-
grätznek is tapasztalnia kellett, hiszen amikor megbízottja január 28-án Rózsahegyen 
kapitulációs felszólítással fölkereste Görgeyt, ő válaszként a váci nyilatkozat egy 

6lGörgey István a következőket írja ezzel kapcsolatban (i.m. I 134. old.) ....bátyám... 
kénytelen volt azt a jó öreg Mészárost... czopfjánál fogva... előtérbe húzni, mint azon 
egyént, és azon hivatalt, mely a régi ezredeknek csász. kir. osztrák katonákból magyar 
királyi hadakká történi átváltozkodása formális törvényességének legelső garantiája 
volt; és mely egyénileg kétségbe vonhatatlan loyalitásánál, katonai becsületességénél 
fogva most utolsó - bár előreláthatólag igen gyarló - garantiául kínálkozott." 

62 Varga János: A Görgey-kérdéshez c. tanulmányában egyértelműen kijelenti: .Görgey 
célja az volt, hogy az osztrákok tudomására hozza egyezkedési hajlamát..." Valóság 
I960. 3. 102. old. 

eiHerczeg Géza. Görgey. Történelmi Szemle 1981. 3. 415. old. 
MKosáry i.m. 28. old. 
65Hanák Péter — Varga János: Beszélgetés a Görgey-kérdésről Kritika 1974. 6. 16. old. 
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példányát adta át - jelezve ezzel, hogy a hadsereg fegyverletételéről csak az alkotmá-
nyosság garantálása esetén lehet szó. 6 

A nyilatkozat következménye 

A nyilatkozat hatása hamarosan érzékelhetővé vált: Kossuth árulással vádolta Gör-
geyt, s a radikálisok is kezdték másképp megítélni az egykori példaképet - hovato-
vább ellenségüket látták Görgeyben. Lassacskán a békepárt figyelme is Görgeyre 
irányult (bár a puhatolózó tárgyalásoknál tovább nemigen jutottak), s az északi hadjá-
rat során mások is kinyilvánították Görgeyvel való egyetértésüket - így például 
Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos is kifejezésre juttatta a váci nyilatkozathoz 
való csatlakozását.6' 

A politizáló hadsereg (Görgey) és az OHB (Kossuth) között a bizalom sohasem állt 
helyre. „Itt vette kezdetét ama, később annyi bajt okozott veszedelmes irány, mely 
szerint a hadseregben azon hiedelem fészkelte be magát, hogy annálfogva, mivel az 
alkotmány megőrzéséért küzd, fel is van jogosítva magának politikai szerepet igé-
nyelni, sőt a kormány lépteit, intézkedéseit bírálgatni, s a maga engedelmességét 
attól feltételezni, amint a kormány eljárását helyesnek vagy helytelennek látja; és mi 
még ennél is több, fel van jogosítva igényelni, hogy a legfőbb hatalom a kormány és 
a sereg közt legyen felosztva, s a kormány az ellenséggel csak úgy kezdhessen alkut, 
ha abban a sereg is megegyez. '68 

Bár a kiáltvány valóban a magyar szabadságharc jogállását tükrözte, s a követelé-
sek azonosak voltak Kossuth és az OHB korábbi nyilatkozataival, a Windischgrätzhez 
küldött követség tárgyalási alapjával, vagy Nyáry Pál Közlönybeli cikkének tartalmá-
val69 - a fő gondot nem az okozta, hanem az, hogy a hadsereg most a kormánnyal 
szemben önmagát politikai tényezőnek deklarálta. Bár e kormány létének törvényes-
sége megkérdőjelezhető: az országnak akkor valójában nem volt felelős kormánya. 
Az OHB tagjai nem akarták magukat minisztereknek tekinteni - a november 26-án 
megszavazott miniszteri fizetést sem fogadták el - a miniszteri tárcákat sem osztották 
szét egymás között: a bizottmány tagjai (mint kollegiális testület) együtt érezték 
magukat felelősnek. 

A feldunai hadtest mellett ekkor nem volt kormánybiztos, aki a kormány és az or-
szággyűlés álláspontját „hatalommal" képviselte volna. (Csány lemondott, visszatért 
Debrecenbe, s az új kormánybiztosokat majd csak január 13-án nevezik ki.70) így a 
polgári hatalmat Görgey seregében valójában senki sem képviselte. 

Görgey élt a lehetőséggel, s e meglehetősen kényes politikai és hadászati helyzet-
ben (olyankor, amikor az országban szinte az egyetlen ütőképes erőt a feldunai 
hadtest képezte), nyilvánosságra hozta álláspontját. 

Görgey tehát - hogy megőrizze a hadsereget a további harcokhoz („Amíg seregünk 
van, hazánk is van!" - mondta Kossuth), s meit meggyőződése volt, hogy a további 
radikalizálódás (az eseüeges detronizáció, a köztársaság kikiáltása) sokakat eltántorítana a 
harc folytatásától - ahogy az majd 1849. áprilisában be is következik - , s a nemzetközi 
közvéleményt is erősen befolyásolná - nyíltan megfenyegeti Madarászékat, illetve a 
Madarászék körül gyülekező republikánus eszméket hirdető radikálisokat. 

^Herczeg i.m. 4l6. old. 
67Steier Lajos: Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvéd ezredes visszaemlé-

kezései az 1848/49-i szabadságharcról és a tót mozgalomról 1924., 107-108. old. 
68Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története 1848- és 49-ben. Genf 

1864., II. 211. old. 
69Görgey István i.m. I 141-143. old. 
70Luzsénszky és Ragályi kinevezése KÖM-XIV. 121. old. 
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Célja az lehetett, hogy hadseregét az alkotmányosság hívének megtartva elhatárolja 
magát minden olyan nézettől, amely ezzel szemben áll, illetve a hasonló nézeteket 
valló békepárt számára felkínálja a hadsereg támogatását. 

Ez a politikai program azonban ugyanúgy nélkülözte a realitást, ahogyan hiába-
való volt a békepárt engedményekre hajló javaslata is — az ausztriai-ház ugyanis 
ebben az időben az alkotmányosság semmilyen formájáról nem akart hallani, és 
csakis a feltétel nélküli megadásról volt hajlandó tárgyalni. 

Görgey hadászati sikerekkel próbálta meg tárgyalóasztalhoz kényszeríteni az oszt-
rákokat, de sem a felvidéki, sem az úgynevezett tavaszi hadjárat nem hozta meg a 
remélt kompromisszumos megoldást. 

Oláh András 

Tragor Ignác, 
a váci 
múzeumalapító 

Vác a XDC század végén a megye legiparosodottabb települése, fontos egyházi 
központja volt. A századfordulón a közel 17 ezres lakosság 39 %-a ipari és kereske-
delmi tevékenységet folytatott. A századvégre jellemző közéleti aktivitás, a polgári 
kezdeményezések szerepe városunkban is jelentős hatással volt a helyi intézmények 
működésére. Egy városi múzeum igénye már az 1880-as években felmerült, e köz-
gyűjtemény létrehozása céljából rendezett 1891-ben kiállítást a még nem szorosan 
egyleti keretek között működő Váci múzeumi és régészeti bizottság. A múzeum ügyét 
igazán nagy lendülettel az 1895-ben szerveződő Múzeum Egyesület karolta fel. Ennek 
életrehívásában és munkájában el nem évülő érdemeket szerzett Tragor Ignác, a 
centenáriumához közeledő váci múzeum névadója. 

Tragor Ignác egy jelentős váci kereskedő-bankár családban született 1869. június 4-
én. Édesapja feleségül vette bátyja özvegyét, Meiszner Herminát - öt gyermekkel - , 
az új házasságban az apa nevét viselő Ignác volt a legidősebb utód. Összesen kilen-
cen nevelkedtek, hat fiú és három lány. A gyermek Ignác Vácon végezte az elemi 
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