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Annak idején, amikor kitüntetett a város, megfogadtam, 
hogy kényelmes öregség helyett vállalom a további munkát. 
Visszanézek a múltba, de az anyagért, amit fel tudok még 
dolgozni belőle. Mások nélkül ezt sem tehetném, ezért most is 
köszönetet mondok mindazoknak, akik ezen újabb állomás 
elérésében segítettek. A soproni levéltárosoknak, 
könyvtárosoknak, helytörténészeknek, elsősorban Hegedűs 
Elemér ny. határőr századosnak és első olvasóimnak. A 
Hadtörténelmi Levéltárnak, a Magyar Országos Levéltár 
óbudai részlegének, a Francia Intézetnek, az Olasz Intézetnek, 
a bécsi levéltáraknak és a Bécsben működő magyar 
levéltárosoknak. És legfőképpen az osztrák nemzeti 
könyvtárnak, úgy is mint a bécsi sajtó digitalizálójának, 
egyszóval az Internet ezer lehetőségének! 
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BEVEZETÉS 
 

Aki ránéz a címben szereplő kettős évszámra, ezernyi forrásközlés, adat és könyv jut 
eszébe, és joggal fogalmazza meg a kérdést: mit lehet még újat mondani nekünk, magyaroknak 
1848–49 forradalmáról és szabadságharcáról? A többször megfogalmazottakat pedig miért 
kellene megísmételni, még egy pályamunka erejéig is? Igen, de miért nézünk mindig innen 
arrafelé? Nézőpontunk ezúttal ott lesz, ahol az ég alja napnyugtakor vörös. Az eredmény új? 
Nem biztos, de más. Térbeli. 

*  *  * 
Nem igen volt olyan soproni, aki ne került volna kapcsolatba így vagy úgy Béccsel, 

természetes tehát, hogy elődeink érdeklődtek minden iránt, ami ott történt. Ha nem volt (még) 
újság, akkor mások személyes tapasztalatait meghallgatva. Pozsonyból, Bécsből jöttek a hírek 
békés időkben, már miért ne jöttek volna 48 zűrzavaros napjaiban? Az országgyűlés 
eseményeiről éppúgy, mint a császárváros mozgalmairól. Tanúk erre krónikáink. Ám van olyan 
tanú is, akit akkor először csak a Bécsi-dombról pillantottak meg a kíváncsiak, amint katonái 
élén lovagolt a város felé. Emlékirataiban a hatalom oldaláról számol be az odaát történtekről, 
egészen le Itáliáig, amikről a soproni üveges mester a Kaszinó karosszékében ülve az 
újságokból értesült és értesülhetett. Sajnos Petrichevich-Horváth János óbester Sopronról csak 
annyit vetett papírra. amit főnökei számára szükségesnek tartott. Még mindig többet, mint a 
városból elszármazott és fényes katonai pályát befutott Ottinger, Benedek, vagy a győri 
Hrabovszky, nem beszélve a korábbi években ide vezényelt és a társasági életben megbecsült 
Radetzkyről, Auersperg Károly grófról, Wyßről, megannyi katonai vezetőről, akik a 
szabadságharc folyamán szerephez jutottak – a másik oldalon. Róluk (is) szólok a 
következőkben. 

*  *  * 
Az első kötetben található főszöveget két csoportra bontottam, az első főként az óbester 

emlékirataiból szemelget, a második csoport a bécsi újságok anyagára támaszkodik. A 
folyamatos számozással ellátott közlemények között külsőre az a lényeges különbség, hogy a 
fordítások szövege dőlt betűs. Erre már a tartalomjegyzékben felhívom a figyelmet a 
közlemények címe utáni jelzéssel. Túlnyomó többségüket a Wiener Zeitung reggeli (WZtg.) 
vagy esti (A.-B. z. WZtg.) kiadásából fordítottam. Csak néhány cikket válogattam be a nem 
annyira hivatalos hangú Die Presse c. ugyancsak bécsi lapból. (A gömbölyű zárójel eredeti, a 
szögletes az én kiegészítésem; rendszerint kihagyást jelöl a három pont.)  

A P.-H. rövidítés mögött rejtőzik Petrichevich-Horváth János akkori ezredes, emlékirat-
szerző neve. Magyar nyelvű írásáról külön szólok a Kislexikonban, itt pusztán annyit jegyzek 
meg, hogy nem láttam a kézzel rótt példányt, csak az 1941-ben Pécsett kinyomtatottat 
másolhattam le. Tehát bármennyire is igyekeztem betűhív lenni, különösen a központozásban 
és az ékezetekben lehet eltérés. Éppen ezért néha az értelem érdekében feljogosítva éreztem 
magam egy-egy pont, vagy vessző (netán betű) pótlására, vagy odébb helyezésére. Hiszen 
lehet, hogy ezzel a pécsi nyomda sajtóhibáját igazítottam ki. 

Az olvasás megkönnyítése érdekében osztottam három kötetre az anyagot. A 
lábjegyzetek javát a Kislexikonba sűrítettem, hogy ne terheljék túl az oldalakat. Ezért 
célszerűnek látszott a Kislexikonnal kezdeni a különálló második kötetet, hogy a főszöveg 
olvasása közben kéznél legyen. A Kislexikon folytatása a főszöveg eredetije. Így ellenőrizhető 
a fordítás. Közlését még azért is gondoltam szükségesnek, mert ma már kevesen ismerik az 
úgynevezett gót betűs írást. Márpedig a bécsi újságok ezt használták akkoriban.  

Ebben a második kötetben található továbbá mindaz, amitől kerek az egész, vagyis a 
következő kiegészítések: kis hadi értelmező szótár német–magyar és magyar–német 
változatban, a névmutató és az irodalomjegyzék. 
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A harmadik kötetbe került a külön tanulmányozható és tanulmányozni érdemes 
képanyag. Érdekességei az óbester tehetségét bizonyító rajzai. A Saphir szerkesztette Der 
Humoristból válogatott karikatúrákkal a kor bécsi hangulatát igyekeztem megjeleníteni. 

*  *  * 
Johann Karl (Carl) Schuster üvegesmester munka és nemzetőri feladatai után a 

Kaszinóban ülve olvasta az újságokat (esetleg haza is vitte, hogy az érdekesebb cikkeket 
lemásolja, lásd a 20. sorszámú közlésemet), aztán innen-onnan összeszedte anyagát 
feljegyzéseihez, soha meg nem írt krónikája részére. Könyvem, a Szemelvények... most már 
kinyomtatott bizonyítéka annak, hogy nagy események sodrában milyen a világ egy félreeső 
kisváros ablakából. Nyilván ő is tanúja a császári hadsereg bevonulásának. 1848. december 16-
án délben nálunk végetért a szabadságharc. A többit már „csak” el kellett viselni. Például így: 
újságolvasással. 

*  *  * 
Az újságokat lapozva eljutok az események sorának végére. A záró közlemény 

Petrichevich-Horváth Jánostól ered. Az akkor már tábornagy megemlékezik rokonának és jó 
barátjának, báró Jósika Sámuelnek a haláláról és ugyanabban a mondatban gróf Széchenyi 
István tragikus végéről is (229. közl.). Megkérdezem: miért? Miért kellett meghalnia? A 
szabadságharc utolsó, talán legnagyobb vesztesének? Erre én természetesen nem adhatok biztos 
és végleges választ. Mégis úgy gondolom, hogy nem tudta eldönteni: az alattvalói hűség, vagy 
a haza iránti hűség az előbbre való. Jól fogalmazza meg ezt a kibékíthetetlen ellentétet 
naplójában Slachta Etelka: „Tehát ily hírben állasz te, nagy Széchenyink! Ki mindent, amit 
tevél, hazánk javára tevél, de soha a trón ellen tevél!” (Lásd mindjárt az első közleményben.)   

Sok-sok katonatisztnek kellett döntenie, melyik oldalon szolgáljon tovább. Ottinger a 
Batthyány-kormány hadügyminiszterségét hagyta oda, hogy a túloldalra álljon. A Katonai 
Mária Terézia-rend lett a jutalma (219. közl. és Kislexikon). Hrabovszky sokára döntött, ez 
neki várfogságba került (4. közl. és Kislexikon). Az átállások jellemzők voltak minden 
fordulónál. Amint jellemzőnek mondható a császári oldal teljes értetlensége a nemzeti célokkal 
szemben. Megmutatkozik ez a stílusban is. Csak egy példa: 

Schrötter honvéd őrnagy, városparancsnok, Sopron elhagyásakor 53000 forintot vett ki a 
megyei pénztárból, s tett helyébe Kossuth-féle papírpénzt. Ezt a hadijelentés úgy kommentálja, 
hogy az ellenség „főképp rablással és fosztogatással foglalkozik” (89. közl.). Persze egészen 
más az értékelés, ha a pénzt császárhű tiszt veszi fel. Horváth felsőbb parancsra katonái 
élelmezésére Bécsújhelyen pénzt követelt. Megütközéssel vette tudomásul, hogy csak 
fegyveres erőszaknak engedve teljesítik a kívánságát (68. közl.). A felsőbb parancs különben – 
akkor éppen Sopronra vonatkozóan – olvasható a 77. közleményben, amennyiben zárolni kell 
az összes közpénztárat és a pénz csak „állami célra” fordítható. Még nyíltabban szólnak akkor, 
amikor egy portyázó csapat terményt és hadisarcot hoz be a főhadiszállásra (84. közl.).  

Mit ér az emberi élet, kiváltképpen, ha alsóbb rendű! A tisztek egymás között arról 
cserélnek eszmét szemben a tömeggel Bécs városában, hogy ide kartács kellene (51. közl.). [A 
kartács kárhoztatandó, ha Bem tüzérei használják, lásd a 169. közlést.] Az óbester 
szemrebbenés nélkül löveti agyon a lázításon rajtakapott diákot (70. közl.). Nem egyedi eset. A 
bakonybéli kolostorban elfogottak közül sokat rögtönítélő eljárással agyonlőttek. (103. közl.). 
Miért? Mert rablók, fosztogatók. Később állandósulnak ezek a jelzők. A sereg, hadoszlop stb. 
szinonímája pedig egyre inkább a horda kifejezésre változik (131., 169., 170. közl.). Bem 
hamar megkapja a „hirhedt” jelzőt, hiszen őt már a bécsi forradalomból ismerik (101. közl.). 

Az eleve császárhű tiszt magatartása a lázongókkal szemben leginkább Petrichevich-
Horváth János emlékirataiból tűnik ki. De találunk kifejező példát levelezők írásaiban a 
vezérek és a közlegények közötti szakadékról is. Villantsuk csak föl azt a képet, amikor 
törzstisztek koszorújában a fővezér pompás lovai húzzák a díszkocsit a csatatér felé (142. 
közl.), s állítsuk mellé azt a jelenetet, amikor elcsigázott katonák vert hada vánszorog onnan 
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vissza (144. közl.). Micsoda távolság ember és ember között! A már akkor meglévő 
antiszemitizmusról nem is szólva (Pest és pogrom Pozsonyban: 35. közl., Tarnopol és az 
emancipáció a 36., 45. közl.-ben, grazi szerkesztő megverése a 38. közl.-ben, ítéletek a 37., 39. 
közl.-ben, az óbester bécsi véleménye a 47., 49. közl.-ben, Buda, rácvárosi hangulat a 199. 
közl.-ben, V. TÁBLA). 

És Brescia fellázadt népe? Akiket Haynau lövetett halomra? Jó, Haynau kegyetlensége 
(talán származása miatt) túlment minden határon. Ezt még a trónról lenézve is, ha későn is, de 
megsokallták. Ezzel szemben amit ott, a füstölgő romok között mondott, jellemző egy egész 
uralkodó osztályra: 

„Sohasem gondoltam volna (mondja az altábornagy úr), hogy egy ilyen rossz ügyet 
ilyen kitartóan lehet képviselni.” (163. közl.) 

Rossz ügy? Nézőpont kérdése. Túlnan a hűség a császárhoz minden áron, akármilyen az 
ár és akármilyen az Úr. És semmit sem érteni abból, ami ideát van. Ezt próbáltam érzékeltetni. 

 
 
 
 
 
 
 

ELSŐ RÉSZ: GESZTUSOKTÓL URALKODÓ-VÁLTÁSIG 
 

ELŐZMÉNYEK  
a. Gesztusok és gusztusok   
1. Ki megy el és ki nem Széchenyi báljára (1840)1 
[1840. június 27-én.] „Délután már korán Rudi2 jött s maradt 10-ig. Tante Claire3 is volt 

itt. A rosszkedvű Mari4 sokat künn gugorgott, s így én ablakomban ülve éldelém a kedves, 
észdús ifjú társaságát. [...] Augusztus 20-áról5 volt szó, mondá, hogy Széchenyi ő t meghívá, 
hogy igen szeretne Deák6 s Pulszkyval7 megismerkedni, hogy azonban – mily nevetségesség – 
az ezredes, sőt Vengerszky8 is, ki őt magához felhívá szobájába, tanácsolák neki, ha carriere-jét 
el nem akarja rontani, ama lakomához nem menni. Vengerszky azért sem viszi a főherceget9 
Cenkre, mivel fél, azon napra meghívatnak. Mondá még Rudi, ha bált találna adni nagy 
honfiúnk, s a tiszteket10 meghívá, bizonyos abban, hogy az ezredes megköszönné.11 Rudi igen 
bosszankodik s nagyon nagy kedve van mégis elmenni. Tehát ily hírben állasz te, nagy 
Széchenyink! Ki mindent, amit tevél, hazánk javára, de soha a trón ellen tevél! Ki az országlás 
módja ellen felszólaltál, de soha királyunk ellen! Nem tudom bosszankodjam-e, vagy 
nevessek?” [...] 

 
 
 

                                                
1 Lásd a Kislexikont: Slachta Etelka. 
2 Rudi = Riefkohl Rudolf, a Hannoveri ulánusezred hadnagya. 
3 Lásd a Kislexikont: Tante Claire. 
4 Lásd a Kislexikont: Mari. 
5 Széchenyi névnapja. 
6 Lásd a Kislexikont: Deák Ferenc. 
7 Lásd a Kislexikont: Pulszky. 
8 Lásd a Kislexikont: Vengerszky. 
9 Lásd a Kislexikont: Habsburg-Lotaringiai Károly Ferdinánd főherceg. 
10 A tisztek = a soproni helyőrség tisztikara. 
11 Megköszönné, vagyis köszöni szépen, de nem megy el. 
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2. Úri kaszinó Bécsben (1848) 
P.-H.: 95. o. 
A Bécs várossában felmerülő külső mozgalom oly egyénnek, ki csak ritkán szokta 

meglátogatni Bécset, semmi feltűnőt nem mutatott, hanem az Uri-Casinoban (a herceg 
Liechtenstein-féle épületben) több politikai, nagyon hangosan nyilvánuló vitákat, a szokottnál 
nagyobbakat lehetett észrevenni, valamint egészszen nyilt és éles szóval kifejezett rosszalásait 
különböző kormányrendszabályoknak. Jelesen a Pozsonyban összegyült magyar országgyűlés 
sok anyagot nyujtott a politizálásra. [...] 

 
3.. Egy elmaradt kézfogás (1848) 
P.-H.: 98. o. 
[1848.] Octóber 8-án megjelent nálunk Marziani ezredes. Ő Magyarhonból jött, hol 

kétértelmü magaviselete felett hadiszállásunkon többféle hirek keringettek. Kellner ezredeshez 
lépve ennek előre nyujtotta kezét köszönve neki. A várt viszontköszönés helyett pedig azon 
őszinte és egyenesen kimondott tanácsot nyeré: miszerint körünkből távozzon el. Ezen 
szavakkal: „hogy már nem marad egyéb hátra minthogy magamat főbe lőjjem” Marziani 
eltávozott. Ő nem lőtte agyon magát, hanem igazolását kellett eszközölnie, minek 
következtében ismét alkalmazást és feljebbmozdítást nyert. 

 
4. Most Hrabovszky tábornok12 királyhű-e, vagy rebellis? (1849) 
WZtg.,13 1849. febr. 14. 439. oldal. 
Magyarország 
A Pesther Zeitung e hó 11-én közli az alábbi ellenvéleményt: 
(Pótlás A Magyarországi cs. kir. katonaság állásfoglalása a lázadók rémuralma idején 

c.14 cikkhez) – Ezen a címen közöl válaszként az Österreichisch-Allgemeine Zeitung esti 
kiadása a 37. számban A cs. kir. katonaság állásfoglalása Magyarországon c. cikk több helyére 
rávilágító ellentmondást. Ez a dolgozat először az Österr. Allg.-ban, de már a Pesther Zeitung-
ban is megjelent. Hrabovszkyt, a vezénylő tábornokot védő vitatkozik benne. Igazolásául a 
következő megállapításokat teszi: 

1) Hogy Hrabovszky tábornok, amikor átvette a parancsnokságot, a Pest-Budán 
állomásozó legénységet Kossuth bankóprése által már a legkorruptabb állapotban, 
következésképpen egészen demoralizálva találta? 

2) Hogy egyetlenegy ágyú sem volt megfelelően felszerelve? Végtére 
3) Hogy a cs. kir. tiszteknek, akik Magyarországon a lázadók részére semmilyen 

szolgáltatást sem akartak teljesíteni, a magyar kormány nem csak a követelt szabadságot vagy 
a kérvényezett elbocsátást adta meg, hanem ezen felül még kész lett volna eleve hathavi gázsi 
adására is. 

Felfoghatatlan, hogyan nyithatta meg hasábjait ennek az ízetlen és erőltetett (az előadó 
nem akarja használni az ide illő kifejezést) cáfolatnak az Österr. Allg. Ztg. szerkesztősége, ha A 
cs. kir. katonaság helyzete Magyarországon c. cikk hozzájuk beküldött dokumentált kéziratát 
figyelmesen átolvasta. De mivel ez mégis megtörtént, az előadó, mint a kérdéses helyreigazítás 
szerzője nem kerülheti meg, hogy a hivatkozott három pontot utólagosan röviden meg ne 
válaszolja. 

Ad 1) Ha Hrabovszky már a főparancsnokság átvételekor a Pest-Budán állomásozó 
valamennyi csapatot lezüllött és valóban javíthatatlan állapotban találta, miért állt mint 
vezénylő cs. kir. tábornok hit- és kötelességszegő katonai alakulatok élére és adott ki mint olyan 

                                                
12 Lásd a Kislexikont: Hrabovszky. 
13 Lásd a Kislexikont: Bécsi újságok. 
14 A továbbiakban a kérdéses cikk címének több variánsa is található. Nincs módom választani közöttük. 
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a lázadók egyetértésével állandóan a lázadást és általános pártütést támogató parancsokat és 
rendelkezéseket? 

Ad 2) Előadó semmi mást sem tehet, mint hivatkozik arra, hogy Pest-Buda egész 
lakossága tanúja volt a teljesen felszerelt és a cs. kir. 5. tüzérezred kezelőszemélyzetével ellátott 
ütegek előttük zajló elcsábításának a Pesti Új-épülettől a Budai várba szeptember elején fényes 
nappal. Miért és milyen parancsra távolíttattak el a leggyorsabban onnan a cs. kir. tüzérség, 
aztán a Buda környékén fekvő csapatok? Erre megfelelő tájékoztatást ad Batthyány grófnak a 
képviselőházban szeptember 18-án tartott beszéde. Hogy a cs. kir. tüzérség további munícióval 
lássa el a lázadókat, aztán az ütegek fogatolásának felszerelése a cs. kir. országos fuvarozó-
parancsnokság által mindig csak az előbb említett vezénylő tábornok parancsára teljesíthető, 
ezt előadó itt már nem is veszi tekintetbe. 

Ad 3) Ha a magyar felkelő-kormány annyira méltányos, emberséges és belátó volt, hogy 
minden tisztnek, aki az osztrák császárral szembeni esküjét nem akarta megszegni, hathavi 
gázsi előre kifizetésével szabad távozást ajánlott fel, Hrabovszky tábornok ezzel az őt mint cs. 
kir. tisztet megillető jótéteménnyel miért nem élt. Az ügyetlen védőjének ez a mentőok sokkal 
inkább arra mutat, hogy Hrabovszky tábornok a lázadók kormányának önként vetette alá 
magát. Ez az Oest. Allg. Ztg. esti kiadásában (minden látszat ellenére egy ugyancsak 
kompromittálttól) Hrabovszky tábornoknak balul sikerült megvédése tehát ismét a közmondás 
igazát bizonyítja: „A barátaimtól Te védj meg Istenem, ellenségeimtől magam akarom 
megvédeni magamat”. Itt Magyarországon, ahol a legutóbbi időszakban a Terrornak és az 
Ámításnak a legborzasztóbb szerep jutott, azoknak, akik valamilyen módon mindig áldozataivá 
váltak a forradalmi körülményeknek, nagyobb hasznukra válik a becsületes és nyílt fellépés, 
mintha közben ily módon védik a szabad akaratból vagy kényszerből való eltérést a jog és 
kötelesség ösvényéről. Üres, semmitmondó frázisokkal, tirádákkal és szemet szúró 
szófacsarásokkal, vagy egyenest azzal, hogy a saját bűnéről úgy tereli el a figyelmet, hogy a 
másokét szépítgeti és palástolja. 

Referens ettől kezdve minden további választól – amely hasonlóan nem helytálló állítás és 
cáfolata a szóban forgó cikkben a magyarországi cs. kir. katonaság magatartásáról közölt 
adatoknak – addig tartózkodik, amíg a már elkezdődött vizsgálat végéhez nem ér. A magyar 
hadtörténet ezen rövid szakaszának történelmi igazsága, amelyet részleteiben többnyire maga a 
sajtó dokumentált, akkor majd bizonyára napvilágra kerül. 

 
b. Erdélyi magyar a császár szolgálatában   
5. Petrichevich-Horváth János élete Erdélytől Galíciáig és tovább15 
Ki volt ez az óbester? Emlékiratának kiadója, Petrichevich-Horváth Emil, írja: „Mióta 

családunk a törökök által elpusztított ő si otthonából, a dalmát tengerparti Raduch-várából 
(1526) Magyarországra, s innen rövid pihenő után Erdélybe költözött (1548), mindig voltak 
tagjai, kik naplót vagy önéletírást hagytak hátra. [...] A második napló Széplaki br. 
Petrichevich-Horváth János-é (1801–1865), ki 1848-ban a magyar nemes testőrség hadnagya, a 
bécsi márciusi és májusi [és októberi!] forradalmak szemtanúja volt, ki az akkori felfordult 
közállapotok között személyes tapasztalat alapján jegyezte fel az eseményeket, s ezáltal 
rendkivül becses forrásmunkát szolgáltatott az 1848-iki bécsi forradalom és az olasz hadjáratok 
történetéhez a most kiadott naplótöredékben.” [...]  

Széplaki báró Petrichevich-Horváth János Petken (Udvarhely megye) született 1801. 
június 21-én. Apja a nemesi felkelő sereg ő rnagya, anyja grófi családból származott. Két 
fiútestvére és egy nővére volt. Iskoláit otthon kezdte el, majd a bécsi katonai mérnökkari 
akadémián folytatta, ahol hét évig volt növendék. 1820 őszétől zászlós egy gyalogezredben, de 
a következő évtől már huszártiszt. Más és más ezredeknél, egyre magasabbra került a 

                                                
15 Lásd a Kislexikont: Emlékirat. 
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ranglétrán. 1846. november 9-től Lembergben állomásozott, 20-ától ezredes és 
ezredparancsnok. Innen vezényelték 1848. február 23-tól a magyar nemesi testőrséghez. Ott 
előbb – a testület sajátos rangsora szerint – alhadnagy, majd hadnagy. A szabadságharc után 
tovább emelkedett pályáján, míg tényleges altábornagyként Pesten, 1865. április 20-án elhunyt. 
Kolozsvárott temették el.  

1833. április 30-án vette feleségül branyicskai báró Jósika Jozefát, akitől egy fia és egy 
lánya született. Az asszony azonban 1836. augusztus 21-én Kolozsvárott elhunyt.  

Bécsben a testőrök élén a két öreg, sem báró Martonicz András, sem báró Vécsey, nem 
tudta ellátni hivatalát, mindketten rövidesen nyugdíjba vonultak. Így az óbester volt 
gyakorlatilag a parancsnok. A napló közreadója szerint ezért nevezték ki a még csak 47 éves 
óbestert oda.  

Addig is „Horváth János megvásárolván Brettyét (Hunyadmegye) Nopcsa László 
ajánlatára megteszi azon jószágfelügyelőjének Jordánt, (ki azelőtt kisajátítási becslőbiztos 
volt), aki annak berendezésére tetemes pénzösszeget kér tőle s annakidején jelenti is Horváth 
Jánosnak, hogy mindennel elkészült és jönne megtekinteni birtokát. Horváth a legnagyobb 
megelégedéssel látta Brettyére érkezvén, hogy az általa utalványozott pénzösszegek mily 
haszonnal lettek befektetve. Gazdasága, háza, kertje szépen beállítva, annyira is gyönyörködött 
benne, hogy ott mulatását előbbi szándékánál tovább nyujtotta. Hanem bizony naponta 
tünedezni kezdett a csalkép előtte. Legelőbb is serdülő fenyőcsemetéi száradni kezdtek, mert 
viritások csak pár napra lévén számítva, csak amúgy rögtönözve voltak a földbe dugdosva. – 
Egyszerre magtárai, pajtái, aklai kiürültek, mert a sokadalom közeledtével betódult a falusi nép 
az udvarba, visszakövetelni sajátját, mit csak dekorirozni kölcsönzött tőlek Jordan úr. A varázs 
így eltűnt, a szépen berendezett házat kivéve, mert hiszen az épülettel nem ámíthatott Jordan úr, 
a bútorokat pedig Horváth küldte volt oda.” (Br. Bánffy Jánosné, Wesselényi Jozefa naplója 
1747. – 50. old. Közli az emlékirat kiadója, majd folytatja a szerző bemutatását:) – „Br. P. H. 
János sokféle talentummal megáldott egyéniség, híres lovas és vívó, pisztolylövő és tehetséges 
zenész volt. Szépen festett és rajzolt, főleg karrikaturát, több hatalmas kötetre menő ily torzkép 
gyűjteménye maradt fenn, részben igen szabad stylusban.” A fennmaradt levelek „telve vannak 
satirikus és tréfás illustrációkkal, melyeket kézről-kézre adogattak a kolozsvári úri kaszinóban s 
hetekig mulattak tartalmukon. Igen imponáló, ölesnél magasabb termetével, korának franciás 
műveltségével a főúri szalonok kedvence volt s a bécsi és szentpétervári udvarnál is kedvelt 
egyéniségével oly sikereket ért el, melyek fényes, magasanívelő katonai pályáján gyors 
emelkedést hoztak számára. Grófi rangemelést, valóságos belső titkos tanácsosságot, a 
kitüntetések egész özönét. [...] Conservativ politikai meggyőződésű, magasrangú katona írta ezt 
[az emlékiratot], ki gyűlölte a forradalmat, védte a rendet és rendiséget, megvetette a 
csőcseléket, mely kiszabadulva a fegyelem béklyóiból mindenkor pusztít, rombol és gyilkol, 
aki lenézte a szónokló néptribunusokat, kiknek nagyhangú frázisai mögött jól látta az önérdeket 
és a hatalmi vágyat. Erdélyi magyar főrangú család sarja írta, ki jól érezte, hogy Erdélyt csak a 
Habsburg-ház oltalma alatt tudjuk magyarnak megtartani s ki azért nem lelkesedett semmi újító 
eszmék iránt, mert ezek révén az oláhság előretörésétől s a rendi magyar szupremácia 
elvesztésétől félt. És – last but not least [utoljára, de nem utolsó sorban]– erős kritikai érzékkel 
bíró gondolkodó fő írta, ki a francia, német, olasz, osztrák forradalmak eseményeiből azt a 
tanulságot vonta le, hogy a nép, ez az örök gyermek, vágyik a nagy „Szabadság” után, de ha 
eléri, nem tudván vele mit kezdeni, megteremti a legundokabb zsarnokságot, a csőcselék 
uralmát: az orchlokrátiát. Ettől féltette a monarchiát és hazáját s ennek meggátlására habozás 
nélkül szállt harcba.” [...] Önként, mert mint testőrparancsnoknak nem kellett volna. Végül 
hosszan mentegeti a Wesselényi–Wurmbrandt párbajban Wurmbrandt oldalán való részvételét. 
Ezt Jókai kiszínezve írta le Kárpáti Zoltán c. regényében. 

A lap alján lábjegyzetben: „1857. okt. 24. Ischlben kelt legfelsőbb elhatározással (oklevél 
kelte 1858. márcz. 31.) gr. Tholdy Sámuel családja utolsó férfisarjának neve, grófi rangja és 
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czímere unokaöccsére, Széplaki b. Petrichevich-Horváth Jánosra (ekkor altábornagy) 
ruháztatott át.” És ez már gyermekeit érintette: „1883. máj. 21. a grófi méltóság 
Magyarországra kiterjesztetett. (Nemz. Zsebkönyv I. 127. l.)” Gudenus könyvében Kőhalom 
(Nagy-Küküllő vármegyében) a születési helye.16  

 
6. Először a testőrök között17 
P.-H.: 97. o. 
Délután 2. órakor a bécsi felkelés18 komolyabb fordulatának beállásáról nem lehetett 

kétkedni. Kötelességemhez képest a várlakba mentem állomásomat elfoglalni, mint a magyar 
testőrség alhadnagya. Itt mindent a legnagyobb felizgatásban, zavarban, és megütődésben 
találtam. A herczeg Wasa nevet viselő magyar ezred (melynek ezredese volt Báró Standasky) 
azután egy osztály Sándor főherczeg nevet viselő huszár-ezred [...] osztatott ki a vár és külső 
várkapu ő rizetére. Egy osztály Wasa, a várszínházi kapu előtt és Mihály-piacz felé tartotta a 
bemenetet megszállva. [...] már[cius] 14én 9000 ezernél több őrsereg nem volt Bécsben.  

 
7. Petrichevich-Horváth János intézkedik  
P.-H.: 103. oldal. 
[...] A külső és belső szobáknáli állomások, melyek a régi szabály szerint a császári 

testőröktől valának elfoglalandók, megnöveltettek. A várban szolgálatban álló magyar testőr-
osztálynak megparancsoltam éjjel felöltözve az előtermekben hálni, oly czélból, hogy ezen 
fiatal emberek a városba ne mehessenek s ezáltal a forradalmár küldönczök- és küldöncznők 
sok féle csábitásának kitéve ne legyenek, kik most veszélyes játékukat egész Bécsben üzték. 

Nekem egész életemben megnyugtató emlékül szolgáland azon körülmény, hogy a míg 
én a magyar testőrségnek parancsnoka voltam Bécsben, egy egyén is azt hitszegőleg el nem 
hagyta, míg az olasz testőrség ifjai napról-napra mindinkább apadtak. [...] 

 
c. Ferdinánd császár közelről19  
8. Ferdinánd sétája 
P.-H.: 103–104. o. 
Ferdinánd császár nagyon jószívű, de a legszelidebb értelemben igen szellemgyenge úr, 

mint ezt külsője is, nevezetesen fejének alakja (mit vizenyős főnek is szoktak nevezni) s az ő 
határozotlan változó tekintete nyilván elárultak. Nevelés és szokás által magas állásának 
némely külsőségei, mint az élet, a napnak óránkénti felosztása, második természetévé váltak. 

A mint legközelebbi környezete figyelmeztette, hogy a városban egy körjáratot tegyen 
azon indokból, mivel a nép az adott alkotmány, sajtó szabadság és nemzetőrség feletti örömét 
ki akarja neki fejezni, csak azért lehetett erre oly nehezen rábirni, mivel rendes sétáló órája 
12kor volt, s mivel ekkor nem engedhették ki, így három órakor nem akart többé kimenni. 
Hanem a kimenetel mégis megtörtént. Mintegy 2. óra múlva láttuk a császárt, császárnét, s 
velök szemben Lipót főherczeget nyílt kocsiban a vár felé visszajönni. A lovakat a szekérből 
kifogták, a szekeret mindenféle ember huzta, a néptömegtől sürün környezve és a „vivat” 
fennszóval kísérve. Hogy belső küzdelmének martalékául ne essék, melyet a császárnénak20 
mindezen gyalázatos játékok miatt el kellett tűrni, gyakran egy-egy virágbokrétát tartott képe 
előtt, annak illatja által életerejét ismét visszanyerendő. Egészen halott halovány volt, hanem 
sajátságos felségi tartásával ült a császárnak bal-oldalán, ki hasonlag részéről bizonyos ideges 
izgatásban volt, de egészen megelégedve találta magát. 

                                                
16 Lásd az Irodalomjegyzéket. 
17 Lásd a Kislexikont: Nemesi testőrség. 
18 Lásd a Kislexikont: Bécsi felkelés 1848. március. 
19 Lásd a Kislexikont: V. Ferdinánd. 
20 Lásd a Kislexikont: V. Ferdinánd és Mariánna császárné 
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9. Az erkélyjelenet 
P.-H.: 104–105. o. 
Egy estve ismét – ha nem hibázom – Márczius 15én találkozott velem Gróf Mitrowszky21 

egyikében az üres termeknek, s azon megbízással lát el nagy sietségben, hogy lássak utána ha a 
József-piaczon az udvari könyvtár erkélyén megtétettek-e az intézkedések, mivel a császár 
néhány tanár és jelesebb polgár kérésére beleegyezését adta arra, hogy ottan a nép előtt 
megjelenjen. Én oda sietek s vagy két szolgát találok ott, kik egy kiürített ládát hirtelen az 
erkély földjére helyeztettek oly czélból, miszerint azt magasabbra emeljék, mivel ennek 
erkélyzete (Balustrade) oly magas, hogy a császárnak különben is törpe testalkata azon nem 
látszhatott volna ki. 

Ezen előkészületek alatt a császár elő kezdett léptetni; mellette volt Gr. Mitrowszky 
kamarás és ezredes Gr. Dietrichstein Mór,22 háta megett legközelebbi környezetéből egy pár uri 
ember; azután a fennemlített tanár és polgárkövetség, kik közül egyiknek egy papírtekercs volt 
kezében, mely egy hálaköszönetét tartalmazta a bécsieknek. (Dankadresse.) 

A József-tér egész a Sockelig a zászlókkal kiállított lovasoszlopnál sűrűn emberekkel volt 
rakva. Azon pillanatban, a mint a császár tábornagy-egyenruhában feltett kalappal az erkélyre 
lépett (az idő szürkületkor volt) a néptömeg roppant éljen kiáltásban tört ki, a mi mind addig 
tartott, míg az erkély alatt álló népcsoport (kiknek szembetűnőleg szerepük ki volt osztva) 
„csendesen, a császár beszél” kiáltott, s így lassan-lassan – ezen „csendesen” – mind 
messzibbre terjed, míg az egész embertömegnél a legnagyobb csend állott be. 

Ferdinánd császárnak szokása, igen sokat és nagyon sebesen, folyvást beszélni, s a 
mellett a szókat mindig ismételni. Ha éppen nincsen senki, kihez intézze beszédjét, akkor 
ugyanazon tárgy felett folytonosan beszél. 

A mint az erkélyre léptekor a nagy éljen kiáltást meghallotta, oly nagy örömre gerjedt, 
hogy nem szűnt meg számtalanszor szokott monoton hangján válaszolni: „ez derék, ez derék, 
ezen már meg vagyunk nyugodva, köszönjük szépen, köszönjük szépen” s e mellett szüntelen 
hajtogatta magát. Így ugyanazt ismételte mindig, míg a néptömegnél a tökéletes csend beállott 
a József-téren, kik megint kívánták hallani a császár szavát. Mi, kik a keskeny erkélyen hozzá 
legközelebb állottunk, tudtuk jól, hogy a császár hangját még közvetlen az erkély alatt álló nép 
sem hallhatja jól, s hogy a császár a néptömeg nyugalmas magatartása és feszültsége daczára 
nem tud ismétléseiből kivergődni. Ekkor egyszerre éppen a császár mellett legközelebb álló 
Gróf Dietrichstein eképpen szóllalt meg fennhangon: „éljenek Bécs várossa derék polgárai!” A 
már bekövetkezett esti szürkületnél azt vélte a nép alant, hogy a császár beszélt s újra egy 
roppant éljen kiáltásba tört ki. 

Ezen bohó jelenetnek (Komödie) már egyszer véget vetendő, meghajtja magát Gr. 
Mitrowsky (ki mellett én állottam) a császár előtt, kérve ő t a belső szobákba visszavonulni 
„hogy magát meg ne hűtse”. Erre folytonosan magába beszélve, a császár visszafelé indul. De 
alig tettünk néhány lépést a könyvtár termen keresztül, a mint felülről [?] az akkor divatos 
ünnepély dal: „Mi a németnek hazája” megzendül. A császár erre hirtelen visszafordult 
mondván: „Igen, ez a népdal, ez nagyon derék, ezt megint meg kell hogy köszönjük!” s megint 
az erkélyre lépett. Gr. Mitrowskynak minden ellenkező előterjesztése daczára (kit én 
figyelmeztettem, hogy az illető ének nem a népdal) a császár nem szűnt meg még egy párszor 
az erkélyen leköszönni és szüntelen ismételni: „ez már derék, ez a népdal”. A mint végre ezen 
éneken is túlhangzó éljen kiáltás egyszer megszűnt, a császár szobáiba visszatért. 

 
 
 
 
                                                
21 Lásd a Kislexikont: Mitrowsky. 
22 Lásd a Kislexikont: Dietrichstein. 
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VALAMIT TENNI KELLENE   
a. El kéne húzni a ravaszt... 
10. Petrichevich-Horváth János szemben a felsőbbséggel  
P.-H.: 111–112. o. 
Május 16án estve, a mint a városból lakásom felé a testőrlakba mentem a várlakon 

keresztül, ott egy csoport fegyveres deákot és technikust találtam. Történetesen találkozom 
Hannekárt tábornok úrral, a hadi könyvtári igazgatóval, a mint ő az őr állások megerősítését a 
császári szobákban elrendeli. Abbeli megjegyzésemre, hogy erre a testőröket kellene használni, 
Hannekárt23 tábornok azt felelte, hogy ő tet várlak-parancsnoknak nevezték ki minden utasítás 
nélkül s hogy ő ezen állomás kötelességeit általában nem ismeri. 

A testőr házba megérkezve, rögtön riadót fuvattam s magam futottam le a lakokba és 
istállókba, hogy ily rendkívüli órában a kirukkolást siettessem. A hogy én ezalatt egyenruhába 
öltöztem, a házparancsnok, táborszernagy Martonitz24 egy 80 éves öreg, kérdeztette tőlem, 
hogy ki parancsára fuvattam riadót? Én azt ígértem neki kötelességszerű kifejezésekben, 
miként a legközelebb, reggel fogom magam igazolni s lesiettem az udvarba, hol már is 40. 
testőr lóra volt ülve. A kik hiányzottak nem voltak otthon. Ezen osztálylyal a várlakba 
lovagoltam, de a külső várajtót bezárva találtam s a nemzetőrség őrizte azt. A kapun keresztül 
tartott meglehetős türelmetlen beszéd után, melyet a nemzetőrparancsnokkal tartottam (udvari 
színész Löwével25) a kapun bebocsáttattunk. Mialatt trab-ban a várpiaczra lovagolok s 
felállítom a testőrséget, azt a fegyveres csoportok sebessen elhagyták. Mindnyájan a swájczi 
udvar felé nyomultak. A lovas nemzetőrségből néhányan [...] a várba lovagoltak s 
rendelkezésem alá ajánlották magukat. Ekkor rögtöni czélom az volt, hogy a Swajczer udvart 
kitisztítsam. Minthogy pedig nagyon valószínű volt azon körülmény, hogy ezen kirándulás 
lövés nélkül nem történhetne meg, ha bár a csak félelemből elsütött fegyverek lennének is azok, 
így megkértem Gr. Mitrowskit, miszerint lenne oly jó, hogy a császári családot ezen czélomról 
értesítse. Ő azon felelettel tért vissza, s kedvetlenségét e felett nem tudta eltitkolni, miként 
legfelsőbb helyről nekem minden erőszakos fellépés megtiltatott. Nemsokára testőrkapitányom 
lovas tábornok Gróf Vécsey26 is megérkezett a várból s engemet kérdőre vont, hogy miként 
juthat nekem eszembe, felsőbb parancs nélkül a magyar testőrséget kirukkoltatni s vele 
kilovagolni?  

 
11. Petrichevich-Horváth János levonja a konzekvenciákat 
P.-H.: 112–113. o. 
Azonban a magyar testőrség belső szolgálata éppen ugy folyt tovább, mint az előtt; 

jelesen és azon törekedtem a fiatal testőrök ismerhetése végett, hogy egy vendégséget adjak 
nekiek, melyben mindnyájukat együtt találhassam. Ezen szándékom azon állomásokra nézve 
(kik nem a testőrökkel, hanem az ő  szobáikban ettek) oly új volt, hogy ők ez ellen minden 
lehető kifogást tettek. A testőrök szolgálaton kívül sohsem voltak együtt s így az egészben a 
katonai együttartás helyett, szétágazás mutatkozott a magyar testőrségben, miáltal az ifju 
testőrök elöljáróik befolyása alól ki voltak véve. Melyet pedig helyreállítani volt kitűzött 
czélom, miután nem minden siker nélkül törekedtem, hanem ebben gárdakapitányomtól nem 
csak hogy nem támogattattam, hnem a legnagyobb akadályokra találtam. 

Május 18ki reggeli rapporton a legelső ő rnagy, alezredes Eötves, két legidősebb testőrt 
állított előmbe, kik pajtásaik nevében azt kérték tőlem, miként ők azt kívánják, hogy a császár 
megvédésére – kinek Bécset el kellett hagyni – menni kívánkoznak, amint hivatásuk hozza 
magával. Ezen kötelességérzet nyilvánításán nagyon megörvendve, a testőrkapitány lakásába 

                                                
23 Lásd a Kislexikont: Hannekárt. 
24 Lásd a Kislexikont: Mártonitz. 
25 Lásd a Kislexikont: Löwe Johann Daniel Ludwig. 
26 Lásd a Kislexikont: hajnácskői gróf Vécsey. 
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siettem (a Karinthiai úton). Nem kevésbé hökkentem meg pedig, a mint az illető nekem ezért 
szemrehányást tett, hogy ezen jelentés indítóját miért nem zárattam rögtön el. Én soha sem 
képzeltem azt, hogy lovastábornok Gr. Vécseynek magaviselete rossz akaratból származhat; 
értelmi korlátoltság s azon félelem, hogy lakásából s mindennapi kényelmes élethelyzetéből 
kiragadva végre magának is lóra kellene ülni s Insbruckba lovagolni, vala ezen javaslatom 
elleni szegülésnek oka. Igy ő  annak sikerülését megakadályoztatta s ez által az ifjaknak 
Bécsben maradását s a forradalmi küldönczök általi elcsábítását eszközölte. De annak 
következései a magyar testőrségre nézve szomoruak voltak, mert fennállása megszüntetett. 

Miután én láttam, hogy ezen kérésemet s annak elfogadására tett ajánlatomat Gr. Vécsey 
miként fogadja, kinyilatkoztattam Ő Excellentiájának, hogy ily körülmények között azon kell 
iparkodnom, hogy a testőrségtől a hadsereghez lépjek, mivel szégyelném magam tanuja lenni 
annak, hogy a fiatal testőröket egymásután elszökni lássam. 

 
b. Az óbester Lombardiában 
12. Búcsúkihallgatás a császárnál 
P.-H.: 113–114. o. 
Kieszközöltem tehát magamnak az akkori katonai előadójától a hadügyérségnek Bró 
Mertinstől27 egy útlevelet Olaszhonba tábornagy Gr. Rádetzkynek főhadiszállására. [...] 

Május 25én útnak indultam. Anyósom és gyermekeim, sógoraim, az exkorlátnok s annak 
testvére, az ex-főispán, azután Bró Bornemisza28, volt kormányszéki tanácsos, valamint Gr. 
Apponyi György29 salzburgi családjával együtt, ott voltak, hová a bécsi forradalom előtt 
futottak. [...] Mint testőrhadnagy Ferdinánd császárnál s a császárnénál bucsuzásra 
megjelentem. „Bécsről”, mondta a császár nekem többek közt, ki a mint feljebb említők a 
kihallgatás alkalmával mindig maga beszél folytonosan s azért az ember szóhoz nem juthat 
(miáltal egyébiránt általában semmi sem mulasztódik el) „Bécsről semmi jót sem fog ön 
nekünk beszélhetni, azt mi már jól tudjuk, s magunknak képzelhetjük s etc”. Máriánna 
császárnő (Viktor Emanuel szardiniai király leánya)30 elutazásom czéljáról helyeslőleg beszélt s 
üdvözletét Albert főherczeg és Rádeczky tábornagy irányában reám bízta.  

 
13. Feladat Olaszhonban31 
P.-H.: 120. o. 
[...] Liechtenstein Ferencz32 herczeg engem egy portyázó csapattal kiküldött a végett, 

hogy a népesebb városokat Crocciati s hozzá hasonlóknak kóborló bandáitól megtisztítsam. A 
herczeg maga adott e végett nekem utasítást. Kezem alá adatott 4. század Haynau gyalogság, 2. 
hat fontos ágyú, egy szakasz Windisch-Grätz dragonyos és egy század Estei csapat [...]. Egy 
éjjeli úton augusztus 17-én virradat előtt Sassnoló város elibe érkeztem, s rögtön a polgárságot 
lefegyvereztem, s minden 3 színű külsőségeket megszüntettem. Augusztus 18-án elértem a 
Serra-Mazzoni magaslatot, s itt táborba szállottam, 19-én Pavullóba érkeztem s a herczeg 
villájába szállottam be. Innen Gr. Montenuovo33 bajtársammal (ki hasonlóképp Liechtenstein 
herczeghez csatlakozott, s Modenából jött ide) kirándulást tettünk Pieve-Pelagon keresztül és 
Fiumalbón Monte Cimoné felé, mely az Appeninek legmagasabb csúcsa.  

                                                
27 Lásd a Kislexikont: Mertens báró. 
28 Lásd a Kislexikont: Bornemisza. 
29 Lásd a Kislexikont: Apponyi György gróf. 
30 Lásd a Kislexikont: Marianna császárné. 
31 Megkapta olaszhoni jegyzeteit, azokból ír. 
32 Lásd a Kislexikont: Liechtenstein ... herceg 
33 Lásd a Kislexikont: Montenuovo gróf. 
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Ez alatt kisebb csapatok portyázása által feladatomat teljesítvén, behivattam Modenába 
Liechtenstein Ferencz herczeghez, hól a herczegnek kirándulásom eredményéről tudósítást 
tettem, kitől ezért nagyon megköszönő szavakat hallottam. 

Augusztus 29-én Majlándba34 utaztam a tábornagy főhadiszállására s ugyanaz nap 
Pármába érkeztem, hol fájdalom csak néhány órát szentelhettem annyi nagyszerű emlékek és 
műkincseknek – mint p. o. a Farnese színháznak, a Hercules és Bachus kiásott nagyszerű bazalt 
szobrainak, a római császárok emlékoszlopainak, azután az ülő állásban levő Mária-Louisa 
márványszobrának, Coreggio, Tintoretto, Gvercino [Guercino], Van-Dyk [Van-Dick], Murilló, 
Annibal Caraccio, Leonardo da Vinci tökélyre nem hajtott fejének futólagos megszemlélésire. 
Augusztus 30-án Piacenzán keresztül, Lodiba és 31-én Majlándba érkeztem.  

 
c. Radetzky, a győzelmes hadvezér 
14. Radetzky35 közelről 
P.-H.: 116–119. o. 
Julius 23-án reggel kezdődött meg támadásunk a piemontiak ellen, a Somma–Campagnai 

és Sonai magaslatokon, s délután 3 órára győzelmesen bevégződött, mert tábornagytiszt Hess 
jól tudta, hogy a piemonti sereg nagyrésze Mantua felé ment, s ezen kedvező pillanatot 
használta fel arra, hogy a föld fekvése által részünkre kedvezményezett ellenséges állomást 
megtámadja. [...] 

[...] Julius 25én a főhadiszállás Villa-Alzareán maradt. A tábornagy virradtól estig 
lóháton mind a csatatéren volt. Tábornagytiszt Hess szüntelen oldala mellett volt. A többi 
kiséret aztán után követte. 

Az eldöntő csata ezen nap a Custozzai magaslatokon volt.  
Bár mi mindennap tanui voltunk a 83. éves tábornagy szellemi és testi kitartásának, 

mindazáltal érdekes volt nekem közel látni azt, hogy ezen ritka tulajdonok egy már oly idős 
korban, s hő nyári napban miként voltak képesek oly fontos kötelességek betöltésére. Éppen 
akkor közelíték a hadvezérhez, mikor egy délután egy tiszt a bajor dragonyosoktól egy 
czédulával hozzá lovagolt. A tábornagy a czédulát elvette, s a nélkül hogy elolvasta volna, 
átadta tábornoki hadnagy36 Hessnek. Ez átolvasva az izenetet, néhány szót szólott egész 
csendesen, mire a tábornagy neki néhányszor ezt ismételte: „Igen jól van, jó Hess37 úr” s ez 
után az említett dragonyos tiszthez fordult a tábornoki hadnagy, s ennek rövid tételekben 
rendeleteket diktál azon sereg számára, melynek parancsnoka ő t küldötte, amidőn Hess ezen 
szókkal kezdte: Ő Excellentiája a tábornagy parancsolja miként... Ebből látható volt, hogy a 
tábornagy táborkari főnökének rendeleteibe mily nagy bizalmat helyezett, s valamint hogy ez is 
mily ritka szerénységgel és tapintattal osztotta ki az általa tett rendeleteket, mintha éppen a 
tábornagy tette volna ezt. S egy ilyen férfit akar Táborszernagy Schönhals munkájában 
ignorálni? Egyébiránt Schönhals38 külföldi volt. [...][A 117. oldal vége.] 

[...] A piemontiak meg voltak verve. 
S a délelőtt folyamában is Becs tábornok és Lamarmora ezredes mint parlamentärek 

jöttek a tábornagyhoz és sikerült is nekik egy napi fegyverszünetet kieszközölni, amely időt 
elszórt csapataik összegyűjtésire és pihentetésire használtak. Mi, kik másként ezen 
megfejthetetlen engedékenységnek politikai okát nem ismertük, az iránt gúnyolódva 
nyilatkoztunk. 

Most pedig annyi évek mulva, midőn hideg vérrel gondolhatunk reá, a tábornagynak 
cselekvési modora igen is megfejthetőnek és bölcsnek látszik. 

                                                
34 Lásd a Kislexikont: Májland, Parma...  
35 Lásd a Kislexikont: Radetzky. 
36 tábornoki hadnagy = Generallieutenant = Generalleutnant=altábornagy 
37 Lásd a Kislexikont: Hess. 
38 Lásd a Kislexikont: Schönhals. 
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A piemonti hadsereg daczára annak, hogy ellenünk harczolt, mégis egyedüli gátja volt a 
mindent pusztitással fenyegető forradalom árözönének Sárdiniában. 

Ezen sereg megsemmisülésével a rebellis pártvezetők tökéletesen erős lábra kaptak és 
nagy játékot üztek volna. 

A piémonti sereg vesztesége után, melyet Rádeczky tábornagy okozott, oly rendetlen 
visszahuzódást tapasztaltunk, hogy egy részünkről tett folytonos üldözés, az illető seregnek 
tökéletes felbomlását idézte volna elő. Ezt Gróf Rádeczky jónak látta kikerülni.39[...] 

 
15. Honvédek Radetzky seregében 
WZtg., 1849. márc. 5.  
Hír. 
Milánóból jelentik e hó elsején: A Magyarországról a magyar ezredekből elfogott és most 

bevonultatott honvédek tíz nap óta számosan érkeznek ide. És ezek az ezredek ennélfogva 
megint teljes létszámra egészíttetnek ki. A legkiválóbb szellem uralkodik közöttük és 
bevonuláskor hozzák mindenütt az „Éljen a császár!”-t. Hasonló történik a fogságra vetett 
sorkatonasággal. Így vonult be a honvédekkel egy időben a Nagyszombatnál elfogott Ernő-
gyalogezredbeli szakasz Pizzighetonenál az üdvrivalgással: „Éljen a császár! Éljen Radetzky!” 
Így tör ki lármás örömkiáltásban a nagyszerű szellem, amely az egész hadsereget áthatja, az 
egyesült fegyvertársak között, a bátor Radetzky marsall közelében. 

 
16. Radetzky manifesztuma a sereghez 
A.-B. z. WZtg.,  1849. márc. 21. 
Radetzky: Manifesztum az általam parancsnokolt csapatokhoz. 
Milánóból. [...] Egy igazságos ügynek az ereje nagy, bízom benne és gond nélkül 

átengedem a jelennek és az utókornak a döntést, hogy melyik oldalon áll az igazság, a császár 
táborában-é vagy a szárd királyéban. 

Ennek a háborúnak a kezdete ismert. Több olasz kormány védnöksége alatt alakult egy 
szövetség, amely célként Itália egységét tolta előtérbe, ennek eszközeként az osztrák uralom 
megdöntését szándékozta, mert Ausztriának a Lombard-síkságról való elűzése nélkül ennek a 
célnak az elérése lehetetlen. Aki Itáliát, történetét, államainak keletkezését és alkotmányaikat, 
néptörzseit és azok jellemét ismeri, az meg lesz győződve, hogy ennek a mozgalomnak a fejei, 
akiknek játékszerei voltak a kormányok, maguk sem hittek az olasz egység kivitelezhetőségében, 
hanem elsősorban csak az volt a dolguk, hogy megdöntsék a törvényesen létező valamennyi 
kormányt, különösen az osztrákot. Hogy aztán később vérből és romokból valamilyen vörös 
köztársaság jöjjön elő. Ebben a politikai komédiában a főszerepet Károly Albert40 királynak 
szánták. Hadseregére, harci kedvére és anyagi erőforrásaira számítottak, amelyeket a 
szándékolt mozgalomnak biztosítani tud. Felső-Itáliának birtoklása volt a csalétek, amivel 
csábították. Mialatt diplomáciai jegyzékei csalárdul egy jó szomszéd legbarátibb bizonyságait 
a legmelegebben fejezték ki, hadoszlopai átlépték a Ticino folyót és ellenségesen vonultak be 
Lombardiába. Nem gondolva a vérségi kötelékre, amely az ő  házát a Császári házzal 
összekötötte, elfelejtve, a Savoyai ház mily gyakran köszönhette állama fennmaradását és ő 
maga a koronáját Ausztriának. Minden szerződés szentségét lábbal taposta, kigúnyolta a 
törvényeket, amelyeket minden nép tisztelt, mióta kiszabadult a barbárságból, berontott 
seregével országunkba, mint a tolvaj, aki kihasználja a tulajdonos távollétét, hogy rablását 
biztonságban kivitelezhesse. 

A kitört általános lázadás megkövetelte csapataim összevonását a katonai utánpótlás 
középpontjában. Ezt Károly Albert menekülésnek, Lombardia feladásának fogta fel. Nagy 
tévedés volt ez. Elég eszközöm állt még rendelkezésemre, hogy Milánót lázadásáért 

                                                
39 Lásd a Kislexikonban: Radetzky és Kutuzov harcmodora. 
40 Lásd a Kislexikont: Károly Albert. 
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megbüntessem. Nem akartam élni ezzel, tudtam, hogy a kérdés eldöntése nem egy város 
elpusztításán múlik, amelyet meg akartam őrizni Uramnak és Császáromnak.  

Diadalmasan nyomult előre Lombardián keresztül Károly Albert, anélkül, hogy 
ellenállásba ütközött volna. Már úgy hitte, uralkodik felette, mert nem ismerte a különbséget 
egy ország elfoglalása, vagy megszállása között.  

A Minciónál ütközött először az osztrák hadseregbe és diadalmenete itt fejeződött be. 
Megveretve futott vissza a legnagyobb sietséggel, megint Lombardián keresztül rohant át, 
anélkül, hogy egyetlenegy ellenség lett volna előtte. Még egyszer megkísérelt ellenállást 
kifejteni győzelmes seregemmel szemben, Milánó kapui előtt. Vissza volt szorítva a városba, 
hatalmamban állt fegyverletételre kényszeríteni. Hadseregem elállta az összeköttetéseit, két nap 
elegendő lett volna arra, hogy Milánó elhagyását lehetetlenné tegyük. Az ellenséges hadsereg 
maradéka annyira szétbomlott és lezüllött, hogy számíthattam rá, említésre méltó akadály 
többé nem áll Torino felé nyomulásom útjában, mégis fegyverszünetet adtam ellenfelemnek. 
Mindent nyugodtan mellőztem, ami megszégyeníthette volna, vagy ami hatalmunkba keríthette 
volna és Milánó valószínűleg nem számolt azzal, hogy ennyire elnézően tárgyalok velük, mint 
ahogy Uram és Császárom kormányának szellemében tárgyaltam, amikor önmérsékletet 
tanúsítottam.  

Tudtam, hogy Ausztria teljes joggal ver vissza egy példátlanul hitszegő támadást, de nem 
tesz hódításokat, nem akar indokot adni egy általános európai háborúra. Ezért megálljt 
parancsoltam dicsőséges hadseregemnek a Ticino partján. [...] Károly Albert még mindig 
Lombardia jog szerinti urának tekintette magát; menekült lombardokból alakított egy lombard 
szakértői kormányt, amely dekrétumokat bocsátott ki, mintha az ország jog szerinti kormánya 
volna. A leggyalázatosabban hazug jelentést a király főhadiszállásán nyomták és minden 
eszközzel terjesztették Lombardiaszerte, hogy a népet illúziókban és nyugtalanságban tartsák. 
Becstelen fickókat, a császári állam lázadó tartományainak ügynökeit úgy kezelte a király és 
kamarája, mintha baráti hatalmak követei lennének. Ezek az emberek a leghazugabb és 
legingerlőbb felszólításokat terjesztették a dezertálásra csapataim között. A zászlót elhagyók és 
áltoborzók játszottak szerepet a király főhadiszállásán. Ha sejtettem volna, hogy a királyi 
méltóság Károly Albert személyében ennyire mélyre tud süllyedni, nem kíméltem volna meg 
Milánóban a fogság szégyenétől, az uralkodó iránti tiszteletből, az idők monarchiaellenes 
irányzataival szemben. Nem kellett volna elfelejtenem, hogy a méltóság és a személy között 
ilyen nagy szakadék tátong. [...] 

 
17. Radetzky utolsó évei41 
P.-H.: 135–136. o 
Gr. [Radetzky] tábornagynak kérésire a császár Ő felsége 1857 Február 28-án az ő sz 

hadvezért hivatalától felmentette, s oly fizetéssel látta el, mely hivatali fizetését nagyban 
felülmulta. 

A tábornagy, fájdalom, a nyugalmat nem sokáig élvezhette. 1857 nyarán a mint 
Wallmoden grófnét, született Gr. Grünne asszonyt, ki ő t meglátogatta, távozáskor a szobán 
keresztül az ajtóig kisérte, az öreg úr elsikamodott, leesett s csipőjében törést szenvedett. Beteg 
ágyában sok fájdalmat kellett kiállania, ugy hogy nehány hét mulva Veronából Majlándba, 
Villa Realéba vitette magát, melyet mindazon kastélyok között választott magának, melyeket 
maga a császár neki lakásul adott. 

A tábornagy, ki már lábra nem állhatott, a szobában egy a végre alkotott széken járt fel s 
alá s gyakran szekéren rándult ki. Igy rándult ki akkor egy ulánus ezrednek, mely Majlándba 
érkezett, meglátogatására. Azt mondták, hogy akkor meghült. 

                                                
41 Lásd a Kislexikonban: Schuster Radetzkyről.  
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1857 év végén az ujságlapok a hadvezérnek terhes megbetegülésit hirdették. Január 5-én 
délben azon távirati hir érkezett Brünnbe, hogy a tábornok ugyanaz nap 8. órakor meghalt. 

Másnap a hadsereg rendeleti lapban a Január 5-iki 2-ik számu lapban 25-ik szám alatt a 
következő hadparancs jelent meg: 

„A mindenhatónak tetszett, hadseregem legrégibb veteránját, győzelem koszoruzott 
vezérét, leghűbb szolgámat, Gr. Rádetzky tábornagyot az életből kiszóllitani.” 

„Az ő  halhatatlan dicsősége a történelemé már. Azért is, hogy hős neve a hadsereg 
számára örökké fennmaradjon, az én 5-ik huszárezredem ezen nevet mindig viselni fogja.” 

„Hogy a velem együtt gyászoló hadsereg fájdalmának kifejezést adjak, azt parancsolom 
tovább, hogy minden katonaállomáson ünnepélyes isteni tisztelet tartassék s a szárazi és tengeri 
hadsereg 14. napig gyászoljon.” 

„Minden zászlónak ezen idő alatt gyászt kell viselni. 
Bécs 1858 Január 5-én.” 
 

 
SCHUSTER A KASZINÓBAN  

18. A leégett kaszinó újjáépül42 
Az üveges mester feljegyzéseiben 1834. október másodikát a soproniak számára „a nagy 

szerencsétlenségek” napjának nevezte. A többesszám házak leégésére utal, közöttük volt a gróf 
Pejácsevich Károly-féle Kaszinó is. A tűzvész és a reménytelen oltás leírásán érződik, 
mennyire fontosnak számított ez az intézmény a kisváros lakosainak. Biliárdasztal és csillárok 
mentése közben akadtak már, akik a jövőre gondoltak. Az igény kikövetelte magának a 
folytatást. A mai Petőfi térre meredő üszkös falak alig egy évig táplálták a nosztalgiát a bálok 
és a csendesebb társas együttlétek után. Az 1841-ben avatott új színházat jóval megelőzve, 
1835-ben kezdtek hozzá Lössl Ferenc tervei alapján a kétemeletes vigadó és kaszinó épület43 
megvalósításához, a régi helyén. Képzelhető, milyen nehéz szívvel mondtak le a hamar 
„belakott” és kiválóan működő épületről 1853-ban, amikor kaszárnya céljára az egészet átadták 
a katonaságnak, a nagy terhet jelentő beszállásolások csökkentése végett. De hát addig ez volt a 
színtere az újságolvasásnak is. És minket most ez érdekel. 

 
19. A Kaszinó-egyesület és újságjai 
Széchenyi István szorgalmazta az angol klubok mintájára a „társalgási egyesületek” 

megszervezését széles e hazában. Ő vitte be a köztudatba, hogy a kaszinóélet „a közhasznú 
eszmecserék és kellemes társalgás útján” a közművelődés előhaladásának nélkülözhetetlen 
eszköze. Sopron az előbbi előzmények ellenére lassan mozdult. 1840-beli megyegyűlésen 
mondták már néhány megürült hivatali helyiségre, hogy ezeket fel lehetne használni „lelki 
művelődésre jótékonyan ható olvasó szobáknak”, de a javaslattevők megyei keretek között 
mozogtak, a városiak csak 1843-ban fogtak szervezkedésbe. A kibocsátott íven valaki ahhoz a 
feltételhez kötötte belépését, hogy „a tisztelt Olvasó egylet a Sopron Városi Cassino épületében 
állandóssan megmaradand”. Ez a kívánság mindenesetre teljesült, a legalábbis számunkra 
lényeges 1848-as és 1849-es évre, már ami az olvasást és a helyet illeti. A Soproni Kaszinó-
Egyesület (Olvasó Egylet) alakuló közgyűlése 1843. március 12-én zajlott le, Rohonczy 
Ignácnak,44 a vármegye első alispánjának elnöklete alatt. 

Ővele még találkozunk. 
 
20. A kaszinótagok és az újságolvasás 

                                                
42 Lásd a Kislexikont: A Kaszinó égése. 
43 Lásd a Kislexikont: Az új Kaszinó. 
44 Lásd a Kislexikont: Rohontzy. 
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Az épület kijelölt helyiségeit évi 400 forintért vették bérbe. A felszerelés kezdetben 
szerény: egy-két asztal, egy könyvszekrény, 6 játszóasztal, 48 nádfonatú szék, 6 karos 
függőlámpa és egy heverő a fizetett egyleti szolgának. A szekrény a tagok felajánlott 
könyveivel telt meg. Szó esik kártyáról, italokról, gyertyákról is. Ezeket a bérlő szolgálja fel, 
nem mindig megfelelő minőségben.  

Kisebb-nagyobb válságok sora borzolta a kedélyeket éveken át. A csak játszani akarók és 
a zajukat nem kedvelő olvasók között kellett megteremteni a békét. A békeangyal szerepét, 
Deszkásy Boldizsár szerint, a népszerű hadosztályparancsnok, Auersperg Károly herceg töltötte 
be 1843-ban. Az általánosan kedvelt tisztek közül Wyss Ferencet mint a Főherceg Károly- 
dzsidás ezred ezredesét emeli ki a szerző, megjegyezvén: „Különös fordulata a sorsnak, hogy a 
császári katonatiszt, aki Sopronban a legelőkelőbb körökben, tehát a magyar családok körében 
is általános megbecsülésnek örvendett, később felső parancsra kénytelen volt a honvéd 
csapatok ellen harcolni.” Az ezredet 1844 októberében elhelyezték, utána következett a Lipót 
toscanai főherceg nevét viselő dragonyos ezred mint helyőrség. Tisztikara, elődjéhez 
hasonlóan, tevékeny tagja volt a kaszinó egyesületnek. (Sopron volt ekkor a központja az Ernő 
főherceg nevét viselő gyalogezrednek, a későbbi 48-asoknak is.) 

Sok újságot és folyóiratot rendeltek meg már az első évben, bőven magyart és 
természetesen németet is. Később azonban anyagi nehézségek miatt csökkent a számuk, de a 
Preßburger Zeitungot, a Wiener Zeitungot, a Der Humorist címűt és a Leipziger Zeitungot is 
valószínűleg megtartották. Ezek nyomai ugyanis megtalálhatók Schuster feljegyzéseiben.45 A 
forradalom és szabadságharc idején igen megcsappant az egyesület iránti érdeklődés. 
Deszkásy46 azonban megtalálta az 1848. november 12-i névjegyzéket, s azt A Kaszinó 1848/49. 
évi rendes tagjainak névsora címen közli. A 153 név között olvasható Schuster Károlyé is. 

Érdekes adalék az újságolvasási szokásokra: az 1851. november 23-i közgyűlésen a 
könyvtáros jelenti, hogy „egyes tagok újságokat és könyveket visznek haza az egyesület 
helyiségéből, amelyek azután veszendőbe mennek.” (A szerző zárójelben hozzáteszi: Már 
akkor is?) A határozat szerint ezentúl könyvek és újságok csak a könyvtárosnak átadott 
elismervény ellenében adhatók ki. 

 
 

GONDOLATOK ÚJSÁGBÓL ÉS EMLÉKIRATBÓL 
a. Vezércikk 
Vezércikk a WZtg. 1849. március 16-i számában47 
21. A G. M. B. betűk  
(E. S.) Régi jámbor szokásuk volt apáinknak az év kezdetén ajtaikat három betűvel, a G. 

M. B.-vel megjelölni. Ezzel a Kelet három királyára, Gáspárra, Menyhértre és Boldizsárra 
akartak emlékeztetni, akikről a Szentírás jelenti: felzihelődtek, hogy a Világ megszületett 
Üdvözítőjét felkeressék, akinek a bölcsőjéhez egy csillag szolgált útmutatóként. – A szokás, 
mint mondják, ősrégi, mégis helyenként a legújabb időkig fennmaradt, mint némely dolog, ami 
hagyományként szájról-szájra terjed, mert a költészet túléli az évszázadok sorát.  

A Föld népei nemrég felkeltek a Mágia királyaihoz hasonlóan, hogy felkeressék a Világ 
újonnan született Megváltóját, a Szabadságot. Vezetőként világít előttük egy csillag, az emberi 
szellem, és tőle várják, hogy megszabadítsa őket régtől viselt nehéz kötelékeiktől. 

Vajon megtalálták-e? Vajon a csillag a helyes útra vezette ő ket? – Ez itt 
megválaszolatlan maradhat, mert mindenki, kezét szívére téve, az eltűnt év eredményei alapján 
a kérdéssel tisztába jöhet. 

                                                
45 Lásd Irodalomjegyzékben: Hárs József: Szemelvények... 
46 Lásd a Kislexikont: Deszkásy. 
47 Lásd a Kislexikont: G. M. B. Schusternál. 
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Úgy tetszik nekünk, hogy a vállalkozás szép, az igyekezet dicséretes és fennkölt lett volna. 
csak a csillag jelentőségét nem a helyes értelemben fogták fel; mert nem „az emberi szellem”, 
hanem „az emberiesség szelleme” kell legyen az, amely a lángoszlopot képezze, mintegy 
átvezetve a jobb haza iránt kutatót a kétkedés és aggodalom „vörös tengerén”. De mivel ez 
nem volt az az eset, így sajnos annyi és oly kínos félreértés adódott. Fejedelmek és népek 
egymás iránti ellenséges magatartást vettek fel, egy jelentős múlt hagyományai tűntek mindkét 
részről az éjszakába és „a Tagadás szelleme” emelkedett fel a horizontra, szövétnek helyett 
lidércfényt mutatva. 

1848 márciusának Idusa, következményeivel együtt, szintúgy felrajzolta a három betűt, a 
G. M. B-t, a portáinkra, de ezek már nem jelentettek vakító fényt a mi félhomályunkban, ennek 
vérvörös csillogása vakított, megigézett, rabul ejtett bennünket: alkotmányozó országgyűlés, a 
katonaság eltávolítása, barikádok! – Szerencsétlen „G. M. B!” 

Milyen szépek voltak 1848. március 13., 14. és 15. napjai! A szellem gúzsba 
kötöttségének megszűnése, nemzetőrség, alkotmányos rend, mint égi adomány hullott ránk a 
császár áldott kezéből: az értelmiségnek semmilyen Torquemadája48 sem igázta le többé 
gondolatainkat, kezünkbe adatott a fegyver saját jogaink megvédésére, mi magunk vehettünk 
részt a Közjó törvényeinek megalkotásában! Új tavasz fakadt fel Ausztria felett, a legillatosabb, 
a legszentebb, ami csak látható! 

Ó, hogy az emberi élet mégis csupa szánalmas csalódás! Egy év süllyedt a napok 
sodrásába a boldog álomképek óta. Visszapillantva vizsgáljuk meg „vívmányaink” 
végeredményét. – Hogyan váltak valóra a remények, amelyekkel rózsaszín távlatokat 
előlegeztünk meg? 

„A gondolat szabadsága” tűzveszélyes írásmodorrá fajult el; „a nép felfegyverzése” 
felszította a telhetetlen proletariátus látszólagos fontosságának tudatát, az „alkotmányozó 
országgyűlésből” éretlen népboldogítók szertelen kívánságainak közhelye lett, amivel minden 
kormányzást és törvénykezést lehetetlenné tettek. A leírt szó tűzcsóva lett, a nép fegyvere kétélű 
kés gyermeki kézben, az önkormányzat felségsértés az uralkodó szentséges személye ellen! Már 
időtlen idők óta jelentik nekünk a G. M. B. betűk „Alkotmányozó országgyűlés, katonaság 
eltávolítása, barikádok!” 

És – könnyen kérdezheti az ember – ki azért a felelős: egy teljes év múlt el anélkül, hogy 
fejlődésünk hasznot hajtó módon kamatozott volna? Fájdalmasan tekinthet vissza az ember 
tizenkét hónap erkölcsi eredménytelenségére és Fülöp fiával együtt49 kiáltja: 365 nap és semmit 
sem tettünk a halhatatlanságért. A Kelet királyai számunkra hazugokká lettek és az Üdvözítő 
bölcsője helyett egy halott, néma, visszhangtalan pusztaságba vezettek, amely fölött az undorító 
mottó áll: „Ti, akik beléptek, hagyjatok fel minden reménnyel!”50 Igen, a remény el van 
temetve, hogy az emberi értelem, vagyis az evilági tudás, evilági intelligencia felnőtt volna a 
feladathoz, a Föld népeit az isteni hasonlósághoz mint célhoz elvezetni, és addig nem fog új, 
erős életre kelni, amíg az emberi faj fel nem ismeri, hogy a szabadság erkölcsi hátsó gondolat 
nélkül törvénytelenség lenne, hogy minden jognak kötelesség feleljen meg, hogy a saját akarat 
nem terjeszkedhet ki a beláthatatlanságig, hogy a múltat nem lehet semmibe venni, hogy csak 
az átváltoztatás, nem a ledöntés (a Reform, nem a forradalom) lenne igazán hatékony. – Ez a 
felismerés azonban elvezet a társadalmi tökély eszményéhez, vagyis a lehiggadt emberséggel 
megáldott jogállamhoz. A három márciusi nap rémképe ezt a vívmányt még sokáig tolja félre az 
útból, és a kísértő hangjával a gyengék fülébe súgja a csalogató szavakat: Szabadság, 
Egyenlőség, Testvériség! Végre azonban mégis felismerik a népek, hogy csak egy álarc, nem 
valószerű árnykép lenne, amely őket félre akarja vezetni, mely őket becsapja, és a balsorsba 
taszítja, fel fogják ismerni, hogy Szabadság, Egyenlőség, Testvériség maguktól jönnek, mihelyt 

                                                
48 Lásd a Kislexikont: Torquemada. 
49 Lásd a Kislexikont: Fülöp apostol és fia. 
50 Lásd a Kislexikont: Dante. 
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mindenkit körülvesz a közös jog és a közös szeretet, ezek lesznek akkor a Kelet három királyai, 
akik a Föld népei előtt haladnak a valóságos Messiás születési helye felé. A törvény előtti 
szabadság felé! 

Akkor a márciusi napok, amelyeknek a hetediki császári ajándék51 új ünnepi hangulatot 
ad, áldottak lesznek minden nemzedék emlékezetében és a késői unokák portáik fölé a három 
betű helyett talán a három számot: 13., 14., 15. írják föl, a népek Ternóját, amelyet a Sors 
Lottója húzott ki azokon a napokon. Ez Isten rendelése!  

 
22. Fizetett zajongók 
P.-H.: 99. o.  
A legelőbb felmerülő nagyon fürgén működő izgatók között több külföldi német szójárást 

lehetett hallani. Ezen elnevezést „testvér munkatársak”52 nemsokára több felől lehetett hallani, 
mi által természetesen ezen Bécs gyáraiban működő proletariatus a forradalmi czélok iránt 
annál inkább kecsegtetve volt, minél jobban szerette kenyerét munkátlanul az utczákoni 
zugatásokkal keresni. Egy nagyon lármás macskazene alkalmával, melyet a Metternich herczeg 
helyében működő lovas tábornok Gróf Figuelmontnak csináltak a Bál-piaczon és a mellett 
folytonosan kiabálták: „semmi muszka szövetség” megkérdeztem egy fiatalt, ki egy 
vasserpenyővel ördögi lármát ütött, hogy mit fizetnek neki ezért? Valószinüleg azon 
véleményben, hogy én is egy ilyen megrendelő vagyok, azt felelte nekem: „husz krajczárt 
minden házért, melynél egy macskazene van megrendelve”.  

 
b. Párizsból jönnek a hírek 
23. Párizsból jönnek a hírek Bécsbe 
P.-H.: 105. o. 
Ferdinánd császárnak [...] sajnálatra méltó személyiségét a forradalmi vezetők jól 

ismerték. Ők a kedvező alkalmat, melyben a Monarchiát lázzadásba hozzák, megragadták. Erre 
az alapot főleg a mult hónapban Párisban kiütött és Philep Lajos53 személyes gyávasága miatt 
sikerült forradalom óta, regények, röpiratok- és színdarabok által, melyek közül némelyek – 
mint például „A nagykorú” a várszínházban is adatott,54 kellőleg előrekészítették. 

 
24. Egy párizsi színházi sikerről 
WZtg., 1849. márc. 5. 
A szocialista teóriák keserű, s egyúttal szórakoztató kritikája egy párizsi komédiában. 

(Egy párizsi folyóirat szerkesztőjének küldött levélből.)  
Kedves Barátom! 
Ön ritkán megy színházba és olvasói kétségen kívül nem helyeznek rá nagy súlyt. hogy 

tudomásul vegyék, mi zajlik ott. Talán magam sem járok Önnél gyakrabban oda, és mégis egy 
színdarabról akarok Önnel beszélgetni.  

Valóban, a jelen pillanatban Párizsban valami figyelemre méltó megy végbe, mint tünete 
annak az iránynak, amelyre a nép szelleme fordul: a legkirívóbban a büntetendő és veszélyes 
őrültségek űzetnek. Ezek az őrültségek színpadra kerültek, az egyetlen helyre, ahol talán megéri 
a fáradságot, hogy az egyszerű bemutatás által a következményeit meg lehessen cáfolni. És itt a 
néző minden este harsány nevetéssel gúnyolja ki és bélyegzi meg az okozót a nevetségesség 
könyörtelen fórumán. 

Nem szólok Önnek a tisztán politikai darabokról, amelyeknek nagy a számuk, ám akad 
egy, amely könnyű, sőt közben-közben frivol formában komoly, sőt olykor nagyon is mély 

                                                
51 Lásd a Kislexikont: ajándék a császártól márc. 7-én. 
52 Lásd a Kislexikont: Testvér munkatársak. 
53 Lásd a Kislexikont: Lajos Fülöp francia király. 
54 Lásd a Kislexikont: Bauernfeld. 
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értelmet rejt magában és a szocialista elméletek igaz és szigorú értékelését és a szerencsétlenek 
éles kritikáját tartalmazza, azokét, akik a gyűlölet és irigység elméletének démonát befogadják. 
A színházzal szembeni ellenszenvem dacára meg akartam nézni ezt a darabot és nemcsak 
olvasni, hogy saját szememmel tudjam megítélni a közönségre gyakorolt hatását, ami engem 
magánál a darabnál is jobban érdekelt és én teljes mértékben meg voltam ezzel elégedve. Ezek 
a hatások a hatvanadik előadásnál már veszítettek erejükből és a legjobbkor adtak helyet 
tapsnak és nevetésnek. 

A darabnak, amelyről beszélni akarok, a címe: A tulajdon: lopás. Ez a cím untig elég 
ahhoz, hogy Ön felismerje a szomorú hírű férfit (Proudhon), aki benne a főszerepet játssza. 
Valóban ő  volt az a férfi, aki doktrináiban feladatául tűzte ki magának, hogy mindannak az 
ellenkezőjét állítsa, ami igaz, jogos és tisztességes, – a férfi, aki kimondta: az erkölcsi 
romlottság az isten, és aki ezt az új tantételt hirdetni tudta. 

Mindenek előtt tiltakozom a mi dogmáink paródiája ellen, amely – szeretném hinni – nem 
volt a szerző szándékában, ami azonban sajnos a darabjában megtalálható. 

Az első felvonásban a jelenet rányílik a földi paradicsomra. A Kígyó féltékeny ősszüleink 
szerencséjére és ártatlanságára, legfőképpen féltékeny a Teremtés Ura címre, amelyet Ádám a 
szerzőjétől kapott, megkísérli elrabolni tőle mindazt az értéket, amely ő t féltékenységre 
ingerelte. Sikerül neki, amit mi nagyon is jól tudunk, és első győzelme következtében 
megesküszik, hogy az embert végig fogja üldözni évszázadok során, a civilizáció szakaszain 
keresztül. 

Ez az emberfejű Kígyó annak a férfinak a testet öltött portréja, az arculata, a hangja, aki 
manapság minden hazudozó legrégibb nyomorúságos vállalkozását folytatja, annak a férfinak, 
aki szeretné még egyszer kiűzni az emberi fajt a civilizáció kertjéből, hogy az erdőkben 
visszadobhassa a vadság állapotába. 

Irtózom attól, hogy Önnel ennek az első felvonásnak a részleteit közöljem, ahol a Genezis 
első fejezetének mesterkéletlen és szörnyű jeleneteit a mi szent könyveinkhez nem méltó 
könnyedséggel állítják elénk. Mindenesetre látható, hogy mindezt nem a teológusok 
fogalmazták meg és hogy a bibliai tudomány éppen nem az a tanulmány, amellyel a szerző a 
legalaposabban foglalkozott volna. De mellőzve ezt a felpanaszolható illetlenséget, van az 
allegóriájában mégis egy fontos gondolat, amelyért köszönettel tartozunk, ugyanis, hogy a 
gonosz lények, amelyeket a nyomorúság minden korszakában a Földön megjelenni látunk, 
csupán a minden baj és hazugság atyjának újra megjelenései, akinek a munkáját folytatni 
láthatólag a feladatuk. Éspedig mindig ugyanazon eszközökkel és az irigység és gyűlölet 
ugyanazon indítékaival. Valóban ezek azon érzelmek is, amelyek az alacsony szellemekben és a 
romlott szívben az alárendelt helyzetből és abból következően, hogy hiányzik az, amit a másik 
élvez, állandóan kifejlődnek. 

Láttuk és nap mint nap látjuk, amint egy ember, akit megbélyegeztek azzal, hogy 
szerencsétlen helyre született, aki megvan a családi érzés édessége nélkül, aki nem ismer sem 
apát, sem anyát, sem testvért, sem nővért, akit csak úgy ledobtak a földre, anélkül, hogy bármit 
is birtokolna, mint a saját szellemi és fizikai ereje. Ha némi nemesebb vonással bír, dolgozik, 
hogy kivívja azt, munkával, értelemmel és becsületességgel, amit megtagadott tőle a Sors.   

A második felvonásban 1848 februárjában találjuk magunkat. Ádám, mint a Tulajdon 
jelképe, mint ahogy a Rombolásé a Kígyó, számos alakváltozás után, amelynek a történetét a 
részegség pillanatában meséli el, jóravaló párizsi polgár lett, nagyon buzgólkodik a választás 
megreformálásán és igen távol van attól, hogy sejtse, mi minden következménnyel jár az. A 
kormányt megdöntötték, az, hogy kikiáltották a köztársaságot, a polgárok nagy érdeme, akik 
nincsenek abban a helyzetben, hogy feltartóztassák a mozgalmat, amely életre hívta őket. Ám a 
Kígyó ismét megjelenik és a köztársaság nem késlekedik átvedleni demokratikus és szociális 
köztársasággá. A Kígyó ezúttal frakkban és fekete színű pantallóban van, ahogyan egy 
ördögnek a tizenkilencedik században dukál, ám mindig ugyanaz az arc, ugyanaz a kifejezés, 
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ugyanaz a hanghordozás, ugyanaz a szemüveg. A demokratikus köztársaság első produktuma a 
munkához való jogos igény. És ezen igény révén Bouichon polgárt még ma a háza bejárata 
előtt egy kocsis galléron ragadja és fiákerébe dobja és felvilágosítja, hogy őt egy órára bérbe 
vette. Amikor megint hazaér, hordárokat talál ott, akik ingóságait viszik el, mindig a munkára 
való jog erejével. Egy kárpitost, aki letépi a tapétáit és helyettük másokat ragaszt fel. Egy 
üvegest, aki betöri az ablaküvegszemeit, s hogy munkája legyen, másokat illeszt helyettük. Egy 
fogorvost, aki, mivel aznap nincs más páciense, tiltakozása ellenére kihúzza az egyik fogát stb. 
– A demokratikus és szociális köztársaság második produktuma az egyenruha, azaz a zubbony 
szürke vászonból minden korosztálynak, mindkét nemnek, minden rangnak, minden évszakban. 
Aztán a pénz teljes leépítése és a parancs a kereskedőknek: mindent elfogadni, amit hoznak 
neki, cserébe annak, ami eladni valója van. És megint a Kígyó, aki belügyminiszterré vált, 
hirdeti ki ezt az új dekrétumot. Most látjuk, amint Bouichon, aki a legutolsó bérlőjétől egy 
kitömött krokodilt kapott háromhavi bérhátralék kifizetése fejében, ezt a vadállatot egy 
pástétomsütőhöz viszi, hogy pástétomot vásároljon és túladjon maradék pénzén. – János! – 
kiált a pástétomsütő, adj vissza az úrnak a krokodilra. A pénz, amit visszakap és ami egy 
székből és egy éjjeliszekrényből áll, furcsa zavarodottságba hozza. Azután, mert mint 
tulajdonos kinyilvánította, hogy a pástétom az övé, a Kígyó, a törvény betűjével 
felfegyverkezve, kényszeríteni akarta, hogy egy kalapért adja oda, a zsandár letartóztatta, 
bíróság elé állította, s elítélték, mert az új törvényalkotás alapdogmája szerint a tulajdonos szó 
egyet jelent a tolvajjal. Ennek következtében mint a becstelenség jelképébe, a régi tulajdonosi 
felsőruhába öltöztették és méltatlannak nyilvánították arra, hogy a zubbonyt, e szerencsés 
korszak polgárainak és polgárnőinek egyenruháját hordja. Ámde a dolgok új rendje nemsokára 
meghozta gyümölcseit, ezért Párizs néhány évvel később már csak pusztaság, épületei romba 
dőltek, nagy létszámú lakossága szétszóródott, vagy megsemmisült. A színpad erdőt mutat, 
amelyben észrevesszük a tőzsde romjait. A helyszínen, ahol a civilizált világ fővárosa állt, nem 
látunk mást, mint a Saint-Germain-sztyepet, a Vivienne-mocsarat, a Saint-Honoré erdejét stb. 
[Lásd a Kislexikont.] Ebben az erdőben a tizenkilencedik század Kígyója folytatja vadászatát a 
tulajdonosok ellen, akikből tucatnyit egy hosszú rúdra tűzve hord. 

Ádám-Bouichon, aki minden egyebet túlélt, robinsoni viseletben jelenik meg. Eddig 
szerencsésen kereket oldott, végre legyőzetik. A Kígyó elhelyezi a halálos csapást és telve 
diadallal, hogy végre végbevitte alkotását, ördögi röhejbe tör ki: Végre én vagyok az egyedüli 
tulajdonos! Egy szó, amelyben mély igazság rejlik, s amely egymagában röviden foglalja össze 
a Szocializmus sok-sok Tartüffjének teóriáját egyenlőségről és testvériségről. 

A darab szerzője itt úgy látszik, mindazt szelidíteni akarta, ami egy személyes 
támadásban túl csípős, mert megjelentet egy angyalt, amely a Kígyóember szemét felnyitja, 
azzal, hogy leveszi a szemüvegét. A szíve megváltozik, új érzéseket fedez föl, szándékai nem 
voltak gonoszak, ámde szemüvege félrevezette. Röviden: a Kígyóember jó útra tért, és biztosan 
ez a Megtérés, ha valaha előfordulhat, nagyobb apostoloknak, mint amilyenek a Vaudeville55 
urai, megbecsülést szerez. 

Ez – kedves Barátom – a darab, amelyhez több mint két hónapja egész Párizs kivonul, és 
amelyet ennek következtében máris 90–100ezer személy látott. Minden utalást felfognak és 
hangsúlyoznak, a szocialista teória minden groteszk következménye nevetést és helyeslést vált 
ki az egész teremben; minden szellemdús és csípős dalt meg kell ismételni, és ha valahol a 
terem egy részében bátortalan ellenkezés mutatkozik, hamar elfojtják.  

Számomra ez volt a legérdekesebb ebben az előadásban, mert azt a reményt vittem 
magammal haza, hogy minden Kígyóemberrel szemben, amilyenek a mi tulajdonképpeni 
hazánkban még keletkeznek, minden ördögivel szemben, amit nekik az első számú uruk és 
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mesterük sugalmazhat, mégis a nép józan gondolkodása Isten segítségével még alkalmas arra, 
hogy Franciaországot megmentse.  

Raph. de Messiliac. 
 
25. Idegen agitátorok 
P.-H.: 105. o. 
A kormány ezen sok mértékbeni szenvedőleges tartásának több jele által felbátorítva, a 

különböző helyeken összegyűlt népcsoportok nemsokára nagyobb forradalmi tüntetésekre 
alakultak össze az egész Bécsben. Az utczákon mindig több-több fiatal embert lehetett 
keringeni látni, kiknek szókiejtése és szinészi külsője az első tekintetre a forradalmi 
propagandának külföldi commis voyageurjét56 árulta el. 

 
26. Kommunizmus... 
P.-H.: 109–110. o. 
Igy lassanként a rendes kormányhatalomnak utolsó nyoma is elenyészett; mert azon 

ábrándozók, kiknek az előbbi kormányforma igen nyomasztónak látszott és a kik azt 
mondották: miként ő k nehány ártatlan tüntetés által csak annyit akarnak az alkotmányos 
szabadságból és intézményekből kivívni (mit ők vivmányoknak neveztek), mint a mennyit ők 
izlésök szerint szükségesnek tartanak; ezen ábrándozókon, kiket nagy számu bécsi becsületes 
polgár is imádott, majd valódi forradalmi vezetők felülkerekedtek. A mint ekkor 
communismusi törekvések tiszta jelei is nyilván mutatkoztak, akkor vették észre a bécsiek, 
mily ostoba alaptalanul mentek ők a hálóba belé. A kereskedő boltokat inkább lehetett bezárva 
mint nyitva látni. A kereskedés és forgalom megállott. Equipageokat mindig ritkábban lehetett 
látni s lassanként mind eltüntek az utczákról. Az ugynevezett biztosítási választmány a 
rendőrségnek egy más nevet: „bátorsági ő r” kifejezéssel s más egyenruhát adott. Hanem ez 
tekintélyének keveset használt. A többek közt egy nap a Grabenen egy pár vénasszonyt láttam, 
kik a napi – s akkori gunylapokat árulták – egymással oly hevesen veszekedni, miként a nép 
körülöttük gyült s ekkor egy bátorsági ő r fejér pálczájával oda érkezett, (a londoni 
polgármesteri constablert – utánozva) s egész ünnepélyességgel ezen pálczával a veszekedők 
vállait érintette – mint egy varázsló a színházban szokta tenni, s azokat csendre intette. A 
veszekedők, kiknek természetesen semmi fogalmuk sem volt arról, hogy ezen pálczás ember 
minő joggal háborítja őket, ellene fordultak, féktelen gunyok közt onnan elűzték, a midőn egyik 
közülük a nép mulatságára így kiáltott fel: „menj az ördögbe faggyupálczáddal”. 

 
c. A magyar mint idegen elem 
27. A magyar mint idegen elem 
A.-B. z. WZtg., 1848. dec. 20.  
Bécs. (E.) Csapataink megszállták Nagyszombatot, Mosont, Pozsonyt, Sopront. Észak-

Magyarország kilép egykedvű magatartásából az öntudatosabb életbe, a német városok, a 
legtöbbször nyelvi szigetek, körbevéve idegen elemekkel, várják azt a pillanatot, amikor nyíltan 
tehetnek nyilatkozatot. Így lesz, így kell legyen a magyar elem elszigetelése éppen akkor, 
amikor a csapatok mindig szűkebb koncentrikus körökben nyomulnak előre és talán ott mérik a 
döntő csapást, ahol majdnem negyven éve a Habsburg-ház ősi ellensége seregeit véres csatára 
bontakoztatta ki.57 

Azoktól a nemzetektől elhagyatva, amelyekkel évszázadok óta együtt éltek, a magyarok 
önmagukban hordozva azt az érzést, hogy vak garázdálkodással túlléptek a jog határain és az 
önuralmon, szembe helyezkedve ő seik példáján, akik nem egyszer voltak védelmezői az ingó 
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57 Lásd a Kislexikont: Napóleon. 
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államnak, nem lehet a felkelők táborának uralkodó hangulata az örvendezés. Ez csak tiszta 
lelkiismeretből, a jó ügyből következhet. 

Amíg a szabadok kiváltságos rendje a szolgákkal, a hazai arisztokraták az alattvalóikkal 
szemben álltak, amíg a rendiség arisztokráciája, a hódító faj arisztokráciája szemben a 
leigázottakkal törvényileg fennállt, volt értelme, törvényes alapja. Amikor ez egyszer csak 
megtört és a márciusi mozgalom kimondta felszabadítását mindenkinek, aki a századok 
nyomása alatt alattvalói szolgaságban sínylődött, a magyar mozgalom anomália volt, éppen 
úgy szemben az új osztrák államépítmény alapjával, mint az idők eszméivel. Aki szabadságot 
akar, csak a vele egyenlők felett uralkodhat. Magyarországon azonban a gyorsan proklamált 
egyenlőség csak ürügy a faji arisztokrácia fenntartására más, új formában. Ez azoknak a 
szájából, akik kihirdették, más nemzetek tagjainál nem talált hitelre. Nem talált senkit, minél 
mélyebbre eresztett gyökeret a meggyőződés, hogy csak az osztrák népek benső, szabad 
szövetsége jelenthet garanciát egyesek túlkapásai ellen. Ezt a szövetséget azonban a régi 
magyar politika vezérszónokai megsemmisítették és a híd lerontatott, amelyen át az osztrák 
tartományokkal való kapcsolat lehetséges volt.  

A magyar törzs visszaszorult a saját felségterületére. És a „Magyar” királyság 
olyanformán, ahogy volt, most ezeréves fennállása után leáldozóban van. Története le van 
zárva, egész jövője Ausztriára tartozik. Az eltévelyedések ellenére, amelyek az utóbbi napokban 
behálózták, az elvakultság, az indulat, az önhittség ellenére van alapja a magyar fajban a 
kiváló tulajdonságoknak, a történelemben van egy sor kiváló példakép. Azzal számolunk, hogy 
a levertség és kedvetlenség érzésének napjai után megint megtalálja a nemesebb, jobb énjét 
magában és szíve örül, hogy barátsággal nyújthatja kezét nagyobb tettekre egy egyenlő jogú 
testvérnek.  

A nemzetek nem olyanok, mint az államok. Ezek formálják az embert, azok Isten 
alkotásai, ezek esendők, azok örökké élnek. 

Senki sem akarja elpusztítani a nemzeteket, hanem az életformájukat. Csak egy 
előjogokkal rendelkező népréteget nem akar senki, és a harc az idővel, az eszmék harca a 
történelmi előjogokkal folytatódik most más formában Magyarországon. Az előjogos nemzetet, 
az ő történelmi jogát hordja el az útból az idők vihara. Elkülönült léte szűnik meg, reméljük a 
saját előnyére. Nincs ember, nincs nép, amely magára maradva szellemileg holttá ne válna. 
Csak szövetségben bontakoztathatja ki értékeinek gazdagságát. A szabad érintkezés, a népek 
keveredése egy nagy államban, mint amilyen Ausztria, nem tűrheti, hogy egy néptörzs 
elszigetelődjön. Kényszeríti, ha maga nem is akarja, egy közös élet előnyeire. A mindenféle 
intézmények révén mesterségesen fenntartott különbség Ausztria különböző népei között, el fog 
tűnni, ezáltal az érintkezés fokozódik, kultúrát visz a társadalom azon rétegeibe, amelyek most 
mint páriák lenézettségben élnek. Tőkék, szorgalmas kezek áramlanak oda, ahol az országnak 
szüksége van rájuk. És éppen ez Magyarország, eddig néhány egyházi és világi oligarcha 
kizsákmányoltja, amelynek szabad kapcsolatban Ausztriával, az ország gazdagsága, lakosainak 
különböző tehetségei által, mint ilyennek nagyobb és szebb jövője lesz, mint amit jelenlegi 
szószólói valaha is készíteni tudtak volna. 

 
28. Bécsi önkéntesek magyar egyenruhában 
WZtg., 1848. dec. 29.   
7. hadijelentés. [...] Egy december 13-i kolozsvári jelentés szerint Urbán vezérőrnagy az 

ellenséget Nagybánya irányában egészen a magyar határig üldözte, útközben minden román 
helyiséget alapjukig leégve találta és 32 románt felakasztva. Ez a látvány természetesen 
szörnyű elkeseredést keltett. [...] A Miksa Ferdinánd könnyűlovas ezred első őrnagyi divíziója, 
élén báró Bussek ő rnaggyal, aki ruhájában több golyótól találva csodálatosan sértetlenül 
megúszta, ritka bravúrral a szűk utcákban támadta és kaszabolta le az összegubancolódott 
ellenséges gyalogosokat. Több nehéz lovas sebesült meg bajonettszúrástól. Az ellenség: 
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nagyobb részt bécsi önkéntesek voltak honvéd egyenruhában. Amint az ellenség elhagyta 
Erdélyt, Urbán vezérőrnagy négy erőltetett menetben visszatért Kolozsvárra, ahová december 
4-én érkezett meg. [...] 

[További erdélyi hírek azzal együtt, hogy Bem még nem épült fel sebesüléséből.] 
[Hiányzik a végéről a dátum.] 
Welden, a katonai és polgári kormányzó 
 
29. Rendszabályok bécsiek ellen I. 
A.-B. z. WZtg., 1848. dec. 28. első o. 
Bécs. Hirdetmény. 
Mivel a legutóbbi időkben ismételten jelezték, hogy létezik a gonosz gazfickóknak egy 

klubja, amely magára a sapkájába tűzött tollal híva fel a figyelmet, azzal az abszurd ideával 
kószál köröskörül, és kiváltképpen terveket kovácsol róla, s azokat az elővárosok csapszékeiben 
tárgyalja meg, hogy éjszaka tömegesen meg kell rohamozni a bástyákon az elsáncolásokat és 
az ágyúkat beszögezni. Ezennel tudomására hozzuk a közönség jobb érzésű részének, hogy ilyen 
esetben három riasztólövésre az egész helyőrség 15 percen belül a megjelölt helyét elfoglalja, 
hogy éjszaka mindenre élesen lőnek, ami nagyobb tömegben a sáncokhoz közelít, – vagy az 
őrszem felhívására nem vesz azonnal más irányt –, hogy továbbá riadókor a csapatok a sáncok 
közelében lévő házakat azonnal megszállják, és ezért felszólításra azokat ki kell nyitni. 

Távolról sem akarunk valami nagyobb jelentőséget tulajdonítani alávaló fordulatoknak, 
amelyeket mégis a még mindig létező gonosz szellem működtet, de magától értetődően 
kimondjuk, hogy a törvény erejét minden tettes ellen érvényesítjük. Ez a felvilágosítás csak azok 
megnyugtatására szolgál, akik eddig adataikkal és utalásaikkal a katonai hatóságok figyelmét 
fel akarták hívni.  

Ebből az alkalomból emlékeztetnünk kell arra, hogy bármilyen csoportosulásnál, legyen 
az nappal, vagy éjszaka a csak kíváncsi közönséget, kiváltképpen a nőket és gyermekeket távol 
kell tartani, hogy ezzel maradjanak megóva a sérülésektől, mivel sajnos a golyók nem mindig a 
vétkest találják el.  

Bécs, 1848. december 27-én. 
Welden altábornagy 
polgári és katonai kormányzó. 
 
30. Rendszabályok bécsiek ellen II. 
A.-B. z. WZtg., No. 7. 1849. jan. 8., hétfő, első oldaláról: 
[A cs. kir. Központi Nyomozó Bizottmány hirdetménye 5-éről Anton Pokorny 

elitéléséről. Mint egyike a parancsnokoknak, részt vett az októberi bécsi felkelésben, ezért 5 évi 
súlyos börtönt kapott.] 

 
d. Titkos és nem titkos társaságok 
31. Ismét idegen agitátorok 
A.-B. z. WZtg., 1849. jan. 1. 
Bécs. 
Az ismételt figyelmeztetések ellenére, sőt a legriasztóbb példák ellenére mostanáig sajnos 

nem sikerült a rendet megbízhatóan biztosítani, ezzel ellentétben szigorúbb szabályokat kell 
azokkal a bajkeverőkkel szemben alkalmazni, akik minden hatóságot gúnyosan kinevetnek, 
minden törvényt lábbal tapodnak.  

De mivel a tapasztalat megtanított rá, hogy a született bécsiek nagy, sőt nagyobb részét 
idegen küldöttek bujtogatással félrevezetik és olyan cselekedetekre csábítják, amilyeneket 
korábban a hűséges, kedélyes bécsiekről alig tudtunk elképzelni, ezért megparancsoljuk, hogy 
minden idegen, külföldi éppúgy mint a nem bécsi illetőségű belföldi, hacsak nem tudja teljes 
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mértékben igazolni társadalmi és politikai magatartását és itt-tartózkodásának szükségességét, 
Bécsből eltávolítandó. Azok, akik ennek a rendelkezésnek újólag ellenszegülnek és akit tetten 
érnek, hogy nincs náluk az illetékes hatóságok által kiállított tartózkodási engedélykártya, 
magukra vessenek, ha minden tekintet nélkül a legszigorúbb intézkedést vezetik be ellenük.  

Bécs, 1848. december 31. 
A cs. kir. Központi Nyomozó Bizottmány. 
 
32. A lengyelek 
WZtg., 1849. jan. 11., az első oldalon. 
14. Hadijelentés. 
A galíciai hadtest Felső-Magyarországon, Schlick vezérlete alatt, jan. 5-én győzött Kassa 

körül Mészáros ellen. A könnyűlovasság itt is jól szerepelt. [...] A Parma ezred ezekben az 
ütközetekben a legnagyobb dicsőséggel tüntette ki magát. Megverte a Lengyel légiót,58 jelentős 
veszteséget okozott neki, elvett tőlük egy kasszát, 10000 darab arany-dukáttal59 és azon kívül 
Mészárosnak egy, a lengyel viszonyokra vonatkozó iratládáját. Jóllehet heves volt a küzdelem, 
csak nagyon kevés halottunk és sebesültünk volt. 

A mi derék csapataink, a legjobb szellemtől áthatva, szörnyű hidegben Hurrá-kiáltással, 
bajonettel rontottak rá a nagyon jól felöltözött és a legjobb Lütticher-puskákkal ellátott 
ellenségre, és nagy garral vetették vissza őket. 

Mészáros csak úgy menekült meg a haláltól, hogy a pisztoly, amelyet egy cs. kir. tiszt sütött 
el, csütörtököt mondott.  

Az éppen most befutott hivatalos jelentés örvendetes bizonyítékként szolgálhat arra, hogy 
becsületesség és valódi katonaszellem uralkodik a cs. kir osztrák seregben: E hó 4-én déli 1 
órakor Neusatzból [Újvidék], ahol mint helyőrség feküdt, kivonult a Zanini [ezred] első 
zászlóaljának 4 százada az akkor parancsnokló báró Massburg századossal az élén és 
megérkezett 3 órakor a cs. kir. előőrshöz a római sáncon Kátyba. Ez a csapat tisztjeivel együtt 
[...] hozta a zászlaját, fegyvereit és munícióját, az itteni csapatok lelkesedéssel fogadták el őket 
és együtt éltették a Felséges Császárt.  

Ha meggondolja az ember, hogy egy ilyen jelentős testület a legnehezebb körülmények 
közepette, egy lázongó népesség szeme előtt és tekintettel egy főerődítményre, az államhoz és 
annak zászlajához való ragaszkodás tanújelét adta, amelyhez egy időre hamis hírek és hamis 
tények következtében látszólag hűtlen lett, így nem lehet többé kételkedni Ausztria 
fennállásában, amely maga a legkülönfélébb nemzetiségekből tevődik össze. 

Még ezekben a zavaros időkben is minden olasz, magyar, lengyel és német csapat kell, hogy 
a legszebb tanújelét mutassa fel az állammal szembeni odaadásának és csak nyomorult 
vakbuzgók tudták félrevezetni és a lakosság hűséges érzületét egy időre megingatni. 

Minden kétkedőnek szolgálhat ez kiinduló pontként: Ausztria örök időkre fenn fog állani; 
csak ki kell bontakoztatnia az erőit. 

Bécs, 1849. január 10. 
Welden altábornagy 

katonai és polgári kormányzó. 
 

33. Titkos társaságok60 
WZtg., 1849. május 22. 
Már korábbi bírósági vizsgálatokból kiderült az a tény, hogy az alapszabályaik és 

szervezetük révén egész Európában szerteágazott titkos forradalmi társaságok külön egy arra 

                                                
58 Lásd a Kislexikont: Lengyel légió 
59 Lásd a Kislexikont: Arany dukát. 
60 Lásd a Kislexikont: Titkos forradalmi társaságok. 
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kijelölt szekciója foglalkozik általában csapatok elcsábításával és saját céljaikra egyes katonák 
alkalmazásával.  

A már hosszabb idő óta Bécsben felfedezett számos ilyen kísérletből kétségtelenül 
megállapítható. hogy itt is léteznek olyan egyletek, amelyek minden elgondolható eszközzel, 
fondorlatos módon katonai egyéneket, elsősorban altiszteket és közlegényeket próbálnak meg 
esküszegésre rábírni. Ennek az egyesületnek egyik tagját ma reggel negyedhétkor, kimerítő 
vizsgálat után, a megérdemelt és a gyakorta megismételt felhívásban kirovandó büntetés alá 
vonták. Ez Melko Ferenc, született Helpán, Gömör megye, Magyarország, 36 éves, katolikus, 
nőtlen, a Bécs–Gloggnitzi Vasútnál61 írnok, akiről az ellene sommásan levezetett eljárásból 
kiderült, hogy ő  már ez év áprilisában esküvel vállalt kötelezettségének megszegőjévé tette 
Kovalczik Antalt, a 34. Porosz herceg gyalogezred 8. századának káplárját. Pénz juttatásával, 
civil ruha biztosításával és a dezertáláshoz vándorkönyvvel rábírta és megteremtette a 
lehetőséget a magyar–lengyel seregbe való átlépésre, puskaműves minőségében. És hogy 
napokkal előbb hasonlóan próbálkozott ugyanannak az ezrednek az altisztjeivel, Nagy 
Sándorral és Esaklos Mihállyal. Megígérte a ragyogó jövőt Kossuth seregében, ugyanúgy, mint 
Kovarcziknál biztosította a távozását, ennek során Nagy káplárnak ajándékul adta a 
Kovalcziktól nála hagyott és a megkérdezett tanúk által azonosnak elismert selyem kardbojtot. 
Mindkét altisztet bátorításul borral vendégelte meg és bizalmasan közölte velük, hogy számos 
más férfival áll kapcsolatban, hogy embereket toborozzon a magyaroknak.  

Miután Melko Ferencet rendőri őrizetbe vették és tegnap délelőtt 10 órakor az Állandó 
Hadi és Rögtönítélő Bizottmány 1848. november elsejei és 17-i, majd ez év február 27-i 
proklamációja következtében előállították az állandó Hadi és Rögtönítélő Bizottmány elé, 
törvényileg megállapították, hogy bizonyosan ő  a tettes. Ezt igazolták az eskü alatt tett 
egybehangzó tanúvallomások, összefüggésben azzal a birtokába került kardbojttal, amely a 
Magyarországra távozott Kowalczik kápláré volt. És valótlannak találtatott, sőt a kedvese által 
meghazudtoltatott az a kibúvó, hogy a nevezett altisztekkel történt megbeszéléskor mámoros 
állapotban lett volna. A Rögtönítélő bizottmány egyhangú ítélete: cs. kir. katonák esküszegésre 
csábításának bűntette miatt kötélre ítéltetett. A halálos ítéletet mégis golyó általira változtatta 
Ő Excellenciája báró von Böhm altábornagy. Tegnap délután 5 órakor ezt az elítélttel 
ismertették és ma a fent jelzett időben végrehajtották. 

Bécs, 1849. május 21. 
A cs. kir. Központi Katonai Nyomozási Bizottmánytól.  

 
34. Sopron és környéke: Figyelmeztetés! 
A.-B. z. WZtg., 1849. május 23. 
Sopron, május 21.  
Az osztrák tudósító egy ügyiratot közöl, amely Sopronban és környékén nem maradt minden 

hatás nélkül. Föléje „Figyelmeztetés” van írva, magyar és német nyelven mindenhová 
eljuttatták és mohón olvassák. Ez szól, amint következik: „A rosszindulat megint játssza gonosz 
játékait és rosszakaratú emberek azt a vélekedést terjesztik a parasztok között, mintha a 
császárhoz hűek újra bevezetni szándékoznák az eltörölt robotot, az úrbéri Kilencedet és a 
Tizedet.  

Ne higgyétek ezt parasztok! Ezeknek a terheknek örökre való eltörlését szavatolja Őfelsége 
királyi szava, amelyet az egész világ előtt hirdetett ki világosan és egyértelműen. 

Figyeljetek higgadt polgárok! Nézzétek, a bujtogatók bele akarnak keverni titeket a véres 
harcba, hogy ezzel céljaikat támogassátok. Ha áldozatul estek, az kevéssé érdekli őket.  

Nem így gondolja a mi Urunk és Királyunk. Ő a Nyugalmat és a Rendet rövidesen helyre 
fogja állítani és nem kívánja, hogy magatokat családostul feláldozzátok, hanem elvárja, hogy 
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megszokott foglalatosságaitok után az alattvalói kötelességeiteket az időknek megfelelő komoly 
követelmények szerint, hűséges akarattal teljesítsétek. 

Parasztok! Ki volt évszázadokon át a földműves oltalmazója és sok nyomorúság közepette 
az utolsó reménye? Nemde? Ura és Királya! Látjátok, az Isteni Gondviselés küldött nekünk 
ezekben a siralmas időkben egy ifjú, szándékai szerint angyali jó, de ugyanakkor tetterős 
uralkodót. Ő, csakis Ő van abban a helyzetben, hogy megmentsen minket a pusztulástól. 
Higgyetek neki és ő nem fog megtéveszteni titeket. 

Kövessétek a Mindenható parancsát, amely a legbensőbb hit és atyáink hűsége által 
szentesített: Add meg Istennek, ami Istené és a Királynak, ami a Királyé; legyetek 
meggyőződve, csak így tudjátok megadni a Hazának azt, ami a Hazáé.  

Sopron, 1849. május 16. Rohonczy Ignác s. k. Sopron és Vas megye Biztosa.” 
 

e. Zsidók és anarchisták 
35. A pozsonyi pogrom.62 
A.-B. z. WZtg., 1848. április 27. 
Magyarország. Pest. Április 19. A zsidó lakosság elleni indulat sajnos tovább tart, és ma 

még azzal is növekedett, hogy egy zsidó vallású fiatalember egy polgárral hajbakapott és azt 
kihúzott karddal a kezében súlyosan megsebesítette. Sürgetik a nemzeti gárdába felvett zsidók 
lefegyverzését. Az 1840 óta bevándorolt zsidók kiutasításáról népgyűléseken és a városházán 
heves viták voltak. 

Azokban a pillanatokban, amikor ezek a sorok a nyomdába kerülnek, telve vannak az 
utcák emberekkel. És hellyel-közzel mutatkoznak csoportosulások, mégis a fegyverben álló 
Nemzeti Gárda a város nyugalmát remélhetőleg teljes mértékben fenn tudja tartani.  

Pozsony. Weil J. úr a „Pannoniá”-ban tudósít a vérlázító pozsonyi eseményekről. A 
következő módon: Ritkán zavarták meg a Szent Húsvét ünnepét ennél keresztényietlenebb 
módon, mint tegnapelőtt. Most vasárnap, 23-án, délután körülbelül öt órakor, összegyűlt egy 
csoport 12–16 éves fickó az alja-népből a ligetben és az ott megbeszéltek szerint a vár tövéhez 
vonult, hogy gonoszságaikat a zsidókon végrehajtsák. Néhány üzletet menet közben feltörtek és 
az árukészletet kiszórták a térre. Hatalmas fütykösökkel ellátva kíméletlenül ütöttek-vertek 
minden zsidót, aki szerencsétlenségére a közelükbe került. Esterházy Kázmér gróf, a nemzeti 
gárda parancsnoka innen értesülve, dobszóval összeverbuválta a gárdát. Mire ezek és egyúttal 
velük együtt néhány század katona kivonult, az ifjonc-előőrshöz csatlakozott már a csőcselék 
tulajdonképpeni főereje. És csak az egyenruhás és nem uniformisos Gárda – amelynek élén sok 
jóérzésű mágnás és polgár volt található – valóban buzgó igyekezetével, szintúgy katonai 
erővel sikerült a tömeget a várhegyről, a tulajdonképpeni választott helyéről lassan-lassan 
továbbnyomni. Erre azonban a szétszórt tömegek a mellékutcákba hátrálva, az Irgalmasok 
terén megint összegyűltek. A Nemzeti Gárda nagy része és a katonaság eléggé számos osztaga 
azonnal utánuk nyomult és elzárta a hozzáférést, miközben az eddig a pillanatig csupán 
biztonsági sorfalat alkotó fegyveresekre sok nehéz kő hullott. Ennek következtében egy 
egyenruhás szőlősgazda a fején súlyosan eltalálva összeesett. Egy férfi a népségből kijelentette, 
hogy tudja, a Várhegyen a Sigrai-házban 30 keresztény bezárva senyved. Ezt a megállapítást 
élénken felkapták. Az lett a következménye, hogy Lopresti báró vezetésével gárdából és népből 
alakított küldöttséget rendeltek oda, hogy a házat kutassák végig. Ezt a küldöttséget egy 
második követte fegyveres lovas kísérettel. Hogy egyik házkutatás sem szolgáltatott eredményt, 
az magától értetődik. Az Irgalmasok teréről a Schöndorfer és Négyakó utcákon át békés 
tüntetőktől visszanyomva a lázadók csoportjának figyelme a Megyeház mellett található 
Hermann Todesco-féle alapítványi házra irányult, ahol a kapukat, zsalugátereket és a ház 
minden mozgatható berendezését szétrombolták. Miután az első támadást, ami ezt a házat érte, 
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a Gárda és a katonaság még elhárította, ezek, hogy azt a helyet megtisztítsák, átvonultak az 
utcákon és a Nonnenbahnon megint visszatértek az Irgalmasok terére, a rohamozók sokasága 
másodjára is az alapítványi ház előtt gyűlt össze és a házba nyomult. Számos főkolompos az 
évekkel korábban egy bécsi kereszténytől ajándékozott értékes iskolai könyvtár könyveit, fizikai 
műszereket stb. az ablakon kidobálta. Most már erélyesebb rendszabályokat kellett bevetni. 
Ezért a megostromolt házban talált néhány lázítót katonai segédlettel elvezették. A csőcselék 
megpróbálta ezeket kiszabadítani és amikor a veszélyes rohamozók sakkban tartására a 
katonák százada rohamlépésben, előreszegzett bajonettel nyomult előre, akkor eldördült egy 
lövés a Mihály kapunál. Ezt egy katona talán vigyázatlanságból sütötte el, talán csak a 
levegőbe akart lőni, egy éppen a kapun besiető, jól öltözött férfit talált el, aki abban a 
zempillantásban holtan terült el a földön.  

Most a nép nyugtalansága olyan ponthoz ért, amikor a forrongás nőtt és a felizgatott 
hangulat dühöngéssé erősödött. Megkongatták a vészharangot, ha csak rövid időre is, 
üvöltöztek a kiontott polgárvér miatt és átkozták a zsidókat, mint ennek a tettnek az okozóit. A 
minden oldalról fenyegetett katonaság kénytelen volt utólag többször is egyes lövéseket leadni. 
Hogy mennyi volt az áldozat, még nem adható meg, de bizonyára fel lehet tételezni körülbelül 
hat halottat és sebesültet. A tetemeket a katonai parancsnoknak, Lamberg grófnak a háza előtt 
vitték el és betörték a lakás összes ablakát. Éjjel három óra körül kezdett a helyzet lassan 
megnyugodni. Sokan féltek ettől az alattomos csendtől és ez az aggodalom máris nem 
mutatkozik alaptalannak. Húsvéthétfőn reggel hétkor a néptömeg máris elkezdett gyülekezni és 
ebben a pillanatban, amikor ezt a rövid skiccet felvázolom, fáradtan és megviselten az éjszakai 
nemzetőri szolgálattól, azt mondják, már történnek demonstrációk az izraeliták ellen éppen 
úgy, mint a Magisztrátus ellen, szemére hányva, hogy a zsidók eltávolítását még nem hajtották 
végre. És a katonaság ellen. Isten adja, hogy a Preßburger Zeitungban következő közleményem 
kedvezőbb lehet.  

Magánlevelekből még az alábbiakat közölhetjük: A zsidó lakosság lakásaiban és 
áruraktáraiban történt többórás rablás után a Magisztrátus megjelentetett egy falragaszt, 
amelyben kijelenti, hogy a nyugalom helyreállítását csak úgy tudja szavatolni, ha valamennyi 
zsidó családot onnan a Belvárosból, ahol évszázadok óta laktak, eltávolítják. Tehát ezt az 
eltávolítást a legkönyörtelenebb módon hajtották végre; a betegeket kirángatták az ágyukból, 
nem engedélyeztek szállítóeszközöket a háztartási holmi elszállítására; a szegény 
menekülteknek, zihálva a megmentett tulajdonuk terhétől, kellett a Várhegyet megmászni és ott 
nagyrészt szabad ég alatt letáborozni. 

Ki gondolhatta, hogy a mi évszázadunkban, a magyarok szabad országában, ilyen 
iszonytató történések eshettek meg, amelyek a középkor legsötétebb időszakára emlékeztetnek? 
– Persze azt mondják, csak a csőcselék terhére lehet róni ezt a legnyersebb barbárságot és 
legbrutálisabb türelmetlenséget; – csak hát nem lehetett volna a lakosság tanult részének, 
amely mégiscsak a többséget kell, hogy kitegye, együtt a katonai hatalommal és a hatóságokkal 
ellenállni a csőcselék tömegének, valahányszor ezt valóban meg kellett tenniük? 
 

36. A zsidók emancipációja63 
WZtg., 1848. április 28. 
Komoly szó Magyarország törvényhozóihoz. 

A toll ellenszegül a vérlázító jelenetek felszámlálásakor, amelyeknek néhány napja színhelye 
volt Pozsony, Magyarország ősi koronázó városa. A történelem vérvörös oldalakra írja majd a 
gaztetteket, amelyeket nem rablóbandák ő serdőben, nem, hanem polgárok és városlakók a 
törvényes hatalom szeme előtt hajtottak végre fegyvertelen zsidó polgártársaikon. Irtózattal 
fordul el minden becsületes érzelmű ember azoktól, akik mint fosztogatók esnek szomszédaikra, 
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undorral és ellenszenvvel a hasonló nézőktől, akik karba tett kézzel szánalmas tanúi voltak az 
ilyen színjátékoknak. Számos családtól rabolták el vagyonkáját, az ifjúság menedéke, a 
gyermekmegőrző intézet, feldúlva, betegeket az ágyból az utcára hurcoltak, a holtakat sírjukból 
kiragadták. Pozsony lovagias ifjai, akiket nemrég még karddal öveztünk, a másik oldal 
védelmére zálogként, miért hagytátok azt hüvelyében pihenni? Csak díszként hordjátok azt, 
vagy méltóbban használnátok akkor, amikor a gyengéket kell megvédelmezni a rabló 
csőcselékkel szemben? És te, siralmas torzképe a Nemzeti Gárdának, felfegyverzett pozsonyi 
lakosság, aki nemrég még azért lökte ki soraiból a zsidókat, mert zsidók? Hol voltál te 
nagyszájú banda? Igyekezz fegyvereidet elrejteni, ezentúl a pellengéren állnak soraitokban.64*  

Azonban nem ezekhez intézem szavaimat, hanem azokkal a Dicsőségesekkel akarok 
beszélni, akikre a jelen és az utókor áldón vagy átkozódva, csodálva vagy mint kiközösítettekre 
tekint. Legyen szabad hozzátok szólnom. Ti Magyarhon nagy emberei, ti törvényhozók, akik a 
szabadság vészharangját először húztátok meg, amelynek zengő hangja lélekemelően hatolt el 
hozzánk, gyengeségünket erővé, csüggedésünket lelkesültséggé emelte. Rátok tekintettek a 
Monarchia elnyomott népei és mindenek előtt mi, páriák, sóvárogva, reménykedve, hogy ti 
felemelitek az Emancipáció zászlaját; és felemeltétek, olyan nagyvonalúan, olyan kiválóan, 
hogy mi örömujjongásban kitörve új napot üdvözöltünk a keleti horizonton. Ámde ó, számunkra 
nem volt az maradandó fény, csak villám, amely vigasztalan éjszakát hagyott maga után.  

Ti a Megváltás szavát visszavontátok, az alig megnyitott börtönajtót a kétségbeesettek 
mögött megint becsaptátok. Mi az alig megtekintett szent jogot még fel sem fogtuk, máris 
szorosabbra láncoltatok minket és gyermekeinket a rabszolgaság igájába, mint ahogy az 
korábban történt. És milyen jogalapot adtatok hozzá? Nem mondjátok, „a keresztény 
Magyarország még nem érett a zsidók emancipációjára”; ezt hittétek, önkényuralmat kellett 
kiáltanotok arra, aki másnak szabadságot kíván és azt tiszteli, aki csak számukra is tud értékes 
lenni. Azt sem mondjátok ki „a magyar zsidók nem lennének méltók a szabadságra”. A 
tapasztalat arra tanít, hogy minden tisztességes hazafias törekvésben, amelyben a törvényhozás 
nem akadályozta ő ket, veletek lépést tartva haladtak. Titeket nem vezérel, hogy a zsidók 
emancipációja veszedelmes az országra nézve. Ahhoz túlságosan felvilágosultak vagytok és 
körülnéztetek, hogy hogyan nyitották meg a gettókat Németország, Franciaország, Itália, a 
bigott Itália és minden utat és minden jogot a szolgaságban tartott népnek hozzáférhetővé 
tettek. Az ilyen bölcs törvénykezés áldásos következményei nem várattak sokáig magukra. A 
kasztok testvériesülése és összeolvadása mindjárt elkezdődött. [...] Dr. Engel. 
 

37. Uszító zsidó újságíró 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc. 22. 
Kuh Dávidról, aki Csehországban, Prágában született, 30 éves, izraelita vallású, nőtlen, 

író, részben a vallomása szerint, részben az általa elismert mértékben tőle származó iratok 
tartalma szerint helyreigazított tényállás alapján jogszerűen bebizonyult az, hogy a „Die wahre 
Ungar” (Az igaz magyar)65 című folyóiratban „Wien” (Bécs) és „Pesth am 11. November (Pest, 
november 11-én) címen ide csatolt cikkben Magyarország lakosságát a cs. kir. kormány elleni 
fegyveres felkelésre szólította fel. Nevezett ezáltal a hadijog szerint írásbeli izgatás és ezzel 
fegyveres felkelés támogatása miatt a katonai büntetőtörvénykönyv 4. paragrafus 62. cikkelye 
és a múlt év október 3-i Legfelsőbb Manifesztum alapján bilincsben töltendő ötévi várbörtönre 
ítéltetett. 

És még két egyént ítéltek el, akik részegen lázító beszédeket mondtak. Buda, 1849. 
március 14. Ezek büntetése három hónap, ill. három hét fegyház vasban. Végrehajtva.   

                                                
64 *) Mindenesetre több oldalról kaptuk a jelentést, hogy a Nemzeti Gárda a pozsonyi eseményeknél a 

legnagyobb fokú passzivitással viseltetett, mégis hozzá kell fűznünk, hogy kaptunk mi olyan tudósításokat is, 
amelyek éppen az ellenkezőjét állították. A Szerkesztőség. 
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38. Egy grazi szerkesztő bántalmazása. 
WZtg., 1849. febr. 13. 
Bécs. Egy újság helyreigazítása. 
E hó 7-én este adta elő magát Grazban, hogy a Herceg Windisch-Grätz lovas-ezred ott 

állomásozó tartalék-lovasszázadának néhány embere behatolt Gretschnigg úr lakásába, aki 
mint a durván radikális lapnak, a Népújságnak (Volkszeitung)66 a szerkesztője egy sor cikkben 
gyalázta a kormányt és a katonaságot és szennylapjának 14. számában megengedte magának, 
hogy a leggyalázatosabban rohanjon ki Windisch-Grätz herceg, tábornagy ellen. Hogy ennek 
az embernek és pártjának irányzatát megvilágítsuk, említsük még meg, ennek az újságnak a 
példányait suba alatt a kaszárnyába is eljuttatták, sőt Leoben város polgárai, akik közül senki 
sem tartja ezt a lapot, a Grazi Újságban (Grazer Zeitung)67 ezek ellen a küldemények ellen 
tiltakoztak. 

Az elkeseredett lovasok ökölcsapásokkal bántalmazták Gretschnigg urat és amikor késsel 
védekezett, kardjaik markolatával annyira, hogy – semmiképpen sem veszélyesen 
megsebesítve–, mégis eszméletlenül zuhant a földre. Ezen esemény közben több mint húsz 
ember állta körül a házat. 

Egyszerűen ez a valósághű faktum, ez persze végtelenül eltér attól a rémtörténettől, 
amelyet a Presse íratott meg levelezőjével, A. E.-vel. Ennek alapján el kell hinnie a csodát a 
világnak, hogy 100 dühöngő lovas karddal levág egyetlenegy fegyvertelent és hogy ez még 
életben van. 

Nem vesszük védelmünkbe a történteket, csak hozzáfűzzük, hogy a ráadás a történtekhez 
szégyenletes dekoráció az A. E.-vel jelzett cikkben, ami az effajta levelezőnél magától értetődik, 
aki kellően természetesnek találja, ha a nép egy, ebben az ügyben vétlen tisztet leránt a lováról 
és rajta jogtalanságot akar elkövetni; de vészkiáltásba tör ki, ha egyszer egy katona az 
ezerszeri méltánytalanságokért revansot vesz. Ilyenkor sem egy ügyvéd, sem valaki más a sajtó 
arcátlanságával szemben nem védi meg. Sajnos ez egy bizonyos pártnak a jellemrajza, amely a 
vétkesekkel kapcsolatban emberséget hirdet, ezzel szemben a mérgét és bosszúvágyát az 
ártatlanokra önti, mint erre naponta még a fővárosban az egyes katonák elleni legutóbbi 
támadások kínos bizonyítékot szolgáltatnak. 
 

39. Zsidó csábít katonát  
WZtg., 1849. júl. 7. Hivatalos rész. Első oldal. 
Woitié Adolf, győri születésű, 21 éves, nőtlen, zsidó, és Szwelka Rotias, aradi születésű, 

37 éves, nőtlen, elbocsátott magánszolga, e hó 29-én odafurakodott egy ő rtálló század 
legénységéhez és nekik hamis és felforgató beszédet tartott azzal a szándékkal, hogy 
esküszegésre csábítsa vagy elbátortalanítsa ő ket. Ezeket a Magyarországra elrendelt 
hadiállapot szerint hozott határozattal ma, tettük napján, agyonlövetéssel büntették.  

A magyarországi hadsereg-főparancsnokság győri főhadiszállásán, 1849. június 29-én. 
 

40. Robbantás Bécsben. 
WTtg. 1849. febr. 14. 
[Febr. 13-i hirdetmény merényletről, rakéta-robbantásról a Glacison. A hirdetmény 

megismételve 16-án.] – Hirdetmény. E hó 12-én félhétkor egy rakéta68 a Glacison, a Ferenc- és 
Skót-kapu között, felrobbant. Felszállt két öl magasságig és a robbanás után leesett. Azon a 
helyen, ahol a tüzes test még néhány percig intenzív fénnyel égett, széles körzetben nagy számú 
puskagolyót lehetett találni. 
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Ugyanazon a napon délután 3 órakor a sáncon, a várfal tövében egy félig beásott, 
megtöltött gránátot fedeztek fel, amelynek felrobbantására egy kiálló gyutacs volt előkészítve. 
Ezekből az ismételt és korábbi ilyen esetekből jogosan lehet következtetni, hogy kiváltképpen 
hasonló nagyobb merényletek nemcsak a katonaság ellen, hanem egyáltalán a közönség jobb 
érzésű része ellen irányulnak, mivel az ilyen tüzet okádó testek szélesebb körzetben hatnak, 
éppen nem meghatározott egyes személyekre számítanak, és hogy azt egy gonosz szellem vagy 
egyes esztelenek azért teszik, hogy folyamatos nyugtalanságot és izgatottságot idézzenek elő és 
azt egy kedvezőbb pillanatra ébren tartsák. 

Ezért meg kell győzni a közönséget, legyen belátással, mennyire szükség van a jóérzésűek 
erőteljes együttműködése által az általános személyes biztonság elleni ilyen elvetemült 
merényletekkel szembeni fellépésre és ha nem is sikerül ezek teljes megelőzése – mert egyesek 
vakmerősége nem ismer határokat és rációt –, de legalább idővel sikerülne nyomára akadni és 
végre egyszer elkapni egy tettest és a megérdemelt büntetésben részesíteni. 

Ezért azzal, hogy a kormányzóság ezeket az ismétlődő gyalázatos merényleteket 
nyilvánosságra hozza, egyúttal minden jóérzésű és törvénytisztelő emberhez fordul, működjenek 
közre ezeknek a tetteseknek kézre kerítésében és azoknak, akik ilyen elkövetőket tetten érnek, 
hogy le lehessen őket tartóztatni és meg lehessen büntetni, száz dukát jutalmat biztosít.  

Bécs, 1849. február 13.  
A cs. kir. katonai és civil-kormányzóságtól 

Welden altábornagy 
 

41. Bécsiek! Adják le a fegyvereket! 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc. 2.   
Bécs. A Polgári egyesület bizalmi férfiai a következő felhívást hozták ma nyilvánosságra: 

Polgártársak! A kormányzó úr ő méltósága a folyó év február 27-i hirdetmény útján 
emlékeztetőül hozta fel a proklamációkat, a kihágások megnevezésével, amelyekre a statárium 
vagy a hadijog vonatkozik. Polgártársak! A mély szomorúság, amit minden egyes 
polgártársunk balsorsa iránt érzünk, késztet minket arra, hogy felhívjuk figyelmüket az ez év 
február 27-i hirdetmény záró mondatára, nehogy átugorjanak rajta. Ez szó szerint a 
következőképpen hangzik: „Miután egyébként sokaknál úgy látszik, még mindig él az a téves 
nézet, hogy általam az előző hó 31-i proklamációban a fegyverek és lőszer leadására kitűzött és 
folyó év február 15-ig meghosszabbított határidő elévült volna, kénytelen vagyok a múlt év 
december 8-i proklamációmra hivatkozva intézkedni és ismételten kijelenteni, annak ellenére, 
hogy a határidő elmúlt, akinek a birtokában még fegyver vagy muníció található, s azt önként 
leadja a tanácsházán vagy a császári fegyvertárban, egészen mentesül a büntetés alól.” 
Polgártársak! Hivatkozunk polgári és emberi kötelességtudatotokra, hogy nem késlekedtek 
tovább a fegyverek leadásával. Halljátok a hangot, polgártársaitok kérését és ne 
nagyobbítsátok hosszabb ellenállással a balsorsot, amely egyesek által gyakran találja az 
egészet.  

Bécs, 1849. március 1. A Polgári egyesület bizalmi férfiai. 
 

42. A WZtg. az Allgemeine Österreichische Zeitungot bírálja 
WZtg., 1849. márc. 19. 
Bécs. Az Allgemeine Österreichische Zeitung69 már hosszabb idő óta megengedi 

magának, hogy ellenséges, a kormányzat minden rendszabályát kritizáló magatartást vegyen fel 
és ezen az úton és ezzel az eszközzel a kormány iránti bizalmat gyengítse, és azt egyre inkább 
aláássa, és megint zűrzavaros állapotot idézzen fel, amely a bujtogatóknak, akiknek a kezére 
játszik a szennysajtó és akik visszaélnek a nép hiszékenységével, céljához mi sem lenne 
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kedvesebb. A szerkesztőséghez már többször intéztünk figyelmeztetést, hogy az önmérséklet 
határait ne lépje túl, ha a megbízhatóságot valóban akarja, s nem pusztán csak beszél róla, 
anélkül, hogy valóban akarná. [...] 

Figyelmeztetéseim nem voltak gyümölcsözők, ezért szükségesnek tartom hozzáfűzni, hogy 
az Allgemeine Österreichische Zeitung mától kezdve nem jelenhet meg, amit ezennel a 
nyilvánosság tudomására hozok. 

Bécs, 1849. március 19. 
A cs. kir. katonai és Civil-Kormányzó 

Welden, táborszernagy 
 
43. Rendszabályok bécsiek ellen III. 
WZtg., 1849. ápr. 11.  
Hirdetmény. 
Ifjú emberek nyilvános helyeken veszik maguknak a bátorságot és pártjelvényként vörös 

sálat, ilyen nyakkendőt és vörös karkötőt hordanak. Emlékeztetünk arra, hogy tilos politikai 
jelvényeket hordani, ide tartozik minden feltűnést keltő, a megszokott polgári ruházattal 
kirívóan ellentétben álló öltözék és különös ismertetőjel, így a vörös sál, ilyen nyakkendő és 
karkötő is ide számítandó, azzal az utasítással, hogy minden szembehelyezkedőt fogságra kell 
vetni és hadbírósági eljárás alá kell vonni. 

Bécs, 1849. április 9.  
A katonai és civil-kormányzó: Welden, táborszernagy 

 
44. Rendszabályok bécsiek ellen IV. 
WZtg., 1849. április 16.  
Bécs lakosaihoz. 
Őfelsége más, fontos feladattal bízta meg báró Welden táborszernagyot és engem 

kegyeskedett kinevezni vezénylő tábornokká Felső- és Alsó-Ausztriára és a kormányzó 
helyettesévé. Arról kell gondoskodnom, hogy a kivételes állapot tartama alatt elrendelt 
rendszabályokat a legszigorúbb igazságossággal érvényben tartsam. Bécs békés polgárai 
ugyanazt a védelmet kell, hogy találják, mint eddig, a rosszindulatúak, a köznyugalmat és 
rendet zavarók ellen viszont erővel szembeszállok, és terveiket meghiúsítom. 

Bécs, 1849. április 15. 
Báró von Böhm altábornagy 

vezénylő tábornok Felső- és Alsó-Ausztriában és a civil- és katonai kormányzó helyettese 
 

45. Nemzsidók és zsidók ünneplik az új alkotmányt Tarnopolban 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc. 30., első oldal 
Galizia.  Tarnopol. Március 15. számunkra valóban a nagy, felhőtlen öröm napja volt. És 

mivel ilyesmit az ostromállapotban leledző és egyébként ultraradikálisnak kikiáltott 
Tarnopoltól nem könnyű elvárni, engedélyeztem magamnak mint szemtanú Önöknek az alábbi 
tudósítást:  

Hogy a Felségtől elvárt oktrojált Birodalmi alkotmány minden igaz állampolgárnál 
csakis ő szinte örömöt váltott ki, azt éppúgy természetesnek tartom, mint a körülményt, hogy 
reggeli kilenc órakor már minden hatóság és tekintély nagy számban a Dómtemplomban gyűlt 
össze, ünnepi ájtatosságra. Hogy a körülbelül három hete helyőrségi feladatokat ellátó 
Pénzügyőrség legénysége képezte a sorfalat a nagy számú papsággal körülvett fungáló Püspök 
Úrnak, mialatt a kint felállított cs. kir. katonaság a mise legfontosabb momentumainál a 
szokásos díszsortüzet adta. Hogy az ambrosiusi rítus70 szerinti ének végeztével, egyetértően, a 
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„Gott laß Segen uns erflehen für Franz Joseph und sein Land” kezdetű népi himnusz71 hangzott 
fel és valamennyien örömmámorosan szorítottak kezet egymással, miközben távoztak a 
templomból. 

Ám, hogy a tarnopoli zsidó közösség, amely – úgy gondoltuk – materialista 
érdeklődéséről híresült el, örömét a Felséges Úrtól kapott alkotmány felett, aztán 
ragaszkodását és hűségét a dinasztia és a kormány iránt ennyire leplezetlenül napvilágra 
hozza, ez minket nagyon kellemesen lepett meg. 

Már kora reggel kivétel nélkül minden zsibárusbolt és áruraktár majdnem délig zárva 
tartott, a zsidók olyan számosan gyűltek össze az itteni főzsinagógában istentiszteletre, hogy a 
nem jelentéktelen helyiségek a benyomuló férfiakat nem tudták befogadni. A referens ezt 
helyben úgy állta ki, mintha egy orosz gőzfürdőben lett volna. Az ájtatosságot és imát a 
legünnepélyesebben énekelték le, mire a körzeti rabbi, Rapaport úr, héberül, a tudós Strasser 
úr németül, mélytartalmú prédikációt tartottak, amelyekben mindazt a jótéteményt, amiben a 
Legmagasabbtól legkegyelmesebben kapott birodalmi alkotmány révén az egész osztrák állam 
polgárai és főképpen azok, akik a mózesi hitet vallják, részesültek, behatóan megvilágították. 
A hatás annyira megragadó volt, hogy a lelkesedés császárért, uralkodóházért és egész 
Ausztriáért mint szülőhazáért a legkülönfélébb módokon tört utat magának. Német és héber 
nyelvű közbekiáltásokkal, amelyek majdnem megremegtették az imaházat. A zsinagóga annak 
ellenére, hogy ezer gyertya égett, majdnem elsötétült, mert a tolongás elképzelhetetlenül nagy 
volt.  

Akkor az ünnepség rendezői, a hitsorsosai körében igen kedvelt és nagyra becsült községi 
elöljáró, Goldmann I. B. úr, Keller Izsák és Hirsch Rubin megadták a jelet az oszoljra, miután 
általánosan kimondatott a kívánság, hogy legyen kivilágítás este és impozáns fáklyás 
felvonulással vidáman zárják tizenötödike emlékezetes napját. És ilyen méltón valósították azt 
meg. A mondott községi elöljáróval és a körzeti rabbival az élen az óhitűek nagyon számosan 
gyűltek össze fáklyákkal és saját zenével. Először a cs. kir. körzeti hivatal vagy kormányzati 
épület elé vonultak. Ott lélekemelő lelkesedéssel énekelték el a népi himnuszt zenekísérettel. 
Éljen a császár és az uralkodóház – ajánlották fel.  

És így ment ez késő éjszakáig, a tartományi bíróság, a püspöki palota, a 
városkapitányság, a polgármester háza, a cs. kir. körzeti hivatal, a cs. kir. Fővámhivatal, a cs. 
kir. rendőrkapitányság stb. előtt, ahol mindenütt a népi himnusz egy-egy strófáját énekelték el 
és vivátot kiáltottak hozzá. 

 
 

AZ ÓBESTER ÉS BÉCS: A BÉCSI FORRADALMAK 
a. Bécs a nagyváros 
46. Bécs méretei 
WZtg., 1849. aug. 8. 
Egy közlemény végén: Bécsnek 1,5 négyzetmérföld a területe és 407,700 a lakosainak 

száma. 
 
47. A rebellisek márciusa és a katonák Bécsben I. 
P.-H.: 96–97. o. 
1848. Mártius 13án délelőtt 10 órakor a mint éppen hazunnan el akartam menni, az egész 

Schenken-féle országút előterét az országház mellett, valamint annak belső udvarát emberektől 
egésszen ellepve láttam. Több csoporthoz intézett kérdésemre, (polgárruhában lévén öltözve) 
hogy ezen mozgalomnak mi lehet az oka? azt nyertem feleletül, hogy ők azt maguk sem tudják, 
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s a tudvágy vezette őket is ide. Az minden forradalmárnak régi élcze, miszerint ők az emberek 
azon tudvágyára számítanak, mely tömegeket a nagy városokban összegyűjteni szokta.  

Az országház udvarterén egy pár deák szónokolt le az első emeletből. Ők felingerlő 
beszédeket tartottak Metternich herczeg, s a kamarilla ellen, mely utóbbi egy oly kifejezés, 
melyet az utczán levő emberek nagyobb része, egy az udvarnál levő asszonyság nevével 
ugyanazonosnak tartott. Délben egy gránátos osztály érkezett meg a Löwel-utczából. Előtte az 
összecsoportosult tömegek szétszaladtak. [...] Én csak azt irom, mit saját szememmel láttam. 
[...] Nem kézzel fogható bizonysága volt-e ez annak, milyen könnyen lehet egy város 
néptömegének parancsolni? [...]  

[...] egy rakás forgács, zsindely s több hasonló darabot hajtott egy csoportja a nagy 
néptömegnek a főherczegre és kíséretére. Egy osztály vadász, mely a „Freiung” felől indult ki, 
meglátva ezt, két ember az első sorból rögtön tüzelt, de amit a főherczeg azonnal 
megszüntetett. A néptömeg erre megfutamodni kezdett. Egy nehány holt és sebesült az 
országházába vitetett. Egy pár órával előbb mielőtt az első fordulat bekövetkezett volna, 
megjelent egy Burján nevű deák egészen szinészi modorban, egy keszkenővel homlokán 
keresztül kötve, s egy pár proletariustól ingujjakon vállra emelve; mellette egy ifju Joelson 
nevű zsidó; mikor is a néptömeg látva, hogy a katonaság semmi komoly rendszabályhoz nem 
nyúl, bátorságát visszanyerve ismét gyülekezni, s most már valóban zúgni s az ártatlanul 
kiontott vérért kiáltozni kezdett. Igy a még mindig jelentéktelen néptömeg közepén deákokkal, 
egészen csendessen a Minoriták piaczán keresztül Bálpiacz felé az állam korlátnoksági palota 
elibe vonult (a Metternich herczeg lakához), hol aztán mind a bekötözött, mind a másik (t. i. a 
zsidó) beszédeket tartottak, melyek főként Metternich herczeg ellen voltak irányozva. 

 
48. A rebellisek márciusa és a katonák Bécsben II. 
P.-H.: 97–98. o. 
A közelebb következő napokon több ezred, vadász zászlóalj, és ágyuüteg érkezett a bécsi 

őrsereghez, úgy hogy azoknak összes ereje Márczius 15én–16án már 22 ezerre hágott, kiknek 
parancsnokául főtábornagy Gróf Wrbna neveztetik ki. A várőrséget gránátosok, 
vadászosztályok, s egy swadron Sándor-huszárral nevelték, kik az udvar belső környékében s 
azonkívül a legközelebbi környezetben táboroztak. Ezeknek élelme a császári konyhák- és 
pinczékből láttatott el, s azért a legjobb kedélyben voltak. A Bál-piaczon a vadászok őrtüzénél 
egy azok közül a legnagyobb tűzzel, és nagy tagjártatással szónokolt, helyeket hozva fel nagy 
szomorú játékokból, hol az emlékezetin saját képzelő tehetsége is segített. A belső vár-piaczon 
a gránátosok ártatlan gyermek játékkal múlatták magukat; csak hogy ha a végin minden 
játéknak a zsákokkali verekedés a nézőnek nem tetszett volna egy kissé ártatlanság elleninek, 
akkor a katonák valóban hangosan és szivökből felnevettek volna.72 

A várszínház kapujából az egész Mihály piaczot és Kohlmarktot a mennyire csak a szem 
látott, sürü néptömegtől lehetett elfoglalva látni, melynek közepén mindenféle követség, 
választmány s több hasonló csoportozások jártak keresztül kasul s a néptömeget mindenféle – 
sajtó szabadság – s elidegenithetlen emberjogokra, s több más, a forradalmi kátéban foglalt 
eszmékre vonatkozó beszédekkel izgatták fel s különösen pedig Metternich herczeget 
támadták, azután a kamarillát, mely szó a néptömegre nézve valóban spanyolul volt; ellenök 
fellázítván a népet. A Kohlmarkt-on, és Gráben-eni legtöbb ház utcza felőli ablakain több 
különböző nagyságú tarka zászlókat lehetett lobogni látni, valamint az emberek is hasonszínű 
szallagok, karkötők- és kalap pántlikákkal voltak ellátva. Fejér szalagok is voltak imitt-amott a 
gomblyukakban, vagy pedig a karra kötve láthatók. Ezeknek rendeltetésök volt a békés 
kedélyhangulatot s a rend iránti fanatizmust kifejezni. Valóban egy sajátságos elhatározás 
kellett ahoz, hogy az ember valami jelvény nélkül az utczán megjelenhessen. A 
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legmesésszerűbb öltönyöket lehetett az utczán látni az emberek között. Voltak hegyes kalapok, 
félig hajtott széllel (az ugy nevezett Kalabreserek) fekete – imitt-amott veres strucztollal, fekete 
selyem barret-ok, vagy pedig fekete és közben-közben világos veres ernyős sapkák, ó-német 
kaputok, hosszuszáru csizmák, harczias kesztyük és fegyverek a lovagi korból voltak nagy 
mennyiségben láthatók; mert a nemzetőrség felállítása, s annak később bekövetkezett 
felfegyverkezése a kirablott polgári fegyvertárból, már hangosan hirdetődött. A legtöbb 
fövegeken egy T, vagy M. betüt lehetett látni. A mi „Technicust” vagy „Medicinert” jelentett. 
Ezen felfejtést nekem legelőbb saját borbélyom, ki egy M. betüt és egy szijgyártó, ki egy T. 
betüt viselt – tette. 

 
49. A rebellisek márciusa és a katonák Bécsben III. 
P.-H.: 99–102. o. 
Az összes csapatok, melyek Bécsbe hivattak a glacisn, a gyakorló téren táboroztak. A 

tábornoki karnak őrtüze kereken volt a Ferencz kapu előtt. Főtábornagy Gróf Wrbna keményen 
megtiltotta a táborban tüzet csinálni. Az egy ilyen hideg évszakban nagyon kemény 
rendszabály volt s alkalmat adott több békétlen nyilatkozatokra némely csapatparancsnoknál, 
különösen olyanoknál, kik kemény utazásból érkezve a táborba embereiknek kipihenése és erő 
visszanyerése iránt gondoskodtak. 

Később egyszer a mikor Gróf Wrbanát (kivel már az előtti szolgálati időből ismeretes 
voltam) a rendszabály alkalmazása iránt megkérdeztem, megtudtam tőle, miként ő a császárné 
Ő Felsége főudvarmesternéje termeiben tartott esti beszélgetések alkalmával, a császári 
családnak az éjjeli elutazást tanácsolta, kiknek biztosításául több 1000 embert akart kirendelni, 
a többi sereggel pedig a bécsieknek további forradalmi kedvét akarta megsemmisíteni. Oly 
czélból, miként ezen seregmozdulatok, azon esetre, ha Ő Felségeik el találnának utazni, minden 
feltűnés nélkül készíttessenek előre, minden tábori tüzet megtiltott. Miután pedig Gróf 
Wrbnának ezen javaslata nem fogadtatott el, úgy ezen parancs indokolva már nem volt a 
csapat-parancsnokokkal szemben, s csak azon előbb elterjesztett véleményt erősítette meg, 
miszerint Gróf Wrbna, a helyett, hogy a csapatoknak gondját viselje, őket minden ok nélkül 
kínozza. 

A táborbai járás minden nem-katonának meg volt tiltva. A mint egy ilyen estén 
látogatás végett a Ferencz-kapuhoz közelednék, a kapunál mozgalmat látok, mikoron is az őrt 
bántalommal illették; egy huszártiszt észrevehető felindulással beszélt néhány feltollazott és 
fegyverzett deákhoz: „és ha Önök annál szebben is lennének feldíszítve, az ő r nem engedi 
Önöket itt átmenni, mert egyetlen polgárnak sem szabad a táborba menni, s evvel punktum”, 
mire a fiatalok haragos tagjártatással, de minden hallható ellenészrevétel nélkül visszatértek. A 
huszártisztben Báró Josika János lovaskapitányt ismertem fel (ki 1853. óta a herczeg Károly 
bajor huszároknál ezredesi rangban van), ki nem akarván Bécsben mint szabadságos tétlenül 
ülni, tábornagy Gróf Wrbnánál mint segédtiszt szolgálatába lépett. Azonban valamivel később 
némely deáknak mégis sikerült a tábortűznél ülő csapatparancsnokhoz eljuthatni. Ők azt 
ürügyelték, hogy a Mariahilfi vonaloni vámépületeket a berontó és pusztító proletariat 
csoportok fenyegetik és azt kívánták, hogy ellenök a táborból csapatok küldessenek ki. 
Csendes, de meglehetős gúnyos kifejezéssel felelt nekik a csapatparancsnok Gróf Willna 
(Wrbna?) eképpen: „hiszen Önök uraim úgyis elég bátrak, miként katonaság segéllye nélkül is 
képesek lesznek azon nép csoportnak ellentállani, azért is egy embert sem küldök Önökkel”. 
Még egy pár hasonkérelmű deák követség Bécs egyéb távolabbi pontjaira leendő elhelyeztetés 
végett hasonló választ nyert, s kénytelen volt bár látható, de a táborban okosan eltitkolt dühvel 
eltávozni. Gróf Wrbna erre nekünk azt nyilvánítá, hogy ő nagyon okosan óvakodni fog a már 
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kiküldött lovas osztályokon kívül még további kiküldések által a csapatokat eldarabolni s 
ezáltal hálóba kerülni, mint gróf Zichyvel történt Velencében.73 

Lovaskapitány Pöltenberg, ki a Sándor huszárokkal ő sszel Magyarhonba indult, a 
Gumpendorffi vonalon Sechshausnál svadronjával a felfegyverzett és pusztító proletariát-
csoportok közé vágott, sokat közülük leaprított, s azon esetre azon helyen a csendet helyreállítá. 
Több ízben a császári istállók terjedelmes épületeit is fenyegették a rebellis csoportok. Ezeknek 
bétörési szándékait pedig egy kis gránátos osztály (mintegy 20 ember) vitézül meggátolta. 
Több proletariust terített a földre ezen kicsi őrség. 

A mint előbb említők, az egész Mihály-piacz és Kohlmarkt a várszínház-kaputól kifelé, 
nagy néptömegtől volt elöntve. Ezen tömegek első homloksora s az ezen kapunál felállított 
Wasa-gyalogszázad első sora közt mintegy 15–20 lépésnyi táv hagyatott. 

Márczius 14-én estve szürkületkor ezredes Báró Standeiszky, ki éppen az említett 
századnál volt, engem magához hívatott oly végre, hogy egy Pozsonyból érkezett s utban levő 
magyar követségnek magyarul kijelentsem, hogy császár Ő Felsége ma semmi kihallgatást nem 
fogad el, azért is, hogy lenne az illető követség más napig várakozással. Hosszasabb várakozás 
után, mi alatt a lámpák már meggyujtva s az ablakok – a mint ezen estéken történni szokott – 
kivilágítva voltak, egy sereg embernek lassu előrenyomulását pillantók meg a Gráben felől, kik 
fáklyáik és lobogóik által tűntek ki, s a körülötte elömlő néptömegtől „viváttal” fogadva, csak 
lassan hatolhatott a népen keresztül. A mint ezen menet a Mihály-piacz felől megérkezett, ugy 
láttuk, hogy ez nem magyar, hanem egy azon számtalan bécsi követségek közül való volt, 
kiknek élén akkor Gróf Brenner és Báró Andreani voltak. Mellesleg mondva, Gróf Brenner 
nemzetőri frakkban s szélesen kiállón s a hasat kitüntető mellényivel, egészen bohó alakot 
mutatott. Oldala mellett, hadsegéd szolgálati minőségben volt Gróf Kolowrát Ferdinánd, 
ugyanaz, ki későbbre becstelen magaviselete miatt a Johannita rendből eltávolíttatott. Végre 
ezen követségi menet az üres helyig a várszínház-kapunál felállított század elibe megérkezett. 
Gróf Brenner Báró Standeiszkyt felszólította, miszerint a követséget a várba bocsássa be. 
„Parancs érkezett – felelé erre az ezredes, – hogy ma senki többé Ő Felsége elébe nem 
bocsáttathatik”. „Hiszem, hogy Ön egy alkotmányos követség elől az utat Ő Felségéhez nem 
fogja elzárni?” „Én a parancshoz tartandom magam.” „Így ha Ön az utat előlünk elzárja én 
továbbra semmiért sem állok jót. Így nagy mennyiségben folyhat vér.” „Tessék! – felelé 
Standeiszky a legnagyobb nyugalommal – én pedig azért jót állok, hogy ma senki a várba nem 
fog jutni!” 

Ezen beszéd alatt az ezredes mellett állva, hátam megett a fegyverkakasok ropogását 
hallám s láttam miként a néptömeg azon törekedett, hogy a fegyvereket elfoglalja. A zaj 
hasonlított egy zenekarnak hangjához a zene kezdete előtt. Én kérdőre vonom a hozzám 
legközelebb álló katonákat: „Jó-e az a szerszám? „Jó biz az – nyerém feleletül – csak már 
parancsolnák is ropogtatni.” 

A sereghez legközelebb álló néptömegben a mint a katonáknak ezen reá nézve kevésbé 
kedvező előkészületeit észrevette, oly nyomulás és zárkózás kezdődött hátrafelé, hogy a 
homlokzat előtti tér azon pillanatban megnagyobbodott, mialatt a követség a legkülönfélébb 
kiáltások között a néptömegben elveszett. (Természetesen egy csepp vérontás nélkül.) 

[...] egy ily követséget láttam Márczius 15én délután négy órakor Ő Felsége szobáinak 
termein keresztül a kihallgatási teremhez közeledni [...] kikhez [...]mindenféle közbe-közbe 
éppen nem illedelmes egyének is csatlakoztak a többek közt például a híres basszista az 
operaszínháznál, Formes74 – egy zsidó – s több hasonlók. [Be akarnak jutni a császárhoz. 
Huzakodás az ajtót ő rzővel. Végül kardot rántanak, erre visszahúzódtak. De végül is 
beengedték őket.]   

 
                                                
73 Lásd a Kislexikont: Zichy Ferdinánd... 
74 Lásd a Kislexikont: Formes 
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50. Metternich 
P.-H.: 105–106. o. 
Legfőbb czéljuk volt szemmelláthatólag a forradalmi vezetőknek, Metternich herczeget 

legelőbb a kormány rudjáról elűzni. Ők jól tudták, hogy ezen öreg kora daczára még 
szellemileg elég erős államférfi szándékaiknak még nagyon erős gátját képezi. [...] A mint 
Metternich herczeg mindjárt a lázzadás első napján az udvarnál a tökéletes akarat és tetthiányt 
látta, hivataláról Márczius 14ként leköszönt s este felé egy fiakerrel kiment a városból s 
Liechtenstein herczeg fogatjával Eisgrabba ment. Családja Márczius 15én az északi pályán oda 
kisérte, hol herczeg Liechtenstein kastélyát szállásul általadta ideiglenesen. 

Báró Jósika Samu, ki Metternichet leköszönése után a császári szobából s a Burgból a 
Belárián keresztül gyalog haza kisérte, tanuja volt azon magas lelkinyugalomnak, mellyel a 
herczeg minden utkészületeit rendezte, s azonkívül a kitört forradalom változásairól beszélt. 

 
51. Windisch-Grätz először... 
P.-H.: 106–107. o. 
Ekkor történetesen tábornagy herczeg Windisch-Grätz parancsnok-tábornok volt 

Csehországban s Bécsben jelen volt. A mint ő  Metternich herczeg leköszönését megtudta, a 
várba ment s ott ezen leköszönés elfogadását egyenesen gyalázatnak nyilvánítá. Ezen határozott 
beszédre az udvarnál uralkodó gyámoltalan tehetetlenséget (Rathlosigkeit) egy mulékony 
elhatározási készség színezete követte. A herczeg a császár alter egojává neveztetett ki. Segédül 
melléje rendeltetett tábornagy Hess, de nem sokáig maradt mellette, mert ő t Radetzky 
Mengewein helyébe Olaszhonba hivta. 

A mint Windisch-Grätz herczeg Március 14kén egy kis kisérettől követve a 
Löwelstrasseni kapunál a várba lovagolt, jó kedv és felhangoltság kezdett uralkodni a 
katonatisztek kedélyében, mert azt remélték, hogy a forradalmi néppel már most kiméletlenül 
fognak elbánni. Én magam is hallottam s közöltem barátaim nagy örömére azt, hogy a herczeg 
előrekészülőleg a fő ő rhely előtt a kapun ki a Mihály piacz felé tekintett, Mitrowszky 
tábornoknak mondva: „hogy egyedül a kartács az, minek meg kell szüntetni a zavart.”   

[...] Azonban Windisch-Grätz herczegnek is tevékenysége nem sokára az udvarnak 
csüggetegsége által elzsibbadott. A legnagyobb uraságok általában semmi oly rendszabályba 
nem akartak beléegyezni, mi vérontást idézhetett volna elő. Mennyi vérbe kellett ezen helytelen 
kíméletnek kerülni. 

 
b. Zűrzavaros napok 
52. Pozsonyi követségek 
P.-H.: 108. o. 
A pozsonyi országgyűlés75 követségei azonban rövid időre Bécsbe megérkeztek. Azok 

közül a legnagyobb- és legszámosabbikat főherceg István, az ország nádora vezette, azért is 
azoknak fogadtatása a várlak szobáiban nagyon ünnepélyes volt. Gróf Széchenyi István, Gróf 
Batt[h]yány Kázmér – és Lajos, azután Kossuth, Madarász, Csányi s mindnyájan azon kisebb-
nagyobb mértékben híres férfiak, kik ezen szerencsétlen forradalomra átmenő országgyűlésen 
szerepeltek, ezen veres, fejér és zöld színnel feldíszített kiséretben jelen voltak. A Pozsonyból 
együtt érkezett jogászok s több ugynevezett irnok (egy nehány mágnás és követ zsoldjában álló 
irnokok és kiáltók) alatt [=alant] a vár udvarán állottak meg s oly erőssen rikoltottak az ablakok 
felé fel oly czélból, hogy az ifju főherceg Ferencz József, kit ő k koronaörökös czimmel 
ruháztak fel, jelenjen meg. A főherczeg nemsokára meg is jelent az ablaknál s az alatt[=alant] 
zajongó tömegtől lelkes „éljen a korona-örökös” kiáltással köszöntetett. [...]  

 
                                                
75 Lásd a Kislexikont: a pozsonyi országyűlés. 
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53. István nádor és az országgyűlés  
P.-H.: 108–109. o. 
Egy éjjel tartott tanácskozás alkalmával azon rendszabályokat vitatták meg, melyeket a 

magyar országgyűléssel szemben követni kellene. – A legközelebbi pozsonyi országgyűlések 
egyikében t. i. az ellenzék (mely most tulnyomó forradalmi párttá kezdett válni) minden 
elválási vágyait tisztán formulázta s annak szentesítése megígérését István főherczegtől 
megnyerte, ki ezen párttóli félelmében az országgyűlésnek szavát adta oly módon, miszerint 
állását ezen szentesítéstől függesztette fel. – A fennemlített éjjeli tanácskozáson még az elnöklő 
Lajos főherczegen kívül jelen voltak: Ferencz Károly főherczeg, István főherczeg, Bró Josika 
[Sámuel], Gróf Hartig és Szögyényi László magyar alkorlátnok. Azon országgyűlési javaslatok 
szentesítését tárgyazó kérdés került tanácskozás alá, mely által Magyarország elválásának kell 
vala megerősíttetnie. A mint Báró Jósika ekkor a feletti sajnálatát fejezte ki, hogy a 
kormánynak helyzete a főherczeg Istvánnak adott szava által megnehezült, a főherczeg őt ezen 
ténynek tökéletes tagadásával szakítá félbe. A nádornak ezen nagy ingatagsága által Gr. 
Apponyi és Bró Josika belátták azt, hogy erőteljes fellépésre tett minden javaslatai a 
kormánynak István főherczeg gyengeségén megtörnek és hogy ő még ezen felül több balfogás 
által, melyeket nagy mértékben tesz, az országgyűlésen komoly kivitelt lehetetlenné tesz. Ők 
tehát ezen utoni szabadulást lehetetlennek nyilvánították. Gr. Apponyi a korlátnokságbóli 
elbocsáttatását Márczius 14én, Bró Jósika pedig Április 15én kérte, a mint t. i. az erdélyi 
kérésekben is a kívánt illető engedmények megadása kéretett. 

 
54. A bécsi forradalom vezetői 
P.-H.: 109. o. 
Igy az udvarnak azon kevés számu férfiaktól is meg kellett válnia, kik szellemi és 

akarattehetségökre nézve még képesek lettek volna a forradalomnak a birodalombani 
elharapodzását meggátolni. Helyökbe ezeknek egy Pillersdorf, Schvarzer és Doblhof léptek a 
kormányra, kik részint doktrinär gyenge fők, részint a forradalom vak eszközei valának. 

 
55. Ha István nádor lenne a király... 
P.-H.: 110. o. 
[...] Egy este azon hír kezdett szárnyalni, miként a magyar országgyűlés főherczeg Istvánt 

magyar királynak akarja kikiáltani. [...] 
 

56. Legyen horvát bán Jellačić 
P.-H.: 110. o. 
Mégis a bekövetkező magyar forradalomról nagyon komolyan kezdtek beszélni. Jósika, 

valamint Apponyi is ugy vélekedtek, hogy csak Horvátország lenne képes a forradalmat 
csírájában elfojtani, mialatt Kulmer azon hírrel jött meg, hogy honában is elkezdődött a 
forrongás és sietni kéne Jellácsics bárót (akkor az első bánáti ezred ezredesét) bánnak 
kinevezni, mert különben az ország fogná bizonyosan annak kijelölni. Lajos főherczeg a 
jelenlevő főherczegeket és Windisch-Grätzet, Gr. Hartigot, Bró Jósikát és Szögyényi Lászlót 
(eddig magyar alkorlátnokot) tanácskozásra hívta meg, melyben Jellácsicsnak bánná 
kineveztetése iránt tanácskoztak s annak ki is nevezték. 

 
c. A császári udvar menekül 
57. Proletárok az utcán 
P.-H.: 110–111. o. 
Május 15én az utczákoni csoportozások, nagy proletariuscsapatok járás-kelése az 

utczákon mind szembetűnőbb kezdett lenni. Torlaszokat kezdtek kövekből s felfordított 
szekerekből csinálni. Ugy hangzott, hogy egy megrohanó kérelmet „a birodalmi gyűlésnek egy 



47 
 

 

kamarává alakítása iránt” akarnak meginditni. Láttam a városban nehány régi lengyel ruhában 
öltözött férfit és nőt, a többek közt Gr. Potoczki Ádámot (a krakkóit), kik a munkások közt 
pénzt osztottak ki s azokat torlasz építésre ingerelték.76 

Bécs ez alatt szembetűnőleg változott s alászállott. Az utczák kiürültek – a rendes 
öltözékű publikum elenyészett s a helyett munkásokat és munkásnőket tarka szalagokkal 
feldíszítve s lobogókkal büszkélkedve járni látni, a szabadság mámorát a ser és pálinka mámor 
érthető és kellemes módon testesítette meg. A város közepében ingujjakkal láttatták magukat az 
emberek kaputokat vállra vetve s ez kevésbé volt feltűnő, mintha jó ruhával mutatták volna 
magukat az utczákon. A bezárt boltok ajtain a következő szavak valának olvashatók: „A 
tulajdon szent” mi a proletariatustól fenyegető rablás megelőzése végett szolgált.  

 
58. Mészáros hadügyminiszter Bécsben jár 
P.-H.: 111. o. 
Egy nap keresztül utazása alkalmával meglátogatott engem a táborőrnaggyá kinevezett 

Mészáros, a Rádeczky-huszároktól, azon utjában, melyet a magyar hadügyérségnek elvállalása 
végett tett Budára, hol eddig Ottinger ő rnagy ideiglenesen szolgált. Én sajnálkozásomat 
kineveztetése felett rögtön kifejeztem. Ő azt felelte nekem, hogy kívánata ellenére nevezték ki, 
és hogy ő tudja bizonyosan, miként közelebb Budán az ablakon fogják kivetni – tréfából hozzá 
tevén: ő azért is szóratja a szalmát közelebbről ablakai alá. 

 
59. A rebellisek márciusa... 
P.-H.: 111. o. 
Egy tömeg követség a tartományokból s azoknak küldöttei a bécsi birodalmi gyűlésbe 

megérkeztek. A bécsi egyetemi ifjuság az Aulánál a publikumra bizonyos diktátori hatalmat 
gyakorolt. A tanárok közt egy a legjelesebbek közül egy pap volt, nevére Pfister, ki a 
leggyalázatosabb erkölcstelenségeket mutatta. 

Egy nehány hónap alatt a hajdanában oly eleven sürgés-forgás Bécsben annyira 
megszünt, hogy már többé semmi equipageot sem lehetett látni Bécsben és kevesebb fiákert. 

 
60. A császári udvar Innsbruckba menekül I. 
P.-H.: 112. o. 
Egy még megfejthetetlenebb magaviseletet árult el Gróf Vécsey, Ferdinánd császár és 

udvarának estéli elutazása után. Május 17én délután a császár, császárné, főherczegasszony 
Sófia magas férjével, főherczeg Károllyal s fiaival mint valami rendes sétára kivonultak a 
várból. Ő felségeik utazási tervöket annyira titokban tartották, hogy még legközelebbi 
környezetök sem, mint például legfőbb udvarmesternő Gr. Theréze Fürstenberg, a császár 
kamarássa, táborőrnagy Gr. Mitrowsky azt legkevésbé sem sejtették. Csak késő este, a mint a 
Vár-profosz a várlépcső kapuit be akarta zárni s egész késő estig Ő Felségeik megérkezését 
hiába várta az ember, lehetett a menekvést észrevenni. A császári család Insbruckba indult el. 

 
 

61. A császári udvar Innsbruckba menekül II. 
P.-H.: 112. o. 
A mint Május 18án reggel a császár titkos elutazásának híre a városban elterjedt, a 

legelső pillanatban a józan gondolkozásuak haragja e felett annyira felgerjedt, hogy a 
forradalmi párt e miatt egy egész fél napig meg volt ijedve. Hanem ezen fellobbanás nemsokára 
elenyészett s az előbbeni szenvedő hangulat kezdett megint lábra kapni s a forradalom 
szabadon dühöngött tovább.  

                                                
76 Lásd a Kislexikont: Külföldi pénzek a bécsi forradalomnak. 
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62. Windisch-Grätz visszavonul birtokára 
P.-H.: 112. o. 
Miután tábornagy Windisch-Grätz herczeg látta, hogy ő azon engedményeket, melyeket a 

császárral aláirattak, nem akadályozhatja meg, elhagyta Bécset s jószágába Leskóra 
Felsőmagyarországra utazott, honnan később megint Prágába ment. 

 
 

BÉCS OKTÓBERE 
a. Csak nehogy vérontás legyen... 
63. Horváth Olaszhonból ismét Bécsbe érkezik 
P.-H.: 116. o., 120–121. o. 
[...] fegyverszünetben voltunk s azonban testőrkapitányom lovas tábornok Gr. Vécsey a 

bérukkolásra több ízben felszólított. [...] Egy nehány heti henyélés, opera- és ballet játékok 
élvezete után Canubianaban, s egy Varesebe, Comoba és Paviába meg Certosábai kirándulás 
után egy rövid Bécsbe teendő futársággal bizattam meg. Majlándot September 24-én este 
hagytam el, s 28-án reggel 7 órakor Bécsbe megérkeztem. 

A magyar testőrségben már csak kevés fiatalt találtam, kik részint valódi, részint titkolt 
betegségi okból Bécsben maradtak, mialatt többi társaik a testőrséget odahagyták, honvédek 
közé állandók. Erre való kineveztetésseiket részint István [fő]herczegtől nyerték, részint az Ő 
nevében a magyar hadügyministériumtól, melynek élin, mint feljebb említők hadügyminister és 
táborszernagy Gróf Latourtól kinevezett táborőrnagy Mészáros állott.  

[...] Október 5-én Schönbrunba mentem, hogy Olaszhonbóli visszatértemet Ő 
Felségeiknél, kik Insbruckból nem rég tértek vissza – bejelentsem. [...] A kihallgatás 
alkalmával a császár oly hangon beszélt velem, mintha a legnagyobb béke uralkodna, s a 
magyar testőrség még fennállana [...] A császárné több kérdést intézett hozzám az olaszhoni 
hadjáratról, s magáról a tábornagyról. Megparancsolta nekem leülni s a herczegről holmit 
elbeszélni. [...] A tökéletes tétlen élet s a Bécsbeni lakás annyira untattak engem, hogy feltettem 
magamban miként Salzburgon át, hól anyósom gyermekeimmel és sógoraimmal együtt 
kerestek nyugalmat, ismét Olaszhonba a hadsereghez visszatérjek. 

 
64. Gróf Auersperg Károly 
P.-H.: 121–123. o. 
Október 6-án reggel, a mint éppen a testőrházat elhagytam, oda utazandó, 

csapatosztályokat pillanték meg a Jósefstadti glacisn felmenni, hol már több idő óta egyebet 
sem lehetett látni, mint a bécsi polgárőrség katonai gyakorlatát. A csapatok megjelenése 
annyival feltűnőbb volt, mivel még Schwarzenberg herczeget is ott láttam. Lóhátoni 
megjelenése ezen kirukkolás alkalmával valami rendkívüli eseményt sejtetett, mivel neki 
Bécsben semmi katonai, hanem csak diplomatikai alkalmazása volt. Rögtön utitervemmel 
felhagytam, a csapatokhoz mentem, s herczeg Schwarzenberg rendelkezésire felajánlám 
magam, nem különben tábornagyi tiszt Gr. Auersperg Károlyéra. Ez Ápril havában parancsoló 
tábornoknak neveztetett ki Bécsben. Ferrarában az alatta levő ő rségi csapatoknak erélyes 
fellépése után, hasonlót lehetett tőle Bécsben is várni. Hanem fájdalom a Gróf ezen 
várakozásnak nem felelt meg. [...] 1848-dik októberében a forradalmárok már minden 
tartózkodást, melyet még imitt-amott mutattak, félretettek, s a már eléggé feltüzelt nemzetőri és 
proletarius-tömegek élin fegyveresen nyilt lázzadásba léptek fel. A belső város kapui és sok 
utczái el voltak torlaszolva, a bástyák ütegekkel megrakva. 

A glaciszon felállított császári csapatok ereje 8000-re rugott. Tábornagyi tiszt Báró 
Csorich volt azoknak egy részivel hadügyminister Gr. Latourtól – ki az udvarnáli hadiépületben 
tartózkodott – megbizva a végett, hogy velök a Leopold [Lipót]-várost elfoglalja. Itt utczai 
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harcz keletkezett, melyben a lengyel Nassau-ezred egész a táborig nyomult előre. Ezen ezred 
tetemes veszteséget szenvedett holtakban és sebesültekben. Az előbbiek között volt Klein 
alezredes. Tábornagyi tiszt Csorichnak lovát meglőtték. A vaspályára táborőrnagy Bredát 
küldték ki. Félszeg rendszabályai s előre nem látó rendelkezései miatt 2. üteget vesztett, s 
mialatt a népnek s az elcsábított Richter gránátos zászlóalj legénységinek beszédet akart tartani, 
lováról lelövetett. Ez alatt a parancsoló tábornoki tábornagyi tiszt Laminival, kellsteini Kellner 
– akkor 2-ik tábornoki segéde a császárnak – ezredessel, Martenssel, akkor triesti kormányzó – 
és Kolló ő rnaggyal s másokkal a Ferenczkapu előtt állott – az ő rcsapatok nagyobb részét két 
béfogott ütegágyúval, a Józsefstadti glacisn tétlen hagyta ülni s egyik követséget a másik után 
fogadta, melyet az állandónak nyilvánított az udvari vár lovagiskolában gyülekezett 
úgynevezett birodalmi gyűlés – Reichstag – küldött hozzá alkudozás végett, ez által az 
őrcsapatok támadó fellépését meggátolandó. 

Azon hang és tagjártatás, mellyel ezen birodalmi követek Gr. Auersperghez szólottak, 
némelykor oly követelő és szemtelen volt, hogy mi elbámultunk, miként engedhette meg azt 
magának a parancsnok. A mellett hol egyik, hol másik tábornokot kérdezte fel, mitevős legyen? 
s nem tudta magát semmire is elhatározni s a csapatokat tétlenségben hagyta ülni mindig a 
glacisn a nélkül, hogy azoknak élelméről legkisebbet is gondoskodott volna. Végre, a mint egy 
makacs harcznak kifejlődésit jelentették neki a Lipót-városban, a csapatoknak parancsot ad oda 
megindulni s egész kíséretével azoknak élin oda ment.  

 A Schott [Skót] kapu elibe érkezve, egy tetemes proletarius- és nemzetőrtömeget látunk 
a Währing-külvárosból lassan és csüggetegen közeledni. 

Miután Schwarczenberg herczegtől – kihez most egészen csatlakoztam, s rendelkezése 
alá adtam magam – engedelmet nyertem rá – ezen csoporttal szembe vágtaték. A csoport elibe 
érkezve, az első sorok közt csendesség támad, engemet kihallgatandók. Én ezen kérdést 
intézem hozzájuk: „hogy mit czéloz előrenyomulások? vajjon a császár- és birodalom mellett 
vannak-e, vagy ellene? Mert ha Ő Felsége seregei ellen volna intézve fellépésök, akkor meg 
kell mérköznöm velök.” Egy a legelsők közül felkiált: „éljen az alkotmányos császár!” s utána 
kiáltja az egész csoport: „éljen”. „Ha így áll a dolog, akkor felszólítlak benneteket, rögtön 
visszatérni, s eloszlani, mert különben ugy tekinthetnélek benneteket, mint támadó ellenséget s 
tüzeltetnem kéne reátok.” Rögtön a legnagyobb sietséggel vonultak vissza oda, honnan 
kiindultak, s csakhamar látkörünkből eltüntek. Gróf Auersperg ekkor a csapat oszlopokkal az új 
kapu elibe indult s itt mind egyéb indok nélkül, mint elhatározatlansága miatt, megállapodott 
ismét. Mintegy másfél óráig állottunk ekkor itt, a mint délután 4 órakor a városban levő 
tüzérépületből lövéseket hallottunk meg. 

 
b. És mégis az lett... 
65. Gróf Latour 
P.-H.: 123–126. o. 
A parancsnok visszatérést parancsol a csapatoknak s ő ket a Josefstadti glacisn ismét 

felállítja. Az ágyuzás a városban ezalatt hevessé kezd válni. Nehány ember, kik utat tudtak 
maguknak vágni, azon hirt hozza, hogy a fegyvertárt a rebelisek keményen lövik s a 
hadépületet rohammal fenyegetik. A hadügyi táborszernagy Gr. Latour még benne volt. Azt 
egy század Deutschmeister gránátos, egy kis osztály a Strastil-alezredes gránátos zászlóaljából, 
gróf Wrbna chevaulegersekből [könnyűlovasaiból] és 2. üteg ágyu, mely az első udvaron állott, 
őrizte. Azonban ezen kicsiny ő rség egynehány állomáson a nagy épületben el volt ugyszólva 
darabolva, s ez által a legénységnek a csábításnak kitétetve, mit a forradalmároktól nyujtott 
részegítő italok annál inkább előmozdítottak, minél bizonyosabb az, hogy a legénység élelmiről 
semmi gondoskodás nem volt. 
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A pornépnek a hadépületbeni77 berohanását tárgyazó egyes körülmények Gróf Latournak 
megöletése, melyben őt saját unokaöccse, Gr. Gondrecourt kapitány saját élete veszélyeivel is 
hiába igyekezett megmenteni, valamint a hadépületben levő ő rségnek ereje és szigoru 
magatartása, meg vannak irva egy röpiratban mely 1850 és 1851-ben hivatalosan megjelent, s a 
hadügyminister megöletését tárgyazó nyomozási iratokból keletkezett. 

Gróf Latour erőssen meglakolt azon tettéért, miszerint az alkotmányos eszmékbe 
beléereszkedett. Ezen másként nagyon bölcs férfiu, nem meritett maga számára tanulságot a 
minden idők forradalmi történetéből, s azon balga hiedelemben élt, hogy alkotmányos 
hadügyministeri helyzete melynek következtében a birodalmi gyűléseken jelen volt – őt a 
gonosz megtámadások – és méltatlanságoktól megóvni fogja. Ő nem gondolta meg, hogy az 
egyszer féktelenné vált néptömeg többé semmi emberi tekintetet, jogot és rendet nem ismer és 
becsül, s erkölcsi és physikai mámorában mindent pusztítva és öldökölve száguld tovább, míg 
azt egy rendezett sereg ágyui és szuronyjai ismét józanná nem teszik és meg nem puhítják. 

Délután 4 és 5 óra közt a csapatok a tábornoki karral együtt a Jósefstadti glacisre ismét 
visszatértek, mialatt az ágyutüz a városbani fegyvertárnál a legnagyobb fokra hágott; melyet a 
rebellisek megtámadtak s egy kis osztály császári katonaság pedig a legvitézebbül oltalmazott. 

Schvarczenberg B. herczeg, ki mindezek felett parancsnoktábornok Gr. Auerspergnek 
határozatlan magatartásán nagyon boszankodott, s azért közeléből eltávozott, velem az 
utczákon fel s alá járandó boszankodását még egyszer legyőzte s Gr. Auerspergnél még egyszer 
ajánlkozott a városban levő hadügyminister megmentésére. Ezen beszédet Schvarczenberg 
herczeg mellett állva hallottam s annak minden szavaira jól emlékszem: 

A herczegnek ezen szavaira: „Mégis csak el kellene onnan hoznunk a hadügyministert” 
azt felelte Gr. Auersperg: Én általában nem küldhetek oda csapatokat, mert így kevés lesz 
mellettem. 

„No de kötelességünk a hadügyministert azon veszélyből, melyben bizonyosan van, 
megmentenünk.” 

„Talán vállalkozol-e annak kivitelére?” 
„Azt legnagyobb becsületemnek tartandom.” 
„Igy ez helyes volna, de én arra nem adhatok többet 1. zászlóaljnál.” 
„Az elégséges.” 
A herczeg ekkor azt rendelte nekem, hogy egy zászlóaljat inditsak előre s a tiszteket 

előszólítsam. Hanem egy helyett, két zászlóaljat szemeltem ki az 58-ik számu galicziai 
ezredből s azt Derschatta alezredesnek parancsnoksága alá helyeztem (ha jól emlékszem – még 
2. hat fontos üteg ágyuval, mivel a 12. fontos golyó töltések nélkül rukkolt ki) azt 
hadoszlopokban felállitva.  

A herczeg következő szavakat intézte a tisztikarhoz: „Nekünk azon becsületes feladat 
jutott részünkbe, hogy a hadügyministert megmentsük. Egész a hadépületig némely 
akadályokra találhatunk. Számíthat-e ön embereire?” 

Egyhangu örömteljes: igen volt a felelet és szemlátomást felvidámulva találván magukat 
a tisztek az eddigi szenvedőleges állás megszüneseért, mindnyájan állomásaikra visszamentek. 

„Ugy hát menjünk” mondá a herczeg és nyugalmasan lovagolt elöl a Ferencz hidjáig. A 
Ferencz-kapu feletti sánczon fegyveres diákokat lehetett látni és műtanulókat közeledésünk 
alkalmával fel s alá nyargalni. Azon pillanatban amint a herczeg a sereg éliről ellovagolt a 
végett, hogy ezen tért a kapu bezárása végett megtisztitsa s egyszersmind ajánlatomat: 
miszerint általam a sánczon levő népet a kapu önkéntes megnyitására felszólitassa – elfogadta s 
én ugyanazon helyen ezen egyéneket kezdtem felszólitani, abban a pillanatban érkezett meg 
egy a parancsnoktól kiküldött hadnagy, azon parancsot hozván meg a herczegnek, miszerint a 
támadó hadoszlopok kötelesek rögtön visszatérni, s előbbi állomásaikat elfoglalni. E mellett 

                                                
77 Lásd a Kislexikont: Arzenál. 
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ezen tiszt a herczegnek egy Gr. Latourtól sajátkezüleg irt és alájegyzett czédulát is adott által, 
melyben minden ellenségeskedéseknek rögtöni megszüntetése parancsoltatik. Az óra ideje ezen 
czédulán nem volt meghatározva. 

Bármennyire igyekvett is Schvarczenberg herczeg minden kedélymozgalmát arczképének 
megkövült mozdulatlanságával elrejteni, még is ezen pillanatban a legkeserűbb lelki harcát 
árulta el, mellyet le kellett győzni; mert a parancsnok-tábornok parancsa mellőzésével nem 
akart a többi csapatparancsnokoknak példát adni az engedetlenségre; mert egyszersmind Gr. 
Auersperg ezen parancsot az osztályparancsnokokkal is közöltetni parancsolta. 

A zászlóaljparancsnokok e szerint csapataikat ujra a glacisra visszatéritették; hanem 
Schvarczenberg herczeg oldalvást elkanyarodott s a parancsnoktól eltávozott, ki az ágyutüzelés 
nőttével szüntelen Bécsben levő vagyonai felett töprenkedett. 

Én Schvarczenberg herczeg mellett maradtam. Mi a mint lassu léptekkel a glacis-
csucsának hosszában a külső várkapuhoz közeledünk, csak hirtelen látjuk a kaput megnyilni és 
egy tömeg népet kiabálva és örömlárma között kiomlani. Egy nehány proletárius rudvégekre 
véres rongyokat kötve lobogtatták fenn, s hadügyminister Gr. Latournak megöletését hirdették. 

Schvarczenberg herczeg mondá nekem ezen pillanatban, hogy ez ugyan gyenge 
vigasztalást nyújt nekünk az éppen most kapott ellenparancs ellenében és már nagyon el 
volnánk késve az iránt, hogy Gróf Latourt megmenthessük, mivel a Teinfaltert utczában és 
tovább is egy pár torlaszt kellene még hogy bévegyünk, hogy a hadépülethez nyomulhassunk. 

A néptömeg utját a Máriahilfi külváros felé vette. Mi ketten a csapatokhoz mentünk, s 
azon szükségesség felett tanácskoztunk, miszerint a katonaságnak főzessünk, mivel egész nap 
nem ettek semmit.  

 
66. A Schwarzenberg-kert78 
P.-H.: 126–128. o. 
Már szürkület tájban volt az idő. Ezen gondoskodás arra inditá a herczeget, hogy megint 

a parancsnokhoz forduljon s neki ajánlatot tegyen az iránt, hogy a békövetkező estve a 
csapatokat a herczeg Schvarczenberg Adolf kertjébe szállítsa táborba – mint a mely egyedül 
van minden kardcsapás ellen biztosítva, könnyen ő rizhető és tágas táborhely – s itt az 
elkülönzött osztályokat is össze lehetne gyűjteni megnyugtani és élelemmel ellátni. 

A Gróf Auersperg által tett ellennyilatkozatra „miszerint Schvarczenberg Adolf herczeg 
kertjének rombolását majd nagyon szépen megköszönné” mely gyanítást a herczeg haraggal 
utasított vissza, – a javaslat elfogadtatott. Schvarczenberg Bódog herczeg ekkor felkért engem, 
hogy menjek a városba, testvérnénjének Mathilde herczegnőnek és sógorasszonyának 
Schvarczenberg Ilonának állapotuk felől hírt hozandó. Az urnők azon javaslatomat elfogadták, 
miszerint nekik a magyar testőrépületekbeni lakást ajánlottam, hol természetesen sokkal 
biztosabban tölthetnék az éjjet, mint a fellázadt városban. A mint én későbbre szállásomra 
mentem a testőrépületbe körültekinteni, a herczegnőket meglehetősen megnyugodva s az 
elutazásra elszánva találtam; így ezen jó hírrel Schvarczenberg B. herczeghez visszatértem. A 
következő más napra még csak a Hernalsi vonal nem volt eltorlaszolva. Igy az úrnőknek 
lehetséges volt ezen uton Bécsből kimenni. A fiakereket, melyekben utaztak, egész a Penzingi 
postautig kisértem el, melyet minden más komolyabb akadály nélkül, kivévén némely 
proletarius tömegek utánkiabálását Lerchenfeldnél, csakhamar elértünk, s igy a herczegnők 
csehországi útjukat minden akadály nélkül tovább folytathatták. 

A császári család, mely az ugynevezett Reichstagnak egy fogadásteljes felkérése 
következtében, miszerint a hűséges (?) Bécs városába térne vissza – Insbruckból Schönbrunnba 
visszatért volt, most ujra octóber 7-én Olmützbe menekült, egy dandárseregtől kísérve, 
táborőrnagy Parrotnak vezénylete alatt. Ők Kremsnél szállottak által a Dunán. 

                                                
78 Lásd a Kislexikont: Schwarzenberg-kert. 
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A csapatok, a mint mondtam, a Josefstadti glacis utcza soránál annak egész az 
Alserkülvárosbai nyillásáig az elindulásra össze voltak gyűjtve. 

A városból visszatérve, Schvarczenberg herczeget az esti homályban a nyugvó csapatok 
frontja előtt találtam, még pedig nagyon buzgó beszédben egy pionir-közköpenyegben burkolt 
férfival. Ez Dr. Bach Sándor volt, akkori belügyminister, ki ezen öltönyben kikerülte azon 
fenyegetéseket, melyekkel a rebellisek azért támadták meg, mivel ő  mint egy a ministerek 
közül a birodalmi gyűlésen a Latouron elkövetett aljas gyilkolás kárhoztatását kimondta. Ezen 
gyilkolást többen az ugynevezett Reichstag tagjai közül egy szánandó önsegélynek nevezték. 

Estve 8. órakor a csapatosztályok a herczeg Schvarczenberg-féle kert felé utnak indultak, 
s csakhamar ottan táborba szállottak. Lassan-lassan a kiküldött csapatok is oda megérkeztek. 

Azon nyugodt elhatározás herczeg Schvarzenberg magatartásában a parancsnok tábornok 
Gr. Auersperg ingatag és határozatlan magaviseletével szemben a tábori együttlét körülményje 
miatt a tisztek előtt nem maradhatott titoknak, s tudták azt is hogy a közelebbről érintett 
állomását a csapatoknak Schvarczenberg herczeg eszközölte s igy megint jó kedvel voltak, 
mert minden várakozásaikat már most csak belé helyezték. És mint hogy a parancsnok-
tábornok Gr. Auersperg [Károly] Octóber 7-én és 8-án még szüntelen követségeket fogadott el 
a városból, de a kik most sokkal nyájasabbak voltak s a parancsnok tábornokot testvéries 
fogadás igérete mellett egészen arra akarták birni, hogy a csapatokkal a városba huzódjék; 
ennek következtében 2. legkorosabb százados a tisztikarnak nevében a következő kérelmet 
intézte a herczeghez: „hogy ő  Excellentiája ezen kérésekre általában ne hallgasson, mert 
azoknak kivitelével a hadsereg egészen az erkölcstelenedésnek lenne kitéve; ellenben nyilt 
csatára czélzó parancsolat ő Excellentiája részéről a rebellisekkel szemben minden csapatoknál 
a legörvendetesebb engedelmességre találna.” Ezen előterjesztés Gr. Auersperg előtt éppen 
azon pillanatban történt, a midőn egy követséggel éppen beszélgetett ugy, hogy annak tagjai a 
tisztektől előterjesztett kérést hallották, ez iránt meglehetős hosszú képet mutattak s 
elnémultak. A parancsnok, kinek erkölcsi bátorságát ezen jelenet nagyon emelte, azt felelte a 
két tisztnek, hogy abban tökéletesen egyetért, s a követséget azonnal elbocsátotta. 

A némileg elcsábított Richter-zászlóalj, azután a Duna balpartjáról Bécsbe parancsolt 
Baumgarten-ezredbeli zászlóalj s még más csapatok Octóber 7-én és 8-án érkeztek 
állomásunkra. Az utóbbi zászlóalj parancsnoka Bró Augustincz, ez alkalommal sok 
leleményességet árult el. Zászlóaljával a tábor hídjához érkezve, ezt nehány hídfának kivétele 
által egészen járhatatlanná tették, s a mellett nemzetőrökkel és diákokkal rakták meg a jobb 
parton. Augustincz őrnagy fennszóval tudatja ezen emberekkel, hogy ő  magát és zászlóalját a 
Reichstagnak védelme alá bocsátja. Rögtön a hidfákat előbbi helyökre béteszik, a zászlóaljat 
„éljen”-nel fogadják s a városba békisérik. A mint a kiséret észreveszi, hogy Auersperg 
[helyesen: Augustincz] a várost elhagyva, utját a Schvarczenberg kert felé veszi, ellentmondást 
tesznek ez ellen. Augustincz azt felelte, hogy ő a Reichstag védelmére bizta magát azért, hogy a 
hidon átkelhessen, de kapott parancsnál fogva a császári csapatokhoz kell mennie. Ha tehát erre 
való utjában ő t akadályoznák, akkor fegyverrel nyitna utat magának. A mint rögtön erre 
vezényszavát hallatta a csapatok előtt, az egész kiséret megszaladt s a zászlóaljat akadály 
nélkül tovább engedte haladni, s csak messziről kiáltott utána. 

Oly czélból, hogy a Schvarzenberg-kertbeni táborhely megnagyobbíttassék, a császári 
Belvedere-kerthez vezető várfal lerontatott, miáltal a csapatok tábora a Belvedere-vonaltól 
kezdve egész a glacisig nyult s biztosítása végett csak nehány előrebocsátott őrállomásra volt 
szüksége. 

Azon ő rök, kiknek rendeltetésök volt a kert közelébeni helyet a glacisn tisztán tartani, 
közbe-közbe nehány lövést is váltottak a közel bujkáló fegyvereseivel a rebelliseknek; az őrök 
néhány egyént az utóbbiak közül, kik a kerthez nagyon közel jöttek, minden tétovázás nélkül 
leszurhattak, de ezen borzalmas tettekről (melyeket egyébaránt a hadügyminister megöletése s 
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a cs. katonaság büntetlen maradt kigunyolása után könnyen meglehetett volna fejteni) a 
színhelyen sem nem láttam, sem nem hallottam semmit. 

 
 

MESSZEBBRŐL NÉZVE 
a. A lázongó vidék 
67. Petrichevich-Horváth egy portyázó csapat élén 
P.-H.: 129–131. o. 
A Schwarczenberg-kertből az összes csapatok innen Inzersdorfba és környékébe indultak 

el. A főhadiszállás is ezen helyre tétetett át. 
Octóber 11-én estve herczeg Schwarczenberg az olmützi udvari táborbai elutazását 

tudatta velem. Ő egy fiakerben utazott oda s unokaöccsét az éppen Olaszhonból jött Windisch-
Grätz Lajos herczeget magával vitte.  

Parancsnok-tábornok Gr. Auersperg most a leggondtalanabb kedélyben élhetett s 
leginkább is csak a konyhára és tekejátékra volt gondja, mintha csak egy mulatóhelyen találná 
itt a falun magát a földesuraság házánál. 

Azon nagy tétlenség, melyben a herczeg Schwarczenberg elutazása óta kellett a napokat 
töltenem, egészen unalmassá kezdett válni reám nézve; ekkor táborőrnagy és tábornoksegéd 
Mertenstől azon rendeletet kaptam, miszerint egy egészen felszerelt 12. fontos gyalogüteget, 
melyet Stájerhonból idevaló utjában a felizgatott Simmering-vasúti munkások fenyegetésökkel 
feltartóztattak – megszabadítsak (zu degagiren). Ennek kivitelére mellém egy portyázó csapat 
adatott, mely állott a Baumgarten honvéd zászlóaljból (Báró Augustincz ő rnagy alatt) a 
csehországi gránátos Strastil-zászlóaljából, egy zászlóalj [egy] horvát határszéli ezredből, 50 
szerezsánból (veres köpenyegesek) és két röppentyü ütegből. 

Október 13-án délben ezen csapatok Inzersdorfnál indulókészen voltak, és én Báden 
irányában megkezdettem utamat. Az uton a főhadiszállási tiszti karból utólért Baumgarten 
Vilmos és jelenté nekem hozzámi beosztását. 

Este felé hadoszlopommal elértem a bádeni vasuttöltést és mivel jól tudtam azt, hogy 
Bécs városa ebben a pillanatban a forradalmi fejetlenségnek martaléka s minden onnan jövő 
távirati közlekedés a déli tartományokkal az utóbbiakra nézve veszélyessé vállhatik; rögtön egy 
távirati rudat kivágattam oly czélból, hogy legalább ezen az uton a Béccsel való közlekedést 
elvágjam. 

Este a bádeni indóházhozi érkeztemkor megtudtam, hogy egy pár órával előbb egy vonat, 
nehány 100. fegyveres glogniczi munkással, kiknek élin a gráczi diákok voltak, parancsnokuk 
pedig táborőrnagy Pyrker volt, – a bécsi rebellisek segítségére itt átvonult, s a békövetkező 
napra több hasonló vonatok lennének béjelentve. 

Eddigelé táborkari százados Baumgartennel csak kevés szót váltottam, mivel az előtt nem 
ismertük egymást. A mint ő  ezen jelentést, melyet egyik vasuti hivatalnok intézett hozzám, 
meghallotta, azon kérdést tette nekem: „Mi ugy-e ezen vonatokat nem fogjuk tovább engedni?” 
mire én ismétlém: „hogy az önként értetődik,” s ezen egy pár szóval kölcsönös bizalmunk és 
egyetértésünk meg volt alapítva. Én benne egy velem rokonérzelmű tisztre ismertem, a min 
annyival inkább örvendettem, mivel ezen zavaros időben sok tiszttől – jelesen a tudományos 
karból – oly nyilatkozatokat lehetett hallani, melyek által az alkotmányos eszmékhez s 
agyperzselő elvekhezi hajlamokat árulták el. Baumgarten százados azután is derék, becsületes 
és hivatására termett táborkari tisztnek mutatkozott. 

Én tehát a fedett kocsi szint a vaspályán rögtön gránátosokkal megrakattam oly módon, 
hogy kivülről semmit sem lehetett észrevenni. A többi csapatokat pedig a vasut mellett fekvő 
füzesben oly szigoru meghagyással helyeztem el, hogy a vaspályán senki se merje magát 
mutatni addig, míg a vonat meg nem érkezik. 
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A gránátosoknak megparancsoltam, hogy mindenkit az érkező vonatból, ki fegyverrel a 
kezében ellenszegül, szurjanak le, ellenben senkit se bántsanak, ki parancsaimnak önként 
engedelmeskedik. 

Alig tettem meg ezen előkészületeket s már a közeledő vonattal, mindazon tarka 
zászlókat lehetett látni, melyekkel a kocsik fel voltak diszítve. A mint a mozgony mellettem 
egy magas helyt állva, lassan elvonult, a lelövés büntetése alatt rögtön megparancsolám a 
gépészeknek, hogy álljanak meg. S a vonat rögtön megállott. Láthatólag felizgatott kedéllyel 
várták a gránátosok ezen pillanatot. Ezen kedélyizgalomnak tért nyitandó, a nélkül azonban, 
hogy az érkeztekre lövetnék, azon parancsot vagy is inkább engedélyt adtam katonáimnak, 
hogy a szabadsági harcz kedvelőknek kalapjaikat vétessék le s egyszersmind „lábhoz”-t 
parancsoltam. 

A mint a vonat csendesen állott, parancsomra rögtön halálcsend állott bé. Láttam miként 
a kocsikban mindenki hol fegyverét, hol puskáját, pisztolyát, tőrét, kalaptollát, nemzeti 
szalagját, vagy keztyűjét hányta el, általa ártatlan utazói képet öltendő magára. A kevésbé 
feldíszített és fegyverzett vasúti munkások közül és nagyobb szám nőstől együtt mindent 
elvetett magától, a mi mint vasrud- s egyéb pusztitó eszköz a kezében volt. 

Most kezdődött a kiszállásnál „a kalap-levétel”. Husz-harmicz gránátos fenntartott kézzel 
várt a kalabriai és „roham” – Störmer-kalapokra. Kinek sapkája volt, sem járt jobban, mert 
ennek a levételt egy mozdítással adták tudtára. 

Mindez a gránátosoknak nagy hahotája közt történt. Én annál inkább örvendettem, hogy a 
katonáknak a sok gúny és helytelenség által elkeseredett kedélyinek ezen vidámabb irányt 
adhattam, mert csak egy ember is a vonatból nem bátorkodott ellenszegülni. 

A gloggnitzi munkásoktól ifju koruk- és öltözetükre nézve egészen különböző vezéreket 
pedig megkötve, külön ő riztettem. A munkásokat, kik mintegy 300-an voltak, rendben 
állittattam fel, – s miután vétkeiket lehető legrövidebben szemökre hánytam azon 
megjegyzéssel, hogy bizonyára csak esztelenségből  engedtek nehány féketlen suhancz és zsido 
csábitásainak, halálfélelmöket az által csillapitám le, hogy csak egynehány botcsapással 
büntettem meg őket. 

A mint a táborba mentem megtekinteni vajjon a csapatoknak van-e elegendő élelmök, 
egy nagy tömeget láttam meg a bécsi mivelt osztályból, kik ide bádeni utjokból menekültek. Ők 
rögtön örömüket nyilvánitották a császári seregnek valahára békövetkezett erélyes fellépése 
felett, – s a legénységet – jelesen a veres köpenyegeseket, kiknek ruhájok nagy tudvágyat 
ébresztett, pénzajándókkal halmozták el. Oktober 14-én reggel a vonattömeg (kik a 
teherkocsikbani nyugtalan hálás miatt rosszul néztek ki) Gloggniczba vissza vitetett s 
visszatértökben, a mint későbbre megtudtam, mindazon társaiktól, kik nagy tettekre nem 
engedték magukat csábittatni, hanem szépen otthon maradtak, derekasan kinevettettek. 

Octóber 14-én reggel portyázó csapataimmal egész Wiener-Neustadtig mentem s az 
ottani tágas indóházba szállásra mentem. Ezen nap még rábukkantam egy pár oly fegyveres 
vonatra, melyek Bécsbe szándékoztak menni, s azokkal éppen ugy bántam el mint a 
bádeniekkel. 

Mihelyst Gloggnicz vidékin megtudták ezt, a munkások csoportozásai rögtön 
megszüntek. E szerint az előbb emlitett 12. fontos ütegnek azt rendeltem, miszerint rögtön ide 
induljon s fedezetül még egy fél század gránátost küldtem elejökbe. Többé semmi akadályról 
nem volt szó, s az üteg a főhadiszállásra megérkezett oly czélból, hogy azt Wiener-Neustadti 
utjában a hideg esős idő ellen védve, kipihentessem, megkértem az egyetemi79 igazgató Bró 
Lebzeltern tábornagy tisztet, hogy nekem a fedett lovagiskolát engedje át. Lovas százados Bró 
Escherich, kire ezen szóbeli kérést biztam, mindazonáltal tagadó válasszal jött vissza. 
Értetlenséget gyanitván azonban a dologban, személyesen siettem magam a tábornagy tiszthez. 

                                                
79 Lásd a Kislexikont: Bécsújhelyi „egyetem”. 
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Mennyire meglepett pedig válaszával, a midőn azt nyilvánitá nékem, hogy az egyetemet ugy 
kell tekintenem, mint semleges tulajdont, s igy semmi jogom nem volna oda császári hadat 
szállitani. Én minden további szóváltás nélkül távoztam, a lovagiskolát kinyittattam, s az üteget 
benne kipihentettem és élelmeztem. 

 
68. Petrichevich-Horváth parancsra Bécsújhelyre települ 
P.-H.: 131. o.– 
Ekkor azon parancs érkezett hozzám, hogy Wiener-Neustadton és körülötte vegyek 

állomást, ez által a Leitha-vonalt megszállandó, s innen pénzt és egyéb hadiszükségleteket a 
főhadiszállásra küldendő. Ezenkivül az emberek közeledésit illetőleg, egy szigoru őr izetet 
állitottam fel az indóházban. 

A polgári hivatalnokoknál, hogy mennyire terjedtek a romboló eszmék (Subversive 
Ideen) annak némi tanuságai merültek fel előttem. A mint én t. i. a Wiener-Neustadti kamarást 
és tanácsost a parancsnok-tábornoktól nyert parancs következtében a sereg élelmezése végett 
pénzkiadásért megkerestem, ezen hivatalnok megtagadta azt tőlem, azon nyilatkozattal, 
miszerint ő csak a bécsi birodalmi gyűlés parancsait teljesítheti – azonban ő minden mutatkozó 
erőszakos fellépésnek kész engedni. Igy hát nem volt mit tennem egyéb, mint nehány csapat 
gyalogsággal a kamarásépülethez mennem s az ottani pénzkészletnek kiadását követelnem. 
Hogy ezen kirándulásom alkalmával a kiszabott kezelést megtartsam, egy hadbiztosi magasabb 
hivatalnokot vettem magamhoz az udvari hadi tanácsból. Ezen urak közül Bécsből többen 
menekültek ide. 

Nem lehetett csodálkozni azon, hogy ha sok polgárhivatalnok ugy igyekvett magát 
tartani, hogy győzzen bár a császári kormány, vagy a forradalom – mindenesetre saját 
hivatalukat akarták megmenteni. – Ez azonban még többet számított a bécsi forradalom 
győzelmére, – mert nem csak hogy az én s minden ottani kamarástanácsosok jelenlétiben egy 
jegyzőkönyvet vétetett fel, melybe az ő pénzmegtagadására azon fenyegetődzés volt beiktatva; 
miszerint én ő tet s mindenik társát megakartam öletni – hanem még ezenkivül a 
kamarástanácsos Úr az az előtti éjjel a pénztárládát az egyetem pinczéibe elrejtette, minek 
pedig a helybeli igazgató Bró Lebzelternnek tudta nélkül nem lett volna szabad megtörténni. A 
mint engemet, erre egy pár hét mulva herczeg Windisch-Grätz tábornagy – kinek főhadiszállása 
Hetzendorfon volt – egy reggel magához parancsolt, s én egy különvonaton Wr Neustadtból 
kiindultam, az indóháznál azon kamarástanácsos Úr megkért engem, kit azon tragikomikai 
jelenet óta nem láttam, a végett, hogy engedjem őtet is velem együtt utazni. Utközben egy rakás 
köszönetet halmozott rám azon módort illetőleg, mely szerint a kincstári pénzösszeget 
kezemhez vettem. Eszerint ugy látszott, hogy az ugynevezett alkotmányos kormány jövendője 
iránti bizalmát elvesztette. 

Egy hasonló, de amannál sokkabb hitszegőbb magaviseletet fedeztem fel a Wner 
Neustadti postahivatali ellenőrnél, kiről nekem egyik az ottani alhivatalnokok közül négy szem 
közt azt mondotta, hogy ezen ellenőr már több sürgönt, melyek a hadügyministeriumtól, 
tábornagy Gr. Rádetzkyhez voltak intézve, – felfogott s a birodalmi gyűléshez visszaküldött. 
Minthogy ezen feladásról semmi bizonyítékot nem tudtam szerezni, a vádlottal semmi rövid 
perbe sem elegyethettem, hanem a dolgot felsőbb helyre jelentettem fel. Ezen hivatalnok 
későbbre egy más állomásra tétetett át. 

 
b. Windisch-Grätz 
69. Windisch-Grätz másodszor Bécsben 
P.-H.: 132–133. o. 
Majd Wer Neustadtbai érkeztem után azon hír szárnyalt, hogy herczeg Windisch-Grätz, 

ki időközben Prágába ismét visszatért, s ott a fegyveres forradalmi kisérletet épp oly erélyesen 
elnyomta, mint a mely ritka öntagadással és nagylelküséggel nejének megöletését a lázzadási 
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tömegen meg nem bosszulta – az a hir szárnyalt – mint említők – hogy a herczeg Gr. Latour 
megöletésinek hallatára elhatározta, hadseregével Csehországból Bécsbe indul. 

Valódi szívörömet terjesztett el nálunk ezen hír. A herczeg utját Olmütznek vette, hol 
akkor a császári udvar tartózkodott, s itt lovas tábornoknak s másnap az egész hadsereg 
parancsnokának és tábornagyjának neveztetett ki, kivévén egyedül azokat, melyek 
Olaszhonban tábornagy Rádetzkynek parancsa alatt voltak. Hadoszlopai Nussdorfnál szálltak 
által a Dunán, s lassan-lassan érkeztek Bécs északnyugati vonaláni állomásaikra. A fényes 
eredmény által helyesnek tanusított tervét Bécs bevételinek Láng ezredes, a herceg akkori 
ideiglenes táborkari főnöke, még Prágában – azt mondjuk „kellett” – mert Lángon kívül senki 
más nem mondta ezt nekem – hogy kidolgozza. 

A herczeg tábornagy főhadiszállását a Hetzendorfi császári kastélyban foglalta le. Ez által 
az oly gyengének mutatkozott Auersperg Károly parancsnoksága is megszünt. 

 
70. Mi van vidéken? 
P.-H.: 133–134. o. 
Én nem tüztem ki magamnak feladatul, ezen általam látott események feljegyzéseiben 

minden gyengeségeket – fonák és félszeg rendszabályokat egyfelől, másfelől pedig minden 
meghamisított tényt, minden nyomtatott- és szóbeli hazugságot – egészen leírni. Éppen oly 
kevéssé volnék képes az ott történt hadimunkálatoknak egész folyamát leírni, én csak töredék 
jeleneteket és eseményeket számlálok elő ezen időszakból, melyek szemeim előtt és körülöttem 
gördültek le. 

A terrorismus, mellyel a Bécsben uralkodó forradalmi párt hatni kívánt, nem sokára a 
vidéken is annyira elharapódzott, hogy már nemcsak városokon, hanem falukon is 
nemzetőrségek alakultak, melyeknek magatartását bécsi kiküldöttek vezették. A józanul 
gondolkodó nép, – amint történni szokott – el volt ijesztve. – Alig merte némely ember éjjel és 
a ködös időben panaszait felterjeszteni oda, honnan valamely segélyt várt. Ily uton volt módom 
ismerni a W. Neustadt környékén folytatott ravaszságokat. Ezeknek véget vetendő, s 
egyszersmind csapataimat is az eldarabolás és kifáradástól megóvandó, egy W. Neustadttól 
nem messze eső faluban egy diákot a friss tetten rajta kapattam, amint éppen a parasztokat 
felfegyverkezni s a császári katonaság ellen lázítani törekedett. Én ő t minden teketória nélkül 
főbelövettem. Azon naptól kezdve, mióta ezen kemény eljárás híre a vidéken elterjedt, a 
helységek lefegyverzési felszólításomnak engedelmeskedtek. 

Több szekér fegyvert, pisztolyt és láncsát küldtek hozzám W. Neustadtra. Csak a 
pottendorfi gyútűs gyár késett még vele, míg Bró Augusztincz ő rnagyot egy pár század 
Schwarczenberg Bódog gyalogsággal odaküldöttem egy röppentyű-üteggel együtt, kinek 
határozott fellépése az ottani gyárigazgatót – egy franczia születésűt – rá. tudta birni arra, hogy 
a fegyvereket, melyek között egy nehány kicsiny jól készített ágyu is volt, kiadja. 

Ekkor tájban az angoulemei herczeg özvegye XVI-ik Lajosnak leánya,80 unoka-öccsével 
Henrikkel, a bordeauxi herczeggel (Chambord gróffal) s ennek nejével a frohsdorfi kastélyban 
voltak szállva. 

Egy nap Blacas herczeg s a Conti grófok az öreg herczegné környezetével együtt hozzám 
jöttek W. Neustadtba, s megkerestek engem oly czélból, miszerint azon esetre, ha ittlétöknek 
nyugalma és biztonsága veszélyeztetve találna lenni, akkor ezt nekik mondjam meg, hogy 
ekkor a fenséges asszony elutazhassék. Miután ezen urakat ez iránt megnyugtattam, nem sokára 
magam mentem Frohsdorfba, a királyi és sok próbának kitett asszonyságnak tiszteletemet 
nyilvánítandó, s ő t megnyugtatandó. Ő nagyon kegyelmesen fogadott engem s nagy 
lelkinyugalommal és értelemmel beszélt a kiütött eseményekről. Szobájában voltak atyjának, 

                                                
80 Lásd a Kislexikont: Francia főnemes menekültek. 
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anyjának – Mária Antóniának s férjének képei felakasztva. Mondá nekem, hogy nagyon hason 
kinézésű képek.  

A fennemlített két uron s ezeknek nejein kívül, még a császári üldözöttek körében voltak: 
az ifjú Blacas herceg, azután Levis herczegek, Montbel gróf, s az elsőknek nejei. 

Hogy ezen uraknak politikai combinatiói, kiket legitim uralkodóházakhozi hüségök 
lovagias kitartásában valóban bámulni lehet, nem mindig helyesek voltak, kitetszett azon 
beszédből, melyet a Frankhonban akkor bekövetkezendő elnöki választás felett nyilvánitottak 
egymás közt. Ezen uraknak véleményök ugyanis abban állott, hogy az ő legitim combinatióik- 
és reményeik érdekében sokkal kivánatosabb volna, ha nem Cavaignac tábornok, hanem 
Napóleon Lajos választatnék elnöknek, mivel amaz megtestesült republikánus – köztársasági, – 
emez pedig nem birna azon tehetséggel, hogy magát fenntarthassa. 

 
71. Windisch-Grätz rendet teremt 
P.-H.: 134–135. o.  
Tábornagy Windisch-Grätz herczeg a bécsi rebellisekhez intézett hasztalan felszólitása 

után, miszerint adnák meg magukat, Bécs vonalai ellen a támadást megkezdette s csakhamar – 
a város némely kemény ellenállás után hatalmában volt, s a császári seregtől – mely között 
Jellasics bánnak és tábornagy tisztnek csapatai is voltak – elfoglaltatott. A tábornagy 
főhadiszállását Schönbrunnba tette át, táborszernagy Bró Welden Olaszhonból visszahivatott 
oly czélból, hogy Bécs város kormányzat[át] s a herczeg parancsnokságát Bécsben és körülötte 
átvegye. A felbomlott birodalmi gyűlés tagjai útlevelet kaptak az elutazásra. Ám nem tehettem, 
hogy legalább azon csekély elégtétellel ne éljek, miszerint azon követeket, kik a W. Neustadti 
vasuton mentek keresztül (hol bé voltam szállásolva) magamhoz hivassam, nekik a Gr. Latour 
megöletése gyalázatját szemökre vetendő. A végre, hogy elöttem megjelenhessenek, az 
indóháznál kellett hálniok. Én e végre a portéka raktár helyekre utaltam őket. Egy közülök, 
kinek nevét elfelejtettem, éjjel hideg szállásáról némi bünbánó sorokat irt hozzám, melyben a 
többi közt azt állítja nekem, hogy ő  még soha sem interpellált egy ministert és nem is fog 
interpellálni soha stb. Én ezen czédulát későbbre Schwarczenberg Bódognak átadtam, ki nagy 
tréfát ütött belőle. 

Bécs ostromának előhaladásáról a tábornagytól naponta távirati tudósításokat kaptam, 
melyeket én mind tábornagy Rádetzkynek, mind pedig táborszernagy Gr. Gyulainak Triestbe 
megküldöttem.  

 
 

FERENC JÓZSEF A TRÓNON 
a. Ahogyan az óbester látta 
72. Ferdinánd lemondása, Ferenc József, ahogyan az óbester látta 
P.-H.: 115. o. 
[...Gr. Mensdorf Sándor Insbruckból Bécsbe ment Gr. Stadionhoz, hogy megbeszélje az 

udvar visszatértét Bécsbe...] Gr. Stadion ez alkalommal Gr. Mensdorfot felszólította, hogy 
Károly főherczeget azon meggyőződésre bírja, miként elkerülhetetlenül szükséges, hogy Ő 
Magassága fiának Ferencz Józsefnek javára a trónöröklésről lemondjon. A mint Gr. Mensdorf 
Insbruckba visszamenve, Ferencz Károly főherczegnek ezen nyilatkozatot tette, ez mintegy 
villanyosan érintve, visszahökkent, hanem (mint csakugyan gyenge fővel bíró ember) semmit 
sem felelhetvén, az ajtóhoz futott és nejét, a főherczegnőt béhívta. Mensdorf Sándor ismételte a 
herczegnőnek Stadion megbízását. Az első pillanatban Sófia főherczegasszony is meg volt ezen 
indulva. Hanem csakhamar visszanyerte lelkijelenlétét s ugy cselekedett mint nemes szíve és 
mély belátása parancsolták. [...]  
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b. Az újságból 
73. Az újságból: Ferdinánd lemondása és Ferenc József 
A WZtg., 1848. dec. 20-i szám első oldalán [kezdődően bejelentések: Ferdinand 

császárnak a trónról való lemondása és Ferenc Károly lemondása az utódlási jogról, valamint 
Első Ferenc József trónra lépése. Ez után a 3. Armee-Bulletin megismétlése.] 

Hivatalos rész. 
Mi, első Ferdinánd, Isten kegyelméből Ausztria császára, Magyarország és Csehország 

királya, ezen a néven az ötödik, Lombardia és Velence királya, és Dalmáciáé, Horvátországé, 
Szlavóniáé, Galíciáé, Lodomériáé és Illíriáé; Jeruzsálem királya stb.; Ausztria főhercege, 
Toscana nagyhercege, Lotaringia hercege, Salzburgé, Stájeré, Karintiáé, Krajnáé; Erdély 
nagyhercege; Morvaország ő rgrófja; Felső- és Alsó-Szilézia hercege, Modenáé, Parmáé, 
Piacenzáé és Guastalláé, Auschwitzé és Zatoré, Teschené, Friaulé, Raguzáé és Záráé, 
Habsburgnak herceggé minősített grófja, Tirolé, Kyburgé, Görzé és Gradiskáé; Trient és 
Brixen hercege, Felső-és Alsó-Lausitz, valamint Isztria ő rgrófja; Hohenembs grófja, 
Feldkirché, Bregenzé, Sonnenbergé stb.; Triest hűbérura, Kattaróé és a vend őrgrófságé. 

Visszapillantva kormányzásunk több, mint 13 évig tartó lefolyására, megnyugtat 
bennünket annak a puszta tudata, hogy minden erő és képesség, amit az isteni gondviselés 
nekünk juttatott, szívünk minden szándéka és minden uralkodói hatalom folyvást egyes-egyedül 
népeink vallásosságának, erköcsi és anyagi jólétének előmozdítására, terhei csökkentésére, a 
jog és törvények tiszteletének elterjedésére, a polgári intézmények javítására, azok közérdekű 
és értelmes fejlődésére irányult. A Mindenség Ura áldásának kegyelmétől nem fosztott meg 
minket, mert nem sajnálta tőlünk szakadatlan fáradozásunk örvendetes eredményeit, amelyek 
országainkban, s azokon belül népeinknél a jólét növekvő és örömteli gyors előrehaladásában 
mutatkoztak meg, saját szemünkkel láthatni. Részesültünk hű alattvalóink hálás elismerésében 
és viszonzásul szívünk megtelt ezen felül erős bizakodással, hogy a mi törekvéseink gyógyulást 
hozó következményeit hűen megőrzik és szorgalmasan ápolják, a jövendő nemzedékeknek 
átadják és a késői utódok számára gyümölcsözőnek bizonyulnak. És az utókor ítélőszéke előtt 
szándékaink tisztasága maradandóan igazolva lesz. Ezek az érzelmek lelkesítettek, amikor 
keblünket eltöltötte a fájdalom, mélyen és keserűen, midőn birodalmunk egyes részeiben, 
mégpedig név szerint a magyar királyságban, a törvények és a közrend hatalmát veszélyeztették 
arcátlan lázítók, ilyenek sok alattvalónkat félrevezették, ebből következően a birodalom belső 
békéjét a közbiztonságot és népeink jó egyetértését megzavarták, továbbá nekünk magunknak 
látnunk kellett, hogy megtámadják törvényes és alkotmányos királyi jogainkat. Hogy királyi 
kötelességérzetből és jogok alapján milyen rendszabályokhoz volt szükséges nyúlni koronánk 
hatalmának és biztonságának teljes fenntartása és az említett veszedelmes állapotok elhárítása 
és gyógyítása érdekében, azt minden magyar alattvalónk már megtudhatta ez év szeptember 22-
én és 25-én, október 3-án és 20-án, november 6-án és 7-én, királyi leiratok és kiáltványok 
útján. Annak a puszta tudata, hogy ezeknek a rendelkezéseknek az indokaként csakis népeink 
tényleges és maradandó jóléte lebegett szemünk előtt és annak a szándéka vezérelt, 
csökkentette ugyan a megtörtént sajnálatos események keltette szomorúságot, mégis a 
legigazabb szándékok ilyen meghiúsulásából fakadó szomorú tapasztalatok egyúttal azt a 
meggyőződést hívták elő bensőnkben, hogy számunkra többé nem lehetséges tovább 
tevékenykedni népeink boldogulásáért szívünk kívánságával összhangban, és ebből következően 
alapos és komoly megfontolás után előhoztuk a megváltoztathatatlan és szilárd elhatározást – 
amit ezennel alattvalóink tudomására hozunk és ünnepélyesen nyilvánosságra hozni akarjuk – 
letesszük császári-királyi koronánkat és hatalmunkat és uralkodói trónunkat elhagyjuk. 

Miután továbbá a mi szeretett testvérünk, a legfenségesebb osztrák főherceg és magyar 
királyi herceg Ferenc Károly, aki mindig hű részvevője volt a mi fáradozásainknak, ugyanazon 
meggyőződéstől vezérelve részéről az ő jogáról, amely megilleti az egyenes örökös hiányában, 
a mi természetes és törvényes utódunk minőségében, a Pragmatica Sanctio szerint szabályozott, 
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az alkotmány és a birodalmi törvény által elfogadott, elismert és megállapított örökösödési 
rend szerinti sorrendben, önszántából lemondott és ez által a korona és minden azzal 
kapcsolatos hatalom, jogcím és méltóság valamennyi országunkban alkotmányosan és 
törvényesen, tényleg és a valóságban átszállt a mi szeretett testvérünk elsőszülött fiára, a mi 
igen szeretett unokaöccsünkre, a legfenségesebb osztrák császári főherceg úrra és magyar 
királyi hercegre, Ferenc Józsefre. Így akarjuk ezt minden népünk és alattvalónk tudomására 
hozni és kinyilvánítani a pótlással együtt, hogy ezen ünnepélyesen megfogalmazott okiratot 
írjuk mi alá és írják alá említett hőn szeretett testvérem, és a többi legfenségesebb tagja 
házunknak és erősíttessék meg a mi császári-királyi pecsétünkkel és megparancsoljuk, hogy 
helyezzék el titkos és állami levéltárunkban. 

Ugyanakkor feloldjuk mindörökre valamennyi alattvalónkat általában és különösen a mi 
hivatalnokainkat, alkalmazottainkat és szolgáinkat minden minőségükben a kötelesség 
vállalására, az alárendeltségre és engedelmességre tett esküjük alól, amivel ő k le voltak 
kötelezve nekünk, törvényes és örökös királyuknak és uruknak és átadjuk és átvisszük éppúgy 
minden jogcímünket és hatalmunkat a mi koronánk természetes, törvényes és alkotmányos 
örökösére, a mi említett, hőn szeretett unokaöccsünkre, a legfenségesebb osztrák császári 
főherceg urunkra és magyar királyi hercegre, Ferenc Józsefre, mint ahogy mi másrészt 
valamennyi alattvalónknak általában és különösen minden hivatalnokunknak, 
alkalmazottunknak és szolgánknak ezáltal a legkegyelmesebben megparancsoljuk és 
meghagyjuk, hogy ugyanazzal az alázattal, engedelmességgel és hűséggel, amivel nekünk mint 
törvényes és örökös uruknak tartoztak, a jövőben koronánk természetes és törvényes 
örökösének Ő császári és királyi apostoli fenségét, I. Ferenc Józsefet tekintsék és ismerjék el. 

Ennek a mi királyi elhatározásunknak és utasításunknak közhírré tételével kifejezzük 
megérdemelt elismerésünket azoknak a hű alattvalóinknak, akik szándékainkat méltányolták és 
különböző hatóköreikben készségesen és őszintén működtek velünk együtt és cselekedeteikben 
hálaérzetük megnyilatkozásai oly gyakran örvendeztették meg szívünket és nem hagyunk fel 
azzal, hogy a mindenható Istenhez forduljunk alázatos és forró imánkkal, hogy azzal Ő hőn 
szeretett unokaöccsünknek éppen úgy, mint népeinek szívét, szándékait és akaratát mindig a 
jóra vezesse. Kormányzásának menete az igazi vallásosság, az erkölcs által legyen Istennek 
tetsző; a közjólét általános boldogulása azonban legyen belül és kifelé erős, virágzó és 
szerencsés, ennélfogva a jövő nemzedékek és a késői utókor számára emlékezetes és áldása 
legyőzhetetlen forrása a kegyelemnek áradjon szét népeinkre és Házunkra, amelynek igaz 
jólétét mindig szívünkön viseltük és a jövőben is a legmelegebb részvétellel kísérjük életünk 
utolsó pillanatáig. 

Kiadtuk királyi fővárosunkban, Olmützben az Úr ezernyolcszáznegyvennyolcadik 
esztendejében, december másodikán, uralkodásunk tizennegyedik évében. 

Ferdinánd (A pecsét helye.) 
Ferenc Károly (A pecsét helye.) 

 
74. A stájer rendek hitet tesznek Ferdinánd mellett 
WZtg., 1848. dec. 20. első oldal: 
Őfelségének, Ferdinánd császárnak. 
Felséged! 
Fájdalmas meglepetéssel vettük az értesítést mi, a Stájer hercegség hűséges rendjei, hogy 

Felséged a Habsburgok császári koronájáról lemondott. Illik ezt a nagyfontosságú 
elhatározást, amelyet Felséged úgy jelöl meg, mint amit a kényszerűség követelt, alázatosan 
elfogadni, de a mély bánatot nem lehet elrejtenünk, amely ebben a pillanatban szívünket 
megrendíti, amikor el kell válnunk a valaha volt hatalmas uralkodók legkegyesebbjétől. E 
pillanatban élénken kel fel bennünk az emlékezés a nemeslelkűségnek, lelki jóságnak és hűséges 
atyai gondoskodásnak mindarra a bizonyságára, amelyeket Felséged még legutóbb is azon 
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messze kiható engedélyek által felülmúlt, amelyekkel milliók örömkiáltásai közepette 
megalapozta a szülőhaza szabadságát és amelyekhez maga, azok részbeni meggyalázása után 
is olyan férfiasan, megingathatatlanul ragaszkodott.  

Fenséged, leszállva dicsőséges atyáinak trónjáról, fogadja még egyszer a hű 
Stájerországnak legbensőbb és sokszorosan megérdemelt köszönetét. Hagyja eltűnni szelíd 
szívéből az örömtelen visszaemlékezést azokra a háladatlanokra, akik az Ön szeretetteljes 
nagylelkűségét olyan méltatlanul visszautasították. Ezzel szemben ő rizze meg hű népének 
szilárd meggyőződését, a szívből jövő ragaszkodást, szeretetet és tiszteletet és legyen bizonyos 
abban, hogy Önt követni fogják magaválasztotta visszavonultságában az ő  legforróbb 
jókívánságaik. Legyen a jutalmazó Gondviselés az Ön jövőbeli sorsában kegyes és Felséged, 
oldalán a fenséges asszonnyal, aki a boldog és zavaros napokban oly hű élettárs volt, 
részesüljön az évek hosszú során át jutalmazott elégtételben, hogy szeretett Ausztriáját a világ 
valamennyi országa előtt szabadnak, nagynak, egyesültnek, hatalmasnak és szerencsésnek 
lássa.  

Graz, a stájer hercegség rendjeitől 1848. december 9. 
 
 

MÁSODIK RÉSZ: MEGINDUL A SEREG 
 

BÉKÉS KIVÁNCSIAK A BÉCSI-DOMBON 
a. Petrichevich-Horváth János hadteste és Sopron 
75. Az óbester jelent a főparancsnoknak 
Alulírott megteszi legalázatosabb jelentését, hogy ma délben 12 órakor a neki alárendelt 

csapatokkal Sopronba bevonult. [...] A bevonulás Sopronba minden ellenállás nélkül történt, a 
csapatok valamennyien a helységben vannak elszállásolva. Az erről szóló közelebbi részleteket 
éppúgy, mint a magas instrukciók szelleméhez illő előkészületek eredményét mély tisztelettel 
utólag fogjuk megfogalmazni. A bevonuláskor a lázadók már elhagyták a várost és körülbelül 
300-an voltak, közülük nyolcvanan az ún. német Halállégióból.81 Kapuvár felé mentek, Győr 
irányában. Ahogy az utat Bécsújhelyből Sopron felé több helyen körülárkolták és járhatatlanná 
tették, a lázadók Kapuvár felé visszavonulásukkor a beérkezett hírek szerint, éppúgy 
szétrombolták a hidakat vagy azonnali lerombolásukat előkészítették. Horváth óbester. 

 
76. Az óbester levelet ír lovag Mertens tábornoknak a főhadiszállásra. 
Sopron, 1848. december 16-án este 8-kor. 

Tábornok uram! 
Kérem kieszközölni, hogy Őfőméltósága a tábornagy a király nevében [als alter ego] 

nemes Rohontzi urat nevezze ki ideiglenesen [a szó utólag beírva] Sopron vármegye 
adminisztrátorává. Ezer oka van ennek, Te sokkal jobban tudod felsorolni, mint jómagam. Az 
itteni nyugdíjasok közül, akik a visszatartott nyugdíjukat nélkülözni kénytelenek, kellene 
kiválasztani valakit, de mégis mindenek előtt derék csapataim nyugalmáról és pihenéséről kell 
gondoskodnom, meg aztán néhány megszakítással tegnapelőtt este 8 órától ma déli 11 óráig 
meneteltünk. Azok82 csak napfelkeltekor vették észre közeledésünket, védekezésük felbomlott és 
rendetlen futásban elmenekültek. A Te legalázatosabb Horváth ezredesed.   

 
 
77. Windisch-Grätz válasza 17-ről Petronellből 
Ma kaptam kézhez a 16-i, 169. sz. jelentést Sopron megszállásáról és megelégedéssel 

vettem tudomásul. Tisztelt úr immár tegye azt, hogy a Fertőt [javítva] és a Lajta-hegységet 
                                                
81 Lásd a Kislexikont: Halállégió. 
82 Azok a rebellis huszárok. 
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tisztítsa meg az ellenségtől, amennyiben ott ellenséges csoportok még találhatók, a nemzeti 
gárdát fegyverezze le és hadállásában Sopronban addig maradjon, amíg Önnek parancsot nem 
küldök a további előrenyomulásra. [...] Eközben Óbester Úrnak lelkiismeretesen gondja legyen 
arra, hogy a közhivatalokat olyanok töltsék be, akik a törvényes kormányhoz hűek és akik 
általános tiszteletnek örvendenek. Ennek a megyének ideiglenes adminisztrátorává kinevezem 
Őfelsége nevében nemes Rohontzy urat, erre a hivatalra Ön kérje fel, amint a Fertő körüli 
területet átvette. Egyben megbízom Tisztelt Urat, hogy zároljon minden közpénztárt, 
amennyiben az ott található pénzek csak állami célra fordíthatók és hasson oda, hogy a 
törvényes bevételeik oda folyjanak be. [Az aláírás dátuma 18-a.]  

 
78. Az első hadijelentés a megkezdett hadmozdulatokról83 
A.-B. z. WZtg., 1848. dec. 18., hétfő 
Hadijelentés 1848. december 17-ről. 
Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg hadteste e hó 15-én este 8 órakor megkezdte 

előrenyomulását Magyarország ellen. Báró Horváth ezredes a bécsi megszálló hadtest 
körülbelül háromezer emberével és parancs szerint a legszélső jobb szárnyat alkotva haladjon 
előre a Sopron felé vezető úton. Elkezdte ugyanis ezen a napon a feladatát azáltal, hogy 
Sopron felé küldte gróf Schaffgotsche őrnagyot az ogulini határőrezred két századával és gróf 
Wrbna könnyűlovas ezredének 2 svadronját Ebenfurthból kiindulva, Höflányon keresztül, hogy 
őt balról fedezzék. 

Ez a hadoszlop 16-án reggel Vulkapordányban szembe találta magát egy ellenséges 
részleggel, amely több házat elfoglalt és onnan hevesen tüzelt. Gróf Schaffgotsche ő rnagy 
ennek ellenére parancsot adott az oguliniak egyik századának Kassanovich kapitány 
vezetésével és Moldovany főhadnagy alatt egy szakasz könnyű lovasnak a helység 
megrohamozására, elfoglalta két ellenséges tiszt és 26 közlegény (részben huszár, részben 
honvéd) elfogásával és azután Kelénpatak felé menetelt, ahol rövidesen egyesült a fő 
hadoszloppal.   

Báró Horváth ezredes hadtestének zömével előrenyomult Sopron ellen a bécsújhelyi 
országúton, amelyet Pecsenyéden, ahol az körül volt árkolva, helyre kellett állítania. 
Tormafalu magasságában, Siklósdon felfedezett egy ellenséges különítményt, de nem tudta azt 
elérni, olyan gyorsan menekült. 

Sopronkertes magasságában, rövid pihenő után folytatódott a menetelés 16-án reggel 
Sopron felé és miután egyesültek gróf Schaffgotsche ő rnagy hadoszlopával, megérkeztek 
Sopron város látókörébe. Ott a magaslatokon hatalmas embertömeget vettek észre. 

Jobban közeledve azonban megmutatkozott, hogy azok csupán kíváncsiak és a császári 
csapatok délelőtt 11 órakor, ellenállás nélkül, a lakosság örömujjongása közepette bevonultak 
a városba. 

Az ellenség Kapuvár környékére húzódott vissza. 
Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg, tábornagy, aki a főhadiszállását 14-én 

Fischamendbe, 15-én Petronellbe helyezte át, 16-án az 1. hadtesttel és a tartalékkal Bruckból 
és Prellenkirchenből kiindulva fegyveres felderítést végzett. 

A felkelők minden ponton kitértek rohamlépésben előrenyomuló hadoszlopaink elől, 
éspedig Moson irányában. A Bán főhadiszállása 16-án éjszaka Óvár mellett, a Kasimir-féle 
majorban volt. Ő a lázadók balszárnyát Zurányon át a Fertő felé nyomta. Ma a 2. hadtest 
(Wrbna altábornagy) át fog kelni a Morván és meg fogja támadni Dunaújfalut úgy, hogy a 
magaslatokon át Pozsony felé fog előrenyomulni, miközben a fő hadtest a Duna jobb partján 
Pozsonyligetfalu ellen megy előre. A Kárpátokban gróf Schlick altábornagy hadteste már 
tizedikén a nép örömujjongása közepette elfoglalta Eperjest és előrenyomult Kassa felé. 

                                                
83 Lásd a Kislexikont: Schuster leírása a dec. 16-i bevonulásról. 



62 
 

 

Frischeisen alezredes, aki egy másik hadoszloppal a Jablonkai hágón keresztül tört előre, 
Zsolnánál ragyogó ütközetben állt helyt. Simunich altábornagy áttörte az ellenség állását 
Jabláncnál és Nagyszombat közelében áll. 

 
79. Az ezredes 1848. december 20-i jelentése 
Sopron, 1848. december 20. 
Petrichevich-Horváth János cs. kir. ezredes jelentése Windisch-Grätz Alfréd herceg, 

tábornagyhoz a Vulkapordányi ütközetről és az 1848. december 16-i Sopronról. 
Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg úr, tábornagy magas hadsereg- 

főparancsnokságának, Sopron, 1848. december 20-án. 
Ahogy azt alulírott e hó 16-án 169. számon már alázatosan jelentette, ezen a napon 

csapataival déli 12-kor ide bevonult. 15-én este, nyolc óra után, elhagyta Bécsújhelyt és, mivel 
a több helyen mély és széles árkokkal járhatatlanná tett út helyreállítása néhányszor 
késedelmet okozott, reggel öt óra tájban, Darufalva és Sopronkertes közötti magasságba 
érkezett, ahol nem sajnált némi pihenőt adni a csapatoknak.  

Tormafalun egy körülbelül nyolcvan fős huszárosztály tartózkodott, élén Dessewffyvel, a 
Nádor-huszárok egykori hadnagyával, amely azonban az előrenyomuláskor visszahúzódott és 
állandóan nagy távolságban maradt. Gondosan került minden összetűzést és miután 
visszavonultában több kisebb csoportot felvett, Sopron közelében egyesült egy másik, a bécsi 
országúton álló lovasszázaddal, amelynek parancsnoka az egykori lovaskapitány, Sréter volt a 
Nádor-huszároktól.  

Ez utóbbi rövid előőrs-csatározás után visszahúzódott gróf Schaffgotsche 
ezredőrparancsnoknak ezen az úton előnyomuló hadoszlopa elől, amely az oguliniak 4. 
zászlóaljának 3 századából és egy divízió Wrbna-féle könnyűlovasból állt. Az 
ezredőrparancsnok jelentése szerint ez szembe találta magát egy huszárőrséggel Kelénpatak és 
Sopron között, amelyet a Wrbna-féle könnyűlovasezred hetedik osztagának Moldovan 
főhadnagy vezette gyors támadásával kivetett tiszti őrhelyéből és vele egyúttal vissza is vert. Az 
üldözésben azonban túlságosan előrenyomult és az ellenséges foglyokkal foglalatoskodott, ezt 
az osztagot a visszalovaglásakor az ismét előrenyomuló huszárszázad visszavetette, ahol 
[azonban] az felfejlődött és támogatva az ő t követő szárnytól, megint előre nyomult. Mire a 
közben egyesült ellenséges divízió elmenekült Sopron felé. Az oszlop említett 
visszalovaglásakor három közlegény, Enzenhofer, Zuk és Dietrich, arcvonalat képezett az 
ellenséggel szemben. Feltartották az egész rohamot és fedezték bajtársaik visszavonulását. Zuk 
közlegény ekkor megsebesítette az ellenséges tisztet, Enzenhofer közlegény több huszárt és 
Dietrich közlegény, akit egy pisztolylövés már megsebesített, kézitusában megmentette 
főhadnagyának, Moldovánnak az életét, aki felbukott és az ellenség kezétől kétségtelenül 
meghalt volna. A nevezett közlegény, akit a lőtt seben kívül még sok más seb borított, igazán 
áldozatkészen viselkedett. 

Korábban gróf Schaffgotsche ő rnagy oszlopa a hírre, hogy Vulkapordányban a 
kocsmában egy osztag huszár található, ezeken rajtaütött és mivel védekeztek, az épületet a 
minden alkalommal emberei élére álló Kossanovič kapitány és százada megrohamozta és két 
tisztet, 26 közlegényt és 32 lovat ejtett foglyul. [Felsorolja azokat a további katonákat, akik a 
fenti akciókban még kitettek magukért.] A tisztelettel mellékelt kimutatás közelebbről 
meghatározza ennek a csapatnak az érdemeit és alulírott tisztelettel kötelességének érzi, 
ezeknek éppúgy, mint a többinek bátorságukért és buzgalmukért a magas belátás szerinti érmet 
vagy érdemeik megfelelő elismerését vegyék számításba. 

Mint már az e hó 16-i legalázatosabb jelentésben közöltük, az ellenség, amely az 
úgynevezett Halállégió egy részlegével a Galgenberget [Akasztófadomb] is megszállva tartotta, 
a cs. kir. csapatok közeledtével már elhagyta a várost és Kapuvár felé, Győr irányában 
elvonult. 



63 
 

 

Amikor alulírott a város elé érkezett, a helybeli vezetőség elébe járult, hogy kifejezze 
lojális érzelmeit és egyúttal a polgárság nevében kinyilvánítsa, hogy ennek a városnak a lakói 
semmilyen ellenségeset sem fognak tenni a cs. kir. csapatokkal szemben. A beérkezett hírek 
szerint az ellenség Győr felé húzódott vissza, s minden átjárót az úton, a Hanság lefolyásai 
felett, szétrombolt. 

Tegnapelőtt délután és tegnap reggel körülbelül 2000 fős gyalogság és lovasság érkezett 
négy ágyúval Kapuvárhoz, az 1. hadtesttől szorongatva, és igyekezett a pomogyi gátat 
elfoglalni és mivel ezen is több áteresz feletti híd le volt rombolva, kénytelen volt helyenként az 
ingoványon átkelni. Hogy ezek még Kapuvárnál találhatók-e vagy milyen irányt vettek, erről 
ebben a pillanatban még hiányoznak a megbízható hírek. A Fertő és a Lajta-hegység közötti 
terület megtisztítására megfelelő létszám lett kiküldve, erről beszámolót várunk. 

A hangulat itt és a megye déli és keleti részén nem egészen kedvező. Az utóbbi hat hétben 
szerfelett rosszabbodott. A csapatok jelenléte most fékező hatással van, de a hatóságok 
hosszabb és határozott beavatkozását igényli, amelyet apránként a katonai támasz erősít, hogy 
mindenfelé a kívánt állapotba hozható legyen. 

Az út innen Kőszegig e pillanatban mentes az ellenségtől, amely állítólag Körmendtől 
keletre fordult. Csatoltan a legalázatosabban mellékeltem a veszteséglistát. Az ellenség több 
halottat és sebesültet számol, az utóbbiak között két tisztet. A foglyul ejtett két tisztet és 26 
közlegényt fegyveresen Bécsújhelyre kísérték. A 11 kincstári lovat, amelyeket a lázadóktól 
elvettünk, a Wrbna divízió az elszenvedett veszteség és korábbi elhullás alapján átvette. 

P.-Horváth ezredes. 
 

b. Az óbester tovább vonul 
80. Horváth óbester Kőszeg felé tart 
[A WZtg., 1848. dec. 26- i száma közli a 4. hadijelentést. Ebben olvasható, hogy Horváth 

óbester Sopronból Kőszeg felé vonul, tehát már más a város prancsnoka. Lásd még a 87. 
közleményt is.] 
 

81, Horváth óbester most Kapuvárt szállja meg 
[Ugyancsak a WZtg., 1848. dec. 26. számában található az 5. hadijelentés, ebben már 

arról esik szó, hogy az óbester újabb feladatot kapott, most Kapuvár felé menetel. – Lásd még a 
89. közleményt is.] 
 

82. Vendégségben Csoóron 
Idősb Szőgyénÿ-Marich László országbíró emlékirataiból:84  
„Császári hadak felvonulása Csoóron.”[Csór Fejér megyei község] „1849. január 7-én 

reggel kilencz óra tájban ablakomból több ezernyi jól felszerelt, a kemény hideg ellen meleg 
öltözettel védett, jókedvű császári katona felvonulását láttam. Ezek a magyar seregtől való 
megkülönböztetésül fehér szalagot viseltek a csákójukon. Csakhamar egy ezredest jelentenek 
be, ki velem szólni kíván. Igen kellemesre vált a meglepetésem, midőn a belépő, idegennek vélt 
ezredesben Horváth János bárót, régi kedves barátomat, Jósika Samu sógorát ismertem fel, ki a 
katonaság élén Csoóron átvonulva, pár órára hozzám betért. Horváth elbeszélte Bécs bevételét, 
a császári seregnek minden ellenállás nélkül történt előrehaladását s a magyar seregnek 
megfoghatatlan folytonos visszavonulását. [...] Erős bizodalommal állította, hogy rövid idő 
mulva az egész hadjáratnak vége lesz” [...].  

 
83. Az óbester rendet teremt Fejér megyében  

                                                
84 Lásd Irodalomjegyzéket. 
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[A WZtg., 1849. jan. 28-i számában ismét olvasható Horváth óbester neve. Bizonyság, 
hogy Csoóron túl rendcsinálással foglalkozott. Lásd a 103. közl.] 

 
84. Az óbester expedíciója a Duna mentén 
WZtg., 1849. ápr. 3. 
Pest, [1849.] március 31. A Horváth ezredes és Gál Ödön kir. biztos vezette előretolt 

hadcsapat expedíciója a Duna mentén tegnap visszatért. A lakosság körében mindenfelé a 
legkészségesebb engedelmességet találta. Sehol sem adódott konfliktus. Csak Kiskőrösön kellett 
egy hajtóvadászat-félét rendezni az ott visszamaradt s nagyobb részt oda visszahúzódott 
betyárbandák helybeli cimboráira. A főkolomposoknak még volt idejük elmenekülni, mivel a cs. 
járőröknek egy nagy mocsarat kellett megkerülniük, mielőtt Kiskőrösre jutottak. Szeles 
Károlynak, a főlázítónak az utazótáskáját kapták el, amelyben Kossuth sajátkezű aláírásával 
ellátott sok rendelkezést találtak. A nép mindenütt jajgat a csábítók legborzasztóbb 
zsarnoksága miatt, mert kényszerítették őket arra, hogy adják oda javaikat és fiaikat. A korbács 
hősei maguk abban a tévhitben éltek, hogy a király kegyéből rabolnak és fosztogatnak. A mi 
katonai expedíciónk néhány ezer mérő gabonát, több ezer forintnyi hadisarcot85 és 30 foglyot 
hozott magával. Részükről akár csak egy ember sem sérült meg.  (Pesth. Z.)   

 
85. Horváth előléptetése. 
WZtg., 1849. máj. 11.  
Változások a cs. kir. seregben 
Előléptetések: altábornaggyá a vezérőrnagyok [...] Ottinger Ferenc [...] Vezérőrnaggyá 

[...] Széplaki báró Petrichevich-Horváth János, a magyar királyi testőrség alhadnagya. 
[Rendjelek viseléséhez engedélyek, köztük gróf Schaffgotsche Lajos nyugdíjas őrnagynak.] 
 
 

SIMA GYŐZELEM? 
a. Harcok a Felvidéken 
86. A 2. hadijelentés 1848. december 18-ról 
A.-B. z. WZtg., 1848. dec. 18., hétfő, első oldal 
A Nagyszombatból e hó 17-én éppen beérkezett sürgöny szerint a lázadók, akik Simunich 

altábornagy hadoszlopának előrenyomulása során Szeredig visszavonultak, miután 15-én 
Pozsonyból jelentős erősítéseket vontak magukhoz, Nagyszombatnál megint állást foglaltak. – 
E hó 16-án este 4 órakor Simunich altábornagy ott megtámadta ő ket és kétórás harc után 
tökéletesen megverte. Öt ágyú, sok puska, egy zászló, 766 fogoly, 43 ló került a győztesek 
kezére. Az ellenség minden irányban szétszóródott, anélkül, hogy többé utól lehetett volna érni, 
mert beköszöntött az éj. Simunich altábornagy hadteste elfoglalta Nagyszombatot és környékét. 

Lauingen őrnagy a Károly Lajos főherceg-féle könnyűlovasezredtől jelenti Kassáról e hó 
11-én, hogy ezt az erősen elsáncolt várost még 10-én gróf Schlick altábornagy hadtestének 
előőrse nagyon kemény küzdelem után rohammal bevette. Sajnos ez a győzelem több derék tiszt 
elvesztésébe került, akik közül különösen Concoreggio és Seudier őrnagyokét sajnáljuk, utóbbi 
gróf Schlick hadtest-segédtisztje volt. 

Őfőméltósága herceg Windisch-Grätz tábornagy tegnap elrendelte, hogy az előőrsök a 
Duna jobb partján egészen Pozsonnyal szemköztig nyomuljanak előre – a bal parton a második 
hadtest Stomfát minden ellenállás nélkül megszállta és az előőrsöt egészen Pozsony előtt 
állította fel. 

 
 

                                                
85 Lásd a Kislexikont: Brandsteuer. 
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87. A 3. és a 4. hadijelentés 
A.-B. z. WZtg., 1848. dec. 19., 234. szám. 
3. hadijelentés 1848. dec. 19-ről 
Őexcellenciájának báró Weldennek, aki cs. kir. titkos tanácsos, altábornagy és Bécs 

kormányzója, Pozsonyból, 1848. dec. 18-án. 
Sietek közölni Őexcellenciájával, hogy én éppen most, délután háromkor, a 2. hadtesttel 

Stomfán keresztül bevonultam Pozsonyba, miután azt tegnap az ellenségtől teljesen 
megtisztítottuk és a hajóhidat elszállítottuk. További részleteket fenntartom magamnak. 
Főhadiszállásomat ma áthelyezem Oroszvárra. 

Windisch-Grätz Alfréd herceg 
Éppen így tegnap, dec. 18-án bevette és megszállta Mosont az 1. hadtest a Bán 

parancsnoksága alatt, heves, többórás csata után. – [A WZtg., 1848. dec. 26. első oldalán a 4. 
hadijelentés.] A magyaróvári főhadiszállásról Windisch-Grätz herceg tábornagy úrnak éppen 
most beérkezett híradása szerint az első és második hadtest harcra készen felállt Öttevény és 
Győr között és az előőrs túl a Répcén nyomult előre anélkül, hogy ellenségbe ütközött volna. 

Lipótvár előtt állott fel Simunich altábornagy divíziója, Pozsonynál Kempen 
altábornagyé. – Horváth ezredes hadteste Sopronból Kőszeg felé nyomult előre, hogy a Perczel 
vezette ellenséges hadoszlopot, amely az alsó Murától Körmenden, Szombathelyen és Pápán 
keresztül nyomulva a Győrnél levő felkelőkkel egyesülni próbál, oldalba kapja. [...] 

Mialatt a hadsereg legutóbbi állásaiban tartózkodott, az egész vonalon, amelyet a 
csapatok a Duna mindkét partján elfoglaltak, vagyis míg Pozsony, Moson és Sopron 
megyékben a falusi lakosság lefegyverzését végezték, a törvényes rendet helyreállították és 
hivatalukba helyezték a királyi kormánybiztosokat. 

Bécs, 1848. december 24. 
Welden altábornagytól, a civil és katonai kormányzótól. 

 
88. A Wiener Zeitung és a hadijelentések 
A.-B. z. WZtg., 1848. dec. 23., 238. sz., szombat [Hétfőn, Karácsony napján, nem lesz 

esti kiadás.] 
Bécs. Amilyen gyorsak voltak Őfőméltósága hadseregének első műveletei, olyan gyorsan 

tértek ki a lázadók minden helyen és minden irányban, úgy, hogy magát a fősereget a Duna 
jobb partján előőrseink még mindig nem tudták utólérni. Mégis annyi rejlik a rendezett 
seregmozgatás természetében, hogy kiváltképpen a jelen évszakban és minél előrébb tart és 
kiterjedtebb az előrehaladás, hosszabb időhatárra van szükség az eredmények biztosítására, 
hogy ezért lehetetlenség minden nap egy győzelmi hadijelentést kiadni, amikor az ellenség nem 
áll ellent és továbbá nem érdeke a szolgálatnak, hogy a hadművelet menetét, amely a hadvezér 
szándékait elárulná, mindjárt nagydobra verje. Egy katonai ügyekben kevéssé képzett közönség 
is, amilyen Bécsben a legújabb időkben kialakult, ezt fel kell, hogy fogja. [...] Mindazonáltal 
kihasználja több rosszindulatú agitátor a napi jelentés hiányát, hogy a kávéházakban és más 
nyilvános helyen a mindig kíváncsi közönséget a saját szája íze szerinti hírekkel traktálhassa. 
Mivel a kormány késznek nyilatkozott a katonai hadműveletekről minden hírt ismertetni, ezért 
kötelessége lenne a közönségnek ennek a bizonyságnak több hitelt adni, mint hazug 
híreszteléseknek, amelyeket csak a legrosszabb szándékkal terjesztenek és szerzőinek 
felelősségre vonását már elrendelték. 

A cs. kir. városparancsnokságtól. Bécs 
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b. Győr 
89. Győr előtt 
WZtg., 1848. dec. 26., 1500. oldalán: 
5. hadijelentés. Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg, tábornagy úr főhadiszállása ma, 

26-án Fertőszentmiklósig, Öttevény szomszédságáig nyomult előre. 
Az előőrsök Győr előtt fél órával állnak. Mindenütt a legbarátságosabban fogadja a 

lakosság a cs. kir csapatokat, úgy hogy azok ebben a zord időszakban teljes biztonságban 
tudják a helységekben elszállásolni magukat és a legénységből senki sem marad éjszakára a 
szabadban, kivéve az előőrsöket és a készenlétben levőket. 

Horváth ezredes hadoszlopa, amely eddig Sopront tartotta megszállva, ma Kapuvárra 
vonul be, ezáltal Csornán keresztül a fősereg jobbszárnyával az összeköttetés megvalósul. 

Éppúgy menetel Kőszegen keresztül egy másik gyorshadtest gróf Althann alezredes 
vezérletével Szombathely felé, ahol kapcsolatba fog kerülni azzal a hadtesttel, amely gróf 
Nugent táborszernaggyal az élén a stájer határ felől Lövőn keresztül Körmend felé nyomul 
előre. Úgy látszik, hogy az ellenség főképpen a kasszák kiürítésével, rablással és fosztogatással 
foglalkozik. Így neveztek meg egy lázadó-főnököt, bizonyos Schröttert, aki Sopronban, a megyei 
pénztárból vitt el 53000 forintot konvenciós értékben, ezzel szemben otthagyott vélt 
ellenértékként magyar bankjegyeket. [...] Minden vasúti összeköttetést Bécsből Nagyszombatba, 
a másik oldalon Sopronig helyreállítottak és az összeköttetés éppen annyira nyílt meg, 
amennyire az megkönnyíti a hadsereg utánpótlását. 

Bécs, 1848. december 26. 
A katonai és civilkormányzótól. Welden s. k. altábornagy. 

 
90. Győr elfoglalása 
WZtg., 1848. dec. 29., a 346.  sz. első oldalán. 
7. hadijelentés. 
Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg tegnap, 27-én félkettőkor délután Győr városát 

elfoglalta, miután az első hadtest fentről, a második hadtest alulról, ott, ahol a Rába a Dunába 
torkollik, átkelt a folyón, hogy az ellenség visszavonulási útját elvágja. Maga a tábornagy a 
Répcéhez vonult a tartalékhadtesttel, ahol mindjárt bakhidat veretett; – ott kapta a jelentést, 
hogy az ellenség a várost és az általa létesített nagy védműveket kiürítette és seregének 
nagyjával Komárom felé, kisebb részével Buda irányában vonult vissza. Egy küldöttség 
átnyújtotta a város kulcsait és őszinte örömujjongással és a császárnak szóló Éljen-kiáltással 
üdvözölte a bevonuló csapatokat. – Estére a várost kivilágították. Az ellenség oly gyorsan 
vonult vissza, hogy nem lehetett beérni, csak Szigetköznél került sor néhány összecsapásra, 
amikben a Kresz könnyűlovasok különös elszántságukkal tüntették ki magukat. Elfogtak a 
lázadóktól egy tisztet és 9 huszárt. – A vadászok, akik át tudtak kelni a Duna-csatorna jegén, 
szintén hoztak be foglyokat. Látva a sáncok nagy sorát, amelyeket az ellenség kardcsapás 
nélkül hagyott el, úgy világossá vált, hogy milyen csüggedten hagyták el a lázadók a legjobban 
megerősített állásaikat is, minél inkább folytatják az elért győzelmekről szóló hencegésekkel a 
bel- és külföld szédítését. Menekülésükben mindent felgyújtanak, a föld hatalmas készleteit 
tulajdonítják el és így folytatják saját jólétük tönkretételét. Magyar ezredek sok tisztje és 
katonai tisztviselők használták ki a visszavonulást arra, hogy visszatérjenek a zászlóhoz, 
amelyet kényszerűségből hagytak el.  

Az éppen beérkezett jelentés szerint Nugent gróf, táborszernagy e hó 25-én hadtestével, 
amely 12000 embert számlál, megszállta Körmendet és a Perczel vezette menekülő lázadókat 
Jánosházáig üldözte, akik feltehetőleg Pápa felé vették útjukat. Ezzel az előrenyomulással 
ennek a hadtestnek az összeköttetése az Althann gróf alezredes vezérelte gyorshadtesttel és 
rajta keresztül Öfőméltósága tábornagy úr nagy seregével helyreállott. 
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Jelentés jött Kolozsvárról december 13-áról. Urbán alezredes az ellenséget egészen a 
magyar határig üldözte. Útjukban minden román helységet alapjáig felégetve és 32 románt 
felakasztva láttak. [Lásd a 28. közl.-t is!] Ez a látvány természetesen roppant elkeseredést szült. 
A magyarok vesztesége halottakban eléri a 150-et. 60 foglyot hoztak be. 

 
91. Győr a főhadiszállás 
WZtg., 1848. dec. 30., 1542. o., a nappali kiadás 2. oldalán: 
8. hadijelentés. 
A győri főhadiszállásról Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg, tábornagy küldte nekem 

most tegnap esti jelentését, hogy az ellenség tegnap közölt visszavonulásával kapcsolatban 
Őfőméltósága megparancsolta Ottinger vezérőrnagynak, hogy erőltetett menetben kövesse az 
ellenséges sereget Bábolna felé. Ottinger vezérőrnagy úr 28-án 5-kor ért oda, ahol az 
ellenséget felfejlődve találta, azt késedelem nélkül megtámadta. 

A volt Porosz Királyi Herceg ezred egy zászlóalját, körülbelül 600 fős erőt, a Wallmoden 
vértes ezred 2 divíziója nagyrészt összekaszabolta, a maradékot pedig fogságra vetette. A 
halottak között találták Szélt, az egykori századost, aki árulóként visszamaradt és a forradalmi 
kormány őrnaggyá nevezte ki. Azonkívül honvéd zászlóaljakból fogtak el még több huszárt és 
gyalogost, együttesen 7 tisztet, 700 közlegényt, köztük 200 sebesültet. Zsákmányoltak egy 
muníciós targoncát és egy zászlót. 

A lázadók Bábolnán a zűrzavarban néhány lovat ugyan elvittek, az épületekben azonban 
nem esett kár.  

A tábornagy ma, 29-én folytatja seregével hadműveleteit. 
Bécs, 1848. december 29.  Welden [...] 

 
c. A fővezér Buda és Pest ellen 
92. A móri csata. 
WZtg., 1849. jan. 1. 
9. hadijelentés. 
Éppen most kaptam a győri főhadiszállásról Őfőméltóságától, Windisch-Grätz herceg, 

tábornagytól Őméltósága báró Jellačić altábornagy beérkezett december 30-i győzelmi 
jelentését, amely az első hadtestnek a lázadók főemberének, Perczelnek a hadtestével vívott 
fényes csatájáról szól: 

Báró Jellačić altábornagy jelentése Őfőméltóságának Windisch-Grätz herceg, tábornagy 
és hadsereg-főparancsnok úrnak Mór, 1848. december 30. 

Tegnap Kisbéren tudtam meg, hogy előttem menetel Mór felé egy 8–10000 fő erősségű 
hadtest Perczel vezényletével. Erre úgy gondoltam, hogy összes csapatommal reggel 5-kor 
felkerekedek, hogy kövessem az ellenséget. Őt egy órányira Mórtól, kedvező fölállásban 
találtam meg. – Védekezésbe helyezkedtem, hogy megvárjam Hartlieb divízióját, amely 
mögöttem másfél órányira menetelt. Csakhogy az ellenség kezdett visszahúzódni, mire én úgy 
láttam, kénytelen vagyok ő t Grammont dandárával és lovasságommal megtámadni. Ez a 
támadás nagyon bátran ment végbe, különösen a két vértes ezreddel, a Hardegg- és a 
Wallmoden-félével. Fél órán belül szétugrasztottuk az ellenséges centrumot, 6 ágyút 
zsákmányoltunk, néhány ezer foglyot ejtettünk, köztük sok tisztet, alighanem lelőttek egy 
ellenséges tábornokot is. A csatatér halottakkal van borítva. Gróf Sternberg alezredes és gróf 
Pimetan kapitány vették el az első ellenséges ágyút a Wallmoden vértes ezred egyik 
divíziójának élén. A csapatok olyan hősiességgel támadták meg az ellenséget, ahogy az a cs. kir 
hadseregnek dukál. Ottinger és Grammont tábornokok nagy körültekintéssel és bátorsággal 
vezették csapataikat. Az én vezérkarom főnöke von Zeisberg vezérezredes kifejtette, mint 
minden alkalommal itt is, katonai tehetségét. Éppen most hoz egy tarackot az egyik szakasz az 
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5. zászlóaljból. A Perczel-féle hadtest maradéka, körülbelül 8000 ember, Székesfehérvár felé 
vonult vissza.– Jellačić s. k. altábornagy. 

A 9. hadijelentés helyreigazítása. 
Több újságban volt olvasható, közülük névszerint a Das freie Oesterreichben másodikán, 

a Die Presseben e hó harmadikán. Közölték mint 9. hadijelentést báró Jellačić tábornagy 
jelentését a múlt hó 30-án Mórnál lezajlott ütközetről a Perczel-féle hadtesttel és ennek a végén 
találhatók a következő szavak: „A Perczel-féle hadtest maradéka, körülbelül 8000 ember, 
Székesfehérvár felé vonult vissza.” Ezt a toldalékot nem tudni milyen szándékolt okból, 
mindenesetre egészen tévesen vették föl, az egyébként lényegében teljesen hűen kinyomtatott 
báró Jellačić marsall-féle jelentés újságcikkébe. Az egész ellenséges gyalogságból mindössze 
alig 50–60 ember ment keresztül Móron, egyedül a lovasság és tűzérség menekült galoppban a 
nevezett helységen át. Következésképpen ennek a hadtestnek a gyalogságát tekinthetjük mint 
teljesen felmorzsoltat és nyolcezer embernyi maradékról szó sem lehet. Ez a nyomtatásban 
nyilvánosságra hozott jelentésnek a helyreigazítása a valóság érdekében. Pest, 1849. január 6-
án. Őfelsége Horvátország bánja megbízásából Zeisberg vezérőrnagy, az 1. hadtest vezérkari 
főnöke. 

 
93. Négy órányira Budától 
A.-B. z. WZtg., 5. szám, péntek, 1849. jan. 5. 
Bécs, 10. hadijelentés. 
Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg tábornagy úr éppen kézhez kapott közlése szerint 

Őmagassága főhadiszállását e hó 3-án Bicskére, és 4-én, négy órányira Budától, Biára 
helyezte át. 

Január 3-án délután Őfőméltóságához a bicskei főhadiszállásra a törvénytelenül 
továbbra is fennálló magyar országgyűléstől küldöttség jött, amelyet azonban Őfőméltósága a 
tábornagy mint olyant nem fogadott és hogy a további véráldozatoknak véget vessenek, a 
feltétel nélküli megadást, mint egyetlen utat, jelölte meg [számukra]. 

Perczel az elszenvedett vereség után visszahúzódott Székesfehérvár irányába és egyesülni 
akart a lázadó Sekulich ezredessel. A Bán, hogy annak vélt visszavonulási vonalát Buda felé 
elvágja, az első hadtesttel a lázadó Perczel elleni, Mórnál győzelmesen lezajlott ütközet után 
folytatta menetelését Lovasberényen keresztül, ami által Budát a Duna jobb partján előőrseink 
bekerítették. 

Gróf Nugent táborszernagy egyesülve Dahlen tábornaggyal tegnap, negyedikén 
Zalaegerszegen át Kanizsa irányában menetelésbe kezdett. A Varasddal való egyesüléshez erős 
megszálló csapat maradt Lendván, a Stájerországhoz való kapcsolathoz pedig Körmenden 
hagytak megszálló erőt. Gróf Althann alezredes mozgékony menetoszlopa bejárja Sopron és 
Vas megyéket, ezzel tartani lehet az összeköttetést a főerővel.  

Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg seregétől beérkezett hírek szerint a Buda és Pest 
elleni kedvező hadmozdulatok meghatározták, hogy ezekkel a támadó hadmozdulatokkal 
összhangban gróf Schlick tábornagy Miskolc ellen vonuljon.   

Bécs, 1849. január 5. Welden [...] 
 
94. Holnap Buda ellen! 
WZtg., 1849. jan. 7., 6. sz., vas., az első oldalon: 
11. hadijelentés. 
Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg tábornagy főhadiszállása január 4-én Bián 

tartózkodott, 3 órányira Budától, az 1. hadtest Tétényben és Promontoron, a 2. Budaőrsön és 
közvetlen környékén, a 3. Bián és szemben vele. 

Ebből a felállásból holnap Buda ellen vonulnak. Az 1. hadtest előrenyomulásakor 
Martonvásárról Tétény felé, nem messze Hamzsabégtől volt dél felé a Bán 3. hadtestének 
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összetűzése az ellenséggel, amely néhány üteget előrehozott és nagy távolságból tüzet nyitott. A 
hadtest ezt szerfelett élénken viszonozta, amikor közelebb ért. A hadtest parancsnoka nyomban 
lépcsőben előreindította a Hartlieb-divíziót és ezzel veszélyeztette az ellenfél visszavonulási 
útját, annál is inkább, mert Biánál a 2. hadtestből az ott lévő lovasbrigádot jobbról küldték 
oda. Ezzel az ellenség visszaszorítása Budára annál valószínűbbé vált. A magyarok, a Bán 
csapataitól szorongattatva, gyorsan visszahúzódtak Promontor felé, amelyet ma kiürítettek, és 
a budai magaslatokat szállták meg. 

   
95. A magyar országgyűlés küldöttsége Windisch-Grätz előtt 
WZtg., 1849. jan. 7., 6. sz., vas., az első oldalon. [Lásd már a 93. közl.-ben is.] 
11. hadijelentés.[...]  
Tegnap a magyar országgyűlés küldöttsége megtalálta az utat Bicskére. Ez állt a volt 

miniszterelnökből, gróf Batthyány Lajosból, Lonovits püspökből, gróf Majláthból és Deákból, a 
volt miniszterből. A küldöttséget mint olyant nem fogadták el és Batthyány grófot egyáltalán 
nem bocsátották be. Egész röviden értésükre adták, hogy csak a feltétel nélküli megadás 
jöhetne szóba és minden más indítványt egyszer s mindenkorra határozottan visszautasítottak. 
[...] Bécs, 1849. január 6. [...] Welden [...] 
 

96. Buda és Pest az osztrákoké 
A.-B. z. WZtg., 7. szám, hétfő, 1849. január 8., az. első oldalról: 
Buda és Pest elfoglalásával valósággá váltak itáliai csapataink ősz hadvezérének szavai: 

„A hadsereg megmentette Ausztriát.” A kísérlet, Ausztriát mint nagyhatalmat megtörni, 
Németország önmagával még nem tisztázott politikai mozgalmának pártolásával86 és egy a 
múltra emlékezésből felépített Magyarországgal zátonyra futott. És Ausztriának, a 
nagyhatalomnak kelet felé megerősítve feladata kell, hogy legyen, a Kelet agresszív hatalmai 
[az orosz és a török] és a Nyugat között az európai egyensúlyt tántoríthatatlanul fenntartani, a 
közép-európai államok függetlenségét, törvényességét és szabadságát megőrizni, és a Kultúra 
és a Humanitás fáklyáját elvinni azokhoz a népekhez, amelyek eddig szellemi elnyomás alatt 
halódtak és végtére a polgároknak a szabadság gyönyörűségét és a jólétet biztosítani. [...] 
 

97. A fővezér bevonul a magyar fővárosba 
WZtg., 1849. jan. 9., 7. szám, kedd, az első oldalon. 
12. hadijelentés. 
Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg tábornagy 5-én délben a császári csapatok élén 

vérontás nélkül bevonult Budára és Pestre. Ennek az eseménynek részleteit majd legközelebb.  
Bécs, 1849. január 7-én [...] Welden [...] 

 
 

KOSSUTH KÖRÖZTETIK 
a. Görgey eltűnik a szemek elől 
98. Görgey sehol 
WZtg., 1849. jan. 10., 8. szám első oldalán: 
[A 13. hadijelentésben: 
Pancsova környéki győzelmek, egy pátriárka és von Mayerhofer parancsnok jelentése 

alapján. – A Kárpátokban Götz és Schlick harcairól jelentések. Zsolna elfoglalása és 
megszállása. Mindezt néhány napos késéssel közli Bécsből, 1849. január 9-én, Welden 
tábornagy katonai és polgári kormányzó.] 
 

                                                
86 Lásd a Kislexikont: A frankfurti nemzetgyűlés, A porosz forradalom, Márciusi mozgalmak Németföldön 
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99. Újabb küldöttség 
A.-B. z. WZtg., 1849. január 15., 50. oldalszámmal a 2. oldalán. 
[...] Amilyenek ma a kilátások, várható, hogy nagyon rövidesen teljesen és szerencsésen 

véget ér Magyarországon a véres háború. Ma egy jelentős létszámú, mint mondják, hatvan 
tekintélyes polgár Debrecenből és környékéről érkezett ide, Őfőméltósága Windisch-Grätz 
herceghez, hogy küldöttségként kinyilvánítsák hűségüket és hódolatukat a császári Fenség 
oltalmában azzal a kéréssel, hogy gátolja meg a további vérontást és ezt a szomorú zűrzavart 
békésen simítsa el. [...] 

 
100. Győrből Buda ellen. Összefoglalás 
WZtg., 1849. jan. 16., a nappali szám második oldala. 
Győr elfoglalása után Windisch-Grätz herceg tábornagynak a legfontosabb gondja 

kellett legyen, hogy teljes erővel a forradalom gócára, mégpedig Buda-Pestre vesse magát. És 
egyúttal hadoszlopainak oda menetelését olyanformán kezdje meg, hogy azok a legteljesebb 
mozgási szabadsággal és lehetőség szerint megkönnyített ellátással bírjanak és az 
előrenyomulás mértéke szerinti jelentős területsávot hatalmukban tudják tartani és minden 
erővel elérni azt, hogy ott a felkelés minden további próbálkozását el tudják fojtani. 

Ennek megfelelően rendelkezett a fővezér egész haderejével az elmúlt év utolsó napjaiban 
a Rába folyótól Buda irányában. 

A második hadtest, amely a Győr környéki állások után, Szigetközön át, a Duna jobb 
partja mentén Budára vezető postaúton találta magát, utasítást kapott, hogy azon haladjon 
előre, Komáromig kövesse az ellenség utóvédjét, ezt az erődöt szólítsa föl megadásra, azonban 
ha vonakodna, egy megfigyelő csapatot hagyjon hátra és gyorsan foglalja el az egyenest 
Budára vezető Mészáros utat, mint amelyik a legrövidebb útvonal Kocson, Felsőgallán, 
Bicskén és Bián keresztül. Eközben már előrenyomult a tartalék-hadtest.  

Az első hadtest a Győrtől Székesfehérvárig vezető utat választotta. A báró Horváth 
ezredes parancsnoksága alatt álló ellenőrző-részleget azonban utasították, hogy a Buda-Pest 
felé operáló császári sereg jobb szárnyát biztosítsa, Veszprémre irányuló mozgásával. És ezen 
felül kapcsolatban maradjon gróf Nugent táborszernagy csapataival, aki Stájerországból 
Körmend felé operált. A sereg bal szárnyát maga a Duna biztosította és Komáromnál az erőd 
előtt maradásra kijelölt megfigyelő csapat. Éppen úgy a Csallóközt az Újhelyi-brigád fedezte, 
amely Komárom előtt majdnem a Nádor-vonalig nyomult előre. Simunich altábornagy, 
központi elhelyezkedése révén, Nagyszombatnál biztosította a Vág-vonalat.  

Még a Győrbe érkezése előtti első órákban értesült arról Windisch-Grätz herceg 
tábornagy, hogy az ellenségnek a Mészáros útra visszahúzódott hátvédje, amely hiába várta 
Perczel megérkezését, Bábolnánál fog letáborozni. Elhatározta, hogy rajtaüt. Még az éjszaka 
oda vezényelte Ottinger lovasbrigádját, aki, annak a körülménynek ellenére, hogy a lovak egy 
hosszú menet után jelentősen fáradtak voltak, abban a pillanatban érkezett oda, amikor az 
ellenség utolsó osztagai az elvonulásra készülődtek. Ottinger vezérőrnagy derék, valódi 
lovasszellemmel megáldott brigádjával rávetette magát a lázadókra, akikre olyan tökéletes 
vereséget mért, hogy – amint az már hivatalos jelentésből ismert – két zászlóaljat majdnem 
teljesen megsemmisítettek, egy zászlót zsákmányoltak. Még több nappal később is észrevehetők 
voltak a csatatéren a vereség legvilágosabb nyomai, amelyek itt a hamis eskü 
megbosszulásával az egyik Porosz királyi herceg-féle zászlóalj sorsát készítették elő. 

A 2. hadtest, mint már említettük, felszólította Komárom erődjét az átadásra. És 
Majtényinak, a parancsnoknak kifejezett vonakodására, hogy vesse alá magát Ura és Császára 
parancsának, Szőnynél – Ramberg altábornagy parancsnoksága alatti megfigyelő egység 
hátrahagyásával – folytatta menetelését Nagyigmándon keresztül. Ott ráfordult az egyenesen 
Budára vezető Mészáros útra és azon maradt, mialatt a baloldali térséget a postaút felé a Duna 
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mentén egy megfelelő csapatrésszel megtisztította és éppen ezáltal a tovább haladó sereg bal 
oldala biztosítva volt. 

A falusiak mindenfelé nyugodtan viselkedtek és szívélyesen fogadták a császári 
csapatokat. A hatóságok is minden ellenállás nélkül alávetették magukat és hozzájárultak a 
törvényes rend ismételt megerősítéséhez a roppantul megrendült vidéken. A lojálisok nagy 
többséggel mint felszabadítót üdvözölték a cs. kir. sereget és láthatólag örvendeztek egy olyan 
hadsereg kitűnő magatartásán és szép kinézetén, amely az általuk imádott hadvezér vezetésével 
jött azért, hogy a szeretett császár tekintélyét megint teljes érvényességgel állítsa helyre. Ott, 
ahol egy anarchista pártütés szakadatlanul azon fáradozott, hogy a Koronát 
megszentségtelenítse és bemocskolja.  

Az első hadtest a Bán vezérlete alatt Győrből Székesfehérvár felé vette útját. Kisbérre 
érkezve megtudták, hogy a körülbelül 8-10000-es erejű, eredetileg Győrhöz rendelt hadtest a 
lázadó Perczel vezérlete alatt gróf Nugent táborszernagy és báró Horváth ezredes 
hadmozdulatai miatt kénytelen volt Ajka völgyeibe és egyáltalán a Bakonyi erdőbe venni magát 
és éppen ráfordult a székesfehérvári útra Mórnál, hogy onnan hátráljon Buda felé és 
összeköttetésbe lépjen a Győrtől visszafordult, Görgey vezette csapatokkal. Ottinger 
vezérezredes a tábornagytól kapott utasítás szerint éppen megint csatlakozott a hadtesthez, 
amikor nyomban ismét előrenyomulásra utasíttatott Mór felé. Ettől a helységtől csupán egy 
órányira tört rá az ellenségre és olyan hevesen támadta azt a derék Hardegg- és Wallmoden- 
féle vértes ezredekkel, Grammont gyalogos brigádjától támogatva, hogy Perczelt teljesen 
szétugrasztották.  

A Wallmoden vértes ezred lehetőséget talált arra, hogy a kétnapos pihenőidőben 
megújuljon, mégpedig olyan módon, amely a fegyvertársak csodálatát és főméltóságú vezetőjük 
köszönetét érdemelte ki.  

A Mór melletti eredmények ismertek és a hivatalos jelentésben minden cicoma nélkül le 
vannak írva, amit csak rosszindulat és tudatlanság vonhat kétségbe.  

Ennyi elég. A hadsereg több mint 2000 foglyot ejtett, és a lázadók 6 ágyúját 
zsákmányolta. Az egész sereg hadmozdulatai Buda-Pest ellen mesterien voltak kitalálva és 
Windisch-Grätz herceg tábornagyot ebben támogatta a hadsereg összehasonlíthatatlan 
szelleme, amit maga az ellenfél nyilvánosan elismert. 

A hadsereg hátában, amelynek fegyelme csak egyszólamú, érzékelhető, ahogyan azt hitelt 
érdemlő szemtanúk is bizonyítják, nincs egyetlenegy elmaradozó sem.  

Végül is tudható, hogy ha nehezek is a körülmények, a hadvezér atyai gondoskodása 
révén a katona sem kenyérben, sem húsban, sem borban sohasem szenvedett hiányt és 
egyáltalán az ellátást úgy kezelték, ahogyan csak rendezett seregben lehetséges. 

Az első hadtest, amely előrenyomuláskor a legelső lépcsőt képezte, január 3-án nem 
messze Martonvásártól megint rárontott az ellenségre, aki láthatólag azon volt, hogy egy időre 
megálljon. Mégis, ahogy a hivatalos jelentés már közölte, a hadtestparancsnoknak az 
ellenséges jobbszárny hátba támadására tett éppoly okos mint energikus intézkedése 
következtében, amihez még Biáról a Fővezér előretolt mint első lépcsőt egy lovasbrigádot, 
meglehetős élénk ágyúzás után az ellenség ismételten megkezdte a visszavonulást.  

A hadsereg többi oszlopa előrenyomulása közben ugyan hevesen tört rá az ellenség 
utóvédjére, ez azonban szokás szerint mindannyiszor gyorsan, vagy lövegeiből néhány 
lövésváltás után, többnyire nagy távolságra húzódott vissza. 

A jól kiszámított elgondolás az előrenyomulásra és Buda gyors elfoglalására, amely a 
rendelkezés szerint a Buda előtt feltételezett ellenséges állások jobbszárnyának felszámolását 
bekerítéssel akarta elérni, bizonyítja ismét a fővezér katonai éleslátását. Az előrenyomulás a 
főváros ellen nagyon kemény évszak közepén, és majdnem 20 fokos hidegben az egymástól 
különböző valamennyi felvonulási vonalnál olyan pontossággal következett be, hogy január 4-
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én az egész haderő Budaőrsnél, Téténynél és Nagy-Torbágynál, vagyis csak két órányira Buda 
falai előtt egyesülve állt.  

A cs. kir. hadsereg elvárta, és ezúttal teljes joggal, hogy Buda ágyúi alatt csatát kell 
kezdeményezni. Ezt türelmetlenül várta. Kivéve azokat a pártütőket, akik eddig számtalan 
alkalommal esküdöztek és ezt a nagyvilággal is közölték, inkább temessék el őket Buda falai 
alatt, mint ahogy korábban túláradó elbizakodottsággal nyilatkozták „Győrnél lesz [inkább] a 
temetőjük”, nem volt kedvük próbára tenni az elbátortalanított, minden szilárd magatartást 
nélkülöző, sőt egy részükben egészen demoralizált seregükkel a hadiszerencsét, ami, amíg 
igazságos Isten uralkodik, csak a jó ügynek jár. A lázadók kardcsapás nélkül adták fel Buda-
Pestet, ezzel egész Európa szemében maradandó szégyen borította be őket. Mintha hályog esne 
le most a félrevezetett tömeg előtt.87 A hazug győzelmi jelentések, amelyek szerint a cs. kir. 
hadsereg vereséget szenvedett volna, megsemmisült, vagy teljes egészében menekülőben van, 
elpárologtak a semmibe. Windisch-Grätz herceg és bátor, hű serege Buda előtt állt, mielőtt 
még számíthattunk volna rá. És miután még alig néhány órával azelőtt, hogy Kossuth és 
követői újabb győzelmet hirdettek volna, miután imént Perczel átvette volna a parancsnokságot 
az ország fővárosában és közöltette volna a hivatalos lapokban. 

A lázadók meglehetős rendetlenséggel húzódtak vissza és különféle rongálásokat követtek 
el abban, ami még elvihető volt. 

5-én délelőtt a második hadtest csapatai bevonultak Buda-Pestre. Őket követte délben a 
főméltóságú hadvezér az első hadtest élén, akit aztán a tartalék-hadtest követett. Ő az ő si 
királyi palotában szállt meg, amely az utóbbi viharos időkben nem egy szomorú eseményt 
látott, és komolyan néz le a lázadóknak a Duna bal partján hosszan elnyúló székhelyére. 

Windisch-Grätz herceg a megfontolt és erőteljes tárgyalási módjának legszebb jutalmát 
kapta meg a Budaőrsnél szembe jövő budai és pesti küldöttségek biztosítékaiban, még inkább 
minden lojális ember forró jókívánataiban, melyek a cs. kir. sereg bevonulását kísérték.  

Bizonyára felemelő pillanat volt ez a bevonulás a Budai Vár falai közé a fővezér számára 
éppúgy, mint minden egyes katonának a seregben. Itt még sok olyan kincstári készletet találtak, 
mindenfélét, amit a lázadók nem tulajdonítottak el, nagy mennyiségű gabonát és lisztet, 
továbbá egy privát ágyúöntödét sok löveggel és a Mészáros nevű ismert gőzhajót ágyúkkal 
felszerelve, amely az e hó 4-én Kassa mellett gróf Schlick altábornagy által megvívott győzelem 
emlékére az utóbbi tábornok nevét fogja viselni.88 

Sőt a rosszhírű sáncokban, amelyekben senkinek sem volt kedve védekezni, álltak még 
ágyúk, igaz, beszögezve. 

Körülbelül 70 tiszt és 400 közlegény ment át önként a császári sereghez. Más 670 embert 
fogságra vetettek. Az előbbiek között volt egy egész osztag Sándor-huszár a néhány ezer 
forintot tartalmazó kézi pénztárral. 

A pompás, alighogy járhatóvá lett Lánchídon89 több napon át végeláthatatlan sorokban 
vonultak egész cókmókjukkal Schwechat, Pándorfalu, Győr és Mór állítólagos győztesei, 
azoktól a megvertektől visszanyomva, akiknek a csontjai a Pesti Lapok hazug jelentései szerint 
régóta a csatatereken fehérlenek és akik, Kossuth képzeletdús ötletére legalábbis soha többet 
nem léphettek volna hazai földre, miután december 22-i felhívása szerint általános zsoldemelést 
rendelt el a falusi népnek, amit senki sem volt hajlandó teljesíteni. 

Ezt a Lánchidat használták arra, hogy a menekülő lázadókat azonnal egy erős lovas 
osztály kövesse, amely azonban az ellenség sietős visszavonulásakor még csak az elmaradozók 
utoléréséig jutott el. De ebből az alkalomból nem messze Gödöllőtől a Bábolnától való 
visszavonuláskor az ellenségtől 28-án elragadott valamennyi tenyészmént a császári ménesből 
ismét elzsákmányolták. 

                                                
87 Lásd a Kislexikont: Hályog.. 
88 Lásd a Kislexikont: Dunai gőzhajók. 
89 Lásd a Kislexikont: Lánchíd. 
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Windisch-Grätz herceg tábornagy alighogy birtokába vette Buda-Pestet és császárának 
és urának elküldte innét jelentését, máris megtette a megfelelő előkészületeket a kiindulási 
pontoknak, Szolnoknak és Vácnak a szilárd megtartására és ezáltal magát olyan helyzetbe 
hozni, hogy a menekülő ellenséget tovább követhesse. A lázadó pártütők az országgyűlésben 
még jókor elmenekültek Debrecenbe, ahol éppen nem a legkedvezőbb fogadtatásban 
részesültek, és létszámuk láthatóan lecsökkent. 

Itt fel tudtuk vázolni, anélkül, hogy túlságosan részletezők lettünk volna, a 
hadműveleteknek Győrtől Buda-Pestig terjedő stratégiai képét, pusztán általános 
körvonalakban. De nem hagyható említés nélkül, hogy ilyen vezetővel és a hadseregnek ilyen 
szellemével, egyáltalán azzal a kifejezett odaadással: mindenki a császárért, a Becsületért és a 
Zászló dicsőségéért, ennél kevesebb nem volt elvárható. 

Buda-Pest birtoklásával az anarchista párt már gyakorlatilag megsemmisült, mert még 
mi minden jöhet ki belőle, lásd legfeljebb a hozzá köthető gyenge vonaglásokat, amelyek az 
egésznek az elmúlását szokták megelőzni. 

A tábornagy ezúttal ismét, mint mindig, nemcsak a hadvezetéshez való nagy tehetségét, 
hanem politikai tisztánlátását is a legfényesebben bizonyította. A vele született szelídségről és 
kíméletről az eltévelyedettek ezrei valós ismereteket szerezhettek és mindenki, akinek a 
végtelenségig fokozódott terror befogta a száját, most magasztalja a Gondviselést, mert érzi, 
hogy a nehéz napok mögötte vannak és egy bátor hadsereg hűsége és fegyelme kezeskedik 
arról, hogy azok soha többet nem térnek vissza. 

 
b. A győzelem küszöbén 
101. Bem, a lengyel 
WZtg. 1849. jan. 16. 
15. hadijelentés 
Január első napjaiban a lázadók egy hadoszlopa, miután az a kísérlete, hogy Kassánál 

Galíciába törjön, nem sikerült, Erdély felé vonult és Kolozsvárnak fordult, hogy onnan 
Besztercén át próbáljon Bukovínába áttörni. Ez az ellenséges tömeg, amelynek élén a hirhedt 
lengyel főember, Bem állt, az egész környéket pusztasággá változtatta, Urban ezredesnek egy 
gyenge csapatrészét Kinpolungig [?] visszanyomta. [...] Bukovínára, Galíciára, Krakkóra 
kihirdették a hadiállapotot. [...] 

[...] Sopron és Vas megyékben a gróf Althann alezredes vezette gyors hadtest, miután 
ezeket a vidékeket megtisztította, Pápa felé kezdett menetelni, ahová 13-án ért el, hogy tovább 
haladjon Veszprém és a Bakonyi erdőség irányában, ahol még a Perczel-féle hadtest néhány 
őrjárata garázdálkodott.  
 

102. Körzetekre osztás a közeli győzelem tudatában 
WZtg., 1849. jan. 19. 
16. hadijelentés 
A budai főhadiszállásról származó közlések szerint január 15-én Őfőméltósága Windisch-

Grätz herceg tábornagy elrendelte, hogy mivel Magyarország nagyobb részének megszállása a 
cs. csapatok által előrehaladt, azt máris három katonai kerületre kell osztani. Így azok 
Pozsony, Nyitra, Trencsén, Árva, Liptó, Túróc, Zólyom, Barcs és Komárom megyékből von 
Kempen altábornagy úr parancsnoksága alá, Pozsony székhellyel, Pest, Fejér, Esztergom 
megyékből és ugyancsak a Kun és Jász kerületből gróf Wrbna altábornagy úr parancsnoksága 
alá, Buda székhellyel, azután Baranya, Tolna, Somogy, Zala, Veszprém, Sopron, Vas, Győr és 
Moson megyékből báró Burics vezérőrnagy parancsnoksága alá, Sopron székhellyel alkottattak 
meg.90 

                                                
90 Lásd a Kislexikont: Burits. 
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103. Horváth óbester megszállta Veszprémet és Székesfehérvárt. 
WZtg., 1848. jan. 19. 
16. hadijelentés folyt. 
[...] Az egyik hadoszlop Horváth ezredes vezérletével Veszprémet és Székesfehérvárt 

elfoglalta; – a másik gróf Althann alezredes vezérletével 15-én 2 órakor hajnalban egy 300 fős 
ellenséges osztagot Medgyánszky és Vihár Andor vezetésével, amely a Bakonyi erdőben kószált, 
a Bakonybéli kolostorban meglepte. 10 embert megöltek, sokakat elfogtak, akik ellen 
rögtönítélő eljárást folytattak le és Pápán agyonlőttek. Kotur hadnagy az oguliniektől és egy 
közlegény a mi oldalunkról könnyen megsebesült. Roknitz százados ugyanabból az ezredből, 
aki a rajtaütést vezényelte, bátorságával éppúgy kitüntette magát, mint gróf Althann alezredes 
működésével és körültekintésével, ahogy csapataink Magyarországra bevonulása óta ezt a 
gyorshadtestet Sopronon, Szombathelyen át Pápáig vezette. [...] 
 

104. Kossuth és felesége köröztetik 
WZtg., 1849. jan. 18., 19., 20. 
Kossuth Lajos személyleírása. Kora 45 év, születési helye Magyarország, „Jasperin”.91 

állapota nős, vallása „akatholisch” [tulajdonképpen evangélikus], nyelvek német, magyar, 
latin, szlovák, francia. Foglalkozás vagy jelleg ügyvéd és újságíró, legutóbb a honvédelmi 
bizottmány elnöke. Testalkata középmagas, sovány. Arca kerek, elég telt. Arcszíne barnás. 
Homloka magas, nyílt. Haja fekete. Szeme kék, kiugró. Szemöldöke nagy és fekete. Orra 
laposra nyomott. Szája kicsi, csinosra formált. Fogazata teljes. Álla erőteljes, kerek. Barkója és 
bajusza fekete. Különös ismertetőjele: természetesen göndör, ami a fejtetőn, egészen a fejbőrig 
ritkás. Öltözék: nem lehet pontosan megadni, mégis előszeretettel hord derékszíjat. Viselkedése 
simulékony és behízelgő. 

Kossuthné Terézia, született „Meßliny”92 személyleírása. 
Életkora 30 év felett. Születési helye ismeretlen. Állapota férjezett. Vallása katolikus. 

Nyelvek német, magyar és szláv. Foglalkozása vagy jellege nincs. Testalkata nagy, szikár. Arca 
hosszúkás. Arcszíne barna. Homloka hosszú, keskeny. Haja fekete. Szeme fekete. Szemöldöke 
keskeny és fekete. Orra kissé hegyes. Szája szabályos. Fogai egészségesek. Álla hosszúkás. 
Különös ismertetőjele: gőgös, büszke megvetést kifejező tekintet, gyermekei vele vannak: Franz 
vagy Ferenc 9 éves, Nina 6 éves, Lajos 5 éves. Öltözék: nem lehet megadni, de mindenesetre 
elegáns. 

A magyar lázadónak, Kossuthnak és házastársának a személyleírása most a végén 
ezennel közrebocsájtatik, hogy így, ha találkoznak ezekkel, feltartóztassák őket és átadhassák a 
biztonsági szolgálatnak további törvényes eljárás végett. Erre egyidejűleg minden hazafias 
érzelmű állampolgár felszólíttatik.  
 
 

KINCSTÁRI OPTIMIZMUS 
a. Tovább Keletre 
105. A 17. hadijelentés 
WZtg., 1849. jan. 22.  
17. hadijelentés.  
Schlick gróf úr, altábornagy, főhadiszállásáról kapott, e hó 17-i jelentés tartalmazza a 

hírt: a Debrecenben összegyűlt magyar Országgyűlés, meggyőződve bujtogató tervei 
folytatásának lehetetlenségéről, azt a határozatot hozta, hogy feloszlatja a magyar hadsereget. 
Fent nevezett altábornagy úr értesült arról, hogy ezt a véleményt megerősítendő és a felkelők 

                                                
91 Jasperin a Veszprém megyében lévő Kisdém község elferdítése? 
92 Lásd a Kislexikont: meszleni Meszleny Terézia. 
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egyes vezetőinek esetleges menekülési kísérleteit megakadályozandó hadseregünk egy 
hadoszlopa, 4 zászlóalj, 8 lovasszázad és 18 ágyú Schulzig altábornagy úr parancsnoksága 
alatt mozgásban van Pestről Gyöngyösön és Mezőkövesden át Miskolc felé, egy másik, a Götz 
vezérezredesé pedig Körmöcbányán és Selmecbányán át a Szepesség felé. És a körülmények 
Erdélyben újólag kedvezően alakultak. Lőcsét Kiesewetter ő rnagy vezetésével egy megfelelő 
erősségű csapat szállta meg és e hó 15-én egy gyorshadtest küldetett Eperjesből Hanusfalva, 
Varano felé Homonnáig, hogy visszaútban Gerendánál és Tőketerebesnél egy másodikkal 
egyesüljön. Ez e hó 17-én Kassáról indul, hogy aztán Sárospatakon át a Tisza felé 
manőverezzen. [...] [Január 21-én adta ki Bécsben Welden.] 

[A hadijelentés után:] Peplovsky Sándor, a galíziai Bustinban született, 28 éves, 
katolikus, nős, orvosdoktor és segédorvos a bécsi cs. kir. közkórházban, törvényesen kiderített 
tényállás alapján, részben rendelkezésre álló, általa elismert eredeti okmányokkal, részben 
beismerő vallomással rábizonyítva, az októberi napokban Bemnek, a lázadó főnöknek a 
parancsnoksága alatt néha mint térparancsnok a Belvedereben, részben mint katonai főorvos 
állt, a katonai rendelkezésekben részt vett, és ezáltal a felkelés részvevőjeként bűnössé vált. 
Ennélfogva a hadijog alapján felette megtartott tárgyaláson a polgári büntetőtörvénykönyv 
határozatai szerint négyévi nehéz börtönre ítéltetett. 

Azonban tekintettel arra, hogy Peplovsky Sándor, bár részt vett a forradalmi párt 
hadműveleteiben, mégis inkább orvosi szolgáltatásokra alkalmazták és a megkötött 
fegyverletétel után ismét kiújult ellenállásban a cs. kir megszálló sereg ellen passzívan viselte 
magát, a hadijog szerint járó fenti büntetést a Központi Nyomozó Bizottmány kétévi egyszerű 
börtönre mérsékelte, és azt ennek megfelelően ma ki is hirdették. 

Bécs, 1849. január 19-én. A cs. kir. Központi Nyomozó Bizottmánytól. 
 
106. Bécsben árvíz. 
WZtg., 1849. jan. 27.  
[A tartalomban:] Hódoló nyilatkozatok Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg tábornagy 

úrnak. – Nagy árvíz Bécsben, nagyobb, mint 1830-ban volt. 
Polgártársak! A sokat próbált Bécsre ismét rátört egy, következményeiben még 

kiszámíthatatlan szerencsétlenség. Az alig néhány napja nemvárt gyorsasággal bekövetkezett 
hóolvadás a Duna vízállásának olyan emelkedését okozta és egy olyan áradást a parton fekvő 
elővárosoknál, hogy a víz magassága néhány ponton még magát az 1830-as mértéket is 
túlhaladta. Még nem lehet felmérni, csak megközelítőleg sem, a nyomorúságnak és 
elszegényedésnek a kiterjedését, amit a sors súlyos keze ismételten kirótt a városnak erre a 
részére, amely még a korábbi események következményeit viseli. És ennek a nehézsége 
fokozódni fog, ha az ember a következményeit fontolóra veszi, amelyek ebből ezeknek az 
elővárosoknak az egészségügyi helyzetére nézve fakadnak. Tekintettel erre, a városi képviselő-
testület az elárasztott elővárosi kerületekben már bizottmányokat állított fel, amelyek 
figyelmüket arra fordítják, hogy ezeket ellássák élelmiszerrel. És kiváltképpen arra, hogy a víz 
alatt álló lakásokba idő előtt be ne költözzenek. De hogy a szükséggel és elszegényedéssel 
szembeszálljanak, amelyek ezen elővárosok lakosságának nagyrészét ezen esemény miatt ismét 
fenyegetik, a városi képviselő-testület nemesszívű polgártársainak kipróbált közösségi 
szelleméhez fordul azzal a szíves kérelemmel, hogy ezeket a szerencsétlenül jártakat, akik 
megint a lakosság legszegényebb rétegéhez tartoznak, kegyes pénzbeli, ruházati, élelmiszer, 
tüzelőfa stb. adományokkal a legerőteljesebben segítsék. [...] 

 
107. A 18. hadijelentés. 
WZtg., 1849. jan. 28.  
A 18. hadijelentés. 
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A Magyarországról befutott közlemények szerint fegyvereink mindenfelé fényes 
eredményeknek örülhetnek. Báró Chorich altábornagytól, aki a második hadtest egy részével a 
Görgey-féle lázadó sereg részlegét követte a bányavárosok irányában, éppen most érkezett be a 
híradás, hogy most 21-én az erős ellenséges állást a Selmecbánya előtti fennsíkon a Wyß-
brigáddal szembe és oldalról megtámadta, Windschacht[?] falut rohammal bevette, az 
ellenséget minden pontról kiűzte, és a következő napon az ellenség hátvédjével folytatott rövid 
ütközet után bevonult Selmecbányára. [...] Több mint 500 foglyot ejtett, köztük egy tisztet és 145 
közlegényt a Sándor elnevezésű gyalogezredből és Görgey táborkari főnökét, az egykori 
főhadnagy Pustelnikot. Azonkívül vesztett az ellenség 60 halottat és 120 sebesültet. Részünkről 
a veszteség két tiszt, hat ember halottakban és 13 sebesültekben. [...] 

[A folytatásban Sümeg és Baranya megyei és Kaposvár környéki tisztogatásokkal 
kapcsolatban példaként említi] „amint báró Horváth óbester a Székesfehérvári megyében 
cselekedett, ismét helyreállította a törvényes rendet és lehetővé tette a kormánybiztos 
működését”. [A továbbiakban szóba kerül Szolnok, Cegléd, a befagyott Tisza. és]„egy 
bizonyos Damjavich” [Eszéken. Bőven a Délvidéki harcok. Todorovich Versecet elfoglalja.]   

 
108. A 19. hadijelentés 
WZtg., 1849. febr. 1.  
19. hadijelentés. [Tokaj körüli harcok. Elismeri az egyik parancsnok elvesztét.] 
[...] Amint már közöltük a 18. hadijelentésben, az Ottinger-féle lovasbrigád 3 zászlóalj 

gyalogossal és két gyalogüteggel [Fußbatterien] megerősítve Ceglédnél foglalt pozíciót. A 
hírre, hogy a lázadók ezt szándékoznak megtámadni, Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg 
tábornagy úgy találta, minden nélkülözhető csapattal szembe kell menni velük, remélve, 
elfogadják a lázadók az ütközetet. Csak hát ezúttal sem kockáztatták, hogy döntő találkozásra 
kerüljön sor. Gyors iramban húzódtak vissza a Tiszán túlra, követte őket Grammont brigádja. 
[...] 

 
109. A 20. hadijelentés 
WZtg., 1849. febr. 4.  
[20. hadijelentés. Bem harcai. Hazugságnak mondja, hogy a lázadók már közelednek 

Debrecen felől Pest felé. – Mellette a] 21. hadijelentés. Az éppen most kapott 49. február 3-i 
dróttávirat szerint Lipótvár erődje tegnap, másodikán reggel 9 órakor, egyórás lövetés után 
feltétel nélkül megadta magát. [Követik a Görgey vezetésével menekülő] „felkelő hordákat”. 
[Közben délen: Pécset elfoglalják, Eszéket ostromolják.]  

 
b. A hátország csendje   
110. Utolsó szó a bécsi fegyverrejtegetők ellen 
WZtg., 1849. február 2., első oldal.  
Hirdetmény.  
Bécs városának Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg tábornagy úr 1848. október 23-i és 

november elsejei felhívásai által elrendelt általános lefegyverzése elővárosaiban és két mérföld 
sugarú körben a környéken, mint a napi tapasztalat mutatja, még mindig nem teljesült teljes 
mértékben. Annak ellenére, hogy mind részemről, mind a városparancsnokság központi 
bizottmánya részéről, valamint Bécs városa képviselő-testületének hatáskörébe tartozó 
kerületekben jóakaratú figyelmeztetések bocsáttattak ki és a tapasztalat azt mutatta, hogy [bár] 
azoknak, akik a visszatartott fegyvereket csak a fent jelzett felszólításokra, így jóval határidő 
után adták le, a legkisebb kellemetlenséget sem kellett elviselniük. 

A türelemnek és elnézésnek végre mégis csak határa kell legyen, és azt immár lelki 
kényszer hatására kell elérni, amit baráti úton nem lehetett keresztülvinni. Már voltam abban a 
kellemetlen helyzetben, hogy a fegyverrejtegetés miatti statáriális eljárás fenyegetését végtére 
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alkalmazni kellett. Abban a biztos reményben éltem, ez a szigorú eljárás a lakosság megtévedt 
részét felismerésre és jobb belátásra bírja, hogy a dühöngő pártnak, amelynek célja minden 
rend lerombolása volt és az ma is, ne szolgáljon többé játékszeréül. Egy párt, amely az 
évszázadok óta hűséges és elvhűnek bizonyult lakosság rövidlátását gyalázatos céljai számára 
igyekezett kihasználni, amely célok jelentőségét az nem tudta megítélni, azonban azoknak 
áldozatává lett. Amiről a kereskedelem és ipar pangása, a magánhitel megrendülése, a 
szétrombolt épületek romjai, a magántulajdon vesztesége, a végtére is kényszerűségből 
bevezetett statáriális és hadijogszolgáltatás bizonyítékot szolgáltat.  

Ennek az elvetemült forradalmi pártnak a vezetői ki tudták magukat vonni a törvény 
büntető keze alól, és azt áthárítani az általuk félrevezetettekre. Ezek azonban még nem 
ábrándultak ki, reménykednek az anarchia elnyomott szellemének kiszabadításában a lázadás 
útján, és ezért a tisztességtelen célért, amelyben a forradalmi párt jól ismert vezetői hamis 
reményekkel és a megcsillogtatott jobb jövővel szilárdítják meg őket, megpróbálják a kézben 
tartott fegyvereket elrejteni. 

Az őrszemek elleni megismétlődő éjszakai merényletek, mint ahogy a Wilhelm Vincén, a 
képesített szabón legutóbb végrehajtott, fegyverrejtegetés miatti statáriális ítélet utáni napon 
foganatosított házkutatás eredménye egy házmesternél a Wiedenen, aki 24 darab fegyvert 
rejtett el, nagyon világosan jelzik, hogy miben sántikálnak egyesek.  

Egyedül ezek a tények is kétségtelenül rámutatnak arra, hogy a képviselő-testület, Bécs 
külvárosainak alsó fokú bíróságai és a háztulajdonosok nincsenek tisztában rangjukkal, 
feladataikkal és érdekeikkel és nem ismerik azokat. 

Ha a képviselő-testület, az alsóbb fokú bíróságok a felügyeletükre bízott kerületekben 
jobban tevékenykedtek volna, következésképpen váratlan ház- és lakáskutatásokat 
foganatosítottak volna, ha a háztulajdonosok többet törődtek volna azzal, ami a házaikban 
történik, ha mindezek a közegek hajlandók lennének egymagukban és másokkal együttműködni 
a közigazgatás támogatásában, már régesrég napvilágra kellett volna kerüljenek az elrejtett 
fegyverek és muníció. És ezek a közegek, ha időben beavatkoztak volna, nem hozták volna abba 
a kellemetlen helyzetbe a közigazgatást, hogy maga lépjen közbe.  

Az elkerülhetetlen következményeket azokra kellett hárítani, akik vonakodtak az oly 
sokszor elhangzó figyelmeztető hanggal szemben. Csak sajnálni lehet, ha a közösségek 
családszövetsége [das Familienband der Gemeinden] által megbízott szervek nem törődnek 
polgártársaik boldogulásával, pedig ők választották szabadon azokat. Én ezt a gondatlanságot 
nem fogadom el ezzel azonos egykedvűséggel, nekem nem szabad és én nem akarom azt tovább 
tűrni, mert én tudatosan elköteleztem magam a helybeli lakosság jólétéről gondoskodni, ami 
nekem nagyon is szívemen fekszik. 

Anélkül, hogy hatályon kívül helyezném a korábbi rendelkezéseket a mindenfajta tűz-, 
szúró és vágófegyver, aztán lőszerkészletek leadásáról és a mulasztásra kirótt büntető 
szankciókról, szükségesnek tartom kinyilvánítani, hogy a megszállási övezetben fekvő 
közösségek és azok elöljárói felelősek a fegyverek és muníció le nem adásáért, mégpedig úgy, 
hogy mindazon önkormányzat ellen, amelynek kerületében az általam megszervezett vegyes 
civil és katonai bizottmány fegyvereket vagy lőszert találna, kérlelhetetlenül a körülményektől 
függően húszezer konvenciós forintig terjedő büntetést szabok ki. 

Emellett azonban a fegyverek és lőszer elrejtéséért járó statáriális eljárást a bűnös ellen 
le kell folytatni. De hogy a megtévedteknek, valamint a makacsul vonakodóknak lehetőségük 
legyen felismerésre jutni és visszatérni az engedelmességre, még egyszer megkövetelem 
szépszóval a megszállási övezet lakóitól a fegyverek és lőszerek késlekedés nélküli leadását. 
Mindazok, akik a mostanáig eltitkolt fegyvereket és lőszert az alsó bíróságukhoz a vonalon 
belül, a vonalon kívül a községi bírósághoz, vagy egyenesen a cs. kir. fegyvertárba 48 órán 
belül szabadon leadják, a jövőben mentesüljenek a büntetés alól. Azokat azonban, akik 
ellenállnak a fegyverek és lőszer leadásáról szóló felszólításnak és akiknél fegyvert és lőszert 
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találnak az al- és községi bíróságok által szervezett bizottmányok, Bécs vonalán belül az 
érintett városkapitányi körzeti igazgatóságnak, a vonalon kívül az érintett községi 
elöljáróságnak kell átadni példás pénz- vagy börtönbüntetés kiszabására, a körülményektől 
vagy személyektől függően. 

Ezen büntető ítéleteknél nincs helye a halasztásnak, hanem azokat azonnal végre kell 
hajtani. 

Ez a fajta pénzbüntetés azt az önkormányzatot illeti, ahol a megbüntetett lakhelye van, és 
ahol megtalálták. Akik azonban azzal a bizottmánnyal kerülnek össze a fegyverek és lőszer 
elrejtése során, amelyet én házkutatásokra jelöltem ki és tettenérnek, azoknak – mert magukat 
okolhatják – kérlelhetetlenül az lesz a szomorú sorsuk, hogy nemcsak őket terheli a feddés, 
hanem az önkormányzatukra kirótt büntetést is ő k tartoznak kifizetni. Az általam az 
önkormányzatokra kirótt büntetést esetről esetre megjelölt közintézményekhez utalják át. Az 
önkormányzatok által átvett fegyver és lőszerkészletek a cs. kir. fegyvertárba szállítandók. Ez a 
rendelkezés az önkormányzatok felelősségének kinyilvánítása vonatkozásában 1849. február 6-
tól kezdődik, a többi pont vonatkozásában azonban a mai nappal lép életbe.  

Bécs, 1849. január 31. A civil- és katonai kormányzó Welden altábornagy. 
 

111. Kecskemétet az osztrákok elfoglalták 
WZtg., 1849. febr. 5-i hír. E hó másodiki pesti jelentések szerint múlt hó 28-án a lakosság 

óriási ujjongása közepette vonultak be Kecskemétre a császári csapatok. A menekülő magyar 
csapatok Szegednél összpontosulnak és ismét megpróbálkoznak azzal, hogy ott megvessék a 
lábukat. Csakhát a császári csapatok közeledtére szét fognak szóródni. – Debrecenben és 
Szegeden még ma is tartja magát a menekülő honvédek nagyrészt fanatizált maradéka. 
Azonban minden oldalról csapatok mozognak feléjük és éppen most érkezett be a hiradás, hogy 
Schulzig altábornagy Tokajnál Schlick tábornaggyal egyesült. Thodorovich tábornok a szerb 
hadsereggel, egyesülve a határőrökkel, 27-én Temesvárról elindult Erdély felé. – Milánóból a 
legújabb híradások jelentik múlt hó 31-én, hogy Radetzky marsall hadseregét a Ticinonál vonta 
össze és minden oldal felé harcra készen áll. 

 
112. Schlick ötödik jelentése 
WZtg., 1849. febr. 8.  
Éppen most érkezett hozzánk a következő jelentés Boldogkő-Váraljáról ez év január 25-i 

keltezéssel, amelyet nem mulasztunk el közölni olvasóinkkal: 
Gróf Schlick tábornagy Felső-Magyarországon operáló galíciai hadtestének ötödik 

jelentése a Boldogkő-Váralján lévő főhadiszállásról, 1849. január 25-én. 
A döntő győzelem után, amelyet a gróf Schlick tábornagy úr parancsnoksága alatt álló 

galíciai hadtest ez év január 4-én vívott ki a volt hadügyminiszternek, Mészárosnak nagy 
létszámú lázadó serege felett Bárcánál és amelynek következménye volt a megvert sereg 
tekintélyes részének felbomlása, mozgékony hadoszlopokkal fésülték át Szepes megyét. A 
hadtestparancsnok úr Lőcsén letette és elkergette a lázadók kormányát, lefegyverezte a 
lakosságot, új igazgatási szerveket iktatott be és minden továbbit beindított, ami a 
nyugalomhoz, rendhez és biztonsághoz szükséges. [...] 

  
 

MÉGSEM OLYAN KÖNNYŰ? A TAVASZI HADJÁRAT HATÁSA 
a. Az osztrák katonák harci szelleme 
113. Visszapillantás Görgey felvidéki visszavonulására 
WZtg., 1849. febr. 14. 
A 22. hadijelentés. 
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A hadszíntér nagyon messzire került azzal, hogy a lázadók átkeltek a Tiszán, most 
visszatolódott egészen Erdélyig. Csak most vagyunk ismét abban a helyzetben, hogy 
közölhetünk néhány hírt Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg tábornagy hadseregének 
előrenyomulásáról. 

A lázadók egy része, miután Pestről visszavonult, Nagyvárad és Debrecen felé ment, más 
része Görgey alatt Selmecbánya felé. Miután a bányavárosokat fosztogatta, Besztercebányán át 
először Rózsahegynek fordult. Ott azonban, miután az átkelőt Szentmártonnál és Turánynál 
Götz vezérezredes úr csapatrésze korábban már megszállta, a Szepességbe vonult, ahol a von 
Kiesewetter ő rnagy vezette Nugent gyalogzászlóaljra támadt, amellyel Szepesváraljánál és 
Korotnoknál február 3-án és 4-én zajlottak a csaták. 

Ezalatt a Branyiszkó-hágót késlekedés nélkül nagy létszámban megszállták azokkal az 
erősítésekkel, amelyeket gróf Schlick altábornagy küldött Eperjesről. És ekkor egy másik 
hadoszlop, Deym brigádja, Kassáról Margitfalván keresztül ment előre. A mindig tevékeny von 
Götz vezérőrnagy a herceg Jablonovsky-brigáddal Breznóbányán keresztül e hó 8-án 
Garamfőre ért, ugyancsak mindjárt Lőcse felé fordult. Így a lázadókat a Szepességben minden 
oldalról fenyegethették. Annál is inkább körül voltak zárva, mert Tarnopolból Vogel 
altábornagy minden utat a galíciai határ mentén Újvásártól, Kroscienkón, Biwnicznán, 
Tiliezen át Dukláig azonnal erősen megszállt és a népfelkelést ezen az egész szakaszon 
mozgósították. 

A jégzajlás a Tiszán eddig Tokajnál éppúgy, mint Szolnoknál nagyon megnehezítette az 
első hadtest hadoszlopának az átkelését, amely a jobbpartig nyomult előre. Ez időt hagyott az 
ellenségnek arra, hogy egy Arad felé irányuló sikertelen kísérlet után inkább Erdély felé 
forduljon. Hogy ott azzal a hadoszloppal egyesüljön, amelyet a fő lázadó, Bem vezetett. Aki, 
ahogyan azt már korábban elmondtuk, Bukovinából visszanyomva, Besztercén, 
Marosvásárhelyen át Nagyszebenig vonult és ott a parancsnokló tábornok, báró Puchner oly 
alaposan visszaverte. 

A lázadók hadoszlopa, amely Nagyváradtól Kolozsvár felé ment, Gyulafehérvárnak 
fordult, ahol 5-én megpróbálta elfoglalni Szászsebest. Ezen a környéken áll Déva, Hátszeg és 
Szászváros között egy csapatrészleg 3000 románból, Czernoevich kapitány parancsnoksága 
alatt, hogy ezt a szakaszt megvédje a lázadóktól. Déva erős vára is jól meg volt rakva. 

Közben a Bánátban parancsnokló tábornok, báró Rukavina tábornagy egy divíziót állított 
össze von Gläser altábornaggyal és báró Mengen vezérőrnaggyal és részlegeket a 
Theodorovich-féle hadtestből, amelynek a Maros völgyében, Erdély felé kellett 
hadmozdulatokat végeznie és Nagyváradot fenyegetnie. 

Mindkét brigád, a Ditrich vezérezredes úré és gróf Pálffyé, amelyek gróf Nugent 
táborszernagy úr hadtestéhez tartoznak, az egyik Bólyon keresztül Mohácsnak, a másik Siklós-
Baranyaváron át Eszékre nyomult előre, amely erődítményt a vár lejtős lábáig cs. kir. csapatok 
vették körül és már ajánlatot tett a megadásra.  

Mohácsnál a felkelők Nemegye[?]93 alatt átkeltek a Dunán, de ott a Bezdány és Zombor 
közötti szorosban, az ott található szerbek hatalmába kerültek, akik a Duna balpartja mentén a 
római sánctól oda nyomultak előre. Ebből az alkalomból a felkelők nagyobb részét a szerbek 
lemészárolták és szétugrasztották. 

Lipótvár átadása után Simunich altábornagy divíziója azt a parancsot kapta tábornagy 
úrtól, hogy a Vág mentén Komárom felé vonuljon előre és érje el ennek az erődnek a szorosabb 
blokádját. Ennél az előrenyomulásnál e hó 8-án ütközetre került sor nem messze Érsekújvártól 
a felkelők egy osztagával, amely Komáromból kiindulva Naßrad [Márianosztra?] felett átkelt a 
Nyitrán, hogy azt a környéket megsarcolja, s főleg sót vigyen az erődbe, ahol ebből hiány volt 
és nagyon elterjedtek már a betegségek. – Ebben az ütközetben a Vilmos főherceg-gyalog- 

                                                
93 Nemegye ismeretlen helyiség. 
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ezred négy százada és egy svadron Banderiál-huszár egy 1200-as létszámú ellenséges részleget 
olyan bátran támadott meg, hogy parancsnokuk, egy tiszt és 96 honvéd fogságba esett és 
jelentős létszámban maradtak holtak és sebesültek a csatatéren. 

A civil- és katonai kormányzó: 
Welden altábornagy 

 
114. Az osztrák katonák harci szelleme 
WZtg., 1849. febr. 18. 490. oldal. 
A szellem az osztrák cs. kir. hadseregben. 
Hatalmasan és dicsőn áll Ausztria győzelmes serege Itáliában és azonos babérokkal 

ékesítve kerülnek ki a magyarországi harcokból a cs. kir csapatok. Biztos kezességét nyújtja 
ennek a megállapításnak számunkra akár a sereg legutolsó részlegének bátor kitartása is a 
jelenlegi hadjárat alatt a legkeményebb évszakban, a forradalom csalása által innen a 
leggyalázatosabb módon letámadott tiszteknek tiszteletet parancsoló magatartása, mint ahogy 
őrmestertől lefelé a legénységnek a legkeményebb fegyelmű, minden kilengéstől idegen nyugodt 
viselkedése. – Mindez együtt szolgáltatja a nyilvánvaló bizonyítékot, hogy a szellem, amely 
mindig is élt az osztrák hadseregben, még most is él, ha igaz: „a császárért, a hazáért és az 
igazságért.” – Ha összehasonlítjuk az itáliai hadjáratot a magyarországi pártütők ellenivel, 
látjuk itt is, ott is az ördögi mesterkedések minden fajtájának felhasználását, hogy a derék, 
becsületes harcosokat kötelességük ösvényéről eltérítsék. Mindenféle ígéretet tettek mindkét 
országban arra, hogy a cs. kir. csapatokat esküszegésre bírják. Semmit sem hagytak 
kipróbálatlanul, amit csak ki lehetett találni, hogy az emberi gyöngeséget érzéki izgatószerrel 
tévútra vezessék. Annál nagyobb csodálattal, annál nagyobb tisztelettel kell tehát bámulnunk 
azoknak a derék csapatoknak az odaadását, akiknek a Becsület és Kötelesség parancsa 
szentebb volt, mint az esküszegéssel megvásárolt örömmámornak csábító pillanatnyi érzéki 
gyönyöre, akik tökéletesen felismerték, mihez van kötve a legszentebbjük, a becsületük, 
némelyek ezt a meggyőződésüket a csatatéren már hősi halállal pecsételték meg. Mindkét 
hadjárat története ismer már sokat a legragyogóbb haditettek közül, amelyek ezeknek a 
derekaknak a bátorságát és lelkesültségét a legnyomatékosabban valósították meg. Ám Klió 
griffmadara nem követ mindenegyes hőst. Így néhányuk, aki a császárért, a szülőföldért, az 
igazságért halt meg, valahol egy sírgödörben nyugszik jelöletlenül és mindössze egy barna 
földhányással lefedve, semmilyen sírkő, semmilyen kereszt sem figyelmezteti a tovasiető 
vándort arra a helyre, ahol az ország nyugalmáért és békéjéért a bátor vére folyt. Mindössze 
annyi a hagyatéka, hogy bajtársai szívükben tisztelettel gondolnak rá.  

Ha a történetírónak egyrészt meg kell örökítenie a katonaéletből vett egyes hősies 
vállalkozásokat, azokat kiemelve az elhallgatásból, úgy még inkább köteles tollat ragadnia, ha 
egész csapattestek együttesen emelkednek ki, hogy a legragyogóbb módon valósítsák meg a 
hősies katonaerényt és a teljes odaadást és áldozatvállalást császárért és hazáért. A harcias 
lelkesültségnek ilyen jelenete volt látható a legutóbbi napokban Nagyszebenben. A meggyesi 
csata után összegyűlt az egész cs. kir. tiszti testület az excellenciás úrnál, Puchner vezénylő 
tábornoknál és a legünnepélyesebben kérte, semmi esetre se vonuljanak vissza, bármennyire 
borzasztóan támad is az ellen. Amikor a vezénylő tábornok úr a legnagyobb csodálat érzésével 
megígérte a kérés teljesítését, a császár derék, hősies hű tisztjei kezet nyújtottak azzal az 
egyhangú kijelentéssel: „Gazember, aki nem védekezik az utolsó emberig.” Nagyszeben 
jóérzésű lakossága hangosan ünnepelte a tiszteket, amikor a város védelmére tett megtisztelő 
esküjüket tudomásul vette, és annál szilárdabban bízott ebben az ígéretben, amikor hasonlót 
cselekedett a legénység is egymás közt. Ugyanennek a napnak az estéjén, január 20-án a város 
valamennyi utcáján hallani lehetett, hogy a harcra kész katonák, ahol együtt voltak, boldogan 
énekelték: „Holnap nincs visszavonulás!” és közben telve harci kedvvel, feldobálták sapkáikat, 
csákóikat a magasba. És nézzétek csak! Eladottak! Még csak nem is Mammon aranyáért, 



81 
 

 

hanem egyszerű papírfecnivel átvágott zsoldosok, akik a lázadó Kossuth véres lobogóját 
követve a mi hadjáratunkat leigázásnak, szolgaságnak nevezitek, nézzetek ide és lássátok a 
fennkölt szellemet, amely ellenségeitekből sugárzik. Ne dacoljatok vele! Ott, ahol a bátor 
harcosok szívét ilyen kötelességtudat és becsületérzés tölti el, ott Isten az igaz ügy mellett áll. 
Nektek azonban, akiket vezéreitek csak rablásra, gyilkolásra, gyújtogatásra és pusztításra 
neveltek, idézheti föl még milliószor a Poklot Kossuth az ő modorában, nektek muszáj, hogy le 
legyetek győzve és lesztek is előbb vagy utóbb. A bosszú, önzés és árulás által előidézett 
istenítélettel, az Igazság szerint végül mégis áldozatul estek és vereséget szenvedtek a harcban. 
(Pesth. Ztg.) 

 
115. Welden kitüntetéseket ad át 
WZtg., 1849. febr. 19. Bécs.  
A mai napon tartott nagy, ünnepélyes ő rségváltáson Teuchert ő rnagy [...] gránátos 

zászlóaljának hat gránátosa kapta meg az ezüst Vitézség-medált az ellenség előtti korábbi 
szolgálataiért. [...] Welden altábornagy adta át nekik [a következő szavakkal:] „A szent ügyért, 
amit szolgálunk az utolsó csepp vérünkig Uralkodónkért és Hazánkért! [...] Ezt követi egy kis 
összeg mindegyikőjüknek. Éljen a mi nagyon szeretett császárunk!” 
 

116. Változások a hadseregnél 
WZtg., 1849. márc. 6.  
Változások a cs. kir. hadseregnél. [...] Előléptetések: [...] báró Wodniansky v. Wildenfeld 

Bálint az 5. Liechtenstein herceg-könnyűlovasezredből Sopronba városparancsnoknak, [...] 
Urm Ferenc soproni városparancsnokot a 2. helyőrségi zászlóalj parancsnokává [...] nevezték 
ki. 
 

117. Olmütz 
WZtg., 1849. márc. 7.  
[A császár:] Időközben a nagy műnek, amelyet életünk fő feladatául állítottunk magunk 

elé, az egységes Ausztriának megalapozása győzedelmes fegyvereink magyarországi 
előretörése révén közelebb került és annak szükségessége kikerülhetetlenné vált, hogy ennek a 
Műnek az alapvetését tartós módon biztosítsuk. Egy alkotmány, amely nemcsak a Kremsierben 
képviselt országokat, hanem az egész birodalmat egységes kötelékbe fogja össze, ez az, amit 
Ausztria népei jogos türelmetlenséggel vártak tőlünk. Ez által lép túl ez az alkotmányozás e 
gyűlés feladatának határain. Ennélfogva döntöttünk a birodalom egysége érdekében: szabadon 
cselekedve és saját császári hatalmunknál fogva népeinknek azokat a jogokat, szabadságokat és 
politikai intézményeket adományozzuk, amelyeket a mi fenséges nagybátyánk és elődünk, I. 
Ferdinánd császár és mi magunk önöknek ígértünk és amelyeket mi a legnagyobb jóakarattal 
és jó lelkiismerettel mint Ausztria jólétére a legüdvösebbeket és legelőnyösebbeket ismertünk 
meg. Ennélfogva kihirdetjük a mai napon az alkotmánylevelet az egyetlen és oszthatatlan 
Osztrák Császárság részére, ezzel bezárva a kremsieri birodalmi gyűlést, feloszlatjuk azt és 
elrendeljük, hogy annak tagjai ezen határozat kihirdetése után azonnal oszoljanak szét. [...] A 
munka óriási, de az „egyesült erőknek” kell, hogy sikerüljön. Így történt a mi királyi 
fővárosunkban, Olmützben, ezernyolcszáznegyvenkilenc március negyedikén. Birodalmunkban 
az első Ferenc József. (A pecsét helye.) Schwarzenberg, Stadion, Kraus, Bach, Cordon, Bruck, 
Thinnfeld, Kulmer. 

 
118. Kivégzés katonák elcsábítása miatt 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc. 21. 
Magyarország. Buda. Novák Tivadar cs. kir. nyugdíjas hadnagy, született 

Szamosújvárott, Erdélyben, 38 éves, katolikus, nőtlen, törvényesen megerősített tényállás 



82 
 

 

mellett, tanúkkal jogszerűen bizonyítottan múlt hó 19-én egy pesti kocsmában több katonát 
esküjük megszegésére akart rábírni. És ezért a cs. kir katonai kerületi parancsnokság Pesten, 
az ez év január 7-én kiadott proklamációja szerinti rögtönítélő bírósággal sújtandó 
bűncselekmény miatt, a tegnap vele tartott statáriális eljárás során, tiszti jellegének elvesztése 
és becstelenné nyilvánítása mellett, kötél általi halálra ítélte és ezt az ítéletet agyonlövetéssel 
még azon a napon végrehajtotta. Buda, 1849. március 14-én 

A cs. kir. katonai politikai központi bizottmánytól 
 

b. Gróf Szirmay 
119. A Szirmay-szabadcsapat 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc. 23., 282. o. 
Magyarország. Buda, március 21. Szirmay gróf, aki Magyarországon az első mágnás, aki 

uralkodójának igazságát védendő és a lázadás legyűrésére önszántából kardot rántott és e 
célból saját költségén szabadcsapatot állított fel, néhány nap óta Pesten tartózkodik. A lázadók 
legutóbbi kassai bevonulásuk alkalmával a gróf nemeslelkű magatartása elleni bosszúból házát 
földig rombolták le, miután korábban minden előtalálható értéket rabló kezeikkel kirámoltak. 
Éppen így Neusatzban [Helyesen vlsz. Neusohl, vagyis Besztercebánya, Zólyom megye, mert 
az újság következő hírét onnan küldték be.] hatot a legtekintélyesebb polgárok közül, akik nem 
akartak csatlakozni a lázadókhoz, és a jogos ellenszenvüket az ő ket sértő ajánlat fölött 
hangosan kifejezték, kivégeztek, mégpedig azon gyötrelmes módon, ahogy azt először Zichy 
grófnak94 kellett megtapasztalnia. 
 

120. Felhívás szabadcsapatok szervezésére Pozsonyban. 
WZtg., 1849. május 26. 
Felhívás! 
A tapasztalás megtanított, hogy a forradalom teljes legyőzése (kivéve az idegen 

beavatkozást) nem érhető el a magyar elem segítsége (azaz: az elpártolt magyar ezredek újra 
szervezése) nélkül. Honfitársaink többségének kötelessége lenne, ha a vagyonosok megértenék 
előnyüket, akkor a fent említett elmulasztott intézkedést szabadcsapatok szervezésével és a cs. 
kir. hadseregbe való magától értetődő belépéssel megpróbálták volna pótolni.  

Gróf Szirmay István volt az egyetlen a magyar nemességből, aki felfogta, mi kell, hogy 
használjon az ország érdekének most és a jövőben.  

A lojálisok száz ürügyet találtak ölbe tett kézzel, és nem szégyellték csak idegen 
hatalomtól várni a Kossuth igájától való megszabadítást. Nem emlékeztek arra, hogy ez „aki 
aratni akar, annak vetnie kell” igazság. A régi közmondás: „Aki nem akar hallani, annak 
éreznie kell” túl hamar igazolódott be. A lázadók sohasem haboztak ezalatt minden eszközt 
felhasználni, ami céljukhoz vezetett. Törvénytelenség és hitványság nem volt számukra akadály. 
Hűséges és békeszerető alattvalókat kényszerítettek királyuk és meggyőződésük ellen. 

Aki húzódozott és nem akarta, hogy bebörtönözzék, el kellett hagynia otthont és hazát, és 
mindenét a pusztulásnak áldoznia. A királlyal szemben vállalt kötelességet akasztófával és 
elkobzással büntették, egy szóval minden társadalmi rend felborult és az ország a kárhozat 
szélére került. 

Itt a pillanat, mégpedig az utolsó, amikor lehetőség kínálkozik, legalább egy részét az 
előnyöknek kivívni és azt a vagyont megtartani, amit annakidején oly könnyű vásárlással 
lehetett megszerezni és egészben meg lehetett volna menteni. 

A kormány – a cs. kir. hadsereg ismételt előrenyomulásának alkalmával – nem fogja 
elmulasztani bölcs és határozott rendszabályokkal a népben még bizonyára létező szimpátia 
felélesztését a királyság iránt és az ország elfoglalásával lehetővé váló előnyök révén 

                                                
94 Lásd a Kislexikont: Zichy Ödön (Eugen) gróf. 
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egyszersmind felhasználni a siker biztosítására. Másrészt a módos és intelligens osztály 
teljesíthetné kötelezettségét azzal, hogy őszintén és feltétel nélkül csatlakozna a király ügyéhez, 
azaz: a mi ügyünkhöz. Járjanak elöl jó példával a nép alacsonyabb osztályainak és 
szolgáltassanak bizonyítékot, hogy még képesek tisztán lelkesedni az igaz ügyért és ezzel igényt 
tarthassanak a figyelemre. 

Egy ilyen terv kivitelezésekor – mint minden fontos pillanatban – nem annyira arról van 
szó, hogy „Hogyan?”, hanem hogy „Mikor?” 

Ehhez szükség van hatáskörre, amely alkalmas egyidőben sokak felvételére és a jó ügy 
érdekében való foglalkoztatásukra. 

Egy ilyen hatáskörnek kínálkozik a szolgálat a közrend megvalósítására és megtartására. 
A becsület és kötelesség parancsa egyesülni egy bűnös, felforgató párt elpusztítására 
valamilyen módon, akár közvetlenül, akár közvetetten. 

Felséges kormányunk biztosította az engedélyt és a közjót illető cél megvalósításának 
támogatását. Szükséges, hogy ennek a felhívásnak visszhangja legyen. 

A magyarok most megmutathatják, hogy a terrorizmus diktálta forradalmi eszmék nem 
tudták kitörölni belőlük az egykor magasra csapó érzületet a kötelesség, becsület és igazság 
iránt. 

Mindenki, akiben a szív haraggal dobog, tevékenyen lépjen fel a század jóra való restsége 
ellen és aki azt mondja magában: ha mindenki vonakodik is, én nem! Az egyesül velünk; és ha ő 
maga nem is tudna jönni, küldjön egy megbízható és bátor férfit és áldozzon pénzt vagy 
pénzértéket, vagy adjon egy lovat és alakuljon egy magyar légió, városi gárda, vagy ahogy 
nevezni akarják.  

Mivel minden hasonló vállalkozásnak, hogy a kívánt előrehaladásnak örülhessen, 
alkalmazkodnia kell a körülményekhez és illeszkednie a helyi viszonyokhoz és ez úgyis csak 
olyan mértékben haladhat előre, ahogy a cs. kir. hadsereg előrenyomulása Magyarországon 
végbemegy, – így mindenkit, aki hajlandó egy ilyen hasznos vállalkozást életre hívni, sürgősen 
meghívunk pünkösdvasárnapra, 1849. május 27-én délelőtt 10 órára a pozsonyi megyeházára, 
hogy gyűljünk össze a kivitelezés módozatainak megbeszélésére.   

Minden község, városi és megyei hatóság ezennel felszólíttatik ennek a felhívásnak a 
közhírré tételére és arra, hogy a befutó hozzájárulásokat, valamint a jelentkező embereket a 
Pozsonyi Katonai kerületi parancsnokságra juttassa el, amely ezeket nyilvánosságra hozza.   

Bárki, akihez elküldenek egy ilyen ívet, legyen szíves jószándékú honfitársainkat 
megmozgatni, hogy írják azt alá, és az ezekkel az aláírásokkal és az előzőleg szavatolt 
hozzájárulásokkal ellátott íveket az e hó 27-én tartandó összejövetelre, vagy a Pozsonyi 
Katonai Kerületi Parancsnoksághoz eljuttatni. 

Pozsony, 1849. május 17. 
Gróf Pálffy Móric, gróf Apponyi Károly, gróf Batthyány János B., gróf Cziráky József, 

gróf Zichy Ferenc. 
 

121. Változások a hadseregben 
WZtg., 1849. júl. 25. 
Gróf Pálffy Mórt aki szárnysegéd báró Haynau táborszernagynál, a Magyarországon 

létesítendő csendőrezred ideiglenes [?] parancsnokává nevezték ki, Szirmay Péter[vlsz. István 
értendő alatta] grófot őrnaggyá és egy magyarországi szabadcsapat parancsnokává nevezték ki, 
tiszteletbeli vezérőrnagy jelleggel. 
 

122. Hódoló küldöttségek 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc. 31.  
[Pest. Harta, Pataj és Solt elöljáróságai márc. 21. hódoló nyilatkozatot küldtek a 

császárnak aláírásokkal.] 
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Pest. (Hódoló irat.) Mi alulírottak, elöljárói a Pest megyében fekvő Hartának, ezennel 
kinyilvánítjuk, a Babaerzi[?] Antal Pest megye ideiglenesen kinevezett megyei biztosának 
parancsára Ujváry László szolgabíró úron keresztül hozzánk érkezett felszólításra, miközben 
mi magunk is ezt az érzületet ápoltuk keblünkben, most írásba adjuk: mi törvényes királyunknak 
Első Ferenc Józsefnek hűséges alattvalói vagyunk és maradni kívánunk, mint abban a 
tulajdonságban is, hogy sohasem akarunk késlekedni kötelezettségeink teljesítésében és 
terheink vállalásában. Kiadtuk Hartán, 1849. január 19-én. [Következnek az aláírások.] 
 

123. Pozsonyi németesítés 
A.-B. z. WZtg., 1849. ápr. 2. 
Magyarország. Pozsony, március 26.  
A legfontosabb, amit a mi német városunkból Önöknek jelenthetek az, hogy városi 

elöljáróságunkon, támaszkodva a császárság birodalmi alkotmánya által minden 
nemzetiségnek szavatolt egyenlőségére, minden igazgatási ágban, kivétel a magasabb 
intézkedési folyamatban lévő pör, bevezették a német nyelvet, mégpedig úgy, hogy nem csak a 
tárgyalásokat, hanem a jegyzőkönyveket is németül fogják vezetni. Ez olyan példa, amely, 
ahogy reméljük, az ország többi városában is, amelyeknek magját a német polgárság képezi, 
visszhangra és hamar követésre fog találni. (Pesth. Z.) 
 

c. Komárom vára 
124. Komárom sorsa 
WZtg., 1849. ápr. 3.  
Beszámoló a Komárom előtti viszonyokról. Ez az erőd, amelyet csak a múlt nyáron 

állítottak teljesen helyre, 260 ágyúval, és ellátták minden szükséges, egy évre elegendő 
lőszerrel és élelmiszerrel, mint ismeretes, szeptember hónapban az árulók kezébe került. – Az 
októberi események után közülük egy katonai választmányt hoztak létre, élére főnökként egy 
volt tűzmester állt. Ennek a tagjai: Kosztolányi, Meszlényi, Török, Gerlond, Járossy, egy gróf 
Esterházy Pál-Roisin, Zichy Ottó és mint fővezér Jessenak báró, más hasonló lázadó mellett. A 
várőrség még ma is a Sándor-gyalogezred 6 századából, a Porosz-gyalogezred 2 századából. 8 
honvéd zászlóaljból 700 honvédtüzérből és két lovasszázadból áll, ez utóbbiak részben 
csikósok, részben renegát huszárok, a teljes létszám tízezer ember. Császári részről az erődöt 
csak Őfőméltósága Windisch-Grätz hercegnek a Győrből Buda felé vonulásakor, tehát 
december végén tudta a Duna balpartján a Lederer-brigád körülzárni és csak Lipótvár 
elfoglalása után, tehát 1849 januárjában tudta Simunich altábornagy divíziója lassan-lassan, 
még mindig igen laza ostromzárral a Vág és a Duna között és a Szigetközben körülvenni. – A 
zord időszak, a záróvonal megszakadása a jéggel borított Duna folyónál, az ostromtüzérség 
felszerelése [hiánya], maga a bevethető csapatok igen szerény létszáma volt nagyobb 
vállalkozás akadálya. Csupán március 10-e felé lehetett komolyan arra gondolni! – Bécsből 
indult le teljes hídfelszerelés, gőzhajók, csapatok, kiváltkép műszaki részlegek, ahogy egy 
ostromló sereghez fel voltak szerelve. Ámde az időjárás és az alépítmény nélküli utak még 
akadályozták a nehéz ostromágyúk szállítását és felállítását, amelyeket végre, mivelhogy az idő 
jobb lett, nyolc ütegbe a Sandbergtől egészen Új-Szőny faluig bejuttatták –, és március 24-én 
42 darab 12-fontos, 18-fontos ágyú, bombamozsarak és tarackok [Haubitz] álltak készen arra, 
hogy a tüzet Komárom ellen nyomatékosan megindítsák, eddig csak a város szétrombolásával, 
mely már nem lakható, és Új-Szőny felperzselésével  tudtak foglalkozni. Március 31. volt 
kijelölve Komárom egész területének szorosabb ostrom alá vételére. Ezért hozták le az eddig 
Puszta Lovád [ismeretlen] mellett a Dunán át vert hidat Nemesőrshöz, hogy onnan a két part 
közötti rövidebb összeköttetésért megint fel lehessen verni. A felkelők eddig hiába próbálkoztak 
ütegeink kiépítését ágyútüzükkel meggátolni, éppen úgy az általunk megszállt egyik falunak, Ó-
Szőnynek a felgyújtását. Ezzel szemben igencsak tartózkodtak attól, hogy nagyobb kitöréseket 
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hajtsanak végre, mert ezeknél félniük kellett attól, hogy embereik dezertálnak. – Dezertőrök, 
akik olykor befutottak, adtak felvilágosítást a benti állapotokról, amelyek, különösen, ami a 
lakókat illeti, vigasztalanok voltak. Lakásaikból a tűz miatt elűzve kénytelenek voltak a Nádor-
vonal95 kazamatáiban, az erődben és Isza faluban nyomorúságos létüket tengetni. A várőrség 
nagy részét a lázadók főnöksége terrorizálta és az erőd zárt térsége tartotta vissza, és 
sóvárogva kívánta annak lehetőségét, hogy visszatérhessen a császári zászló alá. 

Simunich altábornagy a szóban forgó megbeszélés alapján elrendelte, hogy március 31-
én napkeltekor a különböző hadoszlopok kezdjenek hozzá a szorosabb körülzáráshoz. – A 
Soffay-brigád három részben tört előre. Az első, a mérnökkari Neuhauser kapitány vezetésével 
Kőszegfalvánál a Vágon át, annak balpartja mentén vonult lefelé, elfoglalta Puszta Ravát, 
amelyet az ellenség felhagyott és előnyomult az Apati-erdőcske felé, amelyet a vadászok 
nyomban megszálltak. Ezek magukra vonták az egész ellenséges tüzet az Apati-sziget sáncaiból 
és az 5. számú Nádor-sáncok felől. És az Apati-sziget északi partján felállított ellenséges 
lövészekkel élénk puskatűzpárbajt folytattak. Egy második részleg a Károly könnyűlovas 
ezredbeli gróf Neiperg vezetésével nyomult előre a Vág jobb partja mentén a lerombolt hídig és 
a 4. és 5. számú Nádor-vonalból jövő tüzelésben. – A harmadik részleg a mérnökkari Wolter 
kapitány vezetésével és magának Soffay tábornoknak a parancsnoklásával vonult előre 
Nemesőrstől a Duna bal partján, az előörse pedig egy erdőcskéig, körülbelül ezer lépésre a 
Nádor-vonaltól. – Egy lovasüteg lőtte tarackjaival a Kriegs-Inselt és az 5. számú erődítményt. 
Ez az egész vonal állandó tűz alatt állt 10-től délután 4-ig, amit az ellenség az öt Nádor-
sáncból élénken viszonzott, anélkül, hogy különös károkat okozott volna, mert ennek a 
brigádnak a vesztesége egy halottat és 2 súlyos sebesültet tett ki, aztán 3 igáslovat. A Veigl-féle 
brigád, amely eddig a Zsitva mögött volt felállítva, ugyancsak előrenyomult 3 részlegben a 
Vág-hídfőig Scheibenhof mérnök-kapitány és Gastgeb kapitány, valamint a vezérkarból báró 
Stenglin főhadnagy vezetésével, mialatt a gyorshadtest Crenneville főhadnagy alatt képezte a 
tartalékot, amelyet Bécsből már régen Esztergom felé irányítottak. Az első részleg Várföld 
ellen, amelyet az ellenség felgyújtott, a második az erődített téglavetőig, ahol mindkét részleg a 
Vág bal partján és a Vág-hídfő előtti lövészárkokba vette be magát és sok órán keresztül élénk 
tüzelést folytatott, a harmadik részleg a Duna bal partján ment lefelé [...] a puskaportorony 
felé, amelyet rakétáink számára hasznosítottunk és onnan a Vág-hídfő [elmaszatolt, 
olvashatatlan] irányában. Ezen a baloldalon is erősödött a tüzelés és hat óra hosszan 
folytatódott, amelyet az ellenség távoli és nehéztüzérsége erőteljesen viszonzott. Veszteségünk 
itt hét halottra, 20 sebesültre és 6 lóra rúgott, mialatt így Komáromnak a nyugati, északi és 
keleti kerülete állandó tüzérségi tűzzel körül volt véve. Hajítottak és lőttek az ütegek a 
Sandbergről és Új-Szőny fölöttről a 42 lövegből a Nádor-sáncokra éppúgy, mint a várra és a 
Duna hídfőjére. Estére ennek a támadásnak a célját elérték: az ellenséget egész terjedelmében 
foglalkoztatták és ellenőrizték. – Az ellenség szorgalmasan dolgozott egy híd építésén a várból 
a Duna-hídfőig, hogy ezen át üríthesse ki szükség esetén a várat, de ezzel a munkával a Duna 
felénél nem jutott tovább. – Éjszaka a 8. számú sáncba juttattak négy 24fontos löveget arra 
kijelölve, hogy támadják a Dunai hídfőt és lőjék az erődöt tüzes golyókkal, továbbá egy közeli 
előörsvonalat, amelyben, Komárom előtt felállítva, nagy nyugtalanság és mozgás volt 
észlelhető, hogy megszakítsanak minden kapcsolatot a külvilággal és legyenek rohamra készen 
a csapatok, kihasználva minden alkalmas pillanatot, ami az ágyúzás révén keletkezik.  

Április elseje folyamán érkezett még 12 nehéz löveg és két 60fontos mozsár a szükséges 
lőszerrel együtt és szemben Nemes-őrssel[?] hajózták ki azokat. 

Tehát a buzgalomból, amely minden fegyvernemet éltet, a tevékenységből, különösen a 
műszaki alakulatokéból és a mi derék tüzérségünktől, amely felett Dietrich tábornok úr 
személyesen vette át a vezetést, annál is inkább várható kedvező eredmény, mert a mi 

                                                
95 Lásd a Kislexikont: Nádor-vonal. 
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csapataink a Becsület és a Törvényesség harcát harcolják a gazfickók ellen, akik csak életük 
megtartásáért küzdenek. 

 
125. Simonyi szabadcsapata 
WZtg., 1849. ápr. 3. 
Barta József, született Léván, Bars megyében, 32 éves, katolikus, nős, korábban megyei 

hajdu, végül azonban honvéd ő rmester a Simonyi Ernő-féle szabadcsapatban, a törvényileg 
megerősített tényállás szerint – mint a részvétel a fegyveres felkelésben, a részvétel a verebélyi 
sóhivatali pénztár elrablásában – a közhatalomnak tett vallomással és tanúk által jogszerűen 
bizonyítottan, az érvényes törvények és proklamációk alapján, statáriumi ítélettel 30-án kötél 
általi halálra ítéltetett, és eme ítélet ezen a napon lőporral és ólommal foganatosíttatott. 

Pozsony, 1849. március 30. 
A cs. kir. katonai nyomozati bizottmánytól 

 
126. Valami jó – messziről 
WZtg., 1849. márc. 1. 
25. hadijelentés 
Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg tábornagy úr e hó 24-én felkerekedett Budáról és 

ezen a napon főhadiszállását Hatvanra és 25-én Nagy-Gyöngyösre helyezte át. – Ezáltal az 
összeköttetés gróf Schlick altábornagy úr hadtestével helyreállt. 

Az Erdélyből beérkezett hírek szerint a rendkívül mozgékony Urban ezredes ismét nagyon 
szerencsés ütközetet vívott a felkelőkkel Királynémetinél, Beszterce közelében. 

Hogy magának a felkelők elhelyezkedéséről pontos hírt szerezzen, felkerekedett Urban 
ezredes e hó 18-án Jaádról, átmasírozott Besztercén, Besenyőt érintve a csomópontig, ahonnan 
Királynémeti és Szerétfalva felé vezet az út. Ott Wieser őrnagy alatt egy átmeneti hadoszlopot 
küldött Szerétfalva ellen. – A főerővel Királynémeti ellen fordult, rárontott ugyanott a Lengyel 
Légióra és bajonettel megrohamozta ezt a helyet. 

Az ellenséget heves és győzedelmes harc után Magyaros felé visszanyomták. Eközben 
elfogták a súlyosan sebesült felkelő-ezredest, Ritzkót és vele két tisztet és 200 közlegényt. 
Három ágyút, egy targoncát, egy császári és egy felkelőzászlót, muníciót és csomagokat 
zsákmányoltak. 

Sajnos mi is fájlaljuk a mi oldalunkon gróf Baudissin főhadnagyot a Szavoyai 
dragonyosoktól, aki hősi halált halt a császárért és hazáért. 

Miután ennek a vállalkozásnak a célját elérték, Urban ezredes visszatért álláspontjára, 
Besztercére. 

Urban ezredes nagyon dicsérte egész seregének bátorságát és kitartását, mégpedig a 
galíciai határőr-zászlóaljat, a Károly Ferdinánd-gyalogezredet és a Szavoyai dragonyosokat, 
valamint a kéznél levő románokat. 

Felső-Magyarországon báró Ramberg hadosztálya, amely Götz és Jablonovsky 
brigádjaiból áll, e hó 21-én elfoglalta Eperjest és Kassát.  

Bécs, 1849. február 28. A polgári és katonai kormányzó: Welden altábornagy. 
 
 

MELLÉBESZÉLÉS A VEZÉRVÁLTÁSIG 
a. A kápolnai csata 
127. Részletes beszámoló a kápolnai csatáról, különös tekintettel Wyßre. 
WZtg., 1849. márc. 4. 
26. hadijelentés.  
Windisch-Grätz herceg tábornagy, aki február 25-én Gyöngyösre helyezte át 

főhadiszállását, parancsot adott gróf Schlick altábornagynak, aki azon a napon Pétervásárra 
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érkezett, hogy 26-án Verpeléten át egyesüljön a fősereggel, hogy a felkelőket egyesült erővel 
támadják meg. 

Február 26-án gróf Vrbna hadoszlopa Gyöngyösről Kápolnára indult, Schwarzenberg 
herceg altábornagyé pedig Árokszállásról Kaálra. Két órakor, Kápolna előtt egy óra 
járásnyira ütköztek össze ezek a hadoszlopok az ellenséggel, amely bal szárnyával Kaál előtt 
állt, az erdőt Kaál és Kompolt között megszállva tartotta és felállását egészen a Gyöngyösről 
Kápolnára vezető főútig kiterjesztette. – Amikor az első ágyúlövések Schwarzenberg herceg 
altábornagy hadoszlopa felől hallhatóvá váltak, gróf Wrbna altábornagy az ő  oldaláról is 
megtámadta az ellenséget, amely tekintélyes erőket bontakoztatott ki. 

Az ellenségnek kezdetben az volt a szándéka, hogy a mi balszárnyunkat fenyegeti, mivel 
egy erdős magaslatot tartott hatalmában, amit két zászlóaljjal szállt meg. Egy század a 6. 
vadászzászlóaljból Feldegg kapitány vezetésével, támogatva az István főherceg [-ezred] két 
századától, merész bajonett-rohammal mégis kivetette onnan az ellenséget, és elfoglalta ezt a 
fontos pontot. Salis őrnagy itt egy gránátrepesztől megsérült. 

Erreföl az ellenség megpróbálta áttörni lovasságával a mi centrumunkat azzal, hogy 
benyomult a két hadoszlop közé. Négy lovasszázad Civallart-ulánus jött ritka eltökéltséggel 
ezzel a támadással szembe, miután éppen előbb egy ellenséges, egy tömegben álló gyalogos 
zászlóaljat ugrasztott szét. És visszaverte az ellenséget, nagy veszteséget okozva neki. 
Támogatta őket a Kreß-könnyűlovas[ezred] egy szakasza, amely csodálatra méltó rendben és 
pontossággal támadott meg egy divízió huszárt. 

Részünkről ottmaradt Weißenthurn hadnagy és 6 ulánus, 35 megsebesült. Az ellenségből 
hatvanan maradtak holtan és súlyosan megsebesülve a csatatéren. 

Erre az ellenség minden ponton visszavonult. Követték Kápona és Kaál felé, ahol a 
beálló sötétedés véget vetett az ütközetnek. 

Gróf Schlick altábornagy, aki 26-án Verpelétig szándékozott előretörni, hogy végrehajtsa 
a fősereggel való egyesülést, nem tudta azon a napon ezt a szándékát elérni, mert a Siroknál 
lévő keskeny szorost az ellenségtől megszállva találta. És a nagy előny miatt, amit az a 
védőknek kínált, csak egy dicsőséges ütközet árán tudta azt hatalmába keríteni. Addigra az 
éjszaka [itt is] éppúgy beállt, amely a hadtestet ebbe az állásba hozta. 

A tábornagy 27-én reggel folytatta a támadást, miután értesült a balszárnyán tartó élénk 
fegyverropogásból, hogy közeledik Schlick altábornagy. Ez utóbbi maga előtt ű zte az ellent 
Verpelétig, ahol az szilárdan megvetette lábát és makacs ellenállást fejtett ki. A falut mégis 
bevette a Krieger-brigád, ahol különösen a Latour-gyalogezred második zászlóalja a 
legdicséretesebben tüntette ki magát. Az ellenség gyors futásban menekült fel a hegyekbe. Egy 
részleget a hegyszakadékokba vetettek, Eger irányába. A nagyobb rész azonban a saját 
centruma felé fordult, amelyet Wyß brigádja Kápolnából kivetett és amely a miskolci főútra 
húzódott vissza. Úgy látszott, hogy az ellenség nagy súlyt helyez Kápolna birtoklására, mivel 
kétszer is megpróbálta azt ismét a hatalmába keríteni. Ámde miután nem sikerült neki, számos 
üteg felvonultatásával sem, Wyß brigádját onnan elűzni, eközben azonban a Colloredo-brigád 
az ugyanabban a magasságban fekvő Döbrő falun keresztül nyomult előre és az ellenség 
támadó hadoszlopát annak jobbszárnyánál fenyegette, így sietett a hegyeken át visszahúzódni. 
A jobb szárnyon Schwarzenberg herceg altábornagy Kaálig vonult előre. Ezt a falut rohammal 
bevette. A kitérő ellenséges fegyveres erők, amelyek nagyszámú tüzérséggel voltak ellátva, egy 
Maklárnál lévő állásba húzódtak vissza. Kápolnán túl még egy órát követték őket, ahol a rájuk 
törő este és a csapatok fáradtsága az üldözésnek megálljt parancsolt.  

Nekünk ebben a kétnapos csatában minden ponton az ellenség főerejével volt dolgunk. 
Csupán a csapatok kiváló harci szelleme és bátorsága, a tábornokok céltudatos vezetése és a 
derék tüzérség élénk, eredményes tüzelése tudták a számbeli fölényt ellensúlyozni. 

Miután a kiterjedt arcvonal minden pontjáról a jelentések a futár távozásáig még nem 
érkeztek be, így mindkét oldal veszteségeit számokban még nem lehet pontosan megadni. Az 
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ellenség oldaláról ez állhat legkevesebb két-háromszáz halottból, azon kívül ejtettünk 900–
1000 foglyot, köztük 15 tisztet, és zsákmányoltunk egy zászlót. 

A mi részünkről a veszteség nem olyan jelentős. Sajnáljuk Züllow lovaskapitány halálát a 
Porosz vértesekből, Schultz hadnagyét a 2. vadászzászlóaljból. A sebesülteket: Sauer kapitányt 
a Latour-gyalogezredből, Stoffmann főhadnagyot és Uechtritz lovaskapitányt a Porosz 
vértesekből, Wackbeker kapitányt a 2. vadászzászlóaljból és néhány mást is. 

Bécs, 1849. március 3. A civil- és katonai kormányzó: Welden altábornagy. 
 

128. Az osztrákok további hadmozdulatai a kápolnai csata után 
WZtg., 1849. márc. 6. 
27. hadijelentés. 
26-án és 27-én az Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg tábornagy vezette előrenyomuló 

fősereg hadoszlopainak élei a lázadókat megtámadták és a Tarna mögött, Kápolna és Kaál 
közötti állásaikból kivetették. 

Schlick altábornagy hadoszlopai, amelyek Verpelét és Eger felé nyomultak előre, az 
ellenséget oldalba fogták és ezzel a sikerült mozdulattal fenyegették visszavonulási útvonalát 
Miskolc és Tokaj felé. A tábornagy 28-án az egész arcvonalon előre nyomult és áthelyezte 
főhadiszállását Maklárra, miután az ellenség azt éppen elhagyta és Mezőkövesd irányába 
vonult vissza. 

Az ellenség sietős visszavonulását gyorsan követve, a Károly porosz királyi herceg vértes 
ezred Mezőkövesd közelében megütközött az ellenségnek itt összetorlódott utóvédjével, ahol 
kemény lovasütközetre került sor, amelyet a felzárkózó Wyß- és Montenuovo-brigádok 
támogattak. Ebben az első ütközetben Holstein őrnagy, királyi herceg és két tiszt megsebesült. 

Március elsején a tábornagy nagy fegyveres felderítésbe kezdett az egész arcvonalon, a 
síkság mentén, hogy azt Mezőkövesdtől kezdve elhagyják és visszahúzódjanak Szemerén és 
Egerfarmoson át Poroszló felé. Deym brigádja a Schlick altábornagy-féle hadtestből 
megszállta Mezőkövesdet. 

Dél felé, amikor a köd valamennyire felszállt, jelentették a felderítést végző előőrsök az 
ellenség elvonulását a Tisza és a tiszafüredi átkelőhely irányában. A tábornagy azonnal 
ráállított három brigádot az ellenség visszavonulási útjára. Ennek hátvédjét Szemerénél 
elérték. 

Egerfarmosnál az ellenség még egyszer megpróbált ellenállást kifejteni, azonban 
visszavetették és estére ez a helység a mi győzelmes csapataink birtokába került. A tábornagy 
ugyanebben az időben Besenyőről indulva az első hadtest egyik brigádját, Zeisberg 
vezérezredes vezetésével a Poroszlóba vezető útra küldte és a második reggelen, amikorról a 
Maklári főhadiszállás legutóbbi hírei szólnak, az egész hadsereg előrenyomulóban volt a 
Tiszához. – [...] Krakkóból származó, március 3-i hivatalos jelentések mondják, hogy 600 kozák 
saját területen Michusewicétől a Visztuláig és onnan Bilicáig a határt megszállva tartja. 
Krakkóban, amelyet más hírek szerint bombáztak, sőt állítólag az oroszok megszállták, 
nyugalom volt, jóllehet számos titkos megbízott és fegyvercsempész igyekezett tenni arról, hogy 
ezt a nyugalmat megzavarják. Legedicz altábornagy teljes mértékben azon van, hogy minden 
eshetőséggel szembenézzen. 

Bécs, 1849. március 5. A Civil- és katonai kormányzó: Welden altábornagy. 
 
b. Hírek sikerekről 
129. Korábbi erdélyi hírek. 
WZtg., 1849. márc. 20. 
29. hadijelentés. [...] Bukovínából jelentik, hogy Urban ezredes ismételt portyázásokkal 

folyton-folyvást nyugtalanítja a felkelőket; – így legutóbb csak néhányszáz emberrel ütött rajta 
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egy ellenséges táboron Tihuza [Tyuska?] mellett. Körülbelül ezer embert és több tisztet ejtett 
foglyul és Csernovicba kísértette őket.  

A lázadók Wisnitznél és Puttinál szándékoztak betörni és áttörni Galíciába, de a 
környéket erősen megszállta a katonaság, a népfelkelőket jól megszervezték és a nép a legjobb 
szellemmel megáldott. 

Bécs, 1849. március 19. Katonai és Civil kormányzó: báró Welden. 
 

130. Komárom – szorosabb blokád 
WZtg., 1849. márc. 15.  
A 28. hadijelentés. [Erdély és a délvidéki harcok között:] Tudósítások a komáromi 

blokád-parancsnokságtól. Ennek következtében a hajóhíd építését Ács és Gönyű között 
befejezték és ezáltal Komárom szorosabb körülzárása megvalósult. E hó tizenegyedikén a 
védőrség a Vág hídfőjénél kitörést hajtott végre Hetény felé, amit azonban a Veigl-brigád 
visszavert. 
 

131. Simonyi rablóbandája 
WZtg., 1849. márc. 24., szombat.  
Éppen befutott a hivatalos közlés e hó 14-éről Aranyosmarótról, hogy a Barcs megyei 

Pálosnagymező lakosai és a hirhedt komáromi Simonyi Ernő96 vezette, rablásra és 
fosztogatásra kiküldött rablóbanda között valóságos csata zajlott le, amelyben az utóbbiak egy 
tisztje és 5 közlegénye foglyul esett. A derék lakosok, akiket felbátorítottak és vezettek a megyei 
tisztviselők, elszántságukkal nemcsak megóvták magukat a károktól, hanem tényleg 
megmuttatták, hogy ott, ahol egyesült erő és komoly akarat uralkodik, és ahol a lakosoktól 
idegen minden bratyizás a felkelőkkel, ezek képtelenek büntetlenül garázdálkodni. Legyen ez 
utánozni való példa azon önkormányzatok számára, ahol ezek a hordák a vidék elpusztítására 
megjelennek. 

Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg tábornagy elrendelte, hogy a bűnösök kapják meg 
megérdemelt büntetésüket, de azok a lakosok, akik ebből az alkalomból érdemeket szereztek, 
jelentékeny jutalmazásban részesüljenek. Pest, 1849. március 19. 
 

132. Hadijelentés, de csak az olasz hadszíntérről 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc. 26. 
30. hadijelentés. [Az előző 20-án volt.] Gróf Radetzky tábornagy 19-én Paviánál 

gyűjtötte össze főerejét. Azt akarta, az ellenség elhigyje, hogy várhatóan átkelnek a Pón és 
előnyomulnak Alessandria felé. Huszadikán több ponton átlépték a Ticinót és három oszlopban 
az úton nyomultak előre Garlasco felé. [...] Mortarát [...] nyomban minden oldalról 
megrohamozták a legnagyobb bátorsággal és végre bevették. Három óra múlva az ellenség 
minden oldalon le volt verve. 2500 fogoly, 6 vezérkari- 50 főtiszt, 5 ágyú, 10 lőszerkocsi, egy 
tömeg eldobott puska a trófeái ennek az első győzelemnek. [...] Benedek ezredest a Gyulai-
ezred élén kiváltképpen megilleti Mortara bevételének érdeme. [...] Magánértesülés szerint 
Milánóban 21-én a Greppi-palotára,97 ahol tudvalevően Károly Albert lakott utolsó ittlétekor, 
kitűzték a háromszínű lobogót. Csak három katona a kastélyból kellett ahhoz, hogy letépjék. 
Ezen az egy eseten kívül más nem történt. Milánó nyugodt. [...] Bresciában a győzelem híre 
bénítólag hatott. Éppen úgy Milánóban, ahol 22-én délben minden utcasarkon plakátok útján 
kihirdették. 
 

c. Mellébeszélés 

                                                
96 Lásd a Kislexikont.: Simonyi Ernő. 
97 Lásd a Kislexikont: Greppi-palota. 
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133. Vegyes. [Haynau altábornagy Velencéből jelentkezik. – A cs. kir sürgöny-hivatal98 
déli ügyelete továbbítja Trieszt kormányzójának jelentését a Bécsi Hadügyminisztériumnak.– ] 

A.-B. z. WZtg., 1849. január 30.  
Hirdetmény. A legújabb időkben ismételten előfordultak a drótvezeték eltulajdonításának 

és rongálásának esetei a sürgönyvonal mentén. Mivel hasonló közérdekű berendezések 
megrongálása nem tűrhető el, tehát a legnagyobb nyomatékkal meg kell ezeket akadályozni, így 
feljogosítva tekintem magam arra, hogy komolyan figyelmeztessek: tartózkodjanak a sürgöny-
összeköttetések bármilyen megrongálásától, ami Alsó-Ausztria tartományban valaha is 
előfordulna, mert a vétkessel szemben minden további nélkül a hadijog szerinti elbánás lép 
életbe.  

Bécs, 1849. január 25-én. A civil- és katonai kormányzó, Welden altábornagy. 
 

134. Mellébeszélés 
A.-B. z. WZtg., 1849. ápr. 3. 
[Bécs. Egy háromnapos hadjárat. Olasz fegyverszünet.] 
A cs. kir. Sürgöny-hivatal déli ügyeletétől. Trieszt kormányzója a hadügyminisztériumnak 

Bécsbe. Éppen most kaptam gróf Radetzky tábornagytól az alábbi közleményt: A vespoletói 
főhadiszállástól e hó 24-én reggel 8 órakor. Tegnap Novaránál véres csatára került sor a cs. 
kir. és a királyi szárd sereg között. A szárd sereg minden ponton legyőzetett és visszaszorult 
Novara városába. Károly Albert király lemondott fia, a savoyai herceg javára. E pillanatban itt 
vannak a szárd miniszter, Cadorno és a tábornok Casatto, hogy fegyverszünetet kérjenek. Ha a 
tárgyalások nem hoznak eredményt, akkor még ma felújítjuk a támadást. A közelebbi részletek 
majd jönnek. 
 

135. Kiváncsiak 
WZtg., 1849. ápr. 16.  
Hirdetmény. Mivel a kíváncsiak közül sokan a sereg állásaihoz olyan közel merészkednek, 

hogy magukat veszélynek teszik ki, ezért innen mindenkit komolyan óvnak és ismételten 
elrendelik, hogy maradjanak nyugodtan otthon, mivel az olyan meggondolatlanokra a 
hadmozdulatoknál nemcsak nem lesznek tekintettel, de mint a jelen intézkedés szándékos 
szabálysértőjét letartóztatják és szigorú büntetés alá vonják. 

Pest, 1849. április 12. 
Magasabb utasításra: 

Havas József kir. biztos. 
 

136. Kishír 
WZtg., 1849. ápr. 16.  
– A Vácban fekvő Katonai kórházat Pestre, az Üllői kaszárnyába helyezték. 

 
137. Zavaros hírek Erdélyből 
A.-B. z. WZtg., 1849. ápr. 4. 
[Erdély. Bukarest. A Bukarester Zeitung március 19- és 22-ről jelenti „Legújabb” 

címmel a következőket Erdélyből március 19-én:] 
Az események az utóbbi hetekben a mi szomszédunkban, Erdélyben, oly gyorsan követik 

egymást, amiből természetesen következik, hogy sok és egymásnak gyakran ellentmondó 
híresztelés bukkan fel. Még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az igazságot a hamistól 
egyenként kiszemeljük. Ez annál is nehezebb, mert a postai összeköttetés Bukarest és 
Nagyszeben között megszakadt és az innen feladott leveleket a határtól visszaküldik. A brassói 

                                                
98 Lásd a Kislexikont: Távíró... 
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posta éppoly kevéssé küldött nekünk bécsi csomagot, úgy hogy egy hete nélkülözünk minden 
levelet és újságot Németországból, Franciaországból stb. A „Sieb. Wochbl.” március 15-től 
éppúgy nem jelent semmit, csak amit már tudunk, – hogy Bem csapatai elfoglalták 
Nagyszebent. És megígéri, hogy részleteket később majd közöl.  

Benigni von Mildenberget, a „Siebenbürger Bote” sok éven át volt szerkesztőjét, egy 
élemedett korú férfiút, Nagyszeben bevételekor állítólag agyonlőtték. És így jut el hozzánk az 
értesítés némely áldozatról, ami azokban a szerencsétlen napokban esett. De egészben véve 
túlzottnak látszanak a hírek, amelyeket mi a legutóbbi számunkban az ellenséges csapatok 
kegyetlenkedéseiről és rombolásairól adtunk. [Lőszerhiány az osztrákoknál. Menekültek 
elhelyezése.] Brassóba megérkezett az osztrák csapattest Nagyszebenből és az orosz csapattest 
Engelhard tábornok alatt visszahivatott. [...] 

 
138. Bem majdnem egész Erdély ura. 
Die Presse, 1849. ápr. 3. 
Bem tehát már majdnem az egész országot hatalmában tartja és éppen hozzáfogott, hogy 

elfoglalja Brassót, az utolsó helységet, ahol császári lobogó leng! Biztosak lehetünk benne, 
hogy ezeknek a vandál szomszédoknak az iszonyú dolgait ismételten látni fogjuk ebben a 
gazdag és virágzó városban, közel 30000 lakossal, mint amit mi Nagyszebennél megsirattunk! 
És ezt már négy hónappal ezelőtt előre lehetett látni! 
 

139. Vezérváltás 
WZtg., 1849. ápr. 17. 
Hivatalos rész. Első közlemény. 
Ő császári Felsége e hó 12-i legfelsőbb elhatározással úgy találta, hogy Windisch-Grätz 

Alfréd herceg tábornagyot berendeli az udvar tartózkodási helyére, Olmützbe, hogy ott legyen 
hasznára Őfelségének belátásával és sokoldalú tapasztalataival, igen fontos ügyek 
megtanácskozásakor. 

Egyúttal Őfelsége Welden báró táborszernagyot kegyeskedik a Magyarországon és 
Erdélyben található valamennyi cs. kir. csapat feletti parancsnoksággal megbízni és báró 
Böhm altábornagyot kinevezni parancsnokló tábornoknak Ausztriában a Felső- és Alsó-Enns 
területén és a Fő- és Székvárosban a katonai és Civil-kormányzó helyettesévé. 

– A.-B. z. WZtg., 1849. ápr. 17. [Nugent leváltásának híre végén:] báró Welden 
táborszernagy ma este utazik el Bécsből. [Nugentet Castiglioni gróf, a krakkói lázadás gyors 
leverője váltotta föl.] 
 
 

BUDA ÉS KOSSUTH 
a. Szemtanúk 
140. Szemtanúk I. 
Die Presse, 1849. márc. 30. 
Helyzetünk valóban borzasztó; rémhírek torlódnak rémhírekre és az egyik komiszabb, 

mint a másik. Kishitű lelkek szétszórt cédulákkal azt a félelmet gerjesztik, hogy aki az osztrák 
kormánnyal rokonszenvezik, Pest visszafoglalásakor – és ezt a Kossuth-hívők a legközelebbi 
jövőre jósolják – senki sem fogja megúszni a megérdemelt akasztást. Nem csoda, ha maga a 
lázadókkal egyet nem értő, lojális lakosság személyileg félelem és remény között vergődik ide-
oda, mint hajladozó nádszál a forgószélben, aszerint, hogy a harcterekről a hírek örvendetesek 
vagy komoran hangzanak. – Ehhez jön még az a bizonyosság, hogy a lázadók seregének egy 
különítménye meglehetősen közel van a fővároshoz, egyáltalán hosszabb idő óta semmilyen 
döntő, tartós vereség sem érte a felkelőket. Meg lehet-e gátolni a borzasztót, ha az embernek 
éppenséggel csak annyi a lehetősége, mint annak, aki nem tudja, hogy a közeljövőben megfőzik-
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e vagy megsütik? Kereskedelem és ipar pang, az új városi adó pótdíja a vagyontalanoknak 
nyomasztó teher, mert a korábbi összeget felével felemelték. Az egyetlen jótétemény, amiben a 
szegényebb osztályok egy kis idő óta örömüket lelik, a húsárak csökkentése 12 krajcárról 10-re. 
Több megye hódoló felirata a tömegben nem talál hitelre, mert azok nagyrészt olyan 
országrészekből érkeznek, amelyek közismertek és hirhedtek Kossuth iránti rokonszenvükről. – 
Adná az Ég, hogy a legközelebbi levelem örvendetesebb dolgokról tud majd beszámolni. A 
főváros hangulatáról éppúgy, mint az osztrák fegyverek sikereiről ezen a szerencsétlen magyar 
földön.  

 
141. Szemtanúk II. 
Die Presse, 1849. márc. 31.   
Pest, március 26. Elrendelték, hogy az ezen a környéken operáló cs. kir hadsereg 

tartaléka, amely nem messze Gödöllőtől táborozott le, a rossz időjárás és a katonák egészségét 
ebből fakadóan károsító hatások következtében vonuljon Pestre és ott szállásolják el. Egy része 
már ma megérkezett, a másik közeledik. (P. C.) 

 
142. Szemtanúk III. 
Die Presse, 1849. ápr. 7.  
**Pest, április 4. Tegnap dél óta sok minden másként alakult. Mialatt még 

íróasztalomnál ültem, kiemelkedően szép lovak kis csoportja mozgott az úton Gödöllő felé. Ezek 
a herceg hátaslovai voltak.99 Azon a délutánon, 2 óra felé követte őket maga a herceg kocsiban, 
magas rangú tisztek koszorújában. Most legalábbis egy csatára számíthattunk, sőt több csatára 
is, mert az egész vonalat Balassagyarmattól a Tiszánál, Szolnok alatt 3 mérföldre lévő 
Cibakházáig állítólag meg fogják támadni. De erre a döntő elhatározásra a főhadiszálláson 
csak a felkelők fenyegető és provokáló mozdulatai következtében jutottak. Ezek Húsvétjukat a 
nagyvárosban szerették volna ünnepelni. A herceg még azt akarta, hogy a Nap hatása néhány 
napig érvényesüljön a Tisza lapályain és csak akkor vezetné győzelemre harcolni vágyó 
seregeit. De mivel a Görgey-féle harcoló tömeget Klapka tábornoké követte és Hatvannál állást 
foglalt, ezen felül Dembinsky is Cibakházánál állítólag átkelt a Tiszán, hogy a körülmények 
szerint vagy Kecskemétre, vagy Ceglédre vesse magát, így még a Nagyhéten fel kellett venni a 
vívókesztyűt. És a csendes Nagyhéten, amikor a harangok hallgatnak, fülünk számára annál is 
inkább kivehetően fogjuk hallani az ágyúdörgést a közeli pusztáról. És ezzel az ágyúdörgéssel 
el kell, hogy temessék a magyar hegemóniának rövid fantasztikus álmát. Bár csak kevés 
templomunkban száll majd az ég felé a Keresztre feszített sírjánál az ima a felkelőkért a 
magyar hadak istenéhez – ahogy Magyarország legújabb történetében oly gyakran hallottuk –, 
de ott fent a fényes termekben az imák csak egy Istent találnak és ez a Béke Istene. [...] 
 

143. Szemtanúk IV. 
Die Presse, 1849. ápr. 7.  
** Egy második levelezőtől Pestről kaptuk az alábbi adatokat, melyeket olvasóinktól 

annál kevésbé szabad visszatartanunk, mert azok a fentiek kiegészítéséül szolgálnak. 
Csorich altábornagy Vácnál összpontosított egész hadosztálya felkerekedett Hatvan felé, 

ezzel szemben az Őexcellenciája a Bán Ceglédnél állomásozó hadteste Alberti felé húzódott 
vissza és innen kiindulva jelentős csapatmennyiség menetelt az utóbbi két nap folyamán 
Gyöngyös felé. Őfőméltósága a tábornagy is tegnap délután az egész vezérkarral és nagyszámú 
kísérettel Gödöllőre, Grassalkovits hercegnő özvegyi székhelyére ment. Általában 
megállapítják, hogy csekély megszakításokkal a Hatvan és Gyöngyös közötti irányban már két 
nap óta rendkívül heves ágyúdörgés hallható. Ez a mindenkit szorongó feszültségben tartó 

                                                
99 Lásd a Kislexikont: Bábolna. 
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híresztelés teljes megerősítést nyert, amikor tegnap este sebesülteket hoztak ide, akiknek a 
közlései úgy hangzottak, hogy a Görgey vezényelte lázadókat szemben és a jobb szárnyon gróf 
Schlick altábornagy minden erővel megtámadta és jelentős veszteséget okozva visszaverte. 
Ennek az ütközetnek a hivatalos megerősítése még nem történt meg. – Hogy a magyarok 
hadvezetésükkel mit szándékoznak tenni és milyen fennkölt célt tűztek ki maguk elé, kiviláglik 
abból az elfogulatlan tényből, hogy a cs. kir. csapatoktól most egyáltalán meg nem szállott 
Szolnokot rendszeresen, minden éjjel körbekószáló csoportok támadják és az ott található 
királyi sóhivatali pénztárból a nap folyamán eladott sómennyiségért járó bevételt rablással 
elveszik. Ha a hivatalnokok el találnák dugni a bevett pénzt, veréssel és az azonnali felakasztás 
fenyegetésével kényszerítik annak kiszolgáltatására. Ezek a tisztviselők legutóbb írásos 
parancsot kaptak Kossuthtól, hogy semmilyen körülmények között sem, még készpénzzel fizetés 
ellenében sem szolgáltathatnak ki sót a cs. kir. csapatoknak. Ezzel szembeni minden 
cselekményt statáriális eljárással fenyegetnek. Hogy azonban ettől a parancstól mit sem 
tartanak és a fenyegetésektől nem félnek, magától értetődik, és a Cegléden és Abonyban 
állomásozó cs. kir. csapatoknak minden nehézség nélkül az igényelt szükségletet mindig a 
legkészségesebben leszállítják. 

 
144. Szemtanúk V. 
Die Presse, 1849. ápr. 8. 
** Pest, április 5. Kísérteties éjszakánk volt, amelyet komor reggel követett. Még tegnap 

este vonult be a Kerepesi úton a testvérvárosunk helyőrségének szánt tartalékhadtest – az első 
hadtest része. Ezt követték hosszú menetekben üres lőszeres targoncák és más fölösleges hadi 
eszközök. amelyek csak akadályoznák a csapatok mozgását esetleges csata esetén. A lakosság, 
amely sűrű tömegekben gyűlt össze, különösen a nagy Híd utcában, mindezt a császáriak 
visszavonulásának látta és a magyar bankjegyek árfolyama az egekig emelkedett. – A kocsik 
csörömpölése azonban csekély mértékű megszakításokkal, egész éjszaka hallható volt és éjfél 
után nem csörömpöltek tovább a felesleges hadi eszközök a mi utcáink kövezetén a budai várig, 
hanem parasztszekerek beteg és sebesült harcosokkal.  

Más katonák következtek gyalog. Mégis valószínűleg az óriási kimerültség következtében, 
a császári csapatokra annyira jellemző rend nélkül, amelyet az ember csak a legritkább esetben 
tapasztal. Horvátok voltak, akik meglehetősen zavarodottan tudtak csak beszámolni egy Cegléd 
melletti csatáról, ahol igen forró lehetett a helyzet; különösen Szirmay gróf szabadcsapatát 
viselte meg nagyon. Az ütközet eredménye szempontjából ezzel a feltűnő hátralékkal szemben, 
amely a reménykedők kis csapatának a bizakodását a győzelemben nem növeli, még semmi 
biztosat sem jelent. Mert még győzedelmes csaták után is hátra szokták küldeni a kórházakba a 
sebesülteket és betegeket. De még ha az első hadtestet Ceglédtől visszanyomták is, úgy ezt a 
hátrányt ellensúlyozhatja Gödöllő és Hatvan között a főerő imponáló magatartása és ott kell a 
kockát elvetni.  

Budán egyébként mindenütt jó a hangulat; a központi nyomozó bizottmány zavartalanul 
folytatja kihallgatásait; a tüzérek gyakorolják a mozsarak töltésének, irányításának és 
elsütésének fogásait, és gyalogosok a nehéz puskák felállításával gyakorlatoznak a lejtőn, 
amely a várfalaktól a Lánchídig húzódik le. A katonai óvó rendszabályokkal egyre tovább 
jutnak. Személyzet áll készen a hajóhíd körül arra az esetre, ha szükséges lenne pillanatok alatt 
kiemelni; a csapatokat örökösen készenlétben tartják, és már nem szállásolják el 
magánházakban; azoknak a lakásoknak az ablakait homokzsákokkal álcázzák, amelyek a tömör 
Újépületet a Lánchíddal összekötő áttört folyosóra néznek. 

Mindezek az intézkedések ugyan kissé nyomasztók, ám elővigyázatosság a Bölcsesség 
anyja! És bölcsesség világosítsa meg most a mi hadvezéreinket, amellyel ha az esőfelhők, 
amelyek ma eltakarják előlünk a napot ismét elvonulnak, mi még más, szebb értelemben 
örvendve kiálthatjuk: „post nubila phoebus!” 
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145. Szemtanúk VI. 
Die Presse, 1849. ápr. 8. 
** Másik levelezőnk írja nekünk: „Nehezen tudunk fogalmat alkotni magunknak a most 

itt uralkodó nyugtalanságról. Valamennyi gőzhajót parancsra felfűtötték, a Duna felől minden 
első emeletet ki kell üríteni, hogy a katonaság szükség esetén a lakásokban helyezkedhessen el. 
Három napja egyetlenegy útlevelet sem adnak ki a Délvidékre.” 

 
146. Szemtanúk VII. 
A.-B. z. WZtg., 1849. ápr. 17.  
Pest, április 15. A „Spiegel”-től az alábbi hírt vettük át, anélkül, hogy helyességét 

szavatolnánk: 
Az elmúlt kedden a Ramberg-féle hadtest egy részlege a Vácról előretörő felkelők elől 

Esztergomba húzódott vissza. Ebből az alkalomból sajnálatos szerencsétlenség történt. Az agg 
Götz tábornokot, aki egy dragonyos kíséretében felderítésre ment, hirtelen egy felfegyverzett 
lengyel csoport vette körül, akiket az eső miatt nem lehetett előbb észrevenni. Ezek az elkésett 
áldozatot könyörtelenül agyonlőtték. 
 

147. Szemtanúk VIII. 
A.-B. z. WZtg., 1849. ápr. 30. első oldal. 

Dátum nélkül: Menekültek Pestről, kik ezt a várost az elmúlt csütörtökön hagyták el, 
kijelentették, hogy magyar népfölkelők már helyenként fosztogatni kezdtek. A legborzasztóbb 
anarchia uralkodik. Pontosabb híradásaink nincsenek. 
 

b. Hírek a trónfosztásról 
148. A trónfosztás 
WZtg., 1849. máj. 3.   
Bécs. A fátyol szétszakadt, amivel a Nagyravágyás és Árulás, a valóságos irányzatot és a 

magyar pártütés utolsó terveit takargatni próbálta. A forradalom vezetői erőseknek érezték 
magukat a rémület és erőszak révén, mámorosan az eredményektől és hadiszerencsétől, levetik 
most a lojalitás és hűség álarcát, melyeket a fogalmak összekeverésére, a legnemesebb 
érzelmekkel való visszaélésre használtak.  

A magyar hatalmon lévők végre szakítottak az alakoskodással a Koronával szemben, 
amelynek védelmében véltek meghalni a rászedett követőik. Annak a törvénytelen gyűlésnek a 
múlt hó 14-i ülésén, mely magát Képviselőháznak nevezi, megtörtént az utolsó lépés, és a férfi, 
akinek mérhetetlen becsvágya oly kimondhatatlan nyomorúságot hozott Magyarországra, 
kinyújtja kezét a legfőbb hatalomért. 

Következzék az ülésről szóló híradás. A határozat egyhangú volta nem lepett meg 
bennünket, erről meg voltunk győződve. Az ijedelem képe, amely bénítólag hat a lélekre, nem 
lett volna teljes, ha csak egy embernek is lett volna bátorsága ünnepélyes tiltakozás 
bejelentésére az iszonyatos bűntett ellen, amely a Trónnal és a Néppel szemben zajlott. 

Egy szavazat nem változtat a helyzeten, a kard határoz. De megmagyarázza és 
megvilágítja azt, hogy ezen túl már nem lehetséges illúzió, sem kibúvó. 
 

149. Óvatos híradások 
WZtg., 1849. máj. 12. Bécs.  
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Nyilvános lapokban tettek nekünk és a kormánynak szemrehányást, hogy úgy teszünk, 
mintha visszatartanánk a tényekről szóló híreket és az intézkedések indítékainak kidolgozását. 

Ez a szemrehányás számunkra annál érzékelhetőbb, minthogy a népet példás 
magatartása által, hűsége és rendszeretete révén ebben a komoly helyzetben megilleti a 
kormány részéről a teljes bizalom, és mi nem akarjuk azt a nézetet terjeszteni, mintha a 
kormány ezt a bizalmat nem érezné a legteljesebb mértékben, és nem ismerné fel ennek az 
értékét és szükségességét. 

A hadieseményekről már nyilatkoztunk és kötelességszerűen elszántuk magunkat arra, 
hogy minden hozzánk érkező hírt a felkelőkkel történt összecsapásról rögtön nyilvánosságra 
hozunk, tekintet nélkül a kedvező vagy kedvezőtlen eredményre. A hadsereg ritka odaadással 
teszi a dolgát és megilleti jóban és rosszban egyformán az ország együttérzése és köszönete. 
Nincs okunk tényeket elrejteni vagy meghamisítani. Mégis már felhívtuk a közönség figyelmét 
arra, hogy híreket a mozgásokról, seregünk felállásáról és erősségéről a köz szolgálatának 
hátrányára és a hadmozdulatok eredményességének veszélyeztetése nélkül nem hozhatunk 
nyilvánosságra. Minden jó polgár velünk együtt érezte, hogy szükséges a haditervek titokban 
tartása és bátor hadseregünk sorsában való élénk részvétele és kielégítetlen kíváncsisága még 
nem fajult panaszkodássá. Ezek a panaszok legtöbbször arról az oldalról hangzottak el, 
ahonnan az indítékok és jókívánságok fegyvereink eredményessége tekintetében kissé kétesek. 
Ez az a párt, amely előszeretettel elégedetlenkedik a lapunk hivatalos részében közölt 
tájékoztatás miatt, hogy egy orosz segélyhadtest vonult be. És amely azt a félelmet terjeszti, 
hogy ez az esemény hátrányára van függetlenségünknek és alkotmányos körülményeink 
alakulásával függ össze. 

Azoknak, akiknek valóban szívén fekszik Ausztria megmaradása, nincs szükségük a 
mostani rendelkezések indokolásához részletes alkotmányra. Ők felfogják, most inkább, mint 
valaha, egységre van szükség. Ők az ország szerencsétlenségében mást látnak, mint a kormány 
zavarodottságának forrását, mint alkalmat a vádaskodásra és a nagy szavakra. Ők érzik, hogy 
mindenek előtt szükséges a polgárháború befejezése, ők érzik, hogy a szociális forradalommal 
szemben, amely egész Európán keresztül, minden ország határain át nyújtja a kezét, minden 
szabályos, törvényes erővel és minden esküjéhez hű hadsereggel össze kell fogni ennek a 
társadalommal szembeni legnagyobb veszélynek a közös legyőzésére. A magyar mozgalom 
gyökeresen megváltoztatta eredeti természetét. Már nem a különállás igényének 
érvényesítéséről van szó, mely összeférhetetlen az összállamiság fennmaradásával, vagy a 
Magyarország számára annyira végzetes márciusi engedmények kiterjesztése a világos szó 
szerinti szövegen és lehetséges értelmén túl. Mindezek a vitapontok most már a történelemhez 
tartoznak. Az ellenséges álláspont óta, melyet az újjáalkotott magyar kormány működésének 
első napjától fogva felvett, az uralkodóval és az egész állammal szemben, a szakítást 
elkerülhetetlenné tette, az általános szociális forradalom, amely minden emberi intézmény 
erkölcsi és törvényes alapjait megrendíti, ezt a mozgalmat is hatalmába kerítette. A lengyel 
emigráció100 átvette a vezetést és a felforgató párt minden lerakata Németországból, 
Franciaországból, Lengyelországból és Itáliából felállította kontingensét. A legbensőbb 
összefüggés ezeknek az országoknak a mozgalmaival világosan és kendőzetlenül jött elő. Így 
vált Magyarország a szociális forradalom101 harci terepévé és ennek a végén lakosait a 
legdurvább hazugságokkal rászedve, a legnemesebb érzelmeikkel visszaélve, az ország gazdag 
erőforrásait megfélemlítéssel és erőszakkal kíméletlenül kizsákmányolta. 

Ez a harc nem csak Ausztria fennmaradása ellen, hanem az egész európai államszerkezet 
és alapjai ellen irányul. Ezért nem látható be, miért éppen Ausztria hű népeinek kell minden 
áldozatot meghoznia, minden terhet viselnie, nemes vérét ontania, mialatt minden ország a 
saját forradalmi szemetét a mi határainkon üríti ki, a mi győzelmeink révén marad fenn és a mi 

                                                
100 Lásd a Kislexikont: Lengyel emigráció. 
101 Lásd a Kislexikont: Szociális forradalom. 
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fegyvereink balsikere fogja fenyegetni. Végül ami a függetlenségünket illeti, egy bizonyos párt 
állítja, hogy félti azt, de a valóságban éppen a sikereinktől fél. A történelem tanítja, hogy 
sikereink az erőnk. 

Ha mi kimerülünk a tarka mintalap [bunte Musterkarte] elleni küzdelemben, amelyet a 
magyar–lengyel felkelősereg képez, úgy alárendeltségbe süllyedünk, akkor is ha senki sem 
segített a harcban. Ha ellenben erőnket megkíméljük azáltal, hogy gyorsan elfojtjuk a pártütést, 
ezzel megőrizzük a függetlenségünket. Oroszországnak102 ebben a háborúban velünk azonos az 
érdeke. Azonos érdekek mindig is szövetséget, nem alárendeltséget okoznak. Olyan politikára 
egyik fél sem törekszik. Van még a földön becsület és hűség, ha a forradalom férfiai ezeket a 
fogalmakat el is bizonytalanították. Az uralkodó és tanácsosai megoldják a problémát a népek 
számára, és a birodalmi alkotmányt szilárdan megtartva, a nemzetiségek szabadságát és 
egyenjogúságát mint alapjogokat megvalósítják. Nemcsak területi sérthetetlensége, hanem az 
ország szabadsága és becsülete is biztosítva lesz. Ám az alkotmányos intézmények fejlődésének 
mindenekelőtt a Birodalom biztosított fennmaradása az alapvető feltétele. 
 

150. Elkésett híradások 
WZtg., 1849. ápr. 10.  
34. hadijelentés. Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg tábornagy úr Pestről, 7-én esti 

közleményében szolgáltatja a már említett nagy felderítés eredményeit, amelyet személyesen e 
hó 4-én és 5-én hajtott végre az ellenséges csapatok ellen. Ezek ugyanis állítólag 50000 főt 
tesznek ki, a lövegek jelentős számával és különösen erős lovassággal. Miskolctól 
Mezőkövesdig, Görgey és Klapka parancsnokságával, Gyöngyös felé vonultak, mialatt előőrsük 
Dembinsky alatt egészen Hatvanig nyomult előre. – Ez volt az, amelyet e hó 2-án gróf Schlick 
altábornagy megtámadott és tetemes veszteségükkel lövegben és hadifoglyokban egészen 
Hortig nyomott vissza. – Egy másik felkelőcsoport a Tisza jobbpartján, Szolnok és Jászaapáti 
között helyezkedett el és mozgásban volt báró Jellačić táborszernagy ellen. 

Gróf Schlick altábornagy 3. számú hadteste állásba vonult a Zagyva mögé, mialatt az 
első Tápióbicskénél helyezkedett el. Ilyen tényállás mellett a tábornagy maga akart 
meggyőződni az ellenség felállásáról és erejéről és ezért 4-én Gödöllőre érkezett, ahova a 2. 
hadtest szintén oda jött, mialatt ennek balszárnya Balassagyarmaton és Vadkertben maradt 
elhelyezve. A foganatosított felderítés megmutatta az ellenség egész erejét, amely most 
támadást feltételezve előbb a főerejével a 3., végül az 1. hadtest ellen fejlődött fel. – 
Valószínűleg körülbelül négy hadtest lehetett, amelyek most Gyöngyös és Szolnok előtt 
egyesültek, és megkísérelték megtámadni a centrumunkat Tótalmás irányában. – Egy 
hadmozdulat a 3. hadtesttel az ellenség jobb oldalába egy elismerésre méltó ütközet, amelyet 
Jellačić báró táborszernagy hajtott végre Tápióbicskénél, amint már közöltük. A tábornagy 
számára megmutatkozott az ellenség fölénye, különösen a könnyű lovasságban, egy teljesen 
nyílt terepen. Következésképpen kiadta a parancsot, hogy a minden irányból felzárkózó 
tartalékokhoz közelítsen az első és harmadik hadtest és ahogy a második, amelyik eddig Vác és 
Pest között tartalékban volt, amíg úgy nem egyesülnek összpontosított állásban Pest előtt, hogy 
ez a város, egy nagy ívben, amelyik Palotán, Keresztúron át Soroksárig terjed, körbezárva 
marad. 

Ennél a hadmozdulatnál, amelyet az ellenség nagy gyorsasággal követett, és főképpen az 
Isaszegnél felállított első hadtestre vetette magát, mialatt azt hitte, hogy a Gödöllő előtt 
felállított harmadik hadtesttel foglalkozik, sor került 6-án dél felé egy ütközetre, amelynél a 
Fiedler-brigád, megerősítve a Lobkowitz divízió egy részlegével, az ellenséget visszavonulásra 
kényszerítette. Ezt később megpróbálta fedezni 12 századnyi nagy lovasrohammal. Ezt azonban 
egy oldaltámadással éppúgy megakadályozta két század Kreß könnyűlovasság és egy század 

                                                
102 Lásd a Kislexikont: Oroszország. 
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Max Auersperg vértes. Ennél az alkalomnál az ellenségtől további hat ágyút vettek el és az sok 
halottat hagyott a csatatéren, mivel a mi lövegeink jól alkalmazott össztüze rettenetes pusztítást 
vitt végbe soraiban. Báró Jellačić táborszernagy is élénken támadta az ellenséget és elfoglalta 
aztán a számára kijelölt helyet.  

Őfőméltósága tábornagy úr eltökélte, hogy ott bevárja az összes erősítést, amelyek ebben 
a pillanatban minden oldalról nyomulnak előre Magyarország ellen, és mivel a serege teljesen 
összpontosított, azt a lehetőséget nyújtja számára, hogy bármely irányban olyan erővel 
operálhat, amilyet az események megkívánnak. 

Bécs, 1849. április 9. Welden táborszernagy [...] 
 
151. Hadijelentések helyett – magyarázatok 
A.-B. z. WZtg., 1849. ápr. 30., első oldal. 
Azok között a hírek között, amelyek az utóbbi időben a magyar harcterekről befutottak, 

voltak olyanok is, amelyek a császári hadsereg különböző csapatrészeinek visszavonuló 
hadmozdulatait mutatták. Azokban, akik híjával vannak a stratégiai ismereteknek, ezek a hírek 
könnyen gondot okozhatnak. Megnyugtatásukra legyen szabad itt néhány magyarázatot 
hozzáfűzni. Ha az ilyen visszavonulás hadmozdulatai nem vesztett csatából következnek és jól 
rendezett csapatokkal történnek, akkor az ilyen hadmozdulatokban csupán stratégiai cél 
ismerhető fel. 

A bölcsesség megköveteli, hogy egy erős ellenféllel szemben hasonlóan teljes értékű 
erőket állítsunk. Ezeket összegyűjteni és egy katonai felállásba egyesíteni, ez volt a feladat, 
amit a császári hadvezérnek az adott körülmények közepette meg kellett oldania. Hogy mindezt 
végrehajthassa, a jelentős távolságokra széthúzódott kisebb osztagokat szükségképpen össze 
kellett vonnia, miáltal azok, amelyek, tekintettel erre a hadműveleti tervre, túlságosan 
előretoltnak találtattak, vissza kellett, hogy vonuljanak. 

Ezek a hadmozdulatok nagyrészt már befejeződtek, és a jól kimért állásokat elfoglalták, 
ahonnan kiindulva a tulajdonképpeni operációkat megint el lehet kezdeni. 

Hogy ezeket jól találták-e ki, és eredményesen valósítják-e meg, azért kezeskedik 
hadvezérünk rátermettsége, azt szavatolják számunkra csapataink kiválósága és hősies 
kitartása! Ezen felül olyan jelentős erősítések vannak felvonulóban, hogy az operációk sikerére 
megvan minden lehető biztosíték! Ennélfogva teljes bizodalommal várhatjuk azok eredményét! 
 

152. Éljen Kossuth! 
A.-B. z. WZtg., 1849. ápr. 30. 
Killian György, alias Stöger, Született Bécsben, 61 éves, katolikus, özvegyember, 

valamikori színész, a jelenben mint Rögtönző a Sperl József-féle hárfás együttessel kóborol, 
törvényesen megállapított tényállás szerint, részben saját vallomásával, részben tanúk által 
bizonyított, hogy e hó 15-én „vor der Linie” [a vonal előtt, bécsi helyrajzi meghatározás] egy 
kocsmában megengedett magának a rögtönzés során Őfőméltósága Windisch-Grätz herceg 
tábornagyról méltánytalan kifejezéseket és a jelenlévő vendégek felizgatására egy kifakadást: a 
lázadó Kossuthnak szóló „Éljent”. 

Ezért őt a megtartott hadbírósági tárgyaláson nyolcheti, vasra verve töltendő fogházra103 
ítélték. Ezt a végzést azonban, tekintettel a vádlott előrehaladott korára, mérsékelték hatheti 
fogházra, vas nélkül, és ennek megfelelően ma kihirdették. 

Bécs, 1849. április 29. 
A cs. k. Központi Katonai Nyomozó Bizottmánytól. 

 
c. Buda és a „köztársaság” 

                                                
103 in den stoc=in gefängnis setzen. [Lexer.] – Stockhaus-Arreste = fogház. [Máttyus.] 
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153. Buda ostroma  
A.-B. z. WZtg., 1849. máj. 15. első oldal. 
Magyarország. Buda. Hentzi104 vezérezredes, a budai vár parancsnoka, május 5-én az 

alábbi proklamációt intézte Pest lakosaihoz: 
„A vár elleni tegnapi támadás során ágyúlövések estek a roham támogatására a 

Vizivárosban Pest felől a Lánchíd105 irányába, amelyek közül mindjárt az első golyók a parti 
pillérbe csapódtak. Ha csak 20 lépéssel rövidebbek, ezek a lövések a négy akna-tüzelőteret 
felgyújtják és a világ nyolcadik csodája, a Lánchíd nincs többé! Én mostanáig csak 
kénytelenségből és kíméletesen válaszoltam ágyúval, ám ha a céltalan támadással a budai 
polgárházak szétrombolásával nem hagynak föl, úgy megszűnik minden kímélet és a 
vandalizmusért az vállalhatja a felelősséget, aki egy idegen párt ördögi dühével dúl a 
sajátjában. Az utókor átka nem fogja kímélni.” 
 

154. Budát elfoglalják a magyarok. 
WZtg., 1849. május 31. 
[...] Azon körülmény ellenére, hogy néhány itteni újság a Wiener Zeitung106 kiadóinak e 

hó 27-én Buda eleste alkalmával kiadott különszámát mint az Önkény és a Spekuláció művét 
próbálta magyarázni, a nemes Gheleni örökösök önzetlenségük és lojális érzületük 
bizonyságaként a 10371 példány eladásából – a nyomdai költségek, 44 fl 31 kr. levonása után – 
maradt tiszta bevételt, százhuszonhat forint 21 krajcárt konv. értékben átadta a 
hadügyminisztériumnak a bátor cs. kir hadsereg magyarországi sebesültjei közötti szétosztásra. 
A hadügyminisztérium az adományt azonnal továbbította a humánus rendeltetés szerint és 
kötelességének érzi, hogy a legnemesebb gondolkodásmódnak és legtisztább hazaszeretetnek 
ezt a tettét a legmelegebb köszönetével hozza nyilvánosságra és ezáltal minden 
félremagyarázást megelőz. 
 

155. Osztrák hivatalos jelentés Buda elestéről 
WZtg., 1849. június 2.  
Hivatalos rész. Bécs. Hogy Buda vára erre a névre, erődítéseinek állapota miatt, már 

régen nem tarthatott igényt, az mindenki számára ismert, aki az utóbbi időkben Magyarország 
fővárosát meglátogatta. Falát évtizedek óta csak mint nyilvános sétateret tartották számon; a 
várhegy lábánál kiépült elővárosok szőlőhegyei és parkjai egészen a fallal nagyon gyengén 
felöltöztetett meredélyig nyúlnak és elfoglalják a hajdani külső várfal helyét. 

Miután Buda és Pest ennek az évnek első napjaiban ismét a császári csapatok birtokába 
került, természetesen csak az történt meg, ami az akkori viszonyok között kivitelezhető volt, 
hogy rajtaütés ellen cölöpsorokkal, ágyúállásokkal és hasonlókkal a hatalmas kiterjedésű 
korábbi erődöt biztosítsák. 

Egy négyezer fős erősségű védőőrség, amely gazdagon volt ellátva tüzérséggel és hatheti 
élelemmel, a mérnökként éppúgy kiváló mint amilyen eltökélt Hentzi tábornok parancsnoksága 
alatt úgy látszott, megnyugtatóan biztosítja azt, hogy az elsáncolt hely egy ideig ellent tud állni 
a magyarok támadásának. – Különösen annak alapján, mert kinyilvánították, hogy Buda 
lövetése akkor következik be, ha a magyarok megszállta Pestet lövik. Mégis az uralkodójukkal 
szemben fellázadt magyarok fanatikus elvakultságukban, amellett, hogy becsületüket és 
országuk jólétét megsemmisítették, ezért nem fognak visszariadni a fővárosnak, királyaik ősi 
székhelyének elpusztításától. 

A hősi védősereg négy hétig minden ellenséges erőfeszítéssel dacolt; tüzérsége a fölöttébb 
bátor és eszes Scherpon ő rnaggyal az élén leküzdötte a közelben magasodó hegyekről lövő 

                                                
104 Lásd a Kislexikont: Hentzi 
105 Lásd a Kislexikont: Lánchíd. 
106 Lásd a Kislexikont: Bécsi újságok. 
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ütegeket, amelyeknek sikerült május 16-án a rondellától balra lévő falon, a Székesfehérvári 
kapu mellett rést ütni. Azóta a nyolcszoros túlerőben lévő ellenség minden éjszaka megismételt 
rohamait visszaverték, amíg az árulás – a magyar lázadók minduntalan használt eszköze 
hazaáruló céljuk érdekében – elő nem készítette az ilyen gyalázatos fegyverek ellen fel nem 
készült hős védők pusztulását. 

Az erről már korábban terjesztett híresztelések sajnos nagyrészt beigazolódtak, több 
megbízható altiszt és közlegény közlése szerint, akiknek a védőrségből sikerült az ostrom után 
álruhában a császári előőrshöz menekülni. Május 17. óta tudták a magyarok, hogy egyetértésre 
jutottak az olasz Ceccopieri-ezred107 zászlóaljának legénységével, amely már a következő éjjel 
azzal bizonyított, hogy negyedik századuk egy részlege az erődből eltávozott. Ezeknek az 
esküszegőknek egyike az egyik horvát zászlóalj egy katonáját, aki ő t el akarta fogni, leszúrta. 
Más horvátok azonban megtámadták és a tábornok parancsára másnap statáriális eljárással 
agyonlőtték. Miután ebben az időben az ellenség a Komáromból hozott mozsarakkal is hevesen 
bombázta a harcteret, ezzel különösen az ütegek kiszolgálását akadályozta. Bár a védőrség 
helyzete nehezebbé vált, anélkül, hogy gyengítette volna a derék német, horvát, cseh és galíciai 
szívében az elhatározást a legbátrabb ellenállásra. Csak az olaszok részéről folytatódott az 
egyetértés a falon át ledobott cédula szerint. Hentzi tábornok, akit a történelem a halhatatlan 
szigetvári védő mellé fog helyezni, miután már rést törtek a falban és két rohamot visszavertek, 
összegyűjtött csapatainak lelkesítő beszédben mondotta ki azt a szilárd elhatározását, hogy a 
rábízott helyen az utolsó emberig védekezik és felszólította katonáit, akarnak-e kötelességükhöz 
híven mellette a legvégsőkig kitartani. Az általános igenlő felkiáltás megerősítésére ünnepélyes 
esküt rendelt el. – A 21. előtti egész éjszakán a magyarok szünet nélkül tüzeltek ágyúikból és 
könnyű fegyvereikből, ezt a várbelső tüzérsége erőteljesen viszonozta. Reggel négy órakor 
ismét megrohamozták a falrést a Székesfehérvári kapunál, de ezt a legeredményesebben védték 
kartácsokkal, kézigránátokkal és puskatűzzel. A támadásokat más pontokon is visszaverték – 
amikor 5 óra körül az olasz zászlóalj áruló katonái a Bécsi kapunál a falat létrák segítségével 
megmászó ellenséget nemcsak a leengedett kötelekkel segítették, hanem mialatt félrevezetésül 
egy heves, a levegőt megcélzó tüzelésbe kezdtek, nekik a szomszédos kapu akadályait 
megnyitották, amelyen át a magyarok most tömött sorokban hatoltak be a várbelsőbe, mint 
ahogy mondják, körülbelül tízezren.  
A tüzérség parancsnoka, Scherpon, miután az ellenség már szétterjedt a belső várban, a 
várkertben tartalékként várakozó csapatokat további védekezésre bátorította, felirányított egy 
24 fontos ágyút a György térre, mialatt a gyalogság feltűzött szuronnyal rohamozta meg a 
benyomulókat, akiket először visszaszorított, amíg a többszörös túlerő miatt a védekezés a 
fegyvertárra és az új istállóra nem szorítkozott. 

A védőrség azon része, amely visszahúzódott a várba, már ott találta az olasz katonákat, 
akik a magyaroknak evvivát kiáltottak és letették fegyvereiket. 

Még nem adhatók meg pontosan Hentzi tábornok és Alnoch ő rnagy halálos 
megsebesülésének közelebbi körülményei. Mindenesetre kettejüknek, ezeknek a kiváló 
vezetőknek a sorsa és mindazoké miatt, akik velük együtt véreztek el császárukért és a hazáért, 
minden hazafi szívét a legmélyebb gyász kell, hogy megtöltse; a fájdalom azonban, amit minden 
becsületesen gondolkodó érez, méreteiben gyötrőbb, mint a hűtlenség, amivel egy olasz 
csapattest, amelynek eddigi jó magaviselete a magyar háborúban, teljes bizalmat vívott ki 
magának, egy ilyen sajnálatos katasztrófát idézett elő. Amely annyira éles ellentétben áll azzal 
a becsületes odaadással és bátorsággal, amellyel oly sok derék olasz csapat 
összehasonlíthatatlanul nehezebb helyzetben saját hazájukban, de Magyarországon különösen 
a Kreß-könnyűlovasezred minden részlege oly ragyogón érdemlették meg elévülhetetlen 
hírnevüket.  

                                                
107 Lásd a Kislexikont: Ceccopieri 
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156. A „köztársaság”108 
WZtg., 1849. május 25.  
Magyarország. Kassa, május 2. Az Oesterr. Corresp. a következő magánértesülést hozza: 

Néhány napja, vagyis április 27-én nálunk kikiáltották a köztársaságot. Beniczky – a katonai 
párt szóvívője – heves szónoklatot tartott a városházán, a Habsburgok képeit eltávolították a 
tanácsteremből, a katonaság húst és kenyeret kapott. Este kivilágítás volt, a ki nem világított 
ablakokat a „jószívű” honvédek és a zsenge, viruló ifjúság bezúzta. A következő napon a Te 
Deum alatt Horvát káplán prédikációt mondott, amelynek a kinyomtatását kezdeményezték. 
Horvát egyike annak a kevésszámú kassai papnak, aki a zendüléshez csatlakozott; nálunk a 
katolikus papság többsége jó császári érzelmű. Tomka városi tanácsnok elbeszélte az ülésen, 
hogy a tanács hódoló feliratot adott át Ramberg tábornoknak, kérte, hogy mentsék föl ez alól a 
hódoló aktus alól, akkor hódolnak a köztársaságnak. A gyűlés a korábbi hódolást mint eleve 
érvénytelent jelentette ki és most a Magistrátus kifejezte hódolatát a köztársaságnak. Ez az 
undorító elvtelenség ezekben az emberekben! Ha holnap a szultán jönne, behódolnának a 
félholdnak is. – Dembinsky átutazott a városon és gyűjti seregét a Kárpátokban.    
 

157. A Bécsbe hozott sebesültek 
A.-B. z. WZtg., 1849. május 1. 
Bécs, április 30. Ma reggel hétkor hozott nekünk a „Bela” vontatóhajó két uszállyal 1100 

sebesültet és beteget a pozsonyi kórházból olyan állapotban, amely minden emberi szív 
legmélyebb részvétét kellett, hogy keltse. Megcsonkítottak, sebesültek és súlyos betegek minden 
fegyvernemből borították be a szó szoros értelmében a kikötőhelyet. Egy ilyen nagy számú 
beteg továbbszállításának előkészítéséhez szükséges idő alatt néhányan a kevésbé súlyos 
sebesültek közül megpróbáltak gyalog bejutni a városba. A szerencsétlenek egy része mégis 
túlbecsülte végső erejét és fekve maradt az úton. Ennél a szívettépő látványnál legfényesebb 
oldaláról mutatkozott meg Bécs lakosságának nemes és hazafiúi jótékonysága. Fehérnemű, 
ágynemű, élelmiszer és bor került elő minden oldalról, igyekezettel és megindultsággal és 
mindenki, elsősorban a hajóstársaság személyzete nyújtott készséges segítséget a haza 
szolgálatában szerencsétlenül járt bátor harcosok partra szállításában. A mi derék bécsi 
fiákereseink109 tiszteletreméltó érzülete eddig még mindig beigazolódott, ahogy más 
szállítóeszköz-tulajdonosok is igyekeztek nemes önzetlenséggel kocsijaikat ingyen a 
betegszállítás szolgálatába állítani. Annyi szerencsétlenség és szenvedés közepette, ami a 
háborúnak és lázadásnak a következménye, maradnak vigaszul és a jobb jövő reményeként a 
részvét és emberség ilyen felvonulásai. 
 
 

KOSSUTH-BANKÓK 
158. Rémhír a magyar pénzről 
WZtg., 1849. márc. 5., 218. o. 
Magyarország. Hirdetmény. Miután a közönség körében az a hír terjedt el, hogy a 

magyar bankjegyeket Ausztriában nem fogják jegyezni és konfiskálják, ezért megnyugtatásul 
ezennel közöljük, hogy a magyar bankjegyeknek sem árfolyam-jegyzésen kívülre helyezése, sem 
elkobzása a magyar magánforgalomban nincs tervbe véve.110 

Buda, 1849. március 2. A cs. kir. Hadsereg-főparancsnokságról. (P. Z.) 
 

159. Mit szabad elfogadni és mit nem 
                                                
108 Lásd a Kislexikont: „Köztársaság”. 
109 Lásd a Kislexikont: fiáker. 
110 Lásd a Kislexikont: Kossuth-bankók égetése. 
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WZtg., 1849. márc .12.  
Windisch-Grätz a budai főhadiszállásról rendelkezik 8-án arról, hogy a magyar 5 és 100 

forintos címleteket nem szabad elfogadni, helyettük használandók az osztrák bankjegyek és 
ezüstpénz, de a magyar 1 és 2 forintosokat beváltják majd, addig maradnak az árfolyamukon. 
 

160. Senki sem kényszeríthető arra, hogy magyar pénzt fogadjon el fizetéskor 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc. 27. 
Windisch-Grätz Budáról márc. 21-én: Senki sem kényszeríthető arra, hogy fizetéskor 

magyar papírpénzt fogadjon el. 
 
 

HAYNAU BEMUTATKOZIK: BRESCIA ÉS HAYNAU 
a. Egy város fellázad 
161. Brescia. I. 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc 30.  
Bécs. Ma magánértesüléseket kaptunk Milánóból, amelyek egészen 24-éig terjednek. Az 

összeköttetést Brescián keresztül a Brescia és környéke fanatikusai egy zárfedőlemez 
leemelésével megszakították és most Mantován keresztül megy végbe. Brescában azonban a 
nyugalmat ismét helyreállították. Éppúgy Bergamoban, ahol a katonák hatalma a népet féken 
tartotta. Magában Milánóban egy csőcselék összecsődült és az első győzelmi plakátot a 
Mortarai csatáról éppúgy, mint a császári sast leszakította. Erre a citadellából néhány század 
katonaság kivonult és az újjászervezett polgárőrséggel karöltve helyreállította a rendet. A 
hűtlen, szökevény nemesek és tanácsurak ügynökök által városi felkelést készítettek elő, 
csakhogy a bátor marsall gyors győzelmei szégyent hoztak valamennyiükre. Megjegyzésre 
érdemes, hogy a falusi népesség sehol sem vállalt részt ezekben a kísérletekben. Magentánál 6 
kocsi jött fegyverekkel megrakottan Piemontból a lombard parasztok felfegyverzésére, csakhát 
a parasztok vonakodtak fegyvert ragadni. Így zajlott mostanáig [az élet] a lombard 
királyságban. – Csak Károly Albert bukása és a küszöbön álló békekötés zúzta szét a Nobilik és 
Signorik minden reményét. [...] 

 
162. Brescia. II. 
WZtg., 1849. ápr. 6.   
A Bresciát megszálló katonaságot éppúgy, mint Lombardia többi városáét, a fősereghez 

vonták, amikor ez a legnagyszerűbb győzelme felé menetelt. Csak a lövegekkel és élelmiszerrel 
jól ellátott Kastély maradt egy csapatrészleggel megszállva. A város lakossága úgy vélte, hogy 
ezt a körülményt hűtlenségének újabb bizonyságaként használhatja föl. Egy úgynevezett 
Védelmi Bizottmány nyomtatott plakátok útján törekedett azzal a hírrel ámítani a polgárokat, 
hogy az osztrák fősereg a Sesia túlpartján elszenvedett szerencsétlenség okán, megegyezéssel 
köteles visszavonulni az Entsch mögé. Ezt az ő rült közzétételt tartalmazta egyúttal egy 
hadparancs Chrzanovsky aláírásával, amelyben megadták a biztosítékot arra, hogy Itália 
trikolorja rövidesen az Isonzo partjaira lesz kitűzve. 

A polgárok rossz bánásmódban részesítették a helyőrség kapitányát, egyes katonákat 
pedig elfogtak, sőt később a 3. hadtest szálláscsinálóját is. Ennek az lett a következménye, hogy 
gróf Nugent vezérőrnagy egy csapattesttel amely 2300 emberből, 50 lóból és 4 tábori lövegből 
állt, parancsot kapott a felkelés elfojtására és 30-án San Eufemiában termett. A fősereg 
távollétében a Lombard-Venetói Királyság főparancsnoki tisztét viselő báró Haynau 
altábornagy a Bresciában növekvő anarchia hírére maga sietett ehhez a brigádhoz, amelyből 
egy Badeni nagyherceg-zászlóaljat 31-én hajnalban a hegy lejtőjén a Kastélyba vezetett, 
mialatt a többi csapat 5 oszlopban minden bevezető országútnál egyszerre körbezárta a várost. 
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Erreföl elküldtek egy írásbeli felszólítást a feltétlen megadásról, a polgárok 11 órára a 
Kastélyba jelentkező küldöttség útján kérték a kényszerintézkedés elhalasztását 2 órára azzal a 
közléssel, ennyi idő szükségesnek látszik arra, hogy a felkelőket rábeszélhessék, tegyék le a 
fegyvert. Ezt a kérést a parancsnokló tábornok elfogadta. Ennek ellenére a nevezett órában a 
Kastéllyal szemben látható tetőkről és emeletekről szakadatlan fegyverropogás kezdődött el, az 
összes harang szavától kísérten. Ettől még nem fogyott el báró Haynau altábornagy türelme és 
délután félnégyig késleltette a már minden részletében kidolgozott támadást. Amikor azonban a 
felkelők lövöldözése egyre nagyobb méreteket öltött, elkezdődött a tüzérség össztüze a 
Kastélyból és ezzel egyidőben a roham is a Porto Lunga kapu ellen, a veronai úton. Smerczek 
hadnagy a Lajos főherceg-gyalogezredből, a neki adott utasítás szerint, alig gyógyult 
katonákból álló szakasszal kitörve a Kastélyból, a városfal hosszában, megrohamozta a kapu 
barikádjának a szárnyát, elfoglalta azt. Különösen dicsérendő bravúrjával sikerült a felkelőket 
onnan úgy elűzni, hogy a kapu felé az úton közeledő hadoszlop benyomult, anélkül, hogy akár 
csak egy lövést kellett volna leadnia. 

Ezzel egyidőben tört ki a Kastélyból a város felé a Bádeni nagyherceg-ezred első 
zászlóalja. A derék csapatok, amelyeket alig tudott támogatni a tüzérségük, a leghevesebb 
ellenállással szemben rohamozták meg az egyik házsort a másik után és tartották magukat a 
késő éjszakáig folytatódó harcok közepette, az elfoglalt városrészben. A lázadók által még 
megszállt utcákra virradatkor a Kastélyból roppant tüzérségi össztűz irányult, ezután 
folytatódott ezek megrohamozása, az egyre elkeseredettebb védelemmel szemben. Miután 
szárnytámadásokkal belülről még három másik városkaput bevettek, délután hat órára az 
ellenállást egészen elfojtották és a harcot beszüntették. [...] 

 
163. A lázadás leverése: Haynau jelentése Bresciából 
Die Presse, 1849. ápr. 7.  
Hivatalos híradások. 
32. hadijelentés. 
Báró Haynau altábornagy jelentése szerint Bresciából, április 2-án reggel 5 óráról 

kaptunk most közelebbi részleteket az eseményekről ebben a lázadástól minden részében 
érintett, szerencsétlen városban, amely csak a fegyverek erejével volt visszatéríthető az 
engedelmességre. 

A fegyverszüneti egyezmény hibás félreértelmezése miatt, amelyet Chrzanowsky, a 
piemonti hadsereg parancsnoka írt alá március 25-én, ami szerint a tábornagy111 azonnal ki 
kell, hogy ürítse Lombardiát, megalakult Bresciában az Általános Biztonság Bizottmánya és 
mindenkit fegyverbe szólított. 

A 3. hadtest egy gyenge brigádja, gróf Nugent vezérezredes parancsoksága alatt, amely 
áll az 1. román-bánáti határzászlóaljból, a Bádeni nagyherceg-ezred két zászlóaljából, egy 
divízió a Ceccopieri-gyalogosezredből, egy divízió a Liechtenstein-könnyűlovasezredből és 
négy ütegből, egészben 2400 ember, bár mindjárt megfordult és megint Brescia előtt San 
Euphemiáig visszamenetelt, március 31-ig egyedül neki sikerült Bresciát a nyugati oldalról 
körülzárni, ahol barikádokat építettek és a hegyvidék völgyeinek parasztjaitól megerősítés 
érkezett. Az erősödő lázadásról szóló első hírekre a második tartalék hadtest parancsnoka, 
báró Haynau altábornagy Páduából odasietett és elrendelte, hogy hadtestjéből néhány 
csapatot irányítsanak át. A város körülzárása, öt kapujának biztosítása, a Citadella 
megszállása egy Baden-zászlóaljjal a felkelőknek a város bástyáiról és falairól folytatott heves 
tüzelése közben március 31-ig történt meg, amely alkalommal mi egy halott és tizenkét sebesült 
elvesztését fájlaltuk. 

                                                
111 t. i. Radetzky. 



103 
 

 

Ekkor Haynau altábornagy felszólította a várost, hogy kényre-kedvre adja meg magát, 
hacsak nem akarja, hogy megostromolják és a pusztítás minden szörnyűségének megfizesse az 
árát.   

Délben 11 órakor küldöttség jelent meg, azonban csak halasztást kért, amely délután 
háromig megadatott. Csakhogy válasz helyett már kettőkor a város összes harangja vihart 
jelzett és a Kastélyt körülvevő házsorokból és tornyokból és minden tetőről ellenünk 
szakadatlan tüzet nyitottak. Még meghosszabbította Haynau altábornagy a terminust félnégyig, 
de mikor ezt a hosszabbítást is csak gúnnyal válaszolták meg, kiadta a parancsot, hogy a 
Kastélyból a várost hajítólövegből dobálják meg és minden irányból kezdjék meg az ostromot. 
Mindössze négy tábori ágyú állt rendelkezésünkre, amelyekkel az első támadást a Veronai kapu 
ellen végrehajtották. Ezt segítendő a kapunak nekirontott egy szakasz Emerzeck112 hadnagy 
vezetésével, a bresciai kórház lábadozóiból összeállítva. Olyan kiváló bravúrral, hogy gróf 
Nugent vezérezredes egy lövés leadása nélkül bemasírozhatott a Veronai kapun. 

Most Haynau altábornagy megparancsolta a bádeniek egyik zászlóaljának, hogy a 
Kastélyból rohamozva nyomuljon előre a városba. És gyilkos utcai harc kezdődött el, amelyben 
a felkelők egyik barikád után a másikat, egyik ház után a másikat a legélénkebben védelmezték. 
„Sohasem gondoltam volna (mondja az altábornagy úr), hogy egy ilyen rossz ügyet ilyen 
kitartóan lehet képviselni.” – Csak a mi vitézeink rohamozták meg hősiesen, természetesen 
nagy veszteségek árán, egyik házsort a másik után, – csak lassan tudott a többi hadoszlop 
benyomulni, és késő éjjelig tartott a dühödt harc. 

Április elseje hajnalán a leghevesebben megújult a harangok félreverése, és a harc 
elkezdődött a felkelők részéről fokozódó elkeseredettséggel. Akkor az altábornagy a Kastélyból 
a városra iszonyatos bombázást vezényelt és az utcák ostromát felújította.  

Az ellenség nyilvánvaló makacssága mellett ez volt az utolsó eszköz. Nem ejtettek többé 
foglyokat és akit fegyverrel elértek, azt ledöfték. A házak, amelyekből tüzeltek, azonnal égtek is, 
úgy, hogy Brescia nemsokára tűztengerré vált. 

Lépésről lépésre haladtak hőseink a legvéresebb küzdelemben az utcákon előre. És így a 
Porta Alessandrát, a St. Nazzariót, végtére a St. Giovannit, egyiket a másik után hátulról 
elfoglalták és a mi külső hadoszlopaink számára megnyitották. 

Délután négy órára az 1. Bánáti határőrezred, részben kocsin, részben gyalogmenetben, 
mellettük egy század dragonyos lovon Veronából Brescia elé érkezett, jött egy mozsaras üteg 
Mantuából és nemsokára már nem volt értelme az ellenállásnak. – A lázadók kifogytak a 
lőszerből, hiába próbálkoztak a városfalakon át elmenekülni, egyre inkább és inkább szorultak 
sarokba a Porta St. Giovanni és a Porta Pile közé. 

Március 31-én délután félnégytől április elsején délután 5-ig dühöngött a harc. – Brescia 
meglakolt. – De hősöket, néhányat a legderekabbak közül, vesztettünk el. Gróf Nugent 
vezérezredes lábát amputálni kellett. Gróf Favencourt ottmaradt egy rohamnál, és Miliz 
alezredes [?] súlyosan sebesülten a lázadók kezébe került, akik őt a legborzasztóbb módon ölték 
meg. Egészben véve veszteségünk kitesz halottakban 5 tisztet és 80 közlegényt, sebesültekben 10 
tisztet és majdnem 150 közlegényt. – Felkelők tetemei fekszenek halmokban az utcákon és a 
házakban. 

Április 2-án megint megérkezett Bresciába a 3. hadtest báró Appel tábornagy úr 
parancsnoksága alatt, mert a Novara melletti győzelem után visszaküldték. 

A felkelés ebben a hűtlen városban az előre nyomuló fősereg hátában, néhány elfogottal 
szembeni, minden leírásnál barbárabb eljárás, a makacs ellenállás 24 órán keresztül, fegyver a 
kézben, megkövetelte, hogy példásan büntessék meg, Lombardia minden városának szóló 
figyelmeztetés gyanánt. Ennek megfelelően azokat a behozott foglyokat, akiknek még mindig 
fegyver volt a kezében, a főtéren agyonlőtték. Brescia provinciának pénzbüntetést kellett 

                                                
112 A 162. közlemény Smerzeckje nyilván azonos a 163. közlemény Emerzeckjével. 
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fizetnie: 6 millió húszast, aztán 300000 húszast kárpótlás gyanánt a hátramaradottak 
özvegyeinek és árváinak, a sebesülteknek, és a hadműveletben felhasznált csapatoknak.  

Van rá remény, hogy a főkolompos, és Cassola és Contralti, azok, akik a nagy 
Chrzanowsky nevében, (ahogy ő t a proklamációikban nevezték) voltak az aláírók, elfoghatók 
lesznek.  

 Ugyanazon a napon, amikor Bresciát megostromolták és a felkelők vereséget szenvedtek. 
egy másik derék csapatrész, Mamula ezredes úr alatt, egy másik győzelmet aratott a lázadók 
fölött Kamenicánál, Péterváradon kívül. [...] 
 

b. A katolikus papság és a forradalom 
164. Pásztorlevél: válasz a trónfosztásra. (Kivonat.) 
WZtg., 1849. márc. 2.  
Magyarország. Pásztorlevél. [Kivonat.] 
Megszólítja az összes papot és Krisztusban minden rendű és rangú hívőt. Szükségesnek 

tartja a jelenlegi helyzetben részükről a híveknek szóló atyai biztatást, hogy a félrevezetettek az 
alattvalói kötelességekre és a hűségre visszataláljanak. A fegyveres lázadás közeli letörése az 
országnak nyugalmat és békét hoz. A törvényes engedelmesség kiemeli az országot a 
nyomorúságból. Az ország ezeréves fennmaradását annak köszönheti, hogy mindig megvédte a 
törvényes trónt, és az alkotmányt. Az alattvalói hűség és engedelmesség egyúttal vallási 
parancsolat is. Az 1723. évi törvény első és második paragrafusa a trónöröklési jogról 
Magyarországra nézve is meghatározó. A szabad királyválasztás csak akkor lép életbe, ha kihal 
a jelenlegi uralkodóház. Lemondás és csere máskor is volt, ez nem érinti a lényeget. Legutóbb 
az előző év dec. 2-án is ez történt. V. Ferdinánd lemondott, a helyébe lépő Ferenc Károly 
főherceg szintén ünnepélyesen lemondott a jogáról és ezzel elsőszülött fia, Ferenc József 
törvényszerűen lett az uralkodó. Hangsúlyozottan érvényes ennek elfogadása az apostoli király 
alattvalói számára vallási szempontból is. Az ország alkotmányos helyzetét meg kell, hogy 
világosítsák, mert a szabadság és törvényes függetlenség hóbortos eszméjével („mit den 
überspannten Ideen von Freiheit und gesetzmäßiger Unabhängigkeit”) megzavarták az 
embereket. Az osztrák örökös tartományokkal elválaszthatatlan szövetség az alap. A 
századokon át itt tanyázó („gehauste”) törököt az osztrák uralkodóház szorította ki. A 
tudomány és civilizáció körünkben tavaszi virágzását élte, a magyar nyelv és nemzeti jelleg 
addig soha nem ismert szépségre és kiterjedésre lendült („erschwang sich die Ungarische 
Sprache und Nationalität zu einer eher nicht gekannten Schöne und Ausdehnung”). A mindjárt 
Mohács után bekövetkezett egyházszakadás („Kirchenspaltung”) kimondhatatlanul 
(„unsäglich”) sok veszteséget okozott a katolikus egyháznak, de az apostoli királyok alatt ezt 
kiheverte. Az előző év április 12-én zárult országgyűlés a sok változtatás ellenére csorbítatlanul 
hagyta a trónöröklést és a viszonyt az örökös tartományokkal. Viszont számos azóta született 
proklamáció vagy rossz fordításban, vagy sehogysem került nyilvánosságra. Ez a körülmény és 
a megalapozatlan hírek széles elterjedtsége sokakban elhomályosította a tisztánlátást. Lényeg, 
hogy sem az előző, sem a mostani uralkodó nem akarja elnyomni Magyarországot. Hamisak a 
hiresztelések a robot és a tized visszaállításáról. A parasztság kedvezményeinek megtartását 
szavatolják.  

Windisch-Grätz rendelkezéseit a törvényesség helyreállítására mindenkinek el kell 
fogadnia. Csak így lehet remélni az alkotmányos szabadság megmentését, amit a forradalom 
kockára tett.  

A továbbiakban kijut a jelenlegi uralkodónak szóló hódolatból. A népek milliói az ő 
kezébe tették le boldogulásukat, jövőjüket. Imádkozni kell ezért és érte. A szertartásokban 
mindenütt, ahol elő kell jönnie általában az uralkodó nevének, oda be kell venni: Őfelsége I. 
Ferenc József („Sr. Majestät Franz Joseph der I.”). Minden vasár- és ünnepnap a nyilvános ima 
őérte szóljon. És a békéért, amíg az be nem következik.  
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Az utolsó sorok viszont Jézus Krisztusról szólnak.   
Pest, 1849. január 20. Magyarország összes püspöke. 

 
165. A pásztorlevélhez. 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc. 23.  
A legkegyelmesebben kinevezett esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása, nemes 

Hám János, dicséretre méltó buzgósággal az igaz ügy iránt a törvényes rend helyreállítására 
és a felkelés leküzdésére nyolcezer forintot konv. értékben adott át Őfőméltósága Windisch-
Grätz herceg tábornagy úrnak, amely nemes cselekedetet Őfőméltósága nevében 
nyilvánosságra hozom. Bécs, 1849. március 22. A katonai és Civil-kormányzó: Welden 
altábornagy. 
 

166. Hám János lemondott  
Hivatalos rész. 
WZtg., 1849. aug. 1. Első oldal 
Őfelsége a belügyminiszter javaslatára legmagasabb elhatározással ez év július 21-én, a 

Ham János lemondása folytán megüresedett esztergomi püspökséget és a Magyarországi 
primásságot Pécs püspökének, nagykéri Scitovszky János Baptistnak kegyeskedik adományozni. 
 

167. Egyes katolikus főpapokról 
WZtg., 1849. aug. 1.  
Bécs. A magyar felkelés sajnos talált részvevőkre és előharcosokra a katolikus papság 

körében. A vallásnak és az egyháznak érdekei, amelyek elválaszthatatlanok a polgári rend 
fenntartásától, a papi hűségeskü különös szentsége és az évszázadok folyamán a császári háztól 
és a kormánytól elfogadott védelemre és jóindulatra való emlékezés nem védte meg a klérus egy 
részét egy áruló párt üzelmeinek szerencsétlen befolyásától és a gyönge vagy kötelességüket 
elmulasztó főpásztorok kártékony irányításától. 

Vissza kellene vezetni a magyarországi katolikus egyházat magas rendeltetéséhez. 
Szellemi hatalmával és befolyásával ne éljen vissza a lelkiismeret megkísértésére és a 
közállapotok összezavarására. Így elsősorban a magyar püspöki karnak kell azoktól az 
elemektől megtisztítva megjelenni, akik belátás és állhatatosság híján vagy vétkes felfogásból 
hozzájárultak a lázadás előmozdításához. A múlt évben hatalomra jutott magyar 
minisztériumnak, már semmi kétség, hogy mi volt az utolsó célja. Az események jól kiszámított 
előrelátásával néhány megürült püspöki székre a Koronának olyan férfiakat ajánlott, akiknek a 
tulajdonságai a már akkor ápolt tervek sikeréhez szükségesek voltak vagy legalábbis nem 
tűntek hátráltató tényezőnek. A primátusra, Magyarország legfőbb egyházi méltóságára a 
szatmári püspököt, Hám Jánost113 javasolták, egy férfit, aki valóban keresztényien jámbor és 
szelíd és ezért megérdemelt tiszteletben áll, aki azonban előrehaladott korára tekintettel és egy 
veleszületett, a közügyektől való hosszú visszahúzódás miatt fokozott jellembeli szelídséggel 
alkalmatlanná vált arra, hogy a magyar minisztérium túlkapásaival szemben határozottan 
felléphessen és annak ellentmondást nem tűrő nyomása ellen eredményes ellenállást fejtsen ki.  

Mélyen fájlalható, hogy ez az alkalmazkodó, keresztényi természet a különleges 
körülményeken nem tudott úrrá lenni, és így a sokféle módon megkörnyékezett magyar papság, 
erőteljes vezetést nélkülözve, magára maradt. Méltóságának sajátosságát helyesen felismerve 
ez a prelátus nem habozott rangját a császár őfelsége kezébe visszaadni, és jövendő sorsának 
eldöntését [...] átengedni. Őfelsége ezt a lemondást már elfogadta. 

Egerbe, Csanádra és a Szepességbe a fennálló magyar minisztérium Lonovicsot, a 
csanádi püspököt, a plébános Horváthot és Jekelfalussy kanonokot nevezte ki főpásztornak. 

                                                
113 Lásd a Kislexikont: Hám. 
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Ezeket a kinevezéseket olyan külsőségek között hajtották végre, amelyeket az áprilisi törvények 
Magyarországnak az Összbirodalomtól való elszakadása szükségleteire és a minden szabad 
önrendelkezéstől megfosztott királyi hatalom gyengítésére a magyar pártvezérek kezeibe 
helyeztek. Az események gyors lefolyása, ami a magyar kormány törvénytelenségét hamar 
felismerhetővé tette, mégis megakadályozta azt, hogy a kinevezéseket a pápa a bíborosok előtt 
ünnepélyesen kihirdesse úgy, hogy a kinevezettek sohasem foglalhatták el széküket. A tervezett 
kinevezések gonosz következményei legelőbb a püspökök Pesten megtartott konferenciáin 
nyilvánultak meg. Ezek a tanácskozások az előző év október 20-án kezdődtek meg, még 
forradalmi helyszínen, és az egyházra nézve éppoly veszélyessé váltak, mint az állam hirhedt 
honvédelmi bizottmányára. Az újonnan kinevezett püspökök, Horváth Mihály114 és Kossuth 
bizalmasa, Jekelfálussy115 kapcsolatot tartottak a két csoport között. És amikor ő k Kossuth 
felkérésére egyházmegyéikbe siettek, hogy ott a lázadásról prédikáljanak, Bezerédj István 
országgyűlési képviselő és kultuszminiszter116 átvette a konferencia elnökségét, ahonnan a 
többi püspök visszavonult. A fent jelzett tanácskozáson bitorolva a jogot, hogy az összes 
magyar püspök nevében cselekedhessenek, kibocsátották a hirhedt pásztorlevelet 1848. október 
28-án, amellyel Magyarország katolikusait lelkesítő szavakkal királyuk ellen fegyverbe 
szólították. Ugyanezen a konferencián készült el egy felségsértő ismertető és azt a konferencia 
tagjai a pásztorlevéllel együtt nyomtatásban és a lapokban gyorsan elterjesztették. Ezekért és 
hasonló cselekedetekért a részt vevők illetékes helyen felelősségre lesznek vonva. Azonban már 
most parancsoló szükségesség a kormányzat számára az, hogy a kérdéses, sohasem a kánoni 
végrehajtás szerinti kinevezések ügyében megoldást adó rendszabályt találjon. A kormány a 
legszentebb kötelességét és az egyház legdrágább érdekét, mint az államét is ismerné félre, ha 
hagyná magát rossz tanács által félrevezetni, ha a veszélyeket el akarná titkolni, amelyek 
szükségszerűen előállnának az ilyen emberek további működése esetén. Akik közül Horváth és 
Jekelfalussy, mégpedig az első mint kultuszminiszter, még folyamatosan a lázadó kormány 
szolgálatában állnak.  

A felséges úr ebben az ügyben a minisztertanács javaslatára bizonyára megtalálta a 
megoldást ez év július 10-i határozatával, hogy elrendelte visszavonni Lonovics117 csanádi 
püspöknek kinevezését egri érsekké, Horváth plébánosnak csanádi püspökké és Jekelfalussy 
kanonoknak Szepességi püspökké és a kinevezéseket megnemtörténtté teszi és a nevezett 
püspöki székeket mint betöltetleneket tekinti.  
 
 

HARMADIK RÉSZ: AZ OROSZ BEAVATKOZÁS 
 

AZ OROSZ SEGÍTSÉG 
a. Már előbb: oroszok Erdélyben 
168. Oroszok a lengyel határon  
WZtg., 1849. márc. 11.  
[Tartalom. Oroszország. A lengyel határról. Hírek egy utazótól, hogy nagy az ide-oda 

masírozás a német határ közelében. 80–100000-es a létszám, fele, amiről regélnek. De csak a 
németek elleni mozgolódásról beszél.] 
 

169. Az erdélyi szászok és az orosz segítség I. 
Die Presse, 1849. ápr. 3. [Bécs, április 1.]  

                                                
114 Lásd a Kislexikont: Horváth Mihály. 
115 Lásd a Kislexikont: Jekelfalussy. 
116 Lásd a Kislexikont: Bezerédj. 
117 Lásd a Kislexikont: Lonovics. 
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Még mindig hiányoznak a közvetlen hírek a szerencsétlen Nagyszeben feldúlásának egész 
nagyságáról. Egyes hajmeresztő jelenetek, amelyek egy havasalföldi futár elbeszéléséből 
erednek, a legnagyobb mértékben felkorbácsolnak minden emberi érzelmet és minden utálatot 
rázudítanak azokra a hordákra, amelyektől Európa szívében olyan iszonyat indulhatott el, 
amilyen még a Karibi-szigeteken is alig fordul elő.  

Miután a szerencsétlen várost elhagyta a császári katonaság, a kis csapat orosz 
bátorsága pedig nem tudta megtartani, azzal ünnepelték bevonulásukat Bem magyar és székely 
hordái, hogy a terekre és utcákra összezsúfolt ártatlan népre kartáccsal lövettek. Ezután 
következett a középületeknek és azoknak a magánházaknak a lerombolása, amelyek 
tulajdonosairól köztudomású volt, hogy a legbuzgóbb hívei Ausztriának. Végül prédául 
engedték át a várost az általános fosztogatásnak. Amit nem tudtak elhurcolni, azt 
megsemmisítették. Azokat az előbb megjelölteket, a császár híveit, lakásukban és 
rejtekhelyükön felkutatták és válogatott kegyetlenséggel megkínozták és lemészárolták. Ez a 
rettenetes sors érte az ismert tudóst, [volt] tábori fogalmazót, Benigni von Mildenberget, egy 
70 éves öreget, aki a Kossuth-féle lázadás kezdetétől szóban és írásban a Trón szent ügyéért a 
legbuzgóbban fáradozott. A katonai kórházat, egy nagy kiterjedésű épületet, telve betegekkel és 
sebesültekkel – köztük, jól jegyezzük meg, majdnem ugyanakkora létszámban magyar-székely 
lázadókkal, akiket ott ugyanolyan gondoskodással és emberséggel kezeltek, mint a császári 
katonákat – összelőtték, a betegeket a legembertelenebbül megcsonkították és aztán megölték, 
igen, azok ellen, akik egérutat nyertek, valóságos hajtóvadászatot rendeztek. – Egy Vízaknánál 
megsebesült kapitány a derék Bianchi-gyalogezredből utcáról utcára menekült. A beteg 
fegyvertelent egy vérszomjas banda követte, s amint elérte, lekaszabolta. Két hasonlóan 
sebesült tiszt, Mosing főhadnagy a Bianchi-gyalogezredből és N. N. hosszú üldöztetés után, 
amely ellen az álruha sem segített, olyan szerencsés volt, véletlenül megmenekült és ezekről a 
rémtettekről beszámolt. Vajon még ideát eléri-e a bűnösöket a bosszúálló igazságszolgáltatás? 
Vajon ezek az iszonytató gonosztettek megtalálják-e földi bosszúállóikat? A nagy haza, 
amelyért vérüket ontották, Ausztria a véresen tátongó sebek gyógyítását mint becsületbeli 
adósságot elismeri-e? Ha azonban nem jön mielőbb a segítség, akkor már későn érkezik! 

 
170. Az erdélyi szászok és az orosz segítség II. 
WZtg., 1849. márc. 2.  
Az oroszok bevonulásáról Nagyszebenbe és Brassóba. 
Nagyszeben, 1849. február 6. Orosz csapatok vonultak be a szomszédos Havasalföldről 

az erdélyi határon Nagyszebenbe és Brassóba, hogy átvegyék mindkét város védelmét a lázadó 
magyarok és székelyek ellen, akiknek célja rabló- és pusztító hadjáratok vezetése. Addig, amíg 
az ebben a nagyhercegségben összevont cs. kir. csapatok a belső ellenséget leküzdik, vagy a 
Magyarországon keresztül győzelmesen ide vonuló cs. kir. hadsereg elegendő segítséget juttat 
nekünk Erdélybe. 

Ahhoz nem férhet kétség, hogy orosz csapatok megjelenése Erdélyben mindenütt feltűnést 
kelt. És nem csak a forradalmi csoportnál és külföldi híveinél. Szándékosan új gyújtóanyagént 
használják majd veszedelmes tervekre és kitörésekre. Hanem ez a mi belső körülményeinket 
nem ismerő, jóindulatú fejek némelyikét a testvérprovinciákban gyanusításokra és 
véleményekre csábítja, amit mindjárt utána meg is bán. Ha ugyanis arra a meggyőződésre jut, 
hogy sem politikai mozgató rugója nincs, sem diplomáciai körülmények kedvező alakulása nem 
alapja az orosz csapatok bevonulásának, hanem pusztán az emberiesség cselekedete. Amelynek 
révén a határainkon, közvetlenül a szomszédos Havasalföldön118 található orosz cári119 
hadsereg megkeresésünkre mindkét várost külterületükkel együtt megvédi a zsivány 
fosztogatásoktól és dúlásoktól és megmenti a biztos pusztulástól. 

                                                
118 Lásd a Kislexikont: Havasalföld. 
119 Lásd a Kislexikont: cár. 
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Tekintettel ezen különleges viszonyokra, ebből következik a kötelezettség a valóságnak 
megfelelő képet adni végsőkig szorongatott állapotunkról. Különösen a külföldnek, ahová a mi 
rettegő keblünkből felhangzó segélykiáltásunk nem ér el, a dolgok valós szemléletét és ezáltal 
részvétet és méltányos megítélést biztosítani.  

Főként attól az időponttól kezdve, amikor az elmúlt nyáron a szász és román nemzetiség 
felemelte szavát Erdély120 és Magyarország Uniója ellen, amit Kossuth pártja kényszerrel 
erőltetett, és az ezzel kapcsolatos panaszok elterjedtek, hogy ebből a szerencsétlen kapcsolatból 
semmilyen boldogulása sem várható a Nagyhercegségnek és különösen nem a szászoknak mint 
német alkotóelemnek. A macchiavellis terrorizmussal összekovácsolt terveik sikere által a 
legőrültebb elbizakodottságig felingerelve, soha többé nem tudják megbocsátani a kis szász 
népnek, ahogy az eddig rabszolgaigában és politikai gyámság alatt elnyomva tartott 
románoknak sem, hogy mindketten ebben a megrészegítő pillanatban, amelyben még maga az 
Ég is együtt nevetni látszott a magyar forradalmi párt merész kockajátékának, Kossuth és a 
vele azonos színt viselő egyeduralkodó pártja magyar ábrándjának szerencsekerekét gyors 
forgásában fékezni merészelik, sőt ugyanazt még meg is akarják állítani.  

Azonnal és egyre inkább megmutatkozott a magyarok hidegvérű törekvéséből, hogy a 
Pragmatica Sanctio 121számukra nem szent és sérthetetlen szempont, csak megfakult értéktelen 
papírnak számít, hogy a Közös Monarchia boldogulásának helyes értelmezésével szégyenletes 
játékot űznek, ebbe belevonva a Magyar Korona társnemzeteit és ezt a Nagyhercegséget is, és 
ezekkel az új szövetséges társakkal a ravaszul előkészített elszakadást az Osztrák Monarchiától 
keresztül akarják vinni; annál határozottabb volt az ellenállás a hű szász nép részéről, ahogy a 
románok részéről is, s annál indulatosabb a harag és elkeseredés a felingerelt ellenféltől. 

A magyarok és a velük törzsrokon székelyek azt hitték, hogy mindkét fentemlített nép meg 
lesz félemlítve a renitensek ellen mindenütt felállított akasztófáktól és ezért meggyőzhető, s ezt a 
terrorisztikus parancsoló módot mint a kikürtölt magyar szabadságot figyelembe veszik és 
felhagynak a további ellenállással. Hogy ez nem következett be, magyar oldalról kiváltképpen a 
szászok bűnéül rótták fel, ahelyett, hogy sokkal inkább a saját hibájuknak tulajdonították volna 
a románok nyugtalanságát, s mindkettő ellen embertelen módon bosszút esküdtek.  

Először a magyarok és székelyek akasztottak románokat. A románok erre, abban a 
pillanatban, amikor a magyar szabadság önkényuralma akasztófákkal kezdődött, kiadták a 
jelszót, emlékezve a magyaroknak minden eddigi általuk elviselt és elődeiken gyakorolt rossz 
bánásmódjára, kegyetlenségeikre és gyújtogatásaira: mindent hasonlóval kell viszonozni. 

Tetejében a székely nép, Kossuth ügynökei és magyar pénz révén Agyagfalvára csábítva, 
fegyvert fogott és nyilvánvaló pártütéssel vitte végbe rabló és pusztító hadjáratait a szomszédos 
szász és román helységek ellen, hallatlan gyilkolási és gyújtogatási jelenetekkel. A 
legborzasztóbb polgárháború bontakozott ki Székelyföldön véres zászlaival, amihez hasonlót 
egy ország története sem ismer. 

Szászrégen, Földvár [Brassó m.?], Szászhermány, Barcaszentpéter, Erked, Holdvilág, 
részben Szelindek, Nagycsűr és Szászsebes, úgy, mint 200-nál több román falu, melyeket a 
magyarok és székelyek feldúltak és kiraboltak, nem kevésbé Zalatna és Nagyenyed, amelyeket a 
románok égettek föl, állnak itt mint szomorú jelképei vértől csepegő jelenünknek, ezekben 
húszezer ember esett áldozatul országunkban és nehéz meghatározni, melyik oldalról, a 
románokéról vagy a magyarokéról és székelyekéről kegyetlenkedtek jobban. 

Mégis végtelenül jólesik a jelen véres eseményei feletti mély gyászban mint a valódi 
népművelés és igaz emberség szép győzelmének bizonyítékáról ebből az alkalomból az egész 
világnak tanúbizonyságot adhatni, hogy a német szász népnek – amelynek ennek ellenére 
közismert áldozatvállalása a Trón és az Összmonarchia iránt már igazolt – egyetlenegy esete 
sem történt, ami miatt a nagy, kölcsönös, szenvedélyes nemzeti elkeseredés idejében pirulnia 

                                                
120 Lásd a Kislexikont: Erdély. 
121 Lásd a Kislexikont: Pragmatica Sanctio. 
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kellene, hogy inkább éppen ennek a szász népnek a városaiban – de különösen Nagyszebenben 
és Brassóban – a románoktól leginkább üldözött magyarok, tekintet nélkül a nagy veszélyre, 
ami ebből a szászok személyes biztonságára fakadt, emberbaráti befogadást és védelmet 
találtak, amelyet ezeknek a magyaroknak a nagy része – annak ellenére, hogy az ellenkezőjét 
mondanák – sajnos még most is fekete hálátlansággal illet. 

Ezeknek a véres katasztrófáknak a kellős közepére estek a közismert októberi események 
Bécsben és Pesten éppúgy, mint az akkor keletkezett császári manifesztumok, amelyek alapján 
ez a nagyhercegség is katonai közigazgatás alá helyeztetett és parancsnokló tábornok urak 
kezébe került az országos ügyek vezetése.  

A hivatalos lapokban már közölték, hogy erreföl itt nálunk is a cs. kir. katonaságnak – 
amilyen kicsi alapjában véve a létszáma az ország nagyságához és sok határához képest – 
sikerült a felfegyverzett székely tömegeket Marosvásárhelynél visszaűzni hazájukba, majd a 
magyar lázadó csoportokat Kolozsvárról, a főhelyükről Magyarországra kergetni. Új körzeti 
hatóságok felállítása révén katonai szervek vezetésével és a hadtestparancsnokság 
főfelügyeletével a majdnem teljesen kompromittált magyar helytartótanács oldalán és a polgári 
hatóságok révén a magyarok és románok lakta körzetekben az ország bizonyos fokú rendjét és 
a közigazgatást megint felépíteni és erős kézzel kordában tartani a belső polgárháborút és 
anarchiát. 

Mialatt magában Székelyföldön a Székek: Maros, Udvarhely, Csik és Gyergyó nagyrész 
ismét visszatértek a rendhez, és már csak a Háromszéki kerületben az ottani fő agitátorok 
önkényuralma következtében folytatták tovább a fegyveres felkelést a célig, hogy a szomszédos 
Brassó és a szorgalmas szászok lakta Barcaság ellen, amelyeknek jóléte a zsákmányra éhes 
tömeget és rablásra vágyó vezéreit ellenállhatatlanul vonzotta, kifejezett rablóhadjáratot 
vezessenek. Ezt az utolsó székely körzetet a magyar határtól jobbára szekereken a lehető 
leggyorsabban ebbe a keleti országrészbe átszállított cs. kir. csapatok minden véráldozat nélkül 
leigázták és lecsendesítették. 

Ezeknek a székely-székeknek122 a katonai és civil hatóságai azonnal Brassóban az 
illetékes cs. kir. katonai felsőbbség előtt a nép nevében nyilvánosan alattvalói és hűségesküt 
tettek Őfelsége Ferenc József császárnak, s ünnepélyesen megfogadták, hogy mindörökké és 
egészen elszakadnak a Kossuth-féle magyarországi forradalmi párttól. 

Minden jóérzésű, hű alattvaló megint szabadon lélegezhetett föl és immár bizakodással 
remélhette a honi béke mielőbbi és teljes visszatértét, a belső nyugalmat és rendet 
országunkban, annál is inkább, minthogy a bécsi forradalmi elemek elnyomása által, Windisch-
Grätz herceg tábornagynak a magyar lázadó csapatok elleni győzelmes előrenyomulása által, 
ahogy különösen az új minisztérium Bécsben határozottan és bizalomra méltóan lépett fel, 
minden törvénytisztelő állampolgár előtt lebegett a keblében táplált remény, hogy ezek teljes 
értékű biztosítékok. Sajnos ezek a remények nem váltak valóra, sőt inkább elszomorító és 
veszedelmes napok vártak ránk már legközelebb. 

Amennyire Kossuth és pártjának tevékenysége a közéletben csupa gyalázatos ámításból 
és szélhámos szemfényvesztésből állt, éppen annyira volt ez érvényes az ellenállás 
előkészületeire és Magyarországon az ő  csapatainak harci kedvére, amelyek mindenhol a cs. 
kir. csapatok elől gyáván megfutottak és egyre inkább Erdély felé vonultak vissza. 

Ilyen előre nem látható körülmények közepette pillanatokig sem lehetett kétséges, hogy az 
amúgy is igen próbára tett Erdély lehet az utolsó menedék és kényszerűségből a végső csatatér 
a magyar lázadók számára, mivel a cs. kir. csapatok győzelmes előrenyomulása 
Magyarországon és a Bánátban az előbbieknek semmilyen további visszaút nem lehetséges és 
Erdélyből semmilyen kiút sem. Az északi határ Galícia felé onnan erősen meg van szállva, 

                                                
122 Lásd a Kislexikont: Székely székek. 
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keletre és délre Moldova és Havasalföld határait pedig a cári orosz csapatok védik. Így kellett 
ennek is igaznak bizonyulnia. 

Mert rögtön az után, hogy a fent említett egyes csapatainkat sürgősen vissza kellett vonni 
a nyugati határról Brassóba a Barcaság védelmére a székelyek ellen, könnyen sikerült a 
közismert lengyel forradalmi tábornoknak, Bemnek vezetésével ilyen csoportokból alakult 
forradalmi hadtestet nagy, több mint 30000 fős, ráadásul számos löveggel ellátott fölényének 
súlyával, Erdélybe bevinni, a mi kevéske csapatunkat visszanyomva a határról, Kolozsvárt és 
minden ottani körzetet megint megszállni, majd Urban ezredes gyenge hadoszlopát az ország 
északi részéből Galíciába, a határon át dobni, és végül erejének nagyobbik részével délre, 
Nagyszeben felé levonulni, ahol, ha lehet egy csapással a döntő küzdelemnek véget vetni és a 
székelyek segítségével az egész Szászországon és vagyonán úrrá lenni. 

Újból mozgósítottak ügynököket és proklamációkat, hogy megint fanatizálják a székely 
népet és feltüzeljék őket Brassó és Nagyszeben elleni fegyveres támadásra. 

Teljességgel jellemzi a székely népet, hogy néhány napon belül az ünnepélyes esküt és 
kötelezettség-vállalást megszegjék és 15000 jól felfegyverzett ember behívásával meghallgatják 
a felhívást rablásra és fosztogatásra Szászországban. Mialatt tehát a minket fenyegető 
elözönlés veszélye a székelyek oldaláról is nap mint nap fennállt, Bem az erejével mindig 
közelebbre került kitűzött céljához, Nagyszebenhez, a szász nemzet szívéhez.  

Az előbb ecsetelt előzmények után alighanem nem történhetett más, minthogy ezek a 
fenyegető hírek az egész lakosság körében valóban lázas nyugtalanságot keltettek. 

Jól felfogták, hogy most a politikai és anyagi létezés fennmaradásáról van szó. Hogy a 
döntő óra a szász nép két első városáért, Nagyszebenért és Brassóért üt, ennélfogva az egész 
nemzetért. És hogy az osztályrésze ennek a két városnak, azonban különösen az elsőnek, 
nagyon szomorú lehet, amióta ez az itteni főhelye a magyar különállási irányzatok iránti 
ellenszenvnek, mert a magyarok és székelyek elkeseredettsége már fellángolt, ez a szenvedély, 
amit fanatikus dühöngők tüzeltek fel ezek ellen a szász városok ellen, annak ellenére, hogy ezek 
a városok minden alkalommal bizonyították emberies magatartásukat a menekülő magyarokkal 
szemben. Ezért kevés kíméletet lehet várni, jobban mondva Bemtől, aki, megbízható forrás 
szerint, Nagyszebentől meghatározott 4 millió forint sarcot és katonáinak a város háromnapos 
fosztogatását ígérte győzelem esetére. 

Ugyanakkor ismertté vált, hogy a legjobb harci szellemmel megáldott csapatainknak 
gyorsan egy pontra kell összpontosítaniuk, hogy kilátásuk legyen a túlerőben lévő ellenséggel 
szembeni eredményes ellenállásra. És hogy ha így Nagyszebent fogják védeni, elkerülhetetlenül 
feláldozzák Brassót és Szászország többi részét. Mivel közeli segítségre Magyarországról a 
győzelmesen előnyomuló hadseregünktől a nagy távolság miatt semmiképpen sem 
számíthattunk, sőt inkább volt alapja annak a félelemnek, hogy éppen ugyanezért egyre 
nagyobb ellenséges tömegek nyomulnak be egyre biztosabb elpusztításunkért. Ez a végén a mi 
kicsiny, derék csapatunk minden ellenállását elnyomja. Így kényszerült mindkét város arra, 
hogy elhatározza: végszükség esetén az országhatárunk közelében található cári orosz 
katonaságot felkéri emberbaráti segítség adására a rabló és gyújtogató lázadók ellen. Csak 
arra a rövid időre, amíg a mi saját cs. kir. hadseregünk Magyarországról nem tud segítséget 
adni. 

Közben olyan szerencsénk volt, hogy az időközben Nagyszebenre tört Bem-féle lázadó 
hadtest első támadását véres, gyilkos csatában, amelyben a mi oldalunkon 4000 ember 18 
könnyű ágyúval 12000 ellenséggel és 24 nagy ágyúval szemben harcolt, s végül csapataink egy 
példátlan bajonett-támadása mért rájuk csapást, közvetlenül a város előtt derék csapataink 
kiemelkedő bátorsággal verték vissza. És az ellenséget egészen a két órányi távolságra lévő 
megerősített állásba, Szelindekre szorították. Tekintet nélkül a sok áldozatra – amibe ez a 
győzelem is került nekünk – a veszedelemmel szemben és az igaz ügyért vívott harcunkért, 
majdnem semmit sem nyertünk. 
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Inkább tudta kihasználni az ellenség az időt és erőt a nehéz ágyúkkal teletűzdelt, 
majdnem bevehetetlen állásában arra, hogy széltében-hosszában az egész környék minden 
helységéből valamennyi igavonó- és vágómarhát, gyümölcs-, takarmány- és italkészletet, mint 
ahogy minden értékes ingóságot is elraboljon és beláthatatlan szállítmányokban Kolozsvárra – 
a közeledő nagy cs. kir. hadsereg elleni jövendő védekezés valószínű központjába – küldje, 
ezáltal azonban teljesen megfosszon minket is most és a jövőre nézve az eddigi 
polgárháborúban amúgyis megfogyatkozott utolsó megélhetési eszközöktől. 

Katonai szempontból hamar arra a további meggyőződésre jutottak, hogy – addig, amíg 
szükségesnek látják, a fekvésénél és kiterjedésénél fogva amúgy nehezen védhető Nagyszebent 
minden rendelkezésre álló katonai eszközzel megvédeni a több elterelő hadmozdulattal – hogy 
legalább felgyújtanák a várost – próbálkozó ellenséggel szemben, s ebben a pontban 
sziklaszilárdnak maradni. Ezzel a mániákus rabló és fosztogató lázadó sereggel szemben 
gondolni sem lehet másra, mint kíméletlenül erélyes eljárásra. 

Ugyanebben az időben érkezett a végzetes hír: Bem tábornok – hogy az egyik oldalról az 
újra lázongóvá vált székelyeket, a másik oldalról azonban az ugyancsak Magyarországról, 
Aradról igen nagy számban Erdélybe nyomuló felkelő tömegeket magához vonja, mindkét 
irányba hadoszlopokat küldött és ezáltal minket a Bánáttól, Bécstől és a magyarországi cs. kir. 
hadseregtől való utolsó összeköttetéstől is teljesen elzárt. 

Brassóból hasonlóképpen futárilag erősítették meg, hogy a székelyek 15000 fős erővel 
már átlépték a határukat és felvonulóban vannak a teljesen védtelen Brassó ellen és azon 
vannak, hogy miután ezt elfoglalják, gyorsan Nagyszebenre támadnak és másnap már 
mindenfelől egyesült erővel Bem parancsnoksága alatt három oldalról megostromolják azt. 

Ilyen végzetes körülmények közepette ismételten mind Brassóból, mind Nagyszebenből 
könyörögve rimánkodtak gyors orosz segítségért.123 Nehogy csak egy múló megpróbáltatást, 
hanem inkább mérhetetlen nyomorúságot és szerencsétlenséget hárítsanak el, amelyet a mi 
Magyarországon előnyomuló hadseregünknek – amelynek közeledéséről és segítség küldéséről 
a nagy távolság miatt egyébként még mindig semmi értesítést sem kaptunk – egy késői, még oly 
fényes győzelme sem tehetné meg nem történtté. 

Amennyire katonai oldalról eddig nagyon elszántak voltak, a két város korábbi 
segélykiáltásainak orosz segítség iránt, az elhárítandó politikai bonyodalmak miatt, egyelőre 
nem volt következménye. Éppen úgy kellett a jelen pillanat fontosságát teljes terjedelmében 
felismerni., mint ahogy a rátámadó, egészen nyomasztó veszély terhét a hű szász népre124 
nehezedő következményekkel együtt, amelynek megvédése az elpusztítástól másrészt kötelesség 
és emberiességi parancs. 

Ezért a parancsnokló tábornok úr nagy haditanácsot hívott egybe és ennek döntésére 
bízta a fontos kérdés megvizsgálását és a határozat-hozatalt. 

Minden előálló körülmény körültekintő megfontolása, különösen azonban a helyzet 
felismerése következtében, hogy ugyanis a mi együttes katonai erőnk, a már bizonyított nagy 
bátorságnak és harcikedvnek ellenére, semmiképpen sem terjed odáig, hogy Nagyszebent, 
nemhogy még Brassót is megvédhetnék, ugyanakkor ráadásul most már túlsúlyban lévő 
ellenséggel győzelmesen megvívjanak, elhatároztatott a közeli határainkon álló orosz 
segélycsapatok haladéktalan behívása, rájuk bízva Nagyszeben és Brassó pillanatnyi 
megvédését. Azután azonban csak a saját koncentrált erőinkkel az éppen most Szelindekből a 
majdnem hasonló távolságban lévő Vízaknára húzódott ellenséget gyorsan megtámadni és 
ellene döntő csapást mérni, mielőtt még az ellenség várható erősítései mindkét oldalról 
beérkeznek. 

Figyelemreméltó, hogy mindjárt azon a napon, vagyis február 4-én, amelyen a 
legemberségesebb jóakarattal a határon át Vöröstoronynál átsiettek az orosz segélycsapatok a 

                                                
123 Lásd a Kislexikont: Orosz segítség. 
124 Lásd a Kislexikont: Erdélyi szászok. 
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császár szárnysegédjének, Skariatin ezredesnek a parancsnoksága alatt és kora reggel 
megérkeztek Nagyszebenbe, a mi derék csapataink már napkelte előtt előnyomultak a vizaknai 
ellenséges állások ellen. Személyesen vezette őket mint parancsnokló tábornok, báró Puchner 
altábornagy úr, csodálatra méltó bátorsággal egy még véresebb, gyilkos csatában, amelyben 
megint a gránátosok és a gyalogság leghevesebb bajonett-támadása a jól irányított ellenséges 
nehéztüzérséggel szemben valóban döntő győzelmet tűzött fel zászlainkra. Az egész Bem-féle 
hadtestet minden állásából kivetették, és megfutamították. –  

Ennek a győzelemnek csillogó trófeája egyedül a mi saját csapataink minden dicséreten 
felüli bátorságának köszönhető, mint ahogy a harci tapasztalatokkal rendelkező, dicsőséggel 
övezett hadvezérünknek, aki a gránátosok élén személyesen maga vezette azt a bajonett-
támadást az ellenséges ágyúk torkának; hogy azonban a győztesek a győzelmet kihasználják, a 
menekülő ellenséget ettől kezdve kövessék és a tulajdonképpeni gyümölcseit ennek a véres, 
nehéz küzdelemnek az igaz ügyért és a mi boldogulásunkért ezúttal learassák, annak a 
körülménynek a számlájára írható, hogy harcoló testvéreink minket Nagyszebenben az 
emberbaráti segítségre ide sietett derék oroszok erős védőernyője alatt biztonságban tudták és 
nem kellett többé miattunk aggódniuk. 

Ugyanezen a vészterhes napon – február 4-én – a székelyeket akkor, amikor a már oly 
rég szándékolt ostromot Brassó ellen valóban keresztül akarták vinni, majdnem ugyanabban az 
órában a derék oroszok, akik Engelhardt tábornok úr parancsnoksága alatt éppen az előtt 
vonultak be, hogy az átvett védelmet ott mindjárt vérrel pecsételjék meg, ugyancsak kiváló 
támadással az Olt folyón mint határon át visszaverték és szégyenletes esküszegésükért 
megfenyítették. 

Ámbár további harci események még várhatók: tehát az alig néhány órával előbb 
született tapasztalás máris megerősítést kapott, milyen sürgős és elkerülhetetlenül szükséges 
volt a legutolsó pillanatban megérkezett oroszoknak ez a segítsége Nagyszeben és Brassó 
számára, és anélkül mindkét város talán már ma, határtalan hűségükért és ragaszkodásukért 
Császáruk és Uruk iránt, mint ahogy az Összmonarchia kötelékéhez, áldozatul esett volna és 
elpusztult volna. 

Ennek a teljesen valósághű beszámolónak, amely részleteiben inkább a távoli 
testvérprovinciákkal és a külfölddel számol, egyik elfogulatlan olvasója sem kerülheti el, hogy 
az orosz segítség Nagyszebenben és Brassóban minden politikai színezetnek és hasonló 
befolyásnak teljességgel híján van. Hogy az nyilvánvalóan csak egy aktusa a pillanatnyi 
segítségnyújtásnak. Segély a keményen fenyegetett szomszédvárosoknak lázadó rabló és 
gyújtogató hordák ellen, amelyek részben bosszút esküdtek ezeknek a városoknak az 
elpusztítására, részben ezek kifosztásával rablási kedvüket csillapítani akarták. Tisztán csak 
szomszédi emberszeretetből ajánlották fel és teljesítették. Hogy ezen kivételes körülmények 
közepette, melyek minden kapcsolatban egészen kívül esnek valamennyi nemzetközi jog szerinti 
hadiállapoton, sőt egyáltalán nem hasonlíthatók össze idegen országok beavatkozási eseteivel, 
amelyek folyvást politikai okokból történnek, hogy megvessék a lábukat. Annál kevésbé, mert ez 
az orosz segítség védelem volt abban a pillanatban, amikor a saját cs. kir. hadseregünk 
Magyarországról erősítést küld, és egyesülve a hazai hű csapattestekkel életünket és javainkat, 
továbbá állampolgári jogainkat ismételten biztosítani kívánja. És azonnal visszamegy a nyújtott 
emberbaráti áldozatért szívből jövő köszönetünkkel megint a határon túlra, korábbi 
állomáshelyére, Havasalföldre, anélkül, hogy a Nagyhercegség vagy az Osztrák Monarchia 
belpolitikai viszonyainak alakulásába a legkisebb mértékben is beavatkozna.  

Kiegészítésül még megjegyzendő, hogy ezek az idegen csapatok az ittlétükkel kapcsolatos 
bármilyen fogalomzavar elhárítása végett korántsem egyoldalúan és saját szakállukra 
cselekedtek, hanem a legszorosabb érintkezésben az illetékes cs. kir. osztrák 
városparancsnoksággal, mint ahogy idegen csapatok valamennyi katonai beavatkozásakor 
egyébként történni szokott. 
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Bár érné el kettős célját ez a felvilágosítás! Elsőbben magát a tényt, vagyis az orosz 
védelmi segítség belépését a nevezett mindkét városba helyezze valós megvilágításba és egy 
méltányos fórum előtt igazolja. Másodikként azon riasztó hamis híreszteléseknek és 
látszatoknak a valóság ábrázolásával elejét vegye és ellenkező irányban dolgozzon, mint 
amilyen irányban a magyar felforgató párt és követői ebből az aktusból külföldön kétségtelenül 
lázasan akarnak majd érveket kovácsolni és azoknak érvényt szerezni, hogy a Kossuth-féle 
politikai dráma bukását kártékony utójátékokkal elodázzák.  

Különben ezt az ügyet illetően szeretnénk embertáraink egészséges, józan eszére, 
valamint tiszta, romlatlan szívére és érzelmeire bizalommal építeni Ausztrián belül és kívül és 
átadni magunkat a reménynek, hogy ebben az oroszok részéről emberiességből teljesített 
segítségben senki sem keres és talál mást, mint ami abban az emberbaráti cselekvésben van, ha 
valakit, akit az a veszély fenyeget, hogy elmerül az országhatáron található folyó sodrában, a 
túloldalról átnyúlva a veszélyből kimentenek és a segítő kezet azután ismét visszahúzzák. 

 
171. Londoni vélemény125 az oroszok bevonulásáról Erdélybe 
WZtg., 1849. márc. 5. [Hír.] 
Egy jelentés Londonból, február 27-ről az oroszok annyira indulatosan kiaknázott erdélyi 

bevonulása vonatkozásában írja a következőket: „Ámbátor a részvények az oroszok erdélyi 
bevonulása következtében az első pillanatban másfél százalékot estek, megint gyorsan 
magukhoz tértek a párizsi hírek hatására, ahol ez a bevonulás alig kapott komoly figyelmet. 
Meg vannak győződve, hogy az angol minisztérium, az óriási rokonszenv mellett, amit a torik és 
whigek a mostani osztrák politika iránt táplálnak, ezt az intervenciós kérdést mint fait 
accompli-t [befejezett, megmásíthatatlan tényt] kezelik és Colloredo osztrák követ megnyugtató 
biztosítékaiban teljes mértékben megbíznak.” 

 
172. Rémhírek Bem elfogásáról 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc. 30. 
[...] Krakkóból 28-áról éppen befutott értesülés szerint oda az a hír jutott el, hogy a 

hírhedt Bem hadoszlopa Erdélyben oroszoktól és Puchner altábornagytól minden oldalról 
szorongattatva, már nem talált több kiutat, mint Havasalföldre vetni magát, ahol lefegyverezték 
és elfogták. Bem 18-án olajra lépett és azt mondják, hogy a Tiszánál operáló magyar seregnél 
fog valamibe. 
 

173. Cáfolat az előbbiekre 
Die Presse, 1849. ápr. 3.  
Megbízható forrásból kaptuk éppen a kétségbeejtő hírt, hogy minden jelentés az oroszok 

bevonulásáról, Bemnek és hordáinak megsemmisítéséről kitalálás.  
Puchner, 15 órát késve az égő Nagyszeben előtt feküdt, hadtestével azonnal Brassó felé, a 

lázadóktól még el nem foglalt utolsó szász város felé fordult. Elvágva a nagyszebeni hatalmas 
lőszerkészletektől, testileg beteg és kimerült, szellemileg letörten helyzetének megrendítő 
tehetetlenségétől, visszalépett a parancsnokságtól és Havasalföldre ment. Pfersmann és 
Gedeon altábornagyok és Schurtter vezérezredes Havasalföldre húzódtak vissza, a csapatoknál 
egyedül Kalliani vezérezredes maradt. 

Az oroszoknak Brassóban csak egy napra való lőszerük volt és kijelentették, ezt az 
ellenségre kilövik, aztán azonban vissza akarnak vonulni Havasalföldre. Málhájuk már elment 
oda. 
 

b. Végre bejelentés: jön az orosz! 

                                                
125 Lásd a Kislexikont: Anglia. 
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174. Jön az orosz fősereg előörse 
A.-B. z. WZtg., 1849. máj. 1.  
Krakkó. Krakkói hírek szerint az orosz sereg 8000 fős erősségű előőrse már bevonult 

krakkói területre... 
 

175. Közeledik az orosz fősereg 
A.-B. z. WZtg., 1849. máj. 1.  
[A kishír második fele:] ... és a hadsereg zöme haladéktalanul követi. 

 
176. Erősítések Ausztriából 
WZtg., 1849. ápr. 20.  
Pozsony, április 14. Naponta tovább tartanak a csapatátvonulások Ausztriából. Tegnap 

éjféltájt kilenc üteg ágyú és tarack fáklyákkal kísérten jött ide. A menetelés lőszeres és 
poggyász-kocsikkal együtt három óránál tovább tartott. Éppen így masírozott három zászlóalj 
gránátos, csupa nagyszerű ember, a Vághoz. [...] 

 
177. Pestről hajók délre 
WZtg., 1849. ápr. 29. Első oldal. 
[Bécs, április 28.]  
Ma érkezett megbízható hír szerint április 25-én délután két órakor minden Pestről 

elküldött gőzhajó a hozzá tartozó uszállyal, anélkül, hogy az út során a legkisebb nehézségük 
támadt volna, megérkezett Eszékre, úgymint: Nádor, Ferdinand, Mariann, Galathea, Zimony, 
Bátor, Kollowrat, Hermina, Hercules, Kübeck és a Schlick gróf nevű hadigőzös.126 
 

178. Az oroszok behívásának bejelentése 
WZtg., 1849. máj. 1., [kedd, első oldal, de nem első hír.] 
A felkelés Magyarországon néhány hónapja olyan nagy kiterjedést ért el és jelenlegi 

fázisában annyira az európai felforgató pártok egyesült erejének jellegét ölti, hogy valamennyi 
állam közös érdeke a császári kormányzatok támogatása minden társadalmi rend ott elterjedt 
felbomlasztása elleni harcban. 

Ebből a fontos indokból Őfelségének, a császárnak a kormánya úgy találta, hogy igénybe 
veszi Őfelsége Oroszország császára fegyveres segítségét és ő  a császár [a cár] a 
legönzetlenebb készséggel azonnal és a legnagyobb mértékben garantálta azt. A mindkét 
részről megbeszélt intézkedések kivitelezése a legnagyobb lendülettel folyik. 

 
 

ISMÉT VEZÉRCSERE 
a. Haynau 
179. A császár és a cár találkozása 
W. Ztg., 1849. május 30.  
[Ferenc József különvonattal, május 21-én két napra, Varsóba utazott, ahol Miklós cár a 

legnagyobb barátsággal és ünnepélyességgel fogadta. Részletes leírás a külsőségekről.] 
 

180. Vezérváltás: most Welden helyett Haynau 
WZtg., 1849. június 1.  
Hivatalos rész. Ő császári és királyi felsége báró Welden táborszernagyot megrendült 

egészségi állapotára való tekintettel kegyeskedett felmenteni a magyarországi és erdélyi 

                                                
126 Lásd a Kislexikont: Hadigőzös a Dunán. 
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hadsereg-főparancsnokság alól és arra kinevezte báró Haynau altábornagyot, akit egyidejűleg 
táborszernaggyá léptetett elő, mégis elődeinek rangját meghagyva. 

[Levél Weldenhez. Kiderül, hogy többször is kérte már a felmentését. A császár:] „és 
ezennel felajánlom Önnek a korábban Bécsben betöltött állását, amit amúgy is csak 
ideiglenesen hagyott el, foglalja el ismét...” [Május 30., Schönbrunn.]  
 

b. Megint Erdély 
181. Bem ismét Nagyszebenben. Felhívása az oroszok ellen  
WZtg., 1849. júl. 9. 
Bem a Buk. Ztg. szerint legújabban ismét Nagyszebenben található, ahonnan Erdély 

lakóit proklamációban felszólította, hogy a szabadság (?) megvédésére minden erővel 
fegyverkezzenek fel az oroszok ellen. Azonnal besorozzák a fegyverfogható ifjakat és férfiakat 
és, mivel a fegyverkészlet nem elegendő, kaszával, fejszével és fütykössel felfegyverezve a 
határra küldik őket. 
 

182. Kozákok Erdélyben. Júniusi hadijelentés 
WZtg., 1849. július 13. 1948. o. 
Oroszország. Szentpétervár. Július 3. A „Russische Invalide” c. lap rendkívüli melléklete 

tartalmazza a következő, harmadik hadijelentést június 20-tól 24-ig. [Lofalva (?), Hertnek, 
Bártfa a szóba került helyek, ahol már megvetették a lábukat. A főerő Rüdiger tábornok 
vezérlete alatt Poloczánál tartózkodik. A doni kozákok Kisszebennél megfutamították az ellent 
és elfoglalták Rózsahegyet.] 

 
183. Bécsi jelentés az oroszok előrenyomulásáról 
WZtg., 1849. júl. 13. 
Bécs. Hivatalos hírszolgálat jelenti a következőket Varsóból: 
Grabbe tábornok jelenti július 8-áról, hogy ő négy menetben elérte Szentkeresztet és 

felteszi, a következő napon Steinbachot [Stellbach=Csendespatak, Sáros m.?] elfoglalja és 
Csorich tábornokkal felveszi a kapcsolatot. Az ellenség nem tanúsított ellenállást, úgy, hogy 
Besztercebányát, Körmöcbányát és Selmecbányát egymás után elfoglalták. 

A kozákok 9-én Bath-ig [Bát, Hont vm.?] kellett, hogy előnyomuljanak és Betancourt 
tábornok S. Antalig. [Szentantal, Hont vm.] Az osztrák különítmény, amely Grabbe [...] 
hadmozdulatait jobbról követte, 8-án Zsámbokréten [Turóc vm.] volt található. 

A hadtestnek kevés a betege és a kolera eltűnt. Élelmiszert fölös mennyiségben találtak és 
a hátuk mögött sehol sem mutatkoztak felkelőcsoportok. 
 

184. Korábbi orosz hadijelentések 
WZtg., 1849. júl. 15.  
Oroszország. Szentpétervár. Július 5. A „Russische Invalide” tartalmazza a következő, 

negyedik hadijelentést: Az első hadijelentésben jelentették, hogy Lüders gyalogsági tábornok és 
Grotenhjelm főhadsegéd a parancsnokságuk alatt álló csapatokkal állítólag egyszerre vonultak 
be Erdélybe. Lüders tábornoktól most jött a hír, hogy a Temesi szorost harc árán bevette és 
Brassót elfoglalta. [...] 
 

c. Az oroszok az Alföldön 
185. Orosz jelentés Aszódról 
A.-B. z. WZtg., 1849. júl. 23. 
A Varsói herceg főhadiszállásáról, Aszódról jelentik július elsején: Egy a Jászságban 

portyázó ulánus diviziót a magyarok visszanyomtak és Tolstoi tábornok szedte fel őket. Erre 
lecsillapodott egy heves támadásokkal összekötött lovas összetűzés, amelynél a magyarokat, 
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számbeli fölényük ellenére egészen Tótalmás mögé, Tamáskata felé vetették vissza. Az 
ellenségnek Dessewffy alatt 20 százada volt és 20-30 ágyúja, Viszozky alatt 6 zászlóaljnyi 
gyalogsága. Állítólag Dembinsky is jelen volt. A felkelők sok halott mellett egy ágyút is 
vesztettek. Paszkevics herceg, marsall maga sietett Aszódról a csatatérre. Szolnok és Cegléd 
között még portyáznak ellenséges csoportok. – Görgeyt a 3. hadtest követi. Az orosz veszteséget 
a Vác melletti csatában több tiszt mellett körülbelül 400-ra teszik. A magyarok közül csak 15-én 
több mint 120 súlyos sebesültet adtak át a mi katonai kórházunknak. 
 

186. Erdélyi szászok köszönete 
WZtg., 1849. júl. 28.  
Tegnap egy küldöttség valamennyi erdélyi menekült nevében a Havasalföldön gazdagon 

és nagyvonalúan biztosított védelmért és segélyért francia nyelven a következő köszönet-
nyilvánítást nyújtotta át mindkét császári megbizott úrnak, azzal a kérelemmel, hogy juttassák 
el [uralkodóikhoz]. És román nyelven [...] a belügyminiszter úrnak. [...Számos vezető 
személyiségnél jelentkezik a küldöttség.] Hogy ezeknek az uraknak megköszönjék 
fáradhatatlan buzgalmukat és meleg emberszeretetüket, amint egy egész népnek [t. i. az erdélyi 
szászoknak] segítettek. És kérjék őket, legyenek szószólói a testvéri román népnél és biztosítani 
szeretnék ő ket affelől, hogy mindazt a jót, amit az erdélyi szászok a nehéz időkben 
Havasalföldön élveztek, lángbetűkkel vésik majd a szász nép szívébe, ahol el nem felejthetőn él 
tovább apáról fiúra és az ezért mondott köszönet csak az egyének halálával huny ki.  

A felirat így hangzik: Mi, több ezren szerencsétlenek, [...] akik az uralkodóházhoz hűséges 
odaadással ragaszkodunk, és akik részben vagyonunk hátrahagyásával, részben azt már rablás 
és tűz által elveszítve, szörnyű polgárháborútól tépett és eltaposott szegény szülőhazánk, Erdély 
füstölgő romjait már majdnem négy hónapja elhagytuk. Hegyeken át, téli kemény hidegben, 
fáradságos vándorlással, nyomorúságos állapotban érkeztünk ebbe a hercegségbe. Legalább 
annak örülünk, hogy puszta életünket megmentettük bosszúszomjas követőink, a féktelen 
magyarok dühétől. Itt az ország legkülönbözőbb városaiban és különösen a fővárosban, tekintet 
nélkül arra, hogy több város az utóbbi időkben jelentékeny tűzkárt szenvedett, a legbarátibb 
szíves fogadtatásban és jóindulatú, nyájas bánásmódban részesültünk. Itt-tartózkodásunk alatt 
ebben a hercegségben gazdagon segélyeztek ruhákkal, alsóneműkkel és pénzzel, sőt sokan 
szabad lakást és ellátást kaptak. [...] És ezután a bátor császári orosz sereg győzelmes 
fegyverei által számunkra megnyílt annak biztos reménye, hogy rövidesen hazatérhetünk 
hazánkba. 

 
 

KOLERA 
187. A miniszter és a kolera127 
WZtg., 1849. febr. 13.  [...] 
Gróf Stadion miniszter tevékenységének és lelkiismeretességének igazolásául, amelyet a 

[járvánnyal] kapcsolatban kifejtett, legyen elég a következő közlés: Ő ugyanis a kolera 
kitörésének mindjárt az első napjaiban dr. Knolz protomedicus [főorvos] kíséretében 
aprólékosan megvizsgálta a kolera-betegek számára berendezett kórházakat, különösen azokat, 
amelyekben már találhatók voltak kolera-betegek. És ezeknél több napos folytatólagos 
utánanézéssel nem csak a rendelkezésre álló berendezések, főképpen a tisztaság, az élelmiszer, 
az ágyak, a gondozás és ápolás, orvosi és ápolószemélyzet vonatkozásában a legpontosabb 
vizsgálatot folytatta, hanem magukat a kolera-betegeket is kikérdezte körülményeik és 
megbetegedésük esetleges indítéka felől, őket szelíd beszéddel vigasztalta és emberiességét és 
jótékony érzületét tettekkel bizonyította. A miniszter gondossága azonban nem csak a 

                                                
127 Lásd a Kislexikont: Kolera. 
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gyógyintézetekre terjedt ki, hanem olyan helyek megtekintésére is, amelyeket az árvíz sújtott. 
Mégis, ami a kórházakat különösen érinti, eddig a Wiedeni körzeti kórház, az Isteni Megváltó 
leányai fiókkórháza a Rennwegen, a Szent Marx [Márkus] polgári kórház, az Irgalmas rendiek 
kórháza lábadozóknak a Landstrassen, az Irgalmasnővérek kórháza a Lipótvárosban és a 
fiókkórház az Augartenben voltak azok, amelyeknek a miniszter úr teljes pontossággal szentelte 
figyelmét. [...] 

 
188. Kolerában elhunytak bécsi jelentésben 
WZtg., 1849. jan. 30., 276–277. o. 
Az „Aulában”, a városban 20-án megbetegedett egy katona kolerában és meg is halt. 

Ezen kívül ugyanott 22-én még hárman betegedtek meg, akiket átszállítottak a Helyőrségi 
kórházba. A kolerabetegek teljes létszáma a katonaságnál 67-et tesz ki, ebből 35-en haltak meg, 
27-en gyógyultan távoztak és öten maradtak vissza ápoltként. A hirtelen hőmérséklet-
változásnál és a hideg, nedves, ködös időjárásban jelentkeztek az első kimondottan kolerás 
esetek civileknél január 20-áról 21-ére virradóan. 

Ezt a betegséget egy 69 éves férfi kapta el a Schönlaterngasse 682. sz. alatt, egy heves 
kedélyváltozás következtében, 19 órán belül, miután megfázás miatti hasmenését elhanyagolta. 
Ezt a megbetegedést követte 14 eset a legsúlyosabb formában e hó 21-ről 22-re virradóan a 
Wiedenen, a Sandgestetten, az Annagasse 198.-ban. egyetlenegy enyhébb eset kivételével. Ezek 
valamennyije a szegény munkás néposztályhoz tartozik és az otthoni gondozás és ápolás hiánya 
miatt azonnal a Wiedeni kerületi kórházba szállították őket kezelés végett és közülük hárman 
haltak meg. Az egészségügyi helyszíni szemle a ház nagyfokú tisztátlanságát, egyes helyiségek 
túlzsúfoltságát, az ott lakó bérlők nagy nyomorúságát és az ivóvízkutak igen nagy mértékű 
szennyezettségét, elhanyagolt hasmenést mint helyi indítékot emelte ki, amely egészségügyi 
hiányosságokat tüstént megszüntették. [Rendet kell csinálni. Megszervezték a Sections-
Commissäre, Sections-ärtzte, Armenväter hálózatát stb...] 

 
189. Felvilágosítás a kolera elleni óvintézkedésekről 
WZtg., 1849. febr. 8., 1–2. o. 
A kolera, ha eddig nem is általános kiterjedésben, kitört falainkon belül. 
Amilyen sajnálatosnak nevezhető ez az esemény, mégis nagy megnyugvást jelent, hogy 

megfelelő elővigyázattal ennek a betegségnek veszedelmes következményeitől a legtöbb esetben 
meg tudja védeni magát az ember. 

A kolerának ugyanis az a sajátsága, hogy majdnem mindig mérsékelt lefolyással 
kezdődik. Ez a mérsékelt lefolyás néhány, gyakran több napig is eltart. Eközben a 
megbetegedett, leszámítva a bágyadtság érzését, rendesen jól érzi magát, van étvágya, és el 
tudja végezni napi elfoglaltságait. Hirtelen azonban minden különösebb indíték nélkül 
komollyá válik ez a látszólag jelentéktelen lefolyás, gyakran hibás diéta, megfázás, felindult 
kedélyállapot miatt, azonban kiváltképpen tömény italok élvezete és izgatószerek, mint forralt 
bor, borleves, feketekávé, rum, pálinka, fahéj, Hoffmann-féle cseppek és hasonlók 
következtében lesz belőle igazi kolera, amely aztán a megbetegedettet alig néhány óra alatt a 
legnagyobb életveszélybe sodorja, amelytől gyakran a legcélszerűbb orvosi segítség sem tudja 
megmenteni. 

A tapasztalat azt is megmutatta, hogy minden eddig Bécsben előfordult egyértelmű 
kolera-megbetegedés a megelőző elhanyagolt vagy rosszul kezelt lefolyásából alakult ki.   

Ezért főképpen azon múlik a leállítása, ha ezt a látszatra jelentéktelen folyamatot, 
amelyet mégis akkor, amikor közeledik vagy már uralkodóvá vált a kolera-járvány a kolera 
kezdetének tekintjük, és így a betegség további kifejlődését a magasabb életveszélyes fokára 
meggátoljuk. Ehhez azonban nem fér kétség, hogy az orvostudomány tudja ezt a folyamatot a 
legtöbb esetben csillapítani, s ezzel a kolerát első megjelenésében elfojtani. 
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Ebből adódnak a következő fontos és egyúttal vigasztaló tanulságok a főváros kolerától 
fenyegetett lakosai számára: 

1. Mostantól kezdve nem szabad semmilyen folyamatot sem figyelmen kívül hagyni. 
2. Szemben a jelentkező folyamattal semmiképpen sem szabad használni az úgynevezett 

házi szereket, legkevésbé az izgatószereket, ahogy azokat feljebb megneveztük. 
3. A folyamat első jelentkezésekor tüstént ágyba feküdni és tartózkodni minden ételtől, 

kivéve a könnyű marhahúslevest és minden italtól, kivéve a vizet. 
4. Haladéktalanul hívni az orvost, mert csak ő  van abban a helyzetben, hogy a sajátos 

körülményekhez és a testi állapothoz képest a megfelelő segítséget tudja nyújtani. 
5. Minden a nyilvános lapokban feldicsért és megvételre ajánlott megelőzőszer eddig 

haszontalannak, sok pedig károsnak bizonyult, ezért ezek használatától mindenkit határozottan 
lebeszélünk. 

6. Mértékletesség evésben és ivásban mindenkor, különösen azonban járvány idején 
sürgősen ajánlható. 

Azonban hiba és sokszor határozottan ártalmas a megszokott életmódon változtatni és 
más ételeket és italokat fogyasztani, mint amiket megszokott az ember. Sokkal inkább maradjon 
a megszokott életmódnál, feltételezve, hogy az rendezett volt és egyáltalán ne igazodjon a 
küszöbön álló vagy már kitört járványhoz. Általában minden nehéz, zsíros ételtől, rossz, félig 
romlott hústól, romlott, besózott haltól, gombától, nem jól elkészített kenyértől, éretlen, 
savanyú, lázat és hasmenést okozó gyümölcstől tartózkodjon. 

7. Gondosan kerülendő a megfázás, különösen felhevült testtel, ezért meleg, az 
időjárásnak megfelelő ruházat, különösen azonban a lábak melegen tartása szükségesnek 
látszik. Mégis nem szabad túlzásba vinni a melegen tartást, mert egyébként könnyen kiizzad és 
éppen ezáltal hirtelen lehűlhet [az ember]. 

8. Mérsékelt mozgás a szabad levegőn, az erőhöz mért és nem kimerítő testi munka 
megtartja az életerőt és véd a kolera ellen éppúgy, mint minden betegség ellen. Egészséges 
ember ezért minden nap, ha a megszokott elfoglaltság szobához köti, kell, hogy bizonyos időt 
mozogjon szabad levegőn és lassan szokjon ehhez hozzá zordabb időben is. Gyengébb, beteges 
emberek azonban csak módjával élvezzék a szabad levegőt, különösen kerüljék a zord, nedves 
és hideg időt, főleg éjszaka. 

9. Az alvás az erők megtartásához, pótlásához szükséges és semmi sem teszi az embert 
[inkább] fogékonnyá a betegségekkel szemben, mint az alvás nélkül eltöltött éjszaka, ezért 
időben feküdjön ágyba és kímélje meg magát az éjjeli kóborlásoktól és minden zülléstől, amely 
a testet enerválja és beteges állapotba hozza. 

10. A mértékletes szeszesital-fogyasztás csak annak ajánlott, aki ennek használatához 
hozzászokott. Semmi sem károsabb kolera-járvány idején, mint a részegség és sűrűn 
megfigyelhetik, hogy emberek, akik rabjai az ivásnak, mámoros állapotban hirtelen kolerába 
esnek és néhány óra alatt eltakarítják őket. 

11. Éhgyomorra a test minden betegséget okozó ártalomra fogékonyabb, ezért javasolt a 
reggeli órákban megszokott meleg reggeli elfogyasztása. 

12. Igen fontos minden járvány idején és különösen a kolerajárvány idején ügyelni a 
tisztaságra. Minden tapasztalat szerint egy betegség sem vonzódik annyira a koszhoz és a 
tisztátalansághoz, mint éppen a kolera. Különösen ártalmasnak bizonyulnak ebből a 
szempontból a emberektől túlzsúfolt és rosszul szellőztetett lakások, ezért látszik a legfontosabb 
elővigyázatossági rendszabályok egyikének egyenletesen elosztani vagy ahol ez lehetséges, 
egészen elkülöníteni a szorosan együttlakókat. És különösen a szegény néprétegeknél a 
hatóságoknak szigorúan kell eljárniuk. Nem megfelelő kútvíz, a pöcegödör elhanyagolt helye, a 
szennyvízcsatorna kedvezőtlen lefolyása, az árnyékszék és székbe épített éjjeliedény elmaradt 
tisztántartása nemcsak ösztönzi a kolera kitörését, hanem rendkívül előmozdítja a további 
elterjedését.  
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13. A lakások szellőztetése a legcélszerűbben úgy történik, hogy kinyitják az ablakot és 
egyúttal jókora tüzet gyújtanak egy parázsnak való edénybe borókafából. Ezáltal az állott 
szobalevegőt a leggyorsabban lehet kijuttatni. 

Végül a nyugodt kedélyállapot a legkiválóbb védelmezője az embernek minden betegség 
ellen. Ezért  

őrizkedjünk a dühtől, a mérgelődéstől, a szorongástól és a félelemtől. Azoknak, akik az 
uralkodó betegségtől különösen rettegnek, jól ajánlható, szándékosan ne tegyék ki magukat 
okot adó alkalmaknak, 

mástól eltekintve jobban védik meg magukat, hogy ha mértéktelen aggodalmukat és 
félelmüket azzal a megállapítással próbálják enyhíteni, hogy a betegséggel, amitől félnek, a 
fent nevezett rendszabályok pontos megtartásával és kellő magatartással könnyebben szállnak 
szembe, mintha szüntelen félelemben hányódnának, hajhásznák a megelőző szereket, egy 
szokatlan életmódot aggályosan követnének és elhasznált levegőbe zárva keresnének 
menedéket. Megnyugtatásul szolgál még, hogy a kolera a tapasztalat szerint egyre jobban 
veszít az erejéből és veszedelmességéből, egyre messzebb kerül mérsékelt égtájakra és hogy ez 
a mi éghajlatunkon idegen betegség oly pusztítóan lép fel más külső körülmények között és a 
megkívánt egészségügyi rendszabályok elhanyagolásával, a civilizált Európában viszont a 
megfelelő orvosi segítséggel sok esetben elhárítható és meggyógyítható. 

Ha Bécs lakosai ezeket az egyszerű és könnyen foganatosítható rendszabályokat követik, 
úgy jelenleg abban a helyzetben, amikor az államigazgatás a baj leküzdésére átfogó 
rendszabályolat hoz, és nem apadnak el a szegények támogatására szóló segélyforrások, 
biztonsággal elvárható, hogy a kolera kiterjedése és veszedelmes hatásai a legerőteljesebben 
korlátozhatók és sok emberélet megtartható lesz. A cs. kir. Alsó-Ausztriai Egészségügyi 
bizottmánytól. Bécs, 1849. február 4. 

 
190. Jelentés a bécsi kolerajárványról 
A.-B. z. WZtg., 1849. márc. 21., 
WZtg., 1849. márc. 22. első oldal: 
Márc. 22. Jelentés a bécsi kolerajárványról.  
Bécs. A beérkezett orvosi jelentés szerint a kolera további lefolyásáról Bécsben azt a 

megnyugtató hírt közölhetik, hogy a legutóbbi héten, e hó 9-től 16-ig csak négy új 
megbetegedés történt. Ezek valamennyien a cs. kir. Közkórházban az ott más betegségek miatt 
fekvő betegek között keletkeztek. Ha ehhez az új növekményhez hozzászámítjuk a korábbi 
időszakból maradt 38 kolerabeteget, úgy az ezen a héten kezelt betegek összessége: 42. Ezek 
közül eddig meggyógyult 19, meghalt 7 és maradt hátra további kezelés végett 16. 
Összességében a járvány kezdete óta, beleszámítva a katonaságot, ahol a kolera már a 
harmadik héten megszűnt, 286-an betegedtek meg, 137-en gyógyultak fel és 133-an haltak bele. 
Noha egyrészt az a körülmény, hogy a kolera az utóbbi időben egyes, elszórt esetekben lépett 
fel és hogy az egybehangzó orvosi jelentések szerint a gyomorerőtlenségi betegségforma a 
hurutos-reumatikus felett [der gastrischadynamische Krankheitsgenius dem katarrhalisch-
rheumatischen] az uralmat kezdi átvenni, szabadjon a reményt megerősíteni, hogy nem kell 
aggódni újabb veszélyes elterjedésétől. Mégis másrészt nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy több elővárosi kerületben, nevezetesen a mélyebben fekvő és az árvíztől sújtott határban 
még mindig nagy számban fordul elő gasztrikus [gyomori] és tífusz láz, ahogy hasmenés is, 
amelyre különösen jellemző a makacsság. És hogy tehát nem csak a járványos vérhasra való 
hajlamot nem lehet megszűntként szemlélni, hanem annak a szükségessége is előkerül, hogy a 
közönség továbbra is vegye figyelembe az egészségügyi bizottmány megjelentetett jószándékú 
felvilágosításait a legcélszerűbb táplálkozástani magatartásról. 

Végül közhírré tesszük, hogy miután a felállított osztályos biztosok, szekciós orvosok és 
szekciós biztosok állandó tevékenysége az egészségrendőri szempontokból bevezetett 
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házellenőrzésekben nagyrészt befejeződött, most már az osztályos biztosság feloszlatása 
következik és korábbi szolgálatukban hasznosítják ő ket. Eközben azonban egyúttal az a 
rendelkezés lép életbe, hogy a megmaradt szekciós orvosok létszáma a mostani kisebb igény 
szerinti alacsonyabb létszámra csökken. A még esetleg szükséges rendszabályok keresztülvitele, 
a lakások szellőztetése és takarítása, a szükséget szenvedők segítése és hasonlók elvégzése a 
megszokott hatóságokra és szervezetekre marad. Az Alsó-ausztriai Egészségügyi Bizottmánytól. 

 
191. A korábbi nagy kolerajárvány az orosz hadseregben 
WZtg., 1849. ápr. 17.  
[Oroszország. Szentpétervár, április 6. A március 31-i ukáz szerint sorozást rendeltek el a 

nyugati kormányzóságokban,] „mivel mi a jelen körülmények közepette szükségesnek véljük 
hadseregünk egy nagy részét, amely a múlt évben a kolera következtében jelentékeny 
csökkenést szenvedett el, hadilétszámra emelni.” 
 
 

AZ ÚT VILÁGOSIG: ELKÉSTÜNK 
a. Görgey 
192. Honvédek civilben128 
A.-B. z. WZtg., 1849. aug. 1., 1. oldal 
Magyarország. Pest, július 27. Átvesszük a következő magánbeszámolót a Preßburger 

Zeitungból: Egy csomó honvéd mindenféle fegyvernemből egész nyugodtan sétálgat itt civil 
ruhában, akik elhagyták a zászlaikat; amely ugyan sajnos kevésbé írható egy egészséges 
felfogás javára, mint arra, hogy nem bíznak a saját szerencséjükben, ami természetesen egyre 
általánosabbá válik a magyar seregben. Ezeknek az embereknek jó része tegnapelőtt és tegnap 
került elő, mint ahogy mindig újra betoppan hol ott egy fiú, hol itt egy unokaöcs, közöttük még 
mindenféle tiszt is. Ezek az emberek panaszkodnak, elsősorban és egybehangzón arra, hogy 
már egész ezredek hosszabb idő óta nem kapnak fizetést, mert a pénzsajtók az örökös utaztatás 
miatt nem tudnak dolgozni. Közben hallatlanul fokozódik a drágaság az ország azon részein, 
amelyeket még megszállva tartanak a lázadók és a Kossuth-bankókat még erőszakkal szemben 
is csak fele értékükön alul fogadják el. – Éppen most hallom, hogy a Kossuth-féle 
bankjegynyomdában foglalkoztatott munkások közül néhányan ideérkeztek. Azt mondják, hogy 
a többiek elszéledtek, anélkül, hogy az egyik tudna a másik hollétéről. – Nagyon valószínű, 
hogy a magyar hadsereg, mivel a pénz elértéktelenedése és hiánya következtében elvesznek a 
létfenntartás előfeltételei, nagyrészt ezen a módon fog felmorzsolódni.  
 

193. Görgey helyett Dembinszky 
A.-B. z. WZtg., 1849. júl. 16., hétfő. 
Magánértesülések szerint Haynau táborszernagy főhadiszállása tegnap még 

Nagyigmándon volt. Az orosz vezérezredes, Berg, Igmándról Paszkevics marsall nagy orosz 
hadseregéhez Buda fölé távozott el. A magyarok serege Komáromnál két napja nyugodtan 
tartja magát. Pestről Mészáros hadparancsát arról, hogy Dembinskyt visszahelyezték a 
főparancsnokságba a letett Görgey helyett, sok példányban megkapták. Ő [t. i. Mészáros] 
megparancsolja, hogy Dembinskynek föltétlen engedelmeskedjenek. A pesti újságok Görgeyt 
korábbi tétlenségéért keserűen vádolták. – A bán főhadiszállásáról 11-ig érkeztek jelentések, 
amelyek semmi változásról sem szólnak. A Bán még mindig a Dunai hadsereg hadmozdulataira 
várt. – Őfelsége Miklós császár 9-én Pétervárra utazott. 
 

194. Görgey fegyverletételi tárgyalásai az oroszokkal 
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WZtg., 1849. aug. 22. 
Bécs. A „Kuryer Warsawski” augusztus 18-ról közöl megint egy hadijelentést a 

hadmozdulatokról Erdélyben és Magyarországon, amely a nagyszebeni és Marosvásárhely 
melletti legutóbbi csatákról, valamint az orosz fősereg hadmozdulatairól Debrecentől 
Nagyváradon keresztül Aradig közelebbi részleteket ad és aztán a következő hírrel zár: 
„Miután a vezértábornagy a megfelelő utasításokat a Debrecen és Kassa között megnyitandó 
összeköttetésre és Magyarország keleti hegyvidéki megyéinek pacifikálására megadta, éppen 
készült ő maga megtámadni Nagyváradot, amikor értesítést kapott Rüdiger tábornoktól Görgey 
ajánlatáról (akinek a hadserege Aradnál próbált egyesülni Perczellel és Dembinskyvel, amely 
egyesült sereghez aztán Bem is csatlakozni akart), amelyet a Varsói herceg alábbi 
legalázatosabb jelentésében így fejez ki: «Magyarország Ő császári felségének lábai előtt 
hever. A felkelők kormánya lemondott hatalmáról és azt Görgeyre ruházta át. Görgey azonban 
a felkelők főseregével feltétel nélkül leteszi a fegyvert az orosz sereg előtt és az ő  példáját 
kétségtelenül követi a többi felkelősereg. A megadásról folytatandó tárgyalásra általa küldött 
tisztek késznek mutatkoztak arra, hogy a mi megbizottjainkkal vagy akár az osztrákokéval is a 
többi hadtesthez elmenjenek, hogy a fegyverek letételére rábírják ő ket. Van szerencsém 
jelenteni Ö császári felségének, hogy a Görgey által támasztott egyetlen feltétel annak 
engedélyezése, hogy ő az Ön hadserege előtt tehesse le a fegyvert. Én meghoztam a megfelelő 
rendelkezéseket, hogy az ő csapatait minden oldalról Rüdiger tábornok hadteste vegye körül, 
akit én a lefegyverzésükkel is meg fogom bízni. Tekintettel a foglyok kiadatására és más felkelő 
hadtesteket érintő intézkedésekre meg fogok egyezni az osztrák hadsereg főparancsnokával; 
Görgeyt magát azonban főhadiszállásomra hozattam, ahol Őfelsége további parancsáig fog 
maradni.» 
 

195. Ünnepség a debreceni Nagytemplomban129 augusztus 6-án 
WZtg., 1849. aug. 26., 2358–2359. oldal.  
Oroszország. Varsó. Augusztus 20. Egy a Warschauer Zeitungban közölt hadijelentés a 

következő részleteket hozza az orosz fősereg hadmozdulatairól a debreceni csatában. [...] 
Ugyanezen a napon (augusztus 6-án) ünnepi istentiszteletet tartottak Debrecenben az ellenség 
felett kivívott győzelem miatt. A istentisztelet után, amelyet szabad ég alatt tartottak, következett 
egy másik megszentelt ceremónia. Ugyanabban a templomban, amelyben folyó év április 14-én 
a felkelők nagy ünnepélyességgel hirdették ki a Habsburg-ház letételét, a Varsói herceg 
parancsára, hogy a nemzet iránti bűncselekményt jóvá tegyék, mondjanak imákat a most 
uralkodó császárért. Ennél a kálvinista szuperintendens magyarul mondott prédikációt, 
amelyben megrótta a lakók elvakultságát, akiket rosszindulatúak félrevezettek és kérte 
közvetítésünket törvényes uralkodójuk trónjához. A lakosok általában jóindulatukat mutatták az 
oroszokkal szemben és azt az óhajukat, hogy lássák a háború befejezését.  

Augusztus 7-én Debrecenben volt a főhadiszállás. [...]  
 

b. A csornai csata 
196. A csornai csata és Sopron  
WZtg., 1849. máj. 12., a címoldal aljától–1348. o. 
Tudósítás a hadsereg előrehaladásáról Magyarországon. 
Az első hadtest által foganatosított május 5-i, Győr elleni előrenyomulás célja az ellenség 

kivonulásra késztetése volt, hogy meg lehessen ítélni az erejét. Megmutatkozott – egy 
átszököttnek a közlése alapján is –, hogy Győr környékén négy huszárezred, jelentős számú be 
nem szervezett honvéd, néhány lengyel és német légió 30 löveggel található. – Az ellenség 
valamennyi helyen visszavonult a mi hadoszlopaink elől, azonban egy erős részleget küldött 
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Kapuvár felé, amelyet Grobois őrnagy alatt egy 2 vadászszázadból, 6 Koudelka-századból, a 
Kreß-könnyűlovasezred egyik divíziójából és fél 6fontos gyalogütegből álló portyázó hadtest 
fedezett. A következő napon gróf Schlick altábornagy jelentést kapott Eneséről Grobois 
őrnagytól a Kreß-könnyűlovasezredbeli Angelo Ferarini kápláron keresztül, hogy az ellenség 
túlerővel megtámadta, a jobb szárnyát hátba kapta, szükségesnek látszott visszavonulni. Ezt az 
altisztet útközben az ellenséges huszárok minden oldalról körülvették, azonban keresztülvágta 
magát, átúszta a Répcét és szerencsésen megérkezett a jelentéssel rendeltetési helyére. Az ezüst 
vitézségi éremben részesült. 

Az első hír egy lehetséges ellenséges előrenyomulásról Kapuvár felől. A parancsnokló 
tábornok azonnal Zaitsek alezredest küldte 10 század határőrrel és bizonyos lovassággal 
Grobois ő rnagy befogadására Soprontól Szentmiklósig, ahonnan a nevezett alezredes úgy 
gondolta, hogy Cinfalvánál foglal állást. 

Bizonytalan, hogy ez az ellenséges hadmozdulat mindössze színlelt hadmozdulat lenne, és 
a cél a vidék fellázításának szemrevételezése lenne, Wyß tábornok úr utasítást kapott, hogy egy 
jelentősebb hadtesttel nyomban Sopronon keresztül a környéket minden irányban szállja meg és 
az ellenséget Győr felé dobja vissza, ami ennek a tábornoknak Szerdahelyről küldött jelentése 
szerint meg is történt. 

Ilyen előzmények közben a Duna jobb partján egyre erősebb ellenséges egységek 
haladtak előre a Szigetközön, amelyet az ott található báró Burits altábornagy divíziója 
igyekezett megfigyelni a Bruck és Csölle közötti állásából. 

A Schwarzwasser mentén egészen a Fragendorfer hídig jelentős sáncokat töltöttek fel, 
hogy az ellenség minden további előtörésének megálljt parancsoljanak.  

Tovább a Vág felé az osztrák egységek egészen Vágújhelyig portyáztak, az ellenség az 
egész szakaszt egészen le Sellyéig erősen megszállta és mindenhol hajókat gyűjtött össze, hogy 
átkelést próbáljon meg. Ez okot adott egy tettre, amely utal arra az éleselméjűségre, amely az 
osztrák katonában honol. Egy Szerdahelynél felvonult 12 fontos üteg parancsnoka, szemben 
azzal a ponttal, ahol az ellenség 18 vízimalom-hajót gyűjtött össze, kijelentette beszélgetés 
közben, milyen jó lenne ezeket a hajókat a jobb partra áthúzni. Azon nyomban beszállt egy kis 
sajkába Fraunhoz Ádám ágyús és Schibitz József fogatoló közlegény, s a leghevesebb 
ellenséges puskatűz közepette az ott található 18 hajóból kilencet elkötöttek, áthoztak hatot 
közülük a jobb partra és a többi hármat elpusztították. Mindkettőt kitüntették az I. osztályú 
ezüst vitézségi éremmel. 

Néhány napja láthatóan nagy a mozgás az ellenséges seregben, amelynek sarokpontja 
még mindig Komárom és úgy látszik az ellenség legnagyobb figyelme a Vág völgyére irányul. 
Klapka a lázadó-parancsnok, aki a Vág és a Nyitra között egy 8000 főnyi hadtestet irányít, 
Komárom felől erősítést kapott. És néhány napon belül ezek a hadmozdulatok határozott 
jelleget fognak ölteni. 

A magyarországi osztrák hadsereg az oly fontos pontnak, Pozsonynak130 oly módon való 
elfoglalásával, hogy a sereg két szárnya között folyik a Duna, megint visszanyerte 
manőverezési képességét, amit azóta, mióta fel kellett adnia Pestet, a folyam és Komárom révén 
elválasztva nem birtokolt. 

 
197. Az osztrákok előrenyomulása 
A.-B. z. WZtg., 1849. máj. 15., első oldal. 

Pozsony, május 12. Mivel az ellenség a Szigetközön [Insel Schütt] egyre inkább terjeszkedett 
főleg a Neuhäusler-ág jobb partján, a vezénylő tábornok elhatározta, hogy egy támadással 
meggyőződik az ellenség erejéről a Szigetközön és a Neuhäusler-ágnak azt az oldalát megint 
szabaddá teszi. Ma hajnali 2 órakor Bruck és Pischdorf között két hadoszlopban kitört báró 
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Burits altábornagy divíziója addigi állásaiból. Az egyik Somorja felé, a másik Lipótfalva felé 
[...]. Az első ellenséges őrhelyet Békenél, Lipótfalván kívül találták, megtámadták és kivetették. 
Hosszabb ideig foglalt állást az ellenség Somorján kívül, ahol végre a császári gyalogság 
népfelkelő zászlóalja, amely csatározva vonult előre és azt azon nyomban megtámadta, mialatt 
egy fél üteg a szárnyon tüzelőállást foglalt el. Az ellenség kénytelen volt visszavonulni. Burits 
altábornagy megparancsolta, hogy egy 12 fontos üteg és a lovasság kövesse, és az ellenséget 
egészen Szerdahelyig szorították vissza, ahol a tartaléka volt található. Az ütközetben velünk 
szemben állt ellenséges csapat a Kosztolány brigád volt, 4 honvéd zászlóaljból és 3 divízió 
Lehel-huszárból. Az ellenség 12 halottat és sok foglyot veszített. Egy zászló és egy ezredlobogó 
[Estandarte] került a Somorjára bevonuló vadászok kezébe, éppúgy számos takarmányos szekér 
stb. A csapat mindenhol örömrivalgással ment a tűzharcba, megélénkülve császáruk közeli 
jelenlététől, aki már két nap óta a csapatok felállásának megszemlélésével volt elfoglalva és 11-
én a legkülső előőrssel találkozott Hédervárnál és Öttevénynél, amikor a Répce túlpartja felől 
távoli ágyúdörgést hallottak. Ez Wyß brigádja volt, amely Sopron védelmére Szentmiklósnál 
volt felállítva, aztán Kapuváron keresztül Győr felé nyomult előre és Enesénél nagyon kemény 
ütközetet gyűrt le, ahonnan az ellenség nagy fölénnyel Csorna felé akart előre vonulni és itt 
három üteget fejlődtetett fel a szárnyon. Wyß tábornok nagy ügyességgel csekély veszteség, 20 
halott és sebesült, mellett foglalt állást Kónynál és Bősárkányon és Pomogyon keresztül 
tökéletes összeköttetésben van gróf Schlick altábornagy hadtestével. 
 

198. Távíródrót131 
WZtg., 1849. május 31.  
Csehország. Prága, május 29. Az egész Monarchiában szorgalmasan dolgoznak egy 

második távíródrót kihúzásán, és nem vagyunk messze attól az időponttól, amikor a közönség is 
részese lesz ennek az intézménynek. Mert az egyik drót csak a vasúti üzemé, míg a másik 
kizárólag a hivatalokat és a magánkapcsolatokat szolgálja. – A magánlevelezés díjszabását a 
szavak száma és a távolság mérföldekben szabja meg. És egy 15–20 szavas mondat Prágából 
Bécsbe csak 5 konvenciós forintba kerül. Egy ár, amely fontos és sürgős közlemények 
továbbítására kedvező körülményeket jelent. Minden, vidékről Bécsen keresztül menő levelezést 
először a feladási helytől Bécsbe táviratoznak és csak onnét történik a táviratozás a 
rendeltetési helyre. Éppen most fejezték be a kormányzóságban a távíródrót húzását és a 
hivatal elhelyezése nemsokára kell kövesse, mert annak a belső berendezésén már dolgoznak és 
a készülékek átvitele részben már elkezdődött. – A nagy katonai készletek felhalmozódása miatt 
a tehervonatokat egy időre leállították, hogy a vagonokat a katonai szállítmányokra tudják 
használni Magyarország felé. [Pr. Z.= Prágai Újság.] 

 
199. Menekültek Pestről 
WZtg., 1849. május 31. [...] 
A kereskedelmi összeköttetés Pesttel ugyan megszakadt, mégis jönnek még naponta 

levelek és menekültek Veszprémen keresztül és kerülő utakon ide. Készítenek rémséges 
beszámolókat a szenvedésekről és aggodalmakról, amiket a császárhű magyaroknak Buda 
elfoglalása óta el kell tűrniük. A leginkább sajnálatra méltó azonban az úgynevezett Rácváros 
Budán. Itt Irányi országos biztos egy zsidót nevezett ki községi elöljáróvá és rendőrigazgatóvá. 
Aki Budán a zsidók és a görög vallás132 vallói közötti évszázados gyűlöletet csak kissé is ismeri, 
fogalmat alkothat arról, milyen önteltséggel bánnak most a rácokkal. Ezek rokonszenvet 
mutattak a császári ügyek iránt és a kossuthi cinkosok most ugyancsak mesterük eszközeihez 
fordulnak. 
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200. Görgey sebesülése 
WZtg., 1849. júl. 5. 
[Haynau hadműveletei Győr bevétele után Komárom körül. A megdicsért vezetők közt 

van, harmadikként, az orosz altábornagy Paniutine, divíziója élén. Foglyoktól szerzett 
értesülések szerint a lázadó parancsnok, Görgey, megsebesült.] 
 

201. A június 13-i csornai veszteségekről 
WZtg., 1849. júl. 6. 
Hadügyminiszteri jelentés a császáriak veszteségeiről. Csorna, június 13. Wyß 

vezérőrnagy, Schwiedernoch hadnagy a császári ulánusoktól, 7 sebesült tiszt, 3 eltűnt. 
 

202. Kenyérsütők dicsérete 
WZtg., 1849. júl. 7. 
Őfelsége kegyeskedett a különleges szolgálatok teljesítésének elismeréséül a 

civilszolgálati érmet az alant megnevezett katonai személyeknek a legkegyelmesebben 
adományozni, éspedig [Nagy arany, közép arany, kis arany katonaorvosoknak. A listán az 
utolsók:] a kis ezüst civil szolgálati érmet kapta három ellátási pékmester: Rapp Bálint, Knoll 
Vencel és Infanger Mátyás. 
 

c. Bábolna és Buda között 
203. A császár látogatása Bábolnán 
WZtg., 1849. júl. 9.  
[A hivatalos részben: A császáriak győzelmes előrenyomulása Pozsonyból Bábolnáig. Ott 

a főhadiszállás. Meglátogatta ő ket a császár. A katonák lelkesen fogadták. – Hozzáfűzik a 
következőt:] Bábolna, 1849. július 4. Ahogyan a vakbuzgóság elkapta a felforgató pártot, az 
már közelít az ő rülethez. Újólag bizonyította ezt számunkra egy tragikus eset. Perin 
vezérőrnagy [Generalmajor] július elsején délután „Puszte Czanok”-nál brigádja élén lovagolt. 
Mellette lovagoltak Storetz kapitány, Pelikán főhadnagy és Duczinsky főhadnagy. Akkor ezek 
észrevették, hogy balra tőlük lovat vezetve jön egy gránátos, mögötte egy civilruhás férfi és 
emögött egy másik gránátos. Storetz kapitány odalovagolt hozzájuk és érdeklődött, mire jó ez a 
fegyveres kíséret. Az volt a válasz, hogy a vértesek hozták be tegnap ezt a lovas férfit. Kérdésre 
közölte ez az ember, hogy ő  nem Kossuth katonája, és a fegyveres kíséret elé lépett. – A 
vezérőrnagy éppen azt a megjegyzést tette, hogy ezt az embert azért mégis csak alaposabban ki 
kellene hallgatni, amikor ez az egyik gránátos elébe ugrott, kitekerte kezéből a puskát és azzal 
több lépést oldalvást rohant. Innen megcélozta a vezérőrnagyot és lőtt, azonban helyette 
Pelikán főhadnagyot lőtte agyon. – Annak ellenére, hogy nagyon védte magát a bűnöző, mégis 
pillanatokkal később a tettén végtelenül felháborodott legénység lekaszabolta. Hogy ez a 
zsivány milyen garázdaságokat művelt már előbb és mit szándékozott tenni még, a 
következőkből gondolhatjuk el: találtak nála hat darab, különböző nevekre kiállított 
igazolványt. Ezek a nevek: Oroszi Mihály, Bak Imre, Csikós József, Dudás Gergely [?], Samu 
János. Az utóbbi névre és Benedekre kiállított két igazolványt azonos dátumra (1849. január 
24.) Faragó Gábor jegyző írta alá. Továbbá találtak nála részben cs. és kir., részben Kossuth-
bankókat, összesen 611 forint 30 krajcár értékben. – Látni való, milyen jól el volt látva pénzzel 
ez az elvetemült és hogyan használják fel a polgároktól és parasztoktól adóként behajtott 
bevételeket Kossuthnál, kegyetlen módon, akár gyilkosoknak vérdíjként. 

 
204. Téves hír: az oroszok bevonultak volna Pestre 
WZtg., 1849. júl. 9.  
A hadszintérről nem futott be meghatározó hír. A főhadiszállás tegnap még 

Nagyigmándon volt. Schlick altábornagy hadteste tegnap elfoglalta Almásyt [Dunaalmás?]. 
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Győrbe olyan álhírek jöttek, hogy az oroszok pénteken bevonultak volna Pestre, csak 
Paszkevics herceg, marsall napi menetét nézve ez a hír legalábbis korai. Szökevények és 
foglyok hozták a hírt Ácsra, hogy Görgey a legutóbbi ütközetben kapott sebével betegen fekszik. 
[...] 
 

205. Osztrákok Budán 
WZtg., 1849. júl. 14.   
A 41. hadijelentés. Wussin őrnagy és portyázó csapat parancsnok a császári ulánusoktól 

jelenti e hó 11-én Ramberg altábornagy úrnak Budáról, hogy az alája tartozó különítménnyel 
július 11-én délután 5 órakor Budára érkezett, anélkül, hogy valami ellenségbe ütközött volna. 
Rögtön Buda városát és várát katonailag megszállta és a rendelkezésre álló ütegeket úgy 
helyezte tüzelőállásba, hogy Pest egy részét és nevezetesen a Lánchidat tudják lőni. 

 Buda város hatóságai a nevezett őrnagy urat ennek a városnak a bejáratánál várták és 
éppen úgy, mint az általa Pestről Budára rendeltek bizonyították, hogy Pestet is teljesen 
kiürítette az ellenség és kivétel nélkül Cegléd irányában húzódott vissza. A Lánchíd ebben a 
pillanatban teljesen használhatatlan, de már minden előkészület megtörtént gyors 
helyreállítására. A Budán talált kincstári javakat és terményeket lefoglalták és megfelelően 
őrzik. A természetbeni raktárkészlet között található két már kész, Kalocsára indulásra rendelt, 
gabonával megrakott nagy hajó, az egyik horgonya már felszedve és jelenleg a pesti oldalon 
volt található, de kényszerítették, hogy térjen vissza a túlsó partra. 

Ramberg altábornagy úr ehhez a tudósításhoz e hó 12-én reggel Bicskéről további 
jelentést fűzött, hogy két brigád a szükséges lövegekkel azt a parancsot kapta, hogy még azon a 
délelőttön szállja meg Budát. 

Bécs, 1849. július 13. 
A parancsnokló tábornok és kormányzó-helyettes  

báró Böhm altábornagy. 
 
206. Haynau megdicséri a mosoniakat 
WZtg., 1849. júl. 14. 
Magyarország, Pozsony, július 12. Kempen altábornagy katonai körzeti parancsnok 

közhírré teszi báró Haynau hadseregfőparancsnok alábbi rendelkezését:  
Méltóságos cs. kir. táborszernagy úr és hadsereg-főparancsnok báró Haynautól a 

következő magas rendelkezést kaptam: „Moson vármegye hatóságai és lakossága a legutóbbi 
időszak során a legörömtelibb bizonyságát nyilvánították ki a legmagasabb kormány iránti 
ragaszkodásuknak és áldozatvállalásuknak és uralkodójuk igaz ügyére fordított energiájuknak. 
Lekötelezve érzem magam, hogy nyilvánosan kifejezzem teljes elismerésemet ennek a 
vármegyének lojális gondolkodásáért és magatartásáért, mint ahogy az oly dicséretes 
odaadással keresztülvitt nagy szolgáltatásokért. Kiváltképpen azonban megszolgálta a kitüntető 
említést az ottani alispán, nemes Kroner Lajos, aki a felkelők pártjának minden támadása 
ellenére állhatatosan bizonyította uralkodója iránti odaadását és hűségét, továbbá a jelen 
háborús kívánalmak közepette megnövekedett szolgálati feladatokban fáradhatatlan 
buzgóságát.  

Főhadiszállás, Nagyigmánd, 1849. július 7. Haynau s. k. táborszernagy.” 
Különös örömömre szolgál az elismerésnek ezt a kifejezését átadni a nyilvánosságnak. 

Pozsony, 1849. július 10. Kempen s. k. altábornagy és katonai körzet-parancsnok 
 

d. Haynau bevonul a magyar fővárosba 
207. Osztrák és orosz előrenyomulás, Budára az osztrákok vonulnak be 
A.-B. z. WZtg., 1849. júl. 16., hétfő. 
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Július 16. Haynau táborszernagy főhadiszállásáról, Nagyigmándról hír érkezett 
tegnapról, hogy Moltke divíziója bevonult Budára. Paszkevics herceg marsall hadserege 
tovább vonult Vácon át a Duna balpartján. A magyarok is megpróbáltak ott keresztültörni, 
csakhát az oroszok fölfelé Komárom felé űzték őket, tetemes veszteséget okozva nekik, úgy hogy 
most körül vannak kerítve a Duna bal és jobb partján. Tegnap feltételezték, hogy Haynau 
táborszernagy egy hadmozdulatot tesz a magyarok körülsáncolt tábora felé. Három napja 
tömegesen megnőtt a szökevények száma. Az oroszok közeledése a Duna balpartján úgy látszik 
az elvakult magyarok szemét kinyitotta. 
Kossuth a híveivel csütörtökön még Illőn[Üllő?] lett volna. 
 

208. Haynau bevonult Pestre és Budára 
A.-B. z. WZtg., 1849. júl. 23., Bécs. 
– A hozzánk érkezett jelentésekből a következő hivatalos közlést készíthetjük: Báró 

Haynau táborszernagy a főhadiszállással e hó 19-én bevonult Pestre, a budai várat szétlőve 
találta, valamennyi bástya lerombolva és sok ház rongálódott meg Pesten. Délután 4 órakor 
masírozott keresztül a Bechtold-féle lovas divízió. A felkelőket Paszkevics marsall folyamatosan 
követi, miután az ő elképzelése, Vácon keresztül Szegedre eljutni, balul ütött ki. 
 
 

NEGYEDIK RÉSZ: A VÉGJÁTÉK 
 

VALAHOL DÉLEN 
a. A Délvidéken 
209. Délvidéki harcok, a másik Horváth133 brigádja is 
A.-B. z. WZtg., 1849. júl. 23. Wien. 
A bácsi csatornánál már hosszabb ideje gyülekeztek a felkelők jelentős erői, hogy 

fenyegessék a Déli Hadsereg felállását. Hogy elébemenjen egy magyar támadásnak, a Bán 
Verbászból előnyomult Nagyhegyesre. A hadtest éjszaka, anélkül, hogy ellenséggel találkozott 
volna, megközelítette Hegyes határát. Akkor lövöldözés kezdődött, a derék Likaner zászlóalj 
visszavetette az ellenséget Hegyesig, éppen úgy a többi brigád minden ponton. 

Hajnalban élénk tüzérségi párbaj kezdődött, ellenséges hadoszlopok fenyegették a 
jobbszárnyat, ámde visszaverettek a Horváth-brigád által. De mivel a körülményekhez képest 
egyre inkább túlerőbe került az ellenség, a visszavonulást harcolva, de a legnagyobb rendben 
véghezvitték. Mivel ugyanazon nap a földvári és perlászi állásokat is hevesen megtámadták, 
csapataink megállapították annak valószínűségét, hogy ugyanezen a napon várható a 
magyarok általános támadása. 

A csapatok minden fegyverneme bátran verekedett, és a harc elkeseredettségét 
bizonyította mindkét oldal vesztesége, ami magyar részről hasonlíthatatlanul nagyobb volt –, 
de nálunk is halottakban, sebesültekben és mostanáig eltűntekben kitett körülbelül 600-at. [...] 

A legújabb értesülések szerint Lüders tábornok vereséget mért a Bem alatt harcoló 
magyarokra és gróf Clam altábornagy hadteste Brassó felé menetel, hogy az elfoglalt 
területeket fedezze. 

A Bán főhadiszállása Rumában van, és Pétervárad körülzárva marad, hogy akadályozza 
a magyarok áttörését Szörény felé. 
 

210. Arad kapitulál a magyarok előtt 
A.-B. z. WZtg., 1849. júl. 23. Wien. 

                                                
133 Lásd a Kislexikont: Horwath, Nikolaus. 
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 Báró Berger altábornagytól származó jelentés szerint Arad vára múlt hó 30-án, az 
élelmiszer teljes hiánya miatt arra kényszerült, hogy védekezését tisztes megadással zárja le. Az 
elsején elvonult védőrség Székesfehérvárig biztos őrizetet kapott. Ott osztrák helyőrséget talált. 
– A megadás feltételei nem érkeztek ide. 
 

211. Haynau Szeged felé vonul 
A.-B. z. WZtg., 1849. júl. 23. 
Pesti magánértesülések szerint e hó 21-én báró Haynau táborszernagy jelentős létszámú 

sereggel onnan Szeged felé indult. 24-én kell, hogy főhadiszállása Kecskemétre érjen. 
 

212. Erdélyben 
A.-B. z. WZtg., 1849. júl. 23. 
Az orosz császári csapatok további erdélyi hadmozdulatairól jelenti a Buk. Zeitung 

Brassóból. Adlerberg tábornokot június 20-án (július 2-án) egy részleggel Háromszékbe 
küldték, mert hír érkezett, hogy az ellenség ott mutatkozik. A valóságban a különítmény 
rövidesen rábukkant a felkelőkre, akik pozíción belül voltak. Az orosz tüzérség azon nyomban 
tüzelni kezdett rájuk és olyan szerencsésen manővereztek, hogy az ellenség elhagyta a 
csatateret, mielőtt még a gyalogság és lovasság részt tudott volna venni a harcban. A székelyek 
fájlalhatták a halottak között legjobb tüzértisztjüket, Gobar ő rnagyot,134 aki egyben az 
ágyúöntöde és a puskapormalom igazgatója is volt. 
 

b. A csendőrség felállítása 
213. Jellačić ünneplése 
A.-B. z. WZtg., 1849. júl. 23. 
Az „Agr. Ztg.” tartalmazza a következő beszámolót az ünnepségről, ami Kiskéren, a Déli 

hadsereg főhadiszállásán július 12-én történt, amikor átadták a bánnak a Mária Terézia-rend 
parancsnoki keresztjét. „Tegnap megéltünk egy olyan ünnepnapot, amely a Déli 
hadseregcsoport történetében felejthetetlen, életünk naptárában mindig pirossal írva marad. 
Tegnapelőtt Elsner őrnagy a Don Miguel-gyalogezredből mint futár megérkezett a császártól 
hadserege hőseinek legutóbb kegyesen adományozott rendjellel. Rögtön kijelölték a másnap 
reggelt az ünnepélyes átadásra és helyszínként a legalkalmasabbat, a tábort. Annak ellenére, 
hogy az időjárás kezdetben kedvezőtlennek mutatkozott, egy légáramlat nemsokára elhessegette 
a komor fellegeket és a Nap a legtisztább kék égen át ragyogott a fenséges ünnepre. – A Bán 
csillogó kísérettel jelent meg az ő t ujjongva fogadó sereg előtt. A nagy császárnő rendjele a 
parancsnoki kereszttel díszítette a mellét a férfiúnak, aki mint egykor Sobiesky a fenyegetett 
Bécset, a keményen ostromlott császári trónt megmentette. A megelőző szokványos formaságok 
után feltűzte a rendjelet a Bán a jelenlevő, a harctéri szolgálatban nem akadályozott tisztek 
mellére. Megkapták a Terézia rendet Ottinger altábornagy és Rastic vezérőrnagy, a Lipót 
rendet, aztán a vaskoronát135 3 tiszt a határőrségtől, 2 a törzskartól és egy a tüzérségtől. Erre a 
Bán a megérkező gróf Castiglione vezérezredes brigádját mutatta be: Ki ne ismerné őt? Ki nem 
hallott a Wallmoden- és Hardegg-ezredtől az ellenség rémületéről beszélni, anélkül, hogy a 
Dampierr-testvérekre ne emlékeztessenek? Aki a bátor, hidegvérű, halált megvető Ottingert a 
divíziója élén csak egyszer is látta a csata forgatagában, aki a lelkesültséget, ahogy tűzzel 
vívtak urukért és császárukért a lovasok, csak egyszer végignézte, aki ezt a bajnokot csak 
egyszer is meglátta, mindenki és valamennyiük számára csak a Hős, a Férfiú, aki maga előtt űzi 
az ellent és úrrá lesz minden nehézségen. Ki ne látná megtestesítve azt a légiót, amely Wieland 
költeményében oly csodálatosan, oly nagyszerűen van megformálva és a merészen elképzelt 
Álomképet valósággá válni. 

                                                
134 Gábor Áron, aki a Kőkösi csatában, 1849. júl. 2-án esett el. Lásd Kislexikont: Gábor Áron. 
135 Lásd a Kislexikont: Kitüntetések. 
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Miután a Bán beszélt, megragadta a szót Ottinger altábornagy, aki a saját és a hadsereg 
köszönetét fejezte ki Bánja iránt, vezetője, hadvezére iránt. Akkor azonban a Bán 
félbeszakította a beszédet: „Katonák – mondta – nem hadvezéretek vagyok, hanem testvéretek, 
bajtársatok.” Nem tudta tovább mondani. Ez volt az a pillanat, amely az ember életében csak 
ritkán ismétlődik, amikor az érzelem az illendőség korlátait halomra dönti és eredendő jogait 
érvényesíti. Szinte valamennyien, a legöregebb emberek is sírtak, sokan örültek és ujjongtak, 
mások nem találtak szavakat annak kifejezésére, ami elragadta őket. Maga a Bán, akin erőt vett 
a megindultság, elvágtatott az arcvonal előtt és már elérte szállását, amikor hallotta a levegőbe 
küldött vég nélküli zsíviók [horvát éljen] távoli hangját. Délben nagyszámú sokaság gyűlt össze 
ünnepi lakomára, amit a Bán a lakása kertjében adott az ünnep felmagasztalására. Egyszerű 
háborús ebéd volt. Náddal fedett lugasban ültek hosszú asztal mellett a vendégek, körülbelül 
ötvenen. Mindig készen arra, hogy a lakomától a harci táncba hívják őket, ültek, nem gondolva 
a következőkre, boldogan és vidáman élvezve a pillanatot, valódi harci szokás szerint. 
Altábornagy harcosok mondtak pohárköszöntőt a Bán egészségére, aki ezt viszonozta azzal, 
hogy jó egészséget kívánt hősies urának és császárának, aki ellenséges golyózáporban megállta 
a lovagi próbát, a tűzkeresztséget, s halhatatlan harci dicsőséget nyert. Következtek, mint 
rendesen a szokásos pohárköszöntők, amelyek között megemlítjük Custozza ifjú hősét, Fröhlich 
főhadnagyot a báni ezredből, aki évei száma és sarzsija szerint ugyan a legfiatalabb, de 
rangban a legidősebb a jelenlevő Terézia rendi lovagok között. Lélekemelő mozzanat volt, 
amikor a Bán, a hadvezér, a Déli hadsereg bálványa a rendtestvért megöleli, amikor két hős 
egymást átöleli.  

 
214. Haynau délre vonul 
WZtg., 1849. aug. 2.  
[A felkelők sok hadifoglyot hagytak hátra, tiszteket is, akik csatlakoztak a délre vonuló 

Haynau-féle sereghez.] 
 

215. A csendőrség136 felállítása 
WZtg., 1849. aug. 5.   
Magyarország. Pozsony, augusztus 2. [...] Ezennel közhírré tétetik, hogy Öfelsége a mi 

legkegyelmesebb Császárunk és Királyunk kegyeskedik engedélyezni egy cs. kir. vidéki 
biztonsági ő rség (csendőrség) megszervezését. – Ez már életbe lépett, még sem kaptak 
csendőregyenruhát, hanem a különböző ezredek kincstári mundérján kívül daróczubbonnyal és 
nadrággal és csákó helyett zöld sapkával látták el ő ket. Őfelsége akarata, hogy ennek a 
testületnek a legénysége, amelyet a hadsereg legbátrabbjai és legmegbízhatóbbjai közül 
választottak ki, különös tiszteletnek örvendjen. – Ezért mindenki köteles a csendőrség által 
foganatosítandó magasabb parancsoknak feltétlenül engedelmeskedni. Aki bármikor 
ellenszegül, a legszigorúbb büntetést fogja kapni. – Mindegyik csendőrnél van igazolvány, 
amelyet elláttak a cs. kir. első magyar csendőrezred pecsétjével, ezen az ezredparancsnok 
aláírásával. – Ezt a hirdetményt mindenki tudomására és további figyelembe vételre adták ki. 
Pozsony, 1849. július 30. A cs. kir. katonai parancsnokságtól. Gedeon altábornagy. 
 

216. Welden ismét Bécsben 
A.-B. z. WZtg., 1849. aug. 6.   
[Welden ismét elfoglalta hivatalát Bécsben. Polgári és katonai kormányzó. Júl. 31-én 

jelenti be.] 
 
217. Haynau elfoglalta Szegedet 

                                                
136 Lásd a Kislexikont: Csendőrség. 



129 
 

 

WZtg., 1849. aug. 8. 
Bécs. Hivatalos jelentések szerint csapataink Szegedet e hó 2-án ellenállás nélkül 

elfoglalták és Haynau táborszernagy főhadiszállását oda helyezték. 
 
 

VILÁGOS 
a. A világosi fegyverletétel 
218. A hírszolgálat csődje  
WZtg., 1849. aug. 17. 
[...] Valóságos csapás, hogy a hatóságoknak mostanság csak ritkán sikerül az 

embereknek és legfőképpen a sajtónak igazságot tenni. Amikor a sajtót nemrég figyelmeztették, 
ne terjesszenek olyan híreket, amelyek nem hitelesek, a közönséget csak nyugtalanítják, vagy ha 
csapataink hadmozdulataira hivatkoznak, csak a hadijelentés, a hadműveleti tervek pontos 
ismertetése a legkevesebb, amit követeltek. 

Végre példát mutatott a Keleti Német-Posta is, augusztus 16-i lapjában a 14-ik orosz 
hadijelentésben, amely a július 25-i hadmozdulatokat hozza nyilvánosságra, milyen 
terjedelemben, hangnemben és gyorsasággal kellene a mi jelentéseinket is megszerkeszteni és 
elvárható, hogy a hadügyminisztérium erejéhez képest egy ilyen példa követésére törekedjen. – 
Ez a magas hivatal bizonyára arra fordítja fő figyelmét, hogy a keleti németek útmutatását a 
legpontosabban kövesse, ahogy azt az államigazgatással együtt jónak gondolja.  

Egyelőre [a Hadügyminisztérium] számunkra adós maradt a bizonyítással, hogy az 
utóbbi [a sajtó], azt, ami legyen jó vagy rossz, valaha is elhallgatta, ha az még a keleti németek 
előtt tudomására jutott, akiknek persze sokkal kiterjedtebb levelezőhálózata és jó orra van. 
 

219. Távirat a világosi fegyverletételről 
WZtg., 1849. aug. 18., szombat. 
Dróttávirat. 
Őexcellenciája báró Haynau táborszernagy Őfelségének a császárnak. 
„Őexcellenciája báró Haynau táborszernagy közli Őfelségével a császárral futár 

segítségével, aki ma az esti vonattal Schönbrunnba érkezik, hogy e hó 13-án Világosnál a 
lázadók főnöke, Görgey, hadseregének nagy részével 30–40000 fővel, a fegyvereket feltétel 
nélkül letette.”   

Bécs, 1849. augusztus 17-én. A cs. kir. városparancsnokságról. 
 

220. Hivatalos jelentés Világosról 
WZtg., 1849. aug. 24., első oldal lent. 
Bécs. 
Pótlólag a 17-i dróttávirathoz, amely Görgey fegyverletételéről tudósított, a következő 

hivatalos közleményt hozták nyilvánosságra: Görgey ismételten kísérletet tett a váci vereség 
utáni visszavonulásakor mind báró Rüdiger és Tscheodajeff orosz császári tábornokokkal, 
mind a Varsói herceggel tárgyalásokra lépni. Mivel azonban ezek a levelek csupán 
közvetítésről szóló kívánságok voltak, csak a rend helyreállításáról szóltak, nem pedig feltétlen 
megadásról, ezeket figyelmen kívül hagyva visszautasították. 11-én mégis kapott báró Rüdiger 
császári tábornok Görgeytől egy írást Ó-Aradról. amelyben tisztázza, Magyarország ideiglenes 
kormányának feloszlása következtében hivatottnak érzi magát döntést hozni, ezért eltökélte, 
hogy feltétel nélkül meghódol – ő, mint ahogy az alája rendelt hadtest tisztjei és katonái készek 
Őfelsége az orosz császár serege előtt letenni a fegyvert. Mint ahogy kinyilvánította Görgey 
meggyőződését, a többi hadtestirányító követi példáját, és megadja magát. 

Jóllehet egyrészt az orosz császári csapatoktól üldözött Görgey hadoszlopának 
reménytelen helyzete – másrészt a győzelmesen előnyomuló báró Haynau táborszernagy 
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hadsereg-főparancsnok nem hagyott kétséget afelől, hogy azon felkelőcsoport fegyverletétele 
vagy megsemmisítése rövidesen bekövetkezik, mégis Varsó hercege engedett a kívánságnak, a 
vérontást állítsák meg és nehogy megint áldozatul essen a háború további pusztításának a 
császári osztrák állam egy része – hajlandó volt elfogadni Görgeynek és csapatainak feltétel 
nélküli megadását, amit tudomására hoztak. 

Ugyanakkor utasítást kapott báró Rüdiger császári tábornok, hogy hadtestével fogja 
körül a lázadók hadoszlopát és hajtsa végre azok lefegyverzését.  

A Görgey seregétől elvett 138 ágyút, lőszert, lovakat, fegyvereket és készletet 
Nagyváradon tárolták, ahonnan majd átveszik azokat a cs. kir. osztrák csapatok; – a Varsói 
herceg már intézkedett, hogy a jelenleg orosz ő rizetben táborozó felkelőket a lehető 
legrövidebb időn belül törvényes uruk rendelkezésére, Ő császári felségének, Ferenc Józsefnek 
legmagasabb parancsnoksága alá adják át.  
 

b Az utolsó napok 
221. Bem és órája 
WZtg., 1849. aug. 19.  
[...] Amint mondják, Bem a legutóbbi csatában leesett a lováról és a vállán megsérült. 

Órája, amelyet a nagy rohanásban az erdőben [a vadászkastélyban] hagyott, jelenleg báró 
Haynau táborszernagy kezei között található. 
 

222. Az utolsó osztrák hadműveletek 
WZtg., 1849. aug. 26., vasárnap.    
Bécs. Báró Haynau táborszernagy főhadiszállásáról a következő hivatalos jelentés 

érkezett be: Az üldözés. amelyet a 3. hadtest, a tartalék hadtest és a Wallmoden lovas divízió 
hajtott végre, azt a hiánytalan eredményt szolgáltatta, hogy jelenleg egész Erdélyt és a Bánátot 
megtisztították a felkelőktől. Csak Mehadia és Orsova között kószál néhány ezer fő a lengyel 
légióból, akik rövidesen szét fognak szóródni. [...]  
 

223. Az utolsó napok a hadszíntereken 
WZtg., 1849. aug. 21., kedd.  
Győrből származó magánértesülések szerint Gyulay gróf hadügyminiszter tegnap Ácsott 

tartózkodott Csorich altábornaggyal. Az ellenségeskedések megszűntek. 16-án ismertté vált 
Pesten, hogy Kossuth letette a kormányzóságot és hogy Görgey megadta magát. Ez utóbbi 
hihetetlen benyomást keltett és varázslatosan hatott. Mindenki nyugalomra vágyik. Paszkevics 
herceg marsall főhadiszállását Nagyváradra helyezte. Rüdiger tábornok Világoson van. A 
lefegyverzett magyar sereg egy táborban táborozik. Haynau táborszernagy Temesvárott van, 
ahová a Bánt is várják. Holnap megnyílik a közvetlen összeköttetés Pesttel. 

Temesvárról éppen beérkezett magánértesülések szerint 16-án a Bán kardcsapás nélkül 
nyomult előre Temesvárig. A magyarok mindenfelé eldobálták fegyvereiket. Az utcákon és a 
falvakban szanaszét puskákat és mindenféle felszerelést lehet találni. 
 

224. Az oroszok hazavonulnak 
WZtg., 1849. okt. 6.  
Galícia. Tarnopol. Szeptember 29. Az orosz császári tábornok, gróf Rüdiger ma 

Magyarországról ide érkezett. [...] Krakkó, szeptember 26. Az orosz csapatok átvonulása 
megszakítás nélkül folytatódik. [...] 
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AZ UTOLSÓ ERŐD 
a. Komárom 
225. Komárom megadta magát137 
WZtg., 1849. okt. 3.  
Bécs. – Egy hivatalos közlés szerint a főhadiszállásról Ácsról: tegnap megkezdték az 

osztrák császári csapatok a komáromi erőd megszállását. 
 

226. Komárom. Vége az értelmetlen harcnak 
A.-B. z. WZtg., 1849. okt. 4., első oldal. 
Október 4. 
E. B. A pártütés utolsó védbástyája elesett. – Komárom, az érintetlen erősség megnyitja 

kapuit a győztes előtt; – nem a bástyák romhalmaza fölött, nem testvéreik holtteteme fölött 
törnek előre osztrák harcosok, hogy megsuhintsák büntető kardjukat a lázadók fölött, hogy a 
felkelés zászlaját letépjék a falakról, és uruk hatalmát véres fegyvereivel hirdessék – nem! 
Komárom helyőrsége töredelmesen meghajolt a trón lépcsői előtt és le lett győzve – 
császárának kegyelme által! Szófogadóan ereszkedik le az utolsó trikolór, és minden 
tartományban, minden ormon leng a tiszteletet érdemlő Habsburg-Lotaringiai ház lobogója! 

Nagyszerű a babérkoszorú, amelyet az osztrák sereg a harcban az igazságért kiérdemelt, 
Ferenc József szakította le ennek a koszorúnak az utolsó levelét és ezt a levelet nem festette 
vörösre a vér. Legyen ez a vértelen győzelem a régóta vágyott békének örvendező követe, amit 
mi annál boldogabban üdvözlünk, mert békejobbot nyújt, amely Isten parancsa: sebeket 
gyógyítani és áldást osztani. 

Közeledünk egy könnyáztatta év végéhez, még egyszer nézzünk vissza részvéttel a 
sírhalmokra, amelyek egy ő rült elvakultság áldozatai fölött domborulnak; süllyesszük el 
szomorú emlékeinket a feledés tengerében és reményteljesen forduljunk egy szebb jövő felé, 
ahol a császári állam minden népe megbékülve szeretettel nyújtja a kezét, hogy egyesült erővel 
védjük meg a szerencsés Ausztriát – irányítsa ezentúl a törvény keze, a kegyelem szava. 

 
b. Az önkényuralom 
227. Istentiszteletek a császár névnapján 
A.-B. z. WZtg., 1849. okt. 4., első oldal. 
Ma először ünnepeljük szeretett Uralkodónk névnapját,138 illessze hozzá a Gondviselés, 

hogy ugyanezen a napon forrjanak össze az ifjú császár boldogságáért szóló imák az öröm 
hangjaival a Törvény és a Rend visszatértéért. – Az ő magas neve emlékeztessen minket mindig 
a Béke boldogságára! 

Ma összegyűlnek a városlakók a dómokban – az egyházközségek a templomaikban, a 
harcosok a körleteikben ünnepi áhitatra –, ha megint visszatér ez a nap, akkor ne válassza el az 
imádkozót semmilyen korlát, a hatalmas Ausztria lesz a templom, amelyben a boldog alattvalók 
milliói a Mindenhatónak köszönik meg, hogy Ő Ferenc Józsefet adta nekik uralkodójuknak és – 
barátjuknak. 

 
228. Schwarzenberg herceg 
P-H: 136. o. 
                                                
137 Lásd a Kislexikont: Schuster és Komárom. 
138 Lásd a Kislexikont: Ferenc József névnapja. 
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Schwarzenberg herczeg 1852. ápril 5-én halt meg Bécsben egy fáradhatatlan munkásság, 
a physikai megerőltetés következtében. 

Ápril 4-én este a mint Prágából nehány napra Bécsbe rándultam, a herceget író asztalánál 
oly rossz kinézésben találtam, hogy nem tehettem, hogy ne tanácsoljam neki, hogy ezen sok 
iratokat tegye félre és vesse tűzbe s keressen magának egy kis elszóródást. A mint egyet-mást 
kérdett tőlem Erdélyről, az ott levő idegen hivatalnokok zsarolását és erőszakoskodását 
említettem, kiknek minden czéljok csak a zseb megtöltésére volt irányozva. 

A herczeg ebbéli beszédemre semmit sem felelt, s mindig bizalmatlanul fordult el tőlem, 
mivel mindezeket benső barátom Jósika Samu sugallatainak tulajdonította. 

Schvarczenberg B. herczeg és B. Jósika Samu egymással sokáig a legjobb barátságban 
éltek. Jósika gyakran dicsérte Schvarczenberg fényes tulajdonait és Schvarczenberg is 
mondotta: hogy ő nem sokára reményli, hogy Báró Josika Samut azon fényes polczon látandja, 
hová ő t a gondviselés az állam javára rendelte. S még is nem sokára köztök egy oly nyílás 
támadt, mely őket örökre elválasztá egymástól az életben. – 

Egy napon 1849ben a mint herczeg Schvarzenberg Olmützbe gyűlést hirdetett, melyre 
több államférfi a birodalom ügyei feletti tanácskozásra egybegyűlt, B. Josika S. és gróf 
Apponyi is megjelentek s türelmetlenül várták a tanácskozás kezdetét. 

Egy nap a másik után eltelt a nélkül, hogy Schvarzenberg herczeg egy szót is szólott 
volna a tanácskozás felől, a midőn egyszer csak hirtelen megjelent az octroyált alkotmány. 

Az ilyen eljárás keserűn sértette a magyar urakat, kik hazájuk ezen szomorú sorsában 
csak a birodalom szomorú jövendőjét látták, ellenben Schvarzenberg, ki jól tudta, hogy az  
octroyált alkotmányra az absolut uralom következik, a birodalomnak ez által leendő 
megszilárdulását annál inkább hitte, mivel a piemonti harcz után Ausztria kincstárát 
kimeríthetetlennek, s hadseregét győzhetetlennek hitte. 

Egy társaságban, melyben az ifjú császár sok szép tulajdonairól volt szó – azt mondotta 
az utóbbiról: „ebből egy szép kis zsarnokot csinálandok! j’en ferai un joli petit tyrann.”139 
 

229. Báró Jósika és Széchenyi 
P-H: 137. o. 
Az e szerint évről-évre nevekedő elkeseredése a magyar honfiaknak B. Josika Samuban 

volt tökéletesen képviselve, ki Schvarczenberg iránti gyűlöletét nyilvánosan is kimutatta. 
Báró Josika Bécsben lakott. Az ő  szállása gyűlőhelye volt a kormány formával 

elégedetlen honfiaknak, milyenek voltak: Gr. Apponyi György, Szőgyény László, Barkóczy 
János, Gr. Széchen Antal, Gr. Desewfy Emil, Gr. Rohonczy, Gr. Waldstein János, Gr. Edmund 
Ferenc, Gr. Zichy Bódog és Jósef és udvarmester Wirkner – továbbá, kik ritkán fordultak meg 
Bécsben: mint Gr. Károlyi, B. Wencheim Béla, Ürményi Jósef, Zichy Henrik, – azután 
Erdélyből: Gr. Mikó Imre (ki egyike volt Josika legbensőbb barátainak) Gr. Bánffy Miklós, 
udv. tanácsos Radnotfáy, Petrichevich Horváth Albert, Kozma Dénes és udv. tanácsos 
Hummelauer. 

A midőn ezen társaságban szó került a haza jövendőjéről, B. Josika S. nagyon magába 
merült és zordon hallgatag képet váltott, nem szólva senkihez, mély állapotából barátai 
ébresztették fel. Gyakran felkereste Gr. Szécheny István barátját, hol egyszer a császárhoz 
benyújtott magyar urak petitiojáról beszéltek, a melyet a császár el nem fogadott. Ekkor 
Szécheny azt mondta neki, hogy ha nem is teljesítette volna a császár ezt a petitiót, mégis el 
kellett fogadnia s a várbeli profoszának Stangelmayernek nem mondania, hogy vesse az 
árnyékszékbe a petitiót.” 

Ápril 7-én 10 nappal a B. Jósika halála után Gr. Szécheny is Döblingben pisztolylövéssel 
kivégezte magát. [...] 

                                                
139 Lásd a Kislexikont: Zsarnok – franciául. 
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KISLEXIKON 
 
 

A bécsi októberi forradalom. A nemzeti gárda és a helyőrség részei szövetkeztek a 
fellázadt munkásokkal és iparossegédekkel. Okt. 28-án Windisch-Grätz a császárhű 
csapatokkal megrohamozta a várost. Okt. 31-ével a várost elfoglalták. A katonaság 
bevetésével győzött az ellenforradalom. – Vö. P-H. közléseit: 63–66. közl.   

à cheval der Donau. Az à cheval kifejezés a franciából lóháton-ra, lovaglóülésben-re 
fordítható, Katonai értelmezése 1868-ból: Stellung, közvevőleges állás, az úton keresztben 
felállás, Máttyus Uzor összeállítása szerint (lásd Irodalomjegyzék). A megoldás a Webster’s 
Unabridged Dictionaryben található: à cheval = used specif. in designating the position of an 
army with the wings separated by some line of demarcations, as a river or road (speciálisan 
arra használják, hogy kijelöljék a helyzetét egy hadseregnek, amelynek szárnyait határvonal 
választja szét, mint például folyó, út.) Tehát: Windisch-Grätz úgy szállta meg Pozsonyt, hogy 
seregének két szárnya között, közbül folyt a Duna. A terminus technikus jó példája annak, 
hogy Európa hadseregeinek szakkifejezései túlnyomóan a Napkirály, illetve Napóleon 
hadaitól származnak. – Vö. 196. közl. 

A csornai csata és Wyß. A téma legújabb és legrészletesebb összefoglalója a Soproni 
Levéltár kiadásában jelent meg, lásd Hermann Róbert címszó alatt az Irodalomjegyzékben. 
Wyß Ferenc soproni társadalmi kapcsolatairól, Kaszinóbeli szerepéről kiemelten ír Deszkásy 
Boldizsár (lásd az Irodalomjegyzéket). Osztrák részről figyelemre méltó Hess altábornagy 
elmarasztaló megállapítása az osztrák csatavezetésről: nem így kellett volna, lásd Hermann 
Róbert i. m. – Vö. 196., 197., 201. közl. 

A debreceni nagytemplom. A „kálvinista Róma” Nagytemplomát 1821-ben építették 
fel klasszicista stílusban, az 1802. évi tűzvész után. Alapterülete 1500 m2. – Vö. 195. közl. 

A Farnese Színház. A Pilotta (pelota a fallabda baszk változata, kanálszerű eszközzel 
ütik falnak a labdát a csapatok) néven szereplő, óriási, de befejezetlen Farnese-palota 
délnyugati szárnyára épült első emeletként a Sala d’arme („fegyverek háza”), amelyet 1618-
ban Monteverdi-operával nyitottak meg. A 87,20 m hosszú, 32,15 m széles és 22,65 m magas 
terem eredetileg tornaterem lett volna. Az egész színházbelső fából készült, ahogy az U-alakú 
tribünök 14 sorban a nézőtéren. A színpad 40 m széles, 12 m mély. A faszerkezetet úgy 
stukkózták, hogy márványnak látszódjék. Az 1931-es Baedeker szerint 4500 nézőre szánták. 
1914-ben restaurálták. A második világháború pusztító légitámadása után teljesen és az 
eredetihez hűen újjáépítették. A palota a színházon kívül még vagy öt intézménynek ad 
helyet, lásd a Képtár Parmában c. szócikket. – Vö. 13. közl. 

A francia februári forradalom 1848-ban. A francia király volt az állam feje, a 
végrehajtó hatalom birtokosa. A törvényhozás jogát megosztotta a pairek kamarája és a 
parlament között. Pairt a király nevezett ki élethossziglan, képviselőt a szigorú feltételekhez 
kötött joggal rendelkező választók választottak- Számuk 1846-ban a 35 millió lakos közül 
mindössze kb. 240000. Politikai befolyással ennek megfelelően csupán egy vékony réteg 
vagyonos polgár bírt. A tömegek nem csak nem szólhattak bele életkörülményeik alakulásába, 
hanem egyre rosszabbul ment a soruk. A kisparasztok nem tudták fedezni szükségleteiket, az 
árak egyre feljebb kúsztak. Az értékesítési válság a városokban a bérek leszorításához és 
munkanélküliséghez vezetett. A nagy tömegek nyomorúsága a kispolgárság felső rétegének 
meggazdagodásával szembeni elégedetlenséget váltott ki, a párizsi értelmiség pedig 
szövetkezett az elégedetlen kispolgársággal. Február folyamán egyre többször került sor 
munkások és diákok tömeg-demonstrációira. 22-én volt az első összecsapás a tüntetők és a 
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nemzeti gárda között. Mivel azonban a nemzeti gárda nem volt egészen megbízható, 
kivezényelték a katonaságot. Számos halott maradt a csatatéren. Ez adta a lökést a 
kispolgárság és az alsó néposztályok általános felkeléséhez. A jobb módú polgárok közül 
sorozott nemzeti gárda a felkelők mellé állt, s ezzel a forradalom viszonylagosan vértelenül 
győzött. Fülöp Lajos 24-én lemondott a trónról unokája javára, de a tömeg kikiáltotta a 
köztársaságot és március 2-ával bevezették az általános választójogot és összeült az 
alkotmányozó nemzetgyűlés. Az ideiglenes kormányban a mérsékelt liberálisok mellett 
szocialisták is helyet foglaltak, mint például Louis Blanc. Dekrétumában a munkához való 
jogról írt. Még februárban tízezer munkanélküli számára az állam pénzén nemzeti műhelyeket 
hoztak létre, ahol közmunkákkal foglalkoztak. A parasztság, félve attól, hogy eltulajdonítják a 
birtokokat a párizsi nincstelenek számára, nem csatlakozott a forradalomhoz. Április 23-án 
tartották meg a választásokat. A 900 helyen 600 mérsékelt liberális, mindössze 100 szocialista 
és balliberális és 200 királypárti osztozott. Vidéken még rosszabbul sült el a dolog a baloldal 
számára. Nem is békéltek meg vele. Kezükre játszott az, hogy még jobban növekedett a 
nyomorúság. Mivel nem terjesztették ki az állami munkateremtő programot, újabb lázadás tört 
ki. A párizsi júniusi megmozdulást a katonaság vérbe fojtotta. Háromezren estek el a felkelők 
közül, de 1600 katona is. A megtorlás a lehető legkegyetlenebb volt. Ezt a vagyonukat féltő 
vidékiek általában üdvözölték. Nem sokkal a februári forradalom előtt jelentette/hirdette meg 
Londonban Marx és Engels a Kommunista kiáltványt, a proletárok harcát a kapitalisták ellen. 
Ez azonban akkor még nem terjedt el Európában, hiszen összesen 1000 példányban jelent 
meg. A franciák nyomán Európa szerte kitört lázadásokat a szabadelvű polgárság robbantotta 
ki, hozzájuk csak itt-ott csatlakoztak a munkások. – Vö. 23., 24. közl. 

A frankfurti nemzetgyűlés. A német államszövetség mellett ez volt a forradalom 
másik színtere. A délnyugati és rajnai államokban sikert aratott forradalmak vezettek odáig, 
hogy 1848. március 31-én Frankfurtban összeülhetett egy igen vegyes előparlament, hogy 
elhatározza olyan gyűlés összehívását, amelyet az egész nemzet választ. Itt csaptak össze 
először a mérsékelt liberálisok a radikális demokratákkal. A német államszövetségben 1848. 
május 1-jén megválasztották a frankfurti nemzetgyűlést. Május 18-án elnököt is választottak. 
A kormányok tudomásul vették a választást, amíg meg nem szilárdult az uralkodók helyzete. 
A nemzetgyűlés minden kísérlete központi szervek létesítésére azonban a kormányok 
ellenállásán megbukott. A legnagyobb probléma az osztrák birodalom helyzete. Egyetlen 
lehetősége maradt: a nagy német egységhez csatlakozásról lemondva kis német birodalomnak 
maradni. A porosz király nem fogadta el a német császári címet. Jel volt ez a frankfurti 
nemzetgyűlés feloszlásához. Csak a radikális demokraták maradtak együtt Stuttgartban. Aztán 
ők is elmentek Szászországba, Badenbe és Pfalzba nyílt forradalmat kezdeni, míg végül a 
porosz csapatok szabályos hadjáratban számolták fel a forradalmár sereget. – Vö. 96. közl. 

A Habsburg-ház ő si ellensége. A cikkhez képest negyven évvel korábban Napóleon 
vonult be Bécsbe, tehát ő volt az ősi ellenség. Lásd a Maria-Louise... címszót. – Vö. 27. közl. 

A hódoló feliratok értéke. A hartai felirat keletkezése jó példa arra, hogy a megyétől 
jött a rendelkezés: tessék megfelelő módon megfogalmazni egy hódoló feliratot. – Vö. 122. 
közl.   

A Kaszinó égése. A gróf Pejácsevich Károly bérletében működő kaszinó a mai Petőfi 
tér keleti oldalán 1834-ben leégett. Erről drámai beszámoló olvasható Schuster feljegyzései 
között. Lásd Hárs József: Szemelvények..., benne a 156. közl. – Vö. 18. közl.  

„A magyar felkelést csak 1849 augusztusában verték le egy orosz–osztrák 
harapófogóval. (Kapituláció Világosnál.)” – Idézet Dieter Griesshaber tanulmányából, lásd 
Irodalomjegyzék. – Vö. 220. közl. 

A nemzetiségek zendülése. A Habsburg-birodalomban közel egy tucat nemzetiség élt. 
Metternich rendszere nem vette figyelembe a nemzetiségek kollektív jogait. Sajtócenzúrával, 
rendőri módszerekkel és besúgó-hálózattal tartott fenn látszatnyugalmat. A francia 
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forradalmak hatására Mazzini már 1834-ben hirdette a nemzetek önrendelkezési jogát. Ebből 
következett a nemzetállamok létesítése. A párizsi februári forradalom 1848-ban az osztrák 
birodalom nemzetiségeinek is jel volt a felkelésre, szemben az „ancien régime”-mel. Ez a 
birodalmon belüli Magyarország számára még nagyobb ellentéteket szült, hiszen az országon 
belül számos nemzetiség élt a magyaron kívül. A keletkező nemzetiségi ellentétek széttörték 
1848 álmát, a Népek tavaszát. Magyarországon ez gyökeresebben történt, mint bármely másik 
európai államban. (Dieter Grisshaber szerint. Lásd Irodalomjegyzék.) Kossuth március 3-i 
követelése: a birodalom valamennyi országa részére a népnek felelős minisztérium. 
Metternich bukása után Magyarország állami és társadalmi demokratizálása kezdődött el. 
Április elején kénytelen volt az osztrák kormány Magyarországnak a majdnem teljes 
függetlenséget megadni. – Vö. 21., 96. közl. Lásd az Áprilisi törvények címszót is. 

A porosz forradalom. A gazdasági válság következtében munkanélkülivé vált tömegek 
felháborodása és az uralkodó ragaszkodása a rendi gyűlés formájához vezetett a márciusi 
követelések megfogalmazásához. Március 18-án nagy tömeg követelte a királyi palota előtt a 
katonaság visszavonását. A folytatás éppen ellenkezőleg alakult: a tömeg barikádokat emelt. 
Utcai harcok törtek ki. A lázadók egyöntetű célja a katonaság egyeduralmának megszüntetése 
volt. A liberálisok azonban csak ideiglenes sikereket értek el. 1848. október 31-én még volt 
egy fellángolás, de aztán Berlinben is győzött az ellenforradalom. – Vö. 21., 96. közl. 

A pozsonyi országgyűlés, az utolsó rendi országgyűlés 1847 novemberétől ülésezett 
Pozsonyban. Az 1848. február 22-i párizsi forradalom hírére fogalmazta meg Kossuth márc. 
3-i beszédében az ellenzék követeléseit, április 11-én szentesítette V. Ferdinánd a jobbágy-
felszabadításról, az úrbériség eltörléséről, felelős minisztériumról stb. szóló törvényeket, de 
aug. 31-én az önálló had- és pénzügyminisztérium jogkörét visszavonta az uralkodó. Ebbe a 
júniustól ülésező új országgyűlés nem egyezett bele. Innen számítható a készülődés a harcra. 
– Vö. 52. közl. 

A pozsonyi pogrom. A pogrom szó orosz eredetű: elvakult, garázda tömeg rohama egy 
másik csoport békés tagjai ellen, amelynek során fosztogatnak és rombolnak (Tóthfalusi 
István: Vademecum. Bp., bőv. kiad., 1986.). Erre Geiger nem szán egy megjegyzésnél többet, 
Schuster csak ennyit: „1848. A zsidók üldözése Pozsonyban.” De Pollák Miksa A zsidók 
története Sopronban c. művében annyit sem, pedig beszél a pozsonyi zsidókról. – Vö. 35. 
közl. 

A trónfosztás. 1849. április 14-én szavazták meg a debreceni Nagytemplomban a 
Habsburgok megfosztását a magyar tróntól. Egyúttal Kossuthot kormányzóelnökké 
választotta az országgyűlés. (A trónfosztás az akkori közvélemény szerint még mindig 
uralkodó V. Ferdinándra vonatkozott, hiszen 1848 decemberi lemondása és Ferenc József 
trónra lépte, ahogy pedig kellett volna, nem került a magyar országgyűlés elé.) Az így 
függetlenné nyilvánított Magyarország külhoni elismertetése azonban, nagyhatalmi érdekek 
miatt, nem sikerült (lásd a 171. közl.-t). Szó volt arról 1849. július végén, hogy felajánlanák a 
magyar koronát a Romanov-családnak. Különben ez a trónfosztás volt történelmünkben a 
harmadik, egyben az utolsó előtti. Sorban: 1620-ban a besztercebányai országgyűlésen, 1707. 
az ónodi országgyűlésen mondották ki a Habsburgoktól való elszakadást. A negyedik 1921-
ben következett be, IV. Károly második kísérletének visszaverése után. Egyik esetben sem 
választottak új királyt az ekképpen megüresedett trónra.  – Vö. 148. közl.    

A tulajdon lopás (La propriété c’est le vol). Proudhon tétele egyúttal címe egy 
voudevillenek is. A cím eredetileg a híres anarchistától, Jaques Pierre Brissottól származik, 
akinek önéletírásában található (megjelent 1840): „... qu’est-ce que la propriété? ne puis-je 
répondre de mĕme: c’est le vol...” [mi a tulajdon? nem válaszolhatok mást: az bizony lopás...] 
A színdarabról és szerzőiről külön. – Vö. 24. közl. 
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A zsidók emancipációja. Csak az utolsó pillanatban – 1849. július 28-án Szegeden – 
adták meg a zsidóknak az egyenjogúságot (a szabadságharc után, 1867-ben kapják meg 
tényleg). – Vö. 36. közl. 

Ajándék a császártól március 7-én, az olmützi alkotmányra gondol az újságíró, de azt 
I. Ferenc József 1849. március 4-én adta ki. – Vö. 21. közl., lásd a tarnopoli fogadtatást: 45. 
közl.  

Allgemeine Österreichische Zeitung. Szerkesztője Ernst von Schwarzer, 1848 nyarán 
közmunkaügyi miniszter, liberális, nagynémet érzelmű, a központosítást támogató és a 
szlávokat, magyarokat egyaránt gyűlölő politikus, szívós és veszélyes ellenfele a függetlenedő 
Magyarországnak. Újságjának cikkeire sűrűn válaszolt a magyar sajtó. – Vö. 42. közl. 

Ambrosiusi rítus. A 4. században Milánóban és környékén, valamint Tessin (olaszul 
Ticino) svájci kanton völgyeiben elterjedt liturgiának és egyházi zenének a formája, amit 
Ambrosius milánói püspök nevéhez kötöttek. A későbbi gregorián egyházi zene váltotta le, 
nem éppen békés eszközökkel. Az Antiphonarium Ambrosianum a 12. századból maradt ránk, 
ma a British Múzeumban. Több himnuszt kötnek a püspökhöz, az ambroziánus himnusz (Te 
Deum) azonban nem az ő  alkotása, olvasható a Brockhaus–Riemann zenei lexikonban. A 
későbbi századokban egyesek időnként igyekeztek felújítani, a Missale Ambrosianumot 1475-
ben nyomtatták ki. Prágában is foglalkoztak vele. A 19. század vége felé élesztették fel újra, 
de arról nem találtam adatot, hogy Tarnopolba hogyan került el. – Vö. 45. közl. 

Anglia. A 48-as forradalmi mozgalmakból kimaradt Angliának európai célja az 
egyensúly fenntartása volt, s ebben fontosnak tartották a Habsburg Birodalom és a német 
kisfejedelemségek fennmaradását a terjeszkedő orosz és francia hatalom között. Ezért nem 
támogatták a magyar önállóságot, még ha akadtak is velünk rokonszenvező politikusaik, 
például a nagyhatalmú, toryként kezdő és liberálisként végző Lord Palmerston 
miniszterelnök. – Vö. 171. közl. 

Apponyi György gróf (1808–1899) jogi tanulmányok után a bécsi kancellárián 
hivatalnok, majd az 1839/40-es országgyűlésen a főrendiház konzervatív tagjaként a 
konzervatív párt egyik vezére, a polgári reformok ellensége. Alkancellár, majd 1846-tól 
főkancellár. A nemzeti ügyet támogató főispánok helyébe adminisztrátorokat kezdett állítani. 
1849. február 12-én elvállalta a Bécsben, főurakból alakított ellenforradalmi csoport 
elnökségét. – Vö. 12., 228., 229. közl.  

Áprilisi törvények. Az utolsó rendi országgyűlésen elfogadott és V. Ferdinánd által 
1848. április 11-én szentesített törvénycsomag, amelyben lényegében a pesti forradalom 12 
pontját foglalták törvényformába. Az ország polgári fejlődését volt hivatott elindítani, rendi 
államból parlamentáris állammá. Főleg István nádor érdeme volt, hogy a befolyásolható király 
aláírta. Teljes érvényre jutását a levert szabadságharc utáni önkényuralom megakasztotta 
ugyan, de az 1867-es kiegyezés erre hivatkozhatott. – Vö. 34. közl. 

Arany dukát a latin dux = herceg szóból, első kibocsátója II. Roger szicíliai király 
1140-ben. Velencei pénzként (Dandolo doge 1284) egész Európában elterjedt. Ferenc József 
1848-tól veretett arany dukátot. Kossuth is veretett, előlapjának körirata: V. 
FERD.MAGY.H.T.ORSZ.KIRÁLYA ERD.N.FEJED. Az előlapon V. Ferdinánd álló alakos 
képe, a hátlapon Szűz Mária a kis Jézussal. Az osztrákok a Lengyel légió kasszáját csatában 
zsákmányolták, benne a jelentés szerint 10000 arany dukáttal. – Vö. 32. közl. 

Arzenál – „hadépület”, fegyvertár. – Vö. Hárs József: Szemelvények Johann Karl 
Schuster feljegyzéseiből... 193. közlésével és annak kislexikonában a Zeughaus címszóval 
(195. o.) és képei között a XXXI. táblával az ostromról. – Vö. 65. közl. 

Auersperg, Karl Joseph Graf von (*1783. aug. 20–†1859. jún. 19.) cs. k. vezérőrnagy 
1833-ban, altábornagy 1842-ben, 1849 novemberében nyugdíjazták. A szerteágazó családban 
számos magas rangú katonatiszt található.– Vö. 20., 64., 65., 69. közl.  
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Az olasz egység. Piemontot kivéve, valamennyi kisebb-nagyobb olasz állam élén 
idegen uralkodók álltak. Ezért az olasz nemzeti mozgalom elsősorban arra volt utalva, hogy a 
legnagyobbat, az osztrák uralmat Felső-Itáliából eltávolítsa. A felkelést Piemont támogatta. 
Sőt még a pápai állam is küldött segélycsapatot Lombardiába. Néhány erőd kivételével 1848 
márc. végére összeomlott az osztrák uralom Milánóban és Velencében is. Később az 
osztrákok visszanyerték a hatalmat. Radetzky győzött Custozzánál és aug. 6-án Milánót is 
elfoglalta. Erről a hadjáratról lásd kicsit másképpen Radetzkyt manifesztumában (16. közl.) és 
a Radeczky és Kutuzov címszót. 

Az osztrák himnusz. Szemben a forradalmi Franciaország Marseillesével a 
monarchikus államforma védelmében keletkezett. Szövege félreismerhetetlenül az angol 
himnuszra támaszkodik. Szerzője Lorenz Leopold Haschka (1749–1827), bemutatója Ferenc 
császár születésnapján, 1797. február 12-én volt a bécsi színházakban, a Burgtheaterén az 
uralkodó jelenlétében. Tetszett neki Haydn zenéje, ezért arcképével ellátott szelencével 
ajándékozta meg a szerzőt. Haydn második angliai útjáról hazatérve komponálta 1797-ben a 
God safe the King ellenpárjaként a Gott erhalte Franz der Kaiser c. császárhimnuszt 
(Hob.XXVIa:43). Szövegét ismeretlen költő változatával vették föl 1826. október 1. az udvari 
protokollba, s ezzel lett hivatalosan néphimnusszá. Már csak azért is, mert uralkodóhoz kötött 
a szöveg, többször változtatták. A Zedlitz-féle , amelyben először fordul elő az Österreich szó, 
1836 februárjától Ferenc József házasságáig volt érvényben (1854. március 24-én hagyta jóvá 
az új szöveget). A Monarchia valamennyi nyelvére lefordították (magyar, cseh, lengyel, illír, 
horvát, szerb, szlovén, olasz, rutén, román, havasalföldi, újgörög, arámi és héber). Volt egy el 
nem fogadott változat, amely a nagynémet törekvések ellen keletkezett 1849-ben. 
Magyarországon állítólag egyes helyeken a magyar fordításba a kártyajáték elnevezéseit 
keverték bele, a disznót is – közli Interneten a cikk szerzője. Haydn dallamának útjáról is 
lehet olvasni: elég annyi, hogy még a nagynémet himnusz Hoffmannsthal-féle szövege is alája 
került (Internet és a zenei lexikon). Az „egyesült erővel” és az, hogy „Ausztria örökké 
fennmarad” a himnusz szövegében előfordul. Az elsőt említi I. Ferenc József (117. közl., 226. 
közl.), a másodikat Welden (A. örök időkre fenn fog állani: 32. közl.), 45. közl. 

Az új Kaszinó. Az 1834-ben leégett Pejácsevich-féle Kaszinó újbóli felépítése a 
színház tervezőjének tervrajzai alapján 1835-ben kétemeletesre készült el, de kaszárnyává 
alakították 1853-ban. Ebben talált addig helyet a Kaszinó-egyesület újságjaival és olvasóival 
együtt. – Vö. 18., 19., 20. közl. 

Bábolna. A helységet már 1268-ban oklevél említi. Lásd Mészáros út. A mezőhegyesi 
(1765) után 1789-ben alapított cs. kir. Bábolnai ménes első parancsnoka Csekonics József 
vérteskapitány volt, nyugdíjba vonulásától (1806) az Udvari Haditanács igazgatta. 1816-tól 
csak arab mének fedeznek. Alig negyed századdal fiatalabb, mint az Angol Telivér 
Méneskönyv. A franciák 1809. június 15-én, a győri csata után megszállták, de a lovak akkor 
már Mezőhegyesen voltak. További megpróbáltatásokról nem írnak a tájékoztatók. Lásd még 
Mészáros út, Széchenyi István: Lovakrul. 1828.; Dr. Hecker Walter: A bábolnai ménes 
története. – Vö. 91., 100., 203. közl. 

Bauernfeld, Eduard von (*Bécs, 1802. jan. 13–†Bécs, 1890. aug. 9.) a Nagykorú 
(Großjährig) c. vígjáték alkotója. Gimnáziumi, filozófiai és jogi tanulmányok után fogalmazó-
gyakornok az alsó-ausztriai kormányhivatalban, majd az egyik kerületi elöljáróságon, végül 
az udvari kamarában. 1843-tól a Lottóigazgatóság tisztviselője. Emellett mint író 
tevékenykedett és a nagynémet-liberális polgárság képviselőjeként bírálta 1846-ban a 
Nagykorú c. vígjátékában az 1848 márciusát megelőző korszak körülményeit. 1848-ban a 
Tudományos Akadémia tagja lett, mindenesetre még ebben az évben elbocsátották az állami 
szolgálatból. Végül is szabadúszóként írt tovább és Ausztria legsikeresebb vígjátékszerzőjévé 
vált. A helyi színezetű társalgási darabok mestere, a Burgtheater házi szerzője. Darabjai az 
1902-ig közölt statisztika szerint mintegy 1100 előadást értek meg. 1882-ben Bécs 
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díszpolgára, 1883-ban a Bécsi Egyetem díszdoktora. Híres személyiségeket mondhatott 
barátainak, mint például a festő Moritz von Schwindet, a zeneköltő Schubertet (aki verseit 
zenésítette meg), a költő Lenaut és a drámaíró Grillparzert. Politikai darabjai miatt gyakran 
került összetűzésbe a cenzúrával. A Metternich-korszak bírálata a Die Republik der Tiere (Az 
állatok köztársasága), ez éppenséggel George Orwell Animal Farm (1944) c. művével 
hasonlítható össze a Wikipedia szerint. Döblingben utcát neveztek el róla. A nagy Wurzbach 
1. kötetében szerepel 1856-ban. A Großjährig olvasható a Digitaler Bibliothekban. – Vö. 23. 
közl. Sopron jó bécsi kapcsolatait jelzi a darab itteni német nyelvű előadása 1848. dec. 14-én. 
Magyarra Fekete Samu fordította 1847-ben (Eggenberger J. és fia kiadásában.) 

Bécs–Gloggnitzi vasút. 1841–1842-ben épült meg, Wien–Gloggnitzer Eisenbahn 
néven. Folytatása a Semmering-vasút 1848-tól. Később a Déli Vasúté lett. Bécsújhely az 
egyik közbenső állomása, innen ágazott el 1847-ben a soproni vonal.– Vö. 33., 67. közl. 

Bécsi felkelés 1848. március. A város társadalmi és ipari egyesületei az alsó-ausztriai 
rendek ellenkezése mellett követelték népképviselet összehívását az egész birodalomra 
vonatkozólag. A szabadelvű polgárságnak ezt a mérsékelt követelését 1848. március 11-én 
adták át írásban a rendeknek. Ebben az időben állították össze az egyetemisták márciusi 
követeléseiket is. (Ezek általában megegyeztek a német kis és közép államok forradalmi 
erőinek követeléseivel.) Az addig nagyon visszafogottan zajló ún. mondén forradalom akkor 
vált erőszakossá, amikor márc. 13-án az elővárosok inasai és munkásai beáramlottak a 
Belvárosba és kifosztották a főrendiház épületét. Akkor dördültek el az első lövések a katonák 
oldaláról. Jel volt ez az általános felkelésre és barikádok emelésére. Metternich a kemény 
katonai fellépés mellett volt, de ezt nem tudta keresztülvinni János főherceg ellenében, aki a 
nép kívánságainak teljesítése mellett állt. A kancellár erre márc. 13-án lemondott. A 
nyugtalanság és a bécsi Hofburg megszállása rákényszerítette a császárt márc. 15-én egy 
császári kiáltvány kiadására, amelyben az uralkodó elkötelezte magát alkotmányos 
alapszabály megalkotására. Ápr. 25-én ezt életbe is léptették, anélkül, hogy ebben választott 
népi egyesülés közreműködhetett volna. A növekvő zűrzavart látva a császár máj. 17-én 
elhagyta székvárosát. A helyettesítésével megbízott János főherceg a megújult zavargások 
hatására júl. 22-én megnyitotta Kremsierben az első osztrák alkotmányozó birodalmi gyűlést. 
Nagyon lassan haladt a munka, részben azért is, mert a küldöttek majdnem negyede nem 
tudott németül. Lásd Hárs József: Szemelvények... 192. közl. – Vö. Az óbester emlékirataiból 
a 6–13. közl., vezércikkben visszaemlékezés: 21. közl. 

Bécsi újságok. Sok anyagot vettem át az 1703-ban alapított Wiener Zeitungból. Ez a 
részben hivatalos lap, részben hirdetési újság 1719-től szinte folyamatosan tölti be hivatását, s 
a hosszú idő alatt aránylag nem sok szám ment veszendőbe. 1848. január 1-jétől 1849. 
december 31-ig 11 napon elkallódott vagy nem jelent meg.1 A tárgyalt időszakban több 
szerkesztő is jegyezte felelősként a sajtóterméket. Például: „18. Dec. 1848. Haupt-Redakteur: 
Eitelberger”. Az 1849. augusztus 5-i számnak már Dr. Leopold Schweitzer a felelős 
szerkesztője. Utalás a kiadó(k)ra a 154. ssz. közlésben. Néha látókörömbe került a Wiener 
Presse is. A karikatúrák miatt pedig Der Humorist. – Ezek híradásaikat nemcsak a 
császárváros hivatalos köreitől, hanem Európa más újságjaiból is vették, sőt szemtanúk 
leveleivel is találkozhattam. – Vö. 4. közl. 

Bécsújhelyi „egyetem”, a Therezianum Katonai Akadémia. A világon az első ilyen. Itt 
képezték a Habsburg Birodalom katonatisztjeit 1918-ig. Először 11 évig, csak később és 
fokozatosan csökkent 3 évre a képzési idő. – Vö. 67., 68. közl. 

Benedek Lajos Ágost (*Sopron, 1804. júl. 14–†Graz, 1881. ápr. 27.), táborszernagy 
vagyonos orvos fia, az evangélikus líceum tanulója. Radeczky pártfogásával a Bécsújhelyi 
Katonai Akadémia hallgatója. Családjáról és katonai pályájáról részletesen ír Hegedűs Elemér 
                                                
1 1848. 04. 23-án, 06. 11-én és 23-án, 10. 30-án és 31-én, 11. 1-jén és 2-án, 12. 25-én, 1849. 04. 8-án, 06. 

7-én és 12. 25-én nincs újság. A dátumok sötétszürke számokkal a táblázatokban. 
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a Soproni Szemlében (lásd az Irodalomjegyzéket). Röviden: a krakkói felkelés elleni erélyes 
fellépését ezredesi ranggal értékelték. Az itáliai harcokban kiérdemelte a Katonai Mária 
Terézia-rend lovagkeresztjét, később a parancsnokit is. Az alakuló honvéd sereg 
főparancsnoki tisztét nem fogadta el. A szabadságharcban a császári oldalon 1849 áprilisától 
vett részt és augusztus 5-én megsebesült. Később táborszernagy. A poroszok elleni háborúban 
főparancsnokként vereséget szenvedett Königgrätznél, amiért hadbíróság elé állították, de 
nem vallott. Csak a császárnak tett volna jelentést, de erre sohasem került sor.– Vö. 132. közl. 

Benigni Josef, Edler von Mildenberg (*Bécs, 1782–†Nagyszeben, 1849. márc. 11.), 
erdélyi német hazafi és író. Fiatalon a franciák ellen harcolt, majd a katonai közigazgatásba 
lépett az erdélyi katonai főparancsnokságnál mint tábori fogalmazó, majd titkár és 
irodaigazgató, 1830: könyvvizsgáló. Nyugdíjasként aztán Nagyszebenben telepedett le.  
Hosszú évekig szerkesztette a Siebenbürger Botent, védte az erdélyi németséget, sokoldalú 
műveltséggel és széles nyelvtudással. Tény és való, hogy mártírja lett az ügynek, amelyért 
szóban és írásban harcolt, amikor a várost elfoglalták Bem csapatai, s ismeretlenek 
meggyilkolták. Kiemelten fontos könyve: Handbuch der Statistik und Geographie des 
Grossfürstenthums Siebenbürgen (Erdély statisztikájának és földrajzának kézikönyve). – Vö. 
169. közl.  

Bezerédj István (1796–1856). Ősi családból. Sopronban és Pozsonyban tanult, majd 
Tolna megyébe költözött, ahol megszervezte a liberális ellenzéket. Többször volt megyei 
követ az országgyűléseken. Kiváló szónok, „a magyar Demosztenész”. Az első óvoda 
megalapítója. A forradalom és szabadságharc idején tagja volt a Debrecenbe menekült 
országgyűlésnek, s bár szóba került minisztersége, azt nem fogadta el. 1850-ben halálra 
ítélték, de kegyelmet kapott. Részletes életrajza: Bodnár István–Gárdonyi Albert: Bezerédj 
István... A magyar történeti életrajzok sorozatban. Arcanum kiadó CD-je. Interneten 
olvasható, lásd még a Haynau címszót.– Palotájuk a Soproni Templom utcában. – Vö. 167. 
közl. 

Bornemisza János kászoni báró, volt erdélyi kormányszéki tanácsos, a címet 1842-ben 
kapta. 1857-ben még élt (Lásd az akkor megjelent Nagy Iván-féle családtörténeti kiadványt.) 
– Vö. 12. közl. 

Bourbon Lajos, angoulèmi herceg, X. Károly francia király fia (1775–1844), özvegye 
Maria Therezia Sarolta (1778–1851) XVI. Lajos és Maria Antoniette lánya, akit bátorságáért, 
amit I. Napóleonnal szemben, annak Elba szigetéről való visszatérésekor Bordeaux 
védelménél tanúsított, Napóleon a Bourbon-család egyetlen férfiának nevezte, XVIII. Lajos 
pedig modern Antigonénak hívta. [P.-Horváth J. emlékirata közreadójának jegyzete alapján.] 
– Vö. 70. közl.  

Brandsteuer = hadisarcként alkalmazva a Wolfenbütteler Digitale Bibliothek-ből vett 
szövegben: Wiederum ertheilte Er / im Jahr 1513 / andren Commissarien eine 
Instruction/welcher man/bey Fortsetzung deß Venedischen Kriegs/sollte nachleben. Darin 
unter andren/befohlen wird/ daß man die Leute nicht streng halten / noch die bezwungene 
Oerter mit gar zu harter Brandsteuer belegen, / hingegen aber diejenige / so sich durchaus 
nicht ergeben wollten / sondern die mit stürmender Hand einnehmen müßte / hernach nicht 
verschonen / sondern ihre Gebäude/Bollwercke / und dergleichen/niderwerffen sollte;2 [...] – 
Vö. 84. közl. 

Burits de Pournay, Johann Wilhelm báró (*Zágráb, 1792–†Varasd, 1858.), 1809-ben 
hadapród, harcolt a napóleoni háborúkban. 1846. márc. 27: tábornok és dandárparancsnok, 

                                                
2 Ismét kiosztott [az alsó-szászországi Wolfenbüttel hercege] más vezetőknek 1513-ban egy instrukciót 

miheztartás végett, ha tovább folytatódik a vend háború. Ebben többek között megparancsoltatott, hogy az 
emberekkel ne bánjanak szigorúan, a térdre kényszerített helységeket ne sújtsák kemény hadisarccal, ezzel 
szemben azokat, amelyek semmiképpen sem akarják megadni magukat, mi több kézitusában kell elfoglalni, ne 
kíméljék, sőt házaikat, erődítményeiket és hasonlókat rombolják le. 
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1849. jan. 15. és 1849. ápr. között a soproni székhelyű katonai körzet parancsnoka, ápr. 9-től 
altábornagy, hadosztályparancsnok. 1854-ben nyugdíjazták. 1850. márc. 26-tól a Katonai 
Mária Terézia-rend lovagkeresztese (Promóció száma: 157.).   Vö. 102., 196., 197. közl. 

Cár. A caesar rövidítése. Sokáig hívták a trónörököst cezarevicsnek. Az orosz 
bibliafordítók a görög bazileuszt fordították cárnak. A Bizánc szomszédságában élő bolgárok 
kánjait nevezték cárnak, ez ott meg is maradt. Onnan egyes szerb uralkodók vették át. Az 
oroszoknál IV. (Rettegett) Iván koronáztatta meg magát mint minden oroszok cárja 1547-ben.  
A cár 1721-től a legfőbb vezetője az államnak és az egyháznak. Az utolsó orosz cár II. Miklós 
1917-ben mondott le. Hivatalosan Nagy Péter óta az imperator címet használták. A Wiener 
Zeitungban egyszer sem találtam sem a Zar, sem az Imperator címet, csak a Kaisert. – Vö. 
170. és  a 212. közl.-től.   

Ceccopieri Ferdinánd gróf, altábornagy, a 23. Ceccopieri gyalogezred tulajdonosa 
1847-ben. Az ezred fő toborzó-kerülete és állomáshelye Lodi, törzskar: Buda. – A  Ceccopieri 
gyalogezred az 1848 decemberi felállásban a II. hadtest 1. divízió, 2. brigádjához tartozott, a 
brigád élén Jablonowski herceg, ezredes. Vö. 155. közl. 

Chambord Henrik de Bourbon, bordeauxi herceg (1820–1883) francia trónkövetelő 
és felesége Mária Terézia modenai hercegnő, kalandos menekülés után végül a Bécsújhely 
melletti Frohsdorfban laktak. A herceget V. Henrik néven ismerték el a francia legitimisták, 
X. Károly halála után. A választási esélyek latolgatásához: Napóleon Lajos lett a francia 
második köztársaság elnöke 1848. dec. 10-én, a szavazatok 75%-ával.  – Vö. 70. közl. 

Cheveauxleger, chevaux-leger = könnyűlovasság, magyarul elferdítve: szvalizsér. – 
Vö. 78. közl. 

Chrzanowski (kiejtés: Hrzsanovszki), Wojciech (1793–1861) lengyel tábornok, a szárd 
hadsereg főparancsnoka 1848/49-ben. Fiatalon Napóleon mellett harcolt az oroszországi 
hadjáratban, majd átállt a cárhoz és részt vett az orosz–török háborúban 1828/29-ben, sőt 
Varsó főkormányzója volt 1831-ben. 1848-ban Károly Albert belpolitikai okokból ő t 
választotta serege élére, pedig még csak olaszul sem tudott, s nem ismerte a lombard 
viszonyokat. A választás nem sikerült: tábornokai – bár seregeik túlerőben voltak az 
osztrákokkal szemben – a háborúban is tovább viszálykodtak egymással, s nem mindig 
engedelmeskedtek az idegen vezetőnek. Hibáikat Radetzky jól kihasználta és győzött. – Vö. 
16., 162. közl.  

commis voyageur = kereskedelmi utazó. – Vö. 25. közl.  
csendőrség = gens d’armes = gendarmerie = férfiak fegyverrel. Az osztrák 1849. június 

8-án alakult meg, első felügyelője, tábornoki rangban, Johann Franz Kempen altábornagy 
volt. A magyar csendőrt így 1871-től nevezték, 1867-ig az eredeti franciából származó 
zsandár járta. A nemzetközi példa: a franciáknál a napóleoni Gendarmerie Nationale néven 
1791. febr. 16. óta vigyázza a rendet vidéken. A spanyoloknál Guardia Civil a neve, az 
olaszok csendjét a carabinieri őrzik. – Vö. 215. közl.  

Dante Alighieri (1265–1321). A Divina Commedia (Isteni színjáték) Első rész. Inferno 
(Pokol) Canto III (Harmadik ének.) La porta dell’Inferno. (A Pokol kapuja) ...Dinanzi a me 
non fur cose create / se non eterne ed io eterno duro: / lasciate ogni speranza voi che entrate. / 
Queste parole di colore oscuro / vid’io scritte al sommo d’una porta... („... Én nem vagyok 
egykorú semmi lénnyel / csupán örökkel; s én örökkön állok. / Ki itt belépsz, hagyj fel minden 
reménnyel” / E néhány szó setét betűkkel állott / magassan ott felírva egy kapúra / ...) [Babits 
Mihály fordítása 1912.] Lásd Kardos Tibor (szerk.): Dante összes művei. Helikon 
Klasszikusok. Magyar Helikon Kiadó 1962. – Vö. 21. közl.  

Deák Ferenc (*1803. okt. 17–†Bp. 1876. jan. 28.) a haza bölcse, a nemzet prókátora. A 
Windisch-Grätz elé induló küldöttséget a fővezér nem fogadta (lásd 95. közl.), Deák ekkor 
Pesten át kehidai birtokára vonult vissza. Többször is próbált Debrecenbe jutni, de az osztrák 
katonák megakadályozták. A szabadságharc leverése után hadbíróság elé idézték, de 
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elengedték. Birtokán, majd Pesten, az Angol Királynő Szállóban várta ki a kiegyezéshez 
kedvező viszonyok elérkeztét. – Vö. 1., 95. közl. 

Deszkásy Boldizsár dr. (*Sopron, 1884. márc. 6–†Sopron, 1962. május 2.), nagy 
társadalmi életet élő jogász család tagja, törvényszéki tanácselnök, nevét egy s-sel írta. 
Könyve: A Soproni Kaszinó 100 éve. Sopron, 1944. – Vö. 20. közl. 

Dietrichstein, Moritz Joseph Johann von, Fürst (1775–1864) katonai szoplgálatba 
lépett 1791-ben, 1831-ig a Sasfiók nevelője, a Hofbühne és a császári könyvtár vezetője, 
1848-ban azonban nyugdíjazták. – Vö. 9. közl. 

Dunai gőzhajók. A legrégibb hajós céh a pozsonyi volt. 1297-ben kapta 
kiváltságlevelét. Mátyás király naszádosokból hajóhadat tartott az Aldunán. Ezek a török 
előrenyomulásával visszahúzódtak Komáromig. A félhold uralmának megszűnte után 
felvirágzott a dunai teherszállítás. Hegymenetben lovak vagy emberek vontatták a 800–1500 
mázsa takarmánnyal megrakott hajókat, völgymenetben a folyó vitte ezeket. Az első gőzhajó 
a Carolina, 1817-ben próbálkozott, felfelé 3,4 km/ó, lefelé 17 km/ó sebességgel. A cs. kir. 
Első Szabadalmazott Duna Gőzhajózási Társaság 1829-ben alakult. Részvényesei között 
találjuk Széchenyi Istvánt is. A DDSG (Erste Donau Dampfschiffarts Gesellschaft) első 
személyhajója, a Franz I. 1830-tól közlekedett, fedélzetén akár 400 utassal. A Társaság 
Óbudán hajógyárat létesített 1837-ben. Akkor az „Árpád”-ot bocsátották vízre, 1838-tól sorra 
a személyhajókat, speciális vontatóhajókat és uszályokat. A cég 1846-ban kizárólagos 
szabadalmat kapott a Dunára. Közben folyt a vízi utak korszerűsítése. A Vaskapu-szoroson 
1834-ben haladt végig először gőzhajó (az „Argo”). – Vö. 124., 145., 177., 196. közl. 

Emlékirat. Az előzményekben legtöbb helyet az a katonatiszt kapta, aki emberei élén, 
1848. december 16-án belovagolt Sopron piacterére.3 Petrichevich-Horváth János Miklós4 
óbester órája éppen tizenkettőt mutatott. Ezt a tényt örömmel közölte este 8-kor, 
természetesen németül fogalmazott jelentésében, amit Windisch-Grätz herceg, főparancsnok 
másnap visszaigazolt.5 Ezen a napon szűnt meg Sopron aktív részvétele a szabadságharcban. 
A (végül is) táborszernagy magyar nyelvű emlékiratának nagyobb részét témák szerint 
csoportosítva használtam fel.6 Az 1859-es eseményeket németül tárgyaló részt, mint 
tárgyunktól idegent, nem. Általában németül (vagy franciául) beszélő környezetben él ebben 
az időben. Csak egyszer kérik meg, hogy magyarul közölje egy küldöttséggel: nem fogadja 
őket a császár. Ezért is nehézkes és néha bizonytalan a magyar fogalmazása. – Vö. 5. közl. 

Erdély, Géza király idején 1075-ben terra ultra silva (föld túl az erdőn), Anonymusnál 
Erdőelve. A német Siebenbürgen = a hét legnagyobb erődített német városról, mégpedig: 
Bistritz (Beszterce), Hermannstadt (Nagyszeben), Klausenburg (Kolozsvár), Kronstadt 
(Brassó), Mediasch (Medgyes), Mühlbach (Szászsebes). Schässburg (Segesvár). A mohácsi 
vész után az ország keleti része II. János király alatt névlegesen török. A király 1568-ban a 
tordai országgyűlésen, lemondva címéről, János Zsigmond néven elsőként fejedelem. Ekkor 
hirdették meg a lelkiismereti és vallásszabadságot. A négy hivatalosan elfogadott felekezet a 
katolikus, a lutheránus, a református és az unitárius. A görögkeletiről még nem rendelkeztek. 
Az osztrákok és törökök között kötött 1699. évi karlócai békében Erdély ismét visszakerült 
Magyarországra, de osztrák kormányzók alatt. Csak II. Rákóczi Ferenc szakította meg a sort 
1704-től 1711-ig. A márciusi ifjak 12 pontjának utolsója a követelés: legyen Unió Erdély és 
Magyarország között. Ez a kiegyezéssel valósult meg 1867-ben. – Vö. a császár címei között 
                                                
3 Lásd Hermann Róbert: 1848–1849 A szabadságharc hadtörténete. Bp., 2001, 185. o. Térkép, adatok és 

rajz a megszállás előtti csetepatéról. 
4  A Miklós keresztnevet csak az emlékirat közreadójánál láttam. Hadijelentésekben a keresztneve 

egyáltalán nem szerepel.  
5 A jelentés: Österreichisches Staatsarchiv. Abteilung: Kriegsarchiv: KAW, AFA, Karton 1846, 1848 – 12 

– 47a. A helyi krónikák közlései a 11 és 12 óra között ingadoznak. 
6 Báró Petrichevich Horváth Emil közlése: A Petrichevich Horváth család naplói ... Második rész III. 

kötet Pécs, 1941.  
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Siebenbürgen nagyfejedelemséget: 73. közl. Erdélyről továbbá: 5., 129., 137., 138., 169–173., 
181–184. stb. 

Erdélyi szászok. Nyugat-Európából bevándorolt telepesek. A különböző 
privilégiumokat kapott német bányászokat sorolták be a kancellárián a szászok közé. Első 
említésük mint saxones 1206-ban. Lehet, hogy a tatárjárás után tényleg Szászországból is 
érkeztek bevándorlók. Az erdélyi fejedelemség létrejötte után szövetkeztek a székelyek, a 
magyar nemesek és a szászok mint unio trium nationum (három nép egyesülése). 
Kiváltságaikat védelmezték Rákóczi kurucai ellen. II. József azonban ezeket semmissé 
nyilvánította. 1848/49-ben ellenezték a Magyarországgal való egyesítést. Véres harcok törtek 
ki magyarok, németek és románok között. Lásd Unió. Irodalom: Sárközi Zoltán: Az erdélyi 
szászok 1848–1849-ben. 74. Értekezések a történeti tudományok köréből. Akad. Kiad. Bp., 
1974. – Nyelvük a luxemburgi nyelvjáráshoz hasonlít. – Vö. 170. közl. 

Équipage = hintó kocsissal és felszereléssel együtt, ezért státusszimbolum is. A 19. 
században a katonatisztek úti felszerelése. Vö. 26., 59. közl. 

Esterházy Kázmér gróf (1805–1870), cs. és k. kamarás. Proklamációja jelent meg 
Pozsonyban, a pogrom ellen, 1848. május 19-én. – Vö. 35. közl. 

Esterházy Pál gróf, galántai (1805–1877), honvédezredes a herkályi és nyárasdi csaták 
hőse, komáromi védő, parlamenter. A vár feladása után Londonba emigrált, ahol segítette a 
magyar menekülteket. – Vö. 124. közl. 

V. Ferdinánd (*Bécs, 1793–†Prága, 1875.) apja I. Ferenc osztrák császár, magyar és 
cseh király, anyja a császár második felesége, Karolina nápoly-szicíliai királyi hercegnő a 
Bourbon-házból. A 12 gyermek közül heten érték meg a felnőtt kort, közülük ketten súlyosan 
szellemi fogyatékosok voltak (a másodikként született Ferdinánd és a 10., egy lány). Az első 
gyermeket kénytelenek voltak politikai okból 1810-ben a gyűlölt Bonaparte Napóleonhoz 
adni. Így lett a kis korzikai második feleségeként, Mária Lujza néven francia császárné. (Lásd 
a Marie-Louise címszót. Közös gyermekük volt a „Sasfiók”, rövid ideig II. Napóleon.) A 9. 
gyermek Ferenc Károly főherceg, aki elsőszülött fiának, Ferenc Józsefnek javára lemondott a 
trónról. Ferdinánd házastársa Savoyai Mária Anna Karolina Pia szárd királyi hercegnő (1803–
1884) I. Viktor Emánuel szárd-piemonti király lánya. Gyermekük nem született. Ferdinánd 
1835-ben, apja halála után lett Ausztria császára, de már 1830-ban magyar királlyá 
koronázták Pozsonyban. 1848. december 2-án mondott le és költözött Morvaországba, 
birtokaira. Mivel közjogi értelemben nem mondhatott le magyar királyi címéről, nálunk a 
trónfosztásig őt tekintették az uralkodónak. – Vö. 8., 9., 12., 23., 73., 74. közl. Lásd Mariánna 
császárnét is. 

Ferenc József névnapja. Október 4-én ünnepelték, nagy ünnepi istentiszteleteken, mint 
ahogy a születésnapját (aug. 18.) és trónra lépésének napját is (dec. 2.). Lásd: Emil 
Brix/Hannes Stekl (Hg.): Die Kampf um das Gedächtnis. Bécs, 1997. c. könyvben Andrea 
Blöckl: Die Kaisergedenktage c. tanulmányát. – Vö. a Tarnopoli ünnepség, 45. közl., 227. 
közl. 

Ferenc József első kormánya: miniszterelnök és külügyminiszter Schwarzenberg 
Bódog (Felix) herceg (1800–1852), belügyminiszter Stadion Franz gróf (1806–1853), 
pénzügyminiszter Krauss Philipp báró (1792–1861), hadügyminiszter Cordon Franz báró 
(1796–1869), igazságügyminiszter dr. Bach Sándor (Alexander) báró (1813–1893), 
kereskedelmi és közmunkaügyi miniszter Bruck Karl Ludwig báró (1798–1860), 
földművelés- és bányaügyi miniszter Thinnfeld Ferdinand Josef Ivo Freiherr von (1793–
1868), tárca nélküli miniszter Kulmer Franjo báró (1806–1853). – Vö. mint aláírók a 117. 
közl. 

Fiáker: városok kövezett utcáin közlekedő kétlovas bérkocsi, harmonikaszerűen 
leereszthető ernyővel, vagy zártan. Neve Párizsban a Hotel Saint Fiacre közelében várakozó 
bérkocsikról ered. Egylovas változatát konflisnak nevezik.– Meaux-i Szent Fiacrius, ír 
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születésű francia remete, csodás gyógyításairól nevezetes, a kertészek, virágkereskedők és 
főképpen az aranyértől fenyegetett, egész nap ülő bérkocsisok védőszentje, napja aug. 30. 
Testvére Troyes-i Szent Syra. – Vö. 157. közl. 

Fogház a legenyhébb elzárás-büntetésforma, szigorúbb a börtön, legszigorúbb a 
fegyház. – Vö. 152. közl. 

Formes, Karl Johann (*Mülheim am Rhein, ma Kölnhöz tartozik, 1810. aug. 8–†San 
Francisco, 1889. dec. 15.) basszista. 1841-ben családapaként és sekrestyésként határozta el, 
hogy énekes lesz. Előbb bariton a kölni városi színházban. Egy évi tanulás után már Sarastrót 
énekelte ott. 1845-ben meghívták a bécsi udvari operába. Éppúgy zseniális énekes, mint 
színész, állapították meg róla. Azonban az 1848 márciusi napokban Bécsben játszott politikai 
szerepe miatt menekülnie kellett. Minden nagyobb német városban vendégszerepelt. A 
londoni olasz opera tagja lett. Majd Észak-Amerikában aratta sikereit. Aztán felváltva ott és 
Európában csodálták elpusztíthatatlan hangját. Flotow neki írta a Márta c. operában Plumkett 
szerepét, Nicolai pedig A windsori víg nőkben Falstaffét. – Vö. 49. közl. 

Francia főnemes menekültek. A nagy francia forradalom után. Lásd külön Bourbon 
Lajost és özvegyét, ill. Chambord Henriket és feleségét. – Vö. 70. közl. 

Fülöp apostol és fia. „Fájdalmasan tekinthet vissza az ember tizenkét hónap erkölcsi 
eredménytelenségére és Fülöp fiával együtt kiáltja: 365 nap és semmit sem tettünk a 
halhatatlanságért.” A szöveg így nem fordul elő a Bibliában. Lehetséges, hogy az újságíró 
nem Fülöpre, hanem Pál apostol Timoteushoz írt második levelére gondolt, amelyben Pál 
Timoteust fiának nevezi, a halhatatlan lélekről (is) beszél és arról, hogyan töltse be 
szolgálatát. – Vö. 21. közl. 

Gábor Áron (*Bereck, 1814. nov. 24–†Uzon, 1849. júl. 2.), székely határőr fia, a 
középiskola elvégzése után tüzérként szolgált, de nem engedték továbbképzésre, ezért 
leszerelt. 1848. nov. 28-án megbízták a székely lőszergyártás és hadfelszerelés 
megszervezésével. Gyártó telepek sorát hozta létre, szinte anyagiak nélkül. Csaták sorsát 
döntötték el rézágyúi. Ezért ő rnagyi rangban az önálló székely tüzérség főparancsnokává 
nevezték ki. Sajnos nem sokkal ez után csatában, ágyúgolyótól találva meghalt. A Magyar 
Életrajzi Lexikon adata szerint ez Uzonnál történt 1849. július 2-án. – Vö. 212. közl. 

G. M. B. Schusternál A szoba befüstölése. A 181. közl. a Hárs József: Szemelvények... 
109. oldalán. Az 1786. évhez köti ugyan, de bizonyára az újságcikk hatására jutott eszébe. Az 
első betű a magyar Gáspáré, az eredetiben C van, mivel Caspar a német változat. – Vö. 21. 
közl. 

Görgey Artúr (1818–1916), volt nemesi testőr, kilépett főhadnagy, kémikusként 
egyetemi tanársegéd, a szabadságharcban tábornok, főparancsnok a honvéd seregben, végül 
Kossuth lemondása után diktátor. Klagenfurtba száműzték, onnan 1867-ben jöhetett vissza. 
Visegrádon élt haláláig. Önéletrajza: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 
1849-ben. Németből magyarra öccse, István fordította. A még életében, 1911-ben megjelent 
könyvön y-nal áll a neve. Az új kiadásban a fordítást átdolgozta, a bevezetőt és a jegyzeteket 
írta Katona Tamás 2004-ben. A bevezetésben a név írásmódjáról is. (Egy darabig i-vel írta.) A 
2004-es kiadás Interneten is olvasható. – Vö. 98., 107., 109., 113., 144., 150., 185., 196., 200., 
204., 220., 223., 206., 221., 223. közl. 

Görög vallás: ortodox (pravoszláv, vagyis igazhitű) görögkeleti rácok papjaikkal 
együtt, és görög katolikus dalmátok a török elől húzódtak fel Budáig a Rákóczi-szabadságharc 
idején a legnagyobb számban. Enyhe kifejezés: az ő slakosokkal örök a békétlenség. – Vö. 
199. közl. 

Götz, Christian (*1783–elesett Vácnál 1849. ápr. 10.), vezérőrnagy 1848. júl. 18-tól. – 
Vö. 98., 105., 113., 146. (haláláról) közl. 

Greppi-palota, Milano. A budapesti Olasz Intézettől kapott tájékoztatás szerint 
Milánóban két Greppi-palota van. Az eredetileg Brentani-palota a Manzoni utca 6. sz. alatt, 
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jelenleg az Olasz Kereskedelmi Bank központjának a székhelye. Ez a nálunk is ismert CIB 
Bank. Ezt a palotát valamikor a Greppiek szerezték meg. Grófi címhez úgy jutott az egyik ős, 
hogy Mária Terézia adományozta neki azért, mert a sókereskedelem adójának beszedését 
eredményesen ellenőrizte. Az 1848-as időkben már Marco Greppi gróf volt a tulajdonos, aki a 
Milánói Ideiglenes Állam egyik képviselője az osztrákok kiűzésekor, az 1848. március 22-én 
végződött ötnapos felkelésben. Luigi Canonica építész alakította úgy át az épületet, hogy 
abban megszállhatott Károly Albert király. Az átalakításról a milánói Állami Levéltárban 
Fondo Greppi címen külön fondot ő riznek. A család egyik huszadik századi tagjáról más 
forrásból értesültem: Antonio Greppi ellenálló, majd szocialista politikus volt (1894–1982). – 
A másik Greppi-palota a Sant’Antonio utca 12. sz. alatt áll, néhány lépésre a hatalmas 
Dómtól, benne jelenleg a Milánói Egyetem irodái foglalnak helyet. Internetes prospektus 
szerint 1772-ben épült, Giuseppe Piermorini a tervezője. – Vö. 132. közl. 

Gyulay Ferenc (1798–1868) gróf, táborszernagy, osztrák hadügyminiszter Ferenc 
József trónra lépéséig. – Vö. 71., 223. közl. 

Habsburg-Lotaringiai Ferdinánd Károly József főherceg, tábornagy (1781–1850) 
hadsereg-főparancsnok, majd később 1830-tól Galícia főkormányzója. – Vö. 1. közl. 

Habsburg-Lotaringiai Ferenc Károly József főherceg (1802–1878), I. Ferenc József 
apja. Felesége, Zsófia, erélyes asszony volt. Keresztülvitte, hogy a szabályok szerint 
következő férje helyett elsőszülött fiát tegyék meg Ferdinánd utódjává. A gyengeelméjű 
Ferdinándot puccsszerűen mondatták le 1848. december 2-án Olmützben. A nem teljesen 
valószínűtlen udvari pletyka szerint Ferenc József apja vagy Wasa Gusztáv svéd királyi 
herceg, vagy a „Sasfiók” (Wikipédia). Lásd az V. Ferdinánd címszó alatt. – Vö. 60., 72., 73., 
164. közl.  

Hadigőzös a Dunán. Ötlete alighanem Széchenyié. A „Franz I.” fa szerkezetű testét 
1839/40-ben vasszerkezetűre cserélték ki (a hajóról lásd a Dunai hajók címszót). A délvidéki 
zavargások miatt szükség volt hadigőzösre. A DDSG áron alul eladta a Franz I-et a 
Batthyány-kormánynak. 1848. június 13-án az óbudai hajógyárban elkezdték az átalakítását. 
Méretei: hossza 58,37 m, szélessége 7,92 m, a kerékdoboknál 13,82 m, merülése kb. 1 m, 
vízkiszorítása 318 tonna. Egy 60 lóerős, széntüzelésű gőzgép hajtotta, de vitorlái is voltak. Az 
utaskabinokat tiszti és legénységi szállásokká alakították. Még kápolnát és kórtermet is 
biztosítottak. Beépített tüzérsége 8 db hatfontos, 2 db tizenkétfontos ágyúból és 2 db hétfontos 
tarackból állt. Először július 5-én tudósítottak róla mint a Mészáros Lázár hadügyminiszter 
nevét viselő hajóról. Július végére a 113 tagú személyzettel (tüzéreket és gyalogos katonákat 
is beleértve) állt készen Óbudán a bevetésre. Augusztus 17-től szeptember 23-ig az Aldunán, 
október 5-ig a főváros védelmében, aztán december elejéig Pozsonytól a határig teljesített 
hasznos szolgálatot. Augusztus 19-én esett át a tűzkeresztségen, amikor is Ópalánka 
magasságában egy kompot szerzett vissza, elhallgattatva a szerb tüzérséget. Telelés után a 
Buda-Pestet megszálló osztrákok General Schlick néven szolgálatba állították és 
visszavonulásukkor Bécsbe irányították. 1858-ban Schlick grófi rangot kapott, a hajó neve 
pedig Graf Schlick-re változott. 1866-ban eladták a gőzhajózási társaságnak. Mint teher- és 
vontatóhajó szolgált 1899-ig. Utolsó adat: „A–7” néven uszály. – Vö. 100., 177. közl. 

hajnácskői Vécsey Ágoston gróf (*Leszniow 1775. aug. 22–†Bécs 1857. jan. 15.), 
lovassági tábornok, a m. kir. testőrség kapitánya 1840. ápr. 2–1850. jún. 19. A Katonai Mária 
Terézia-rend lovagkeresztese 1806-tól. – Vö. 5., 10., 11., 60., 63. közl. 

Halállégió, a bécsi egyetemistákból szerveződött Akadémiai légió. Egyenruhájuk: 
fekete zubbony, sötétkék nadrág, fekete süveg, rajta halálfej két keresztbetett karcsonttal. 
1848 szeptemberében érkezett meg Pestre az első 400, Szeredy nevű, magyar származású 
bécsi egyetemi hallgató szervezésében. A szabadságharc folyamán 2000-re nőtt a számuk. 
Kisebb részük a szerbek ellen harcolt, nagyobbik rész Erdélyben. Az utóbbiak majdnem mind 
egy szálig elestek az 1849. május 16–19-i abrudbányai csatában.  Ábrázolásuk Somogyi 
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Győző: A szabadságharc katonái c. könyv 136. o., de a halálfej nélkül, ez a német légió 
kalapján látható a 137. o.-n; gúnyrajz a  XXIX. táblán.– Vö. 75. közl. 

Hályog. Mintha hályog esnék le a szeméről. (Wie Schuppen fiel es jetzt der 
irregeleiteten Menge von den Augen.) Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival. 
Idézi: Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások. Osiris Kiadó Bp, 2009., 554. o. Vagy a 
német: 8000 germanizmus (szerk. Ámosné Eisenbarth Magda, Rácz Ottó) Német szólások és 
kifejezések. Terra, Bp. 1985., 182. o. – Vö. 100. közl. 

Hám János (*Gyöngyös, 1781–†Szatmárnémeti, 1857) szatmári püspök, kinevezett 
esztergomi érsek. – 165., 166., 167. közl. 

Hannekart, Franz Sylvius, Ritter von (1788–1855) vezérőrnagy 1845-től, 
altábornagyként ment nyugdíjba 1854-ben, hadi könyvtári igazgató 1848–1849-ben a bécsi 
királyi palotában. – Vö. 10. közl. 

Havasalföld (Havaselve, latinul Valachia). A Kárpátoktól délre kenézségek, vajdaság 
alakultak ki a 9–14. században, IV. Béla 1247-ben a johannitáknak adományozta a 
Szerémséggel együtt. Azután hol a magyar királyhoz, hol a törökhöz kapcsolódtak, míg 
teljesen a török fennhatósága alá nem kerültek. 1859-ben perszonálunióban Moldovával. Ettől 
kezdve már Romániának nevezik a két területet. A teljes függetlenséget 1877. május 10-én 
kiáltotta ki Románia. – Vö. 169., 170., 172., 173., 186. közl. 

Haynau, Julius Jacob von Haynau báró (*Kassel, 1786. okt. 14–†Bécs, 1853. márc. 
14.), vezérőrnagy 1835-ben, altábornagy 1844-ben, táborszernagy 1849. máj. 30., 1850. júl. 6-
án nyugdíjazták. – IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelemnek és egy hanaui patikus 
lányának, Rebecca Richternek törvénytelen fia. Az apa törvényesítette viszonyát és 
gyermekeire hagyta a von Haynau bárói rangot. 1801-től katona. Először 1847-ben 
nyugdíjazták, de a forradalmak hírére jelentkezett szolgálattételre. Radetzkyhez került 
Lombardiába. Brescában különös kegyetlenséggel verte le a lázadást. Asszonyokat 
korbácsoltatott. Egész Európában felháborodást keltett az esemény híre. Mikor később 
Londonba látogatott, megverték. Szabadságharcunk vége felé a Magyarországon és Erdélyben 
harcoló osztrák csapatok főparancsnoka, Világos után pedig a megtorlás irányítója. Radetzky 
szerint: „Olyan mint a borotva, használat után vissza kell tenni a tokjába”. [Idézi Hermann 
Róbert.] Kegyetlensége már az udvarnak is sok volt, menesztették. Ekkor „bosszúból” sok 
elítéltnek megkegyelmezett, lásd a Bezerédj címszót. Kiss Pálnak, a volt fiumei 
kormányzónak felesége, Csapó Ida naplójában írja, hogy megvádolt férje kívánságára el 
kellett mennie Haynau díszebédjére, hogy segítsen rajta és sok üldözöttön. Mély megvetéssel 
szól a „jellemtelen, szennyes, indulatos és vérszomjazó szörnyetegről”, aki előtte folyton 
dicsekedett „hogy a halálítéletek hozatalánál mily nyugodt maradt a – lelkiismerete”. 
[Bodnár–Gárdonyi i. m.] Állítólag ő  volt Jókai „új földesura”. Karl von Schönhals 
táborszernagy, a fegyvertárs és jóbarát sikeres könyvet írt róla: Biographie des k. k. 
Feldzeugmeisters Julius Freiherr von Haynau. Wien 1875. A Lokalblatt der Wiener Zeitung 
1853. márc. 16-i számában, a Wiener Nachrichten (Bécsi hírek) rovatban kishír arról, hogy a 
táborszernagy tetemét átvitték a cs. k. katonai kórházba, hogy ott felravatalozzák. Számos 
tisztelőjének jó lesz tudni, hogy már intézkedtek a halotti maszk arcról való levételéről. – Vö. 
121., 133., 162., 163., 180., 193., 194., 200., 206., 208., 210., 211., 214., 217., 219., 220., 
221., 222., 223. közl.  

Helyőrség Sopronban. A Főherceg Károly III. dzsidás (ulánus) ezredet 1844-ben Vas 
megyébe helyezték. Wyß Franz ezredes okt. 5-én búcsúzott el a Kaszinó vezetőségétől. A 
következő „háziezred” tisztikara decemberben lépett be a tagok közé. Ez az 1733-ban 
alapított, a toscanai nagyherceg nevét viselő dragonyos ezred volt, élén Laitner Andreas 
altábornaggyal. – Vö. 18–19. közl. Hegedűs Elemér kiegészítése: az 1798-ban alapított 48. sz. 
cs. kir Ernő főherceg gyalogezred központja Sopron, ide települtek a tartalék, a kiképző 
század, a hadkiegészítési parancsnokság, a kancellária és a raktárak. A gyalogezred 3. 
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zászlóaljának zászlós szakasza és két százada a nagyszombati csatában (1848. dec. 16–17.) és 
utána fogságba esett. Többségüket Itáliába küldték, ahol csatlakoztak az ezred 1-2. 
zászlóaljaihoz. – Vö. 15. közl. 

Hentzi von Arthurm, Heinrich (*Debrecen, 1785–elesett Budán 1849. máj. 22.), 
Svájcból menekült család leszármazottja. Lovag, 1848. máj. 9-től cs. kir. vezérezredes. Az 
újság mint Buda védőjét Zrínyihez, Szigetvár védőjéhez hasonlítja. – Vö. 153., 155. közl.  

Hess Heinrich Herrmann, Joseph báró (1788–1870), vezérőrnagy 1834-ben, 
altábornagy 1843-ban, táborszernagy 1849. júl. 13., tábornagy 1859. – Vö. 14., 51. közl. 

Honderü (1843–1848) szépirodalmi, művészeti és divatlap, iránya: „nemzeti 
nyelvünket a magasabb körökben is otthonossá tenni” (Pallas nagy lexikona). Szerkesztője, 
majd igazgató-tulajdonosa Petrichevich-Horváth Lázár (Kolozsvár, 1807–Bécs, 1851), P.-H. 
Dániel cs. k. ő rnagy fia, sokat utazgató irodalmár. A lap közölt írást Slachta Etelkától, de 
karikatúrákat is. Szentelt neki néhány sort a Benedek Elek szerkesztette Magyar Irodalmi 
Lexikon (1965) is, a családi naplók 1941-es kiadásának, s egy művének a címlapjával, 
megállapítva: „a művelt, de tehetségtelen író típusa”. 

Honvédek civilben. A debreceni országgyűlésen vésztörvényszéket állítanak fel az 
árulók, dezertőrök ellen. Az urak közül sokan menekülnek Bécsbe. – Vö. 192. közl. 

Horváth Mihály (1809–1878) hatvani prépost, történetíró, kijelölt csanádi püspök 
(1848), a Szemere-kormány vallás-és közoktatásügyi minisztere, a kiegyezés után a Magyar 
Történelmi Társulat elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja. – Vö. 156., 
167. közl.  

Horwath, Nikolaus Egy előléptetési listában tűnik fel. WZtg. 1849. aug. 18. szombat. 
Változások. Nikolaus Horwath, vom Szluiner Gränz-Inf. Reg. Nr. 4. Őrnaggyá nevezték ki 
die Hauptleute und die Rittmeister c. rovatban.  [...] beim Liccaner Gränz-Inf. Reg. Nr. 1. 
Annyira más vidéken működött, hogy nem lehet összekeverni Petrichevich-csel. – Vö. 209. 
közl. 

Hrabovszky János, hrabovai báró (Győr, 1777. máj. 5–Olmütz, 1852. szept. 18.). 
Iskoláit szülővárosában végezte, majd belépett a nemesi testőrségbe. 1797-től a hadseregben 
szolgált. A napóleoni háborúkban számos diadalt aratott, többek között a Nápolyi királyság 
visszafoglalója. A korszak legtöbb kitüntetését megkapta. Megrajzolta a hadsereg részére 
Dalmácia és Észak-Itália térképét, ezzel hiányt pótolt. 1810-ben a Katonai Mária Terézia-rend 
lovagkeresztjének tulajdonosa lett. Első magyarként udvari tanácsos. 1837-ben altábornagy, 
1840-ben a 14. gyalogezred tulajdonosa, 1847-ben a szlavóniai és szerémségi 
főhadparancsnokság élére került. 1848. május 7-én a Batthyány-kormány alá rendelték. 
Széchenyi hadügyminiszternek szerette volna. Néhány nap múlva királyi biztos azzal a 
feladattal, hogy Jellačićot fossza meg tisztségétől, de ehhez császári parancs kellett volna. 
Július 7-én budai főhadparancsnokká nevezték ki, ezt a beosztást szeptemberben foglalta el, s 
maradt ott az után is, hogy V. Ferdinánd király október 3-i manifesztuma szerint vissza kellett 
volna térnie a császári zászló alá. Nagy tekintélyével megkönnyítette sok császári tiszt 
átállását a felelős magyar kormány oldalára. Azonban már december 2. előtt beszüntette 
működését, sőt az osztrákok Pest-Budára bevonulásakor, jelentkezett Windisch-Grätznél. 
1849. január 27-én nyugdíjazták, később azonban hajdani sikerei ellenére hadbírósági eljárást 
indítottak ellene, megfosztották rangjától és kitüntetéseitől és halálra ítélték. Ezt később tíz 
évi várfogságra változtatták, felesége önként követte. 1852 szeptemberében kegyelmet kapott, 
de a megpróbáltatásokba rövidesen belehalt. Lásd Spira György: Hrabovszky altábornagy 
tévelygései Péterváradtól Alamócig (Interneten a borítólap-képpel). – Vö. 4. közl. 

István főherceg (1817–1867), teljes nevén: Habsburg-Lotaringiai István Ferenc Viktor. 
Fia József nádornak, apja után Magyarország megválasztott utolsó nádora. Ő bízta meg 
Batthyány Lajost mint az ország helytartója az első felelős magyar kormány megalakításával. 
Jellačić ellenében az országgyűlés felkérte szept. 15-én a magyar hadsereg vezetésére, de már 
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1848. szept. 22-én felrendelték a császár elé. Őt tették felelőssé, főleg Zsófia főhercegasszony 
és Windisch-Grätz tábornagy, a magyarországi nyílt lázadás kirobbanásáért, 25-én 
lemondatták és Schaumburgba (Nassau), anyja birtokára száműzték. Magyarországra már 
csak holtában jöhetett. Célzás arra a legendára. hogy meggyilkolták volna: 1977-ben orvosi 
igazságügyi vizsgálat ugyanis megállapította, hogy elölről, 100-120 cm-ről lövés érte, közli 
további magyarázat nélkül a Wikipédia. – Vö. 52., 53., 55. közl. 

Jablonowski Alexander Felix herceg (1808–1857), cs. k. vezérőrnagy 1848. dec. 1-
jétől, dandárparancsnok, 1852-től altábornagy. – Vö. 126. közl. 

Jekelfalussy Vince (*Mucsony, 1802–†Róma, 1874) Miskolcon érettségizett, Kassán 
és Pesten elvégezte a jogot, Nagyszombatban szeminarista. Pappá szentelték 1827-ben. Több 
helyen káplán, majd plébános. 1848. jún. 25-én szepesi püspökké jelölték, de nem 
engedélyezték, hogy elfoglalja székét. Börtön és száműzetés után hazatért. Prépost, majd 
nagyprépost Pozsonyban, aztán székesfehérvári megyéspüspök. Az egyetlen, aki az I. vatikáni 
zsinat határozatait kihirdettette egyházmegyéjében, amiért királyi megrovásban részesült. 
Gyógykezelésre ment Itáliába. – Vö. 167. közl. 

Jellačić, Josip Bužimski (*Pétervárad, 1801. okt. 16–†Zágráb, 1859. máj. 20), 
vezérőrnagy 1848. márc. 23., cs. k. altábornagy 1848. ápr. 8., táborszernagy 1849. márc. 13., 
a Katonai Mária Terézia-rend parancsnoki fokozatának birtokosa, horvát bán. Szobra áll 
Zágráb főterén, mert ott nemzeti hős. Két testvére is magas rangú császári hadseregbeli 
katonatiszt volt a szabadságharc idején. – Vö. 56., 71., 92., 93., 150., 213. közl. 

Jósika János branyicskai báró (1813–1885), 1858-ban vezérőrnagy. – Vö. 49. közl. 
Károly Albert szárd-piemonti király (*Torino, 1798–†Porto, 1849) 1831-től király. 

Húga (1800–1856) Rainer József osztrák főherceg (1783–1853) felesége. (A férj József nádor 
öccse.) A leggondosabb nevelés: Drezdában és Genfben Rousseau egyik tanítványa 
irányításával. A liberális eszmék híve. 1817-ben feleségül vette másodfokú unokanővérét, 
Habsburg-Toscanai Mária Terézia Franciska főhercegnőt (1801–1855). [Első gyermekük lett 
az egyesített Olaszország első királya. Tulajdonképpen I. Viktor Emánuel olasz király és II. 
Viktor Emánuel szárd király lenne, de kívánsága szerint II. Viktor Emánuelként vonult be a 
történelembe.] Károly Albert 1831-től, elhagyva liberális nézeteit, katonai szövetséget kötött 
Metternich Ausztriájával, s kíméletlenül elnyomta a lázongókat egészen 1848-ig, amikor a 
februári francia forradalom hatására hirtelen váltott. Francia minták alapján hozta reformjait. 
A megszűnt Ciszalpin Köztársaság trikolórját vette át, s az elkezdődött első itáliai 
függetlenségi háborúban 1848. március 15-én hadat üzent Ausztriának, s megtámadta az 
osztrák uralom alatt lévő Lombardiát. Számos kisebb jelentőségű győzelme után azonban 
Radetzky a Garda-tó közelében a custozzai csatában döntő diadalt aratott felette. A király 
visszamenekült seregének romjaival országába. De 1849. március 23-án újra kezdte a háborút. 
Most Novara mellett szenvedett megsemmisítő vereséget, kimenekült országából is és 
lemondott fia javára a trónról. Rövidesen meghalt. – Vö. 16., 132., 134., 161. közl. 

Katonai Mária Terézia-rend. Mária Terézia alapította a hétéves háború kulini, győztes 
csatája (1757. június 18.) emlékére. Alapszabályát 1758. dec. 12-én tették közzé. A világ 
legrangosabb kitüntetése volt akkor. Szigorú feltételekhez kötötték. A határozatot a Rendi 
Káptalan hozta, viszont a Rend Nagymestere (az uralkodó) döntött. Zászlóstól felfelé bárki 
megkaphatta, de csak harctéri teljesítmény alapján. Alapításakor két osztálya volt, a 
nagykereszt és a lovagkereszt. 1765-től a nagykereszthez csillag járult, középső fokozatként a 
parancsnoki kereszt. Valójában nincs sorrend közöttük, pusztán a kitüntetett beosztását 
tükrözi. Nemcsak a bátorság számított, hanem a kitüntetésre felterjesztettnek a csata menetére 
gyakorolt hatása is. A listán négy soproni születésű tábornok is szerepel. Külföldi is 
megkaphatta. Részletesen lásd Hegedűs Elemér SSz. 61. évf. (2007), 403–405. o. – Vö. 213. 
közl. és Irodalomjegyzék. 
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Képtár Parmában. A félbemaradt hatalmas Farnese-palotában található ma is az a 
gyűjtemény, amelyben Petrichevich-Horváth János 1848. szeptember végén járt. Felsorol 
néhány nevet és műalkotást, ezek egy része a Baedeker 1931. évi és 1996. évi kiadásának 
leirása alapján azonosítható. Az 1752-ben alapított Képtár III. termében található az 1726-ban 
a római Palatinuson talált két bazaltkolosszus, az egyik Herkulest, a másik Bacchust 
ábrázolja. Mária-Lujza (1791–1847) márvány ülő szobrát Canova (1757–1822) faragta. (A 
szobrász különben Napóleont is megmintázta.) Ez az V. terem dísze (1931: 417–8. o.). 
Leonardo da Vinci „tökélyre nem hajtott” feje Kopfstudie-ként, tehát tanulmányfejként került 
a gyűjteménybe (1996: 410. o.). Annibale und Agostino Carraccit a IV. teremben, Tintorettót 
a III.-ban, a korábban igen nagyra tartott Correggiot a XVII–XXI. teremben lehetett még 
1931-ben is megcsodálni. – Vö. 13. közl.  

Kilenced és tized. Az 1849 májusában kiadott Figyelmeztetésben cáfolják azt, hogy az 
uralkodó visszaállítaná a robotot, az úrbéri kilencedet és tizedet. Lásd Áprilisi törvények. – 
Vö. 34. közl. 

Kitüntetések, lásd Vitézség medál 115. közl., kenyérsütők dicsérete a 202. közl., 
Katonai Mária Terézia-rend a címszóban. A Vaskereszt c. kitüntetés éppúgy porosz alapítás, 
mint a Pour le Mérite (Vitézségért), amelynek a tudományos életre alkotott megfelelője is már 
a 19. század elejétől létezik. Lásd Polgári Érdemérem. Mai kitüntetettjei között találhatjuk 
Kertész Imrét és Kurtág Györgyöt is. Francia megfelelője a Becsületrend 1802 óta. – Vö. 
115., 202. közl. 

Kolera. Lásd Hárs József: Szemelvények..., benne az 1831. éviről a 151–154. közlések, 
1866-beli feltűnéséről a 155. közlésben. – Vö. a jelen munkában: 187–191. közl. 

Kossuth-bankók égetése (acélmetszet). Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau 
között. Enciklopédia Kiadó Bp. 1998, 175. kép. Aláírása: Kossuth-bankók égetése Pesten 
1849. október 18. Soproni égetésről ír Csatkai Endre Sopron 1848–49-ben c. füzetében. A 
segesvári csata napján égettek el 150000 bankót a Szentháromság-szobor tövében. 
Legnagyobb részt Esterházy Pál, a Batthyány-kormány külügyminisztere szolgáltatta be. A 
Takarékpénztár csak 300-at vesztett. – Vö. 158. közl. 

Köztársaság. A trónfosztáskor csak abban állapodtak meg, hogy majd a nemzetgyűlés 
dönt a kormányformáról, ezért próbálkozhattak később a Romanov-ház valamelyik tagjának 
felkérésével a magyar trónra. Kossuthot kormányzóelnökké választották. Lásd a Trónfosztás 
címszót. – Vö. 156. közl. 

Külföldi pénzek a bécsi forradalomnak. Egyik vádpontja volt a Batthyány Lajos 
miniszterelnök elleni pernek, hogy a magyar kormány pénzelte volna a bécsi forradalmárokat. 
Lásd Hermann Róbert: Latour nyakán kötél... – Magyar pénzből? Élet és Tudomány 2008. 
októberi szám. – Vö. 57. közl. és lásd a Bécsi újságok címszót. 

Lajos Fülöp francia király (*Párizs, 1773–†Claremont, Surrey grófság, Anglia, 
1850.), a Bourbon-ház Orléansi ágából. 1830-ban Franciaország régense, majd augusztustól I. 
Lajos Fülöp néven király. – Részletesebben: apja szeretője nevelte liberális szellemben. A 
forradalom elején a család lakóhelye, a Palais Royal a forradalmárok találkozóhelye volt. 
Lajos Fülöp belépett a köztársaság hadseregébe és tábornokként harcolt, de egy csatavesztés 
után parancsnokával együtt Ausztriába szökött. Bolyongásai során még az Amerikai Egyesült 
Államokba is eljutott. 1809-ben Palermóban nősült. Felesége felmenői között Mária Terézia 
császárnőt is megtalálhatjuk. Tíz gyermekük született. Napóleon bukása után visszatért 
hazájába. Rövidesen ismét menekülés Angliába. Waterloo után azonban végre 
visszaköltözhettek Párizsba. XVIII. Lajos halála után, X. Károly uralkodása alatt Lajos Fülöp 
egyre népszerűbbé vált a közép- és nagypolgárság köreiben, mert igyekezett polgári módon 
élni. Az 1830. júliusi forradalomban X. Károly lemondott, a képviselőházban többségben lévő 
liberális monarchisták a republikánus felkelés elfojtása után az alkotmányos monarchia 
mellett döntöttek és Lajos Fülöpöt tették meg királynak. A korábbi „Franciaország királya” 
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cím ettől fogva „a franciák királya” címre változott, hogy kifejezze a néphez kötődést. A 
zászló az addigi fehér helyett a francia trikolor lett. Európa konzervatív uralkodói a barikádok 
királyának, polgárkirálynak gúnyolták, s a belső ellenzék sem kedvelte. Két ellenzéki 
csoportnak is volt egy-egy ellenjelöltje. Az egyik X. Károly lemondását semmisnek tekintette 
és felkelést robbantott ki. Ezt is és egy republikánus felkelést is fegyveres erővel kellett 
leverni. 1834 áprilisában munkásfelkeléseket fojtottak el a katonaság bevetésével. 1835-ben 
egy bonapartista pokolgépes merényletet kísérelt meg a király és családja ellen, de 
sikertelenül. Közben megkezdődött a francia gyarmatosítás Afrikában (Elefántcsontpart és 
Abesszínia egy tartománya), Angliával viszont barátsági és szövetségi szerződést kötöttek. 
Először nevezték ezt Entente Cordiale-nak. Ahogy egyre konzervatívabb lett a király, úgy 
fogyott a népszerűsége. 1832–1840 között hét merényletet kíséreltek meg a nagytestű 
uralkodó ellen – hiába. A kormányzás érzéketlensége a szociális viszonyok iránt és a gyorsan 
romló közgazdasági helyzet miatt szervezkedni kezdett a republikánus párt. Amikor a király 
egy gyűlést („bankettet”) betiltott, nyílt lázadást kezdeményezett a köztársaságot akaró párt. 
1848. február 24-én a polgári forradalom győzött, a király lemondott és a nemzetgyűlés még 
aznap kihirdette a második köztársaságot. A király és családja álruhában Angliába menekült 
és Viktória királynő segítségével ott telepedett le mint Neuilly grófja. – Vö. gyávaságáról 23. 
közl.  

Lamberg Franz Joseph Philipp Anton (*1791–†1848. szept. 28.) gróf, 1834-ben 
vezérőrnagy, 1843. okt. 16-án cs. k. altábornagy. Kinevezték Magyarország parancsnokává és 
ideiglenes nádorává, de megérkezésekor a pesti hajóhídon meggyilkolták. – Vö. 35. közl. 

Lánchíd. Tervezője William Tierney Clark, a kivitelezés irányítója a névrokon skót 
mérnök, Clark Ádám. 1839-ben fogtak hozzá az egész magyarországi Duna-szakaszon első 
állandó híd építéséhez. Különféle nehézségek és a forradalom és szabadságharc körülményei 
miatt csak 1849. november 20-án avathatták fel. A teljes költség 6,575 millió forintot tett ki, 
ebből 4,4 millió forintba került maga a híd. – Vö. 100., 144., 153., 205. közl. 

Latour gróf: Theodor Baillet de Latour (*1780. jún. 15–†Bécs, 1848. okt. 6.) 
katonacsaládból származott, maga is harcoló, magas rangot és kitüntetéseket elért tiszt volt, az 
1848. március 15-i osztrák alkotmány életbe lépése után hadügyminiszter lett. Titokban 
támogatta a törvényes magyar kormány ellen induló Jellačićot pénzzel és felszereléssel és ezt 
a parlamentben letagadta. Levelei a magyar népfelkelők kezére kerültek, majd a magyar 
kormányhoz, onnan Bécsbe. Az óriási népi felháborodás miatt le kellett mondania, de 
elmenekülni a radikálisok elől nem tudott. Elterjedt nézet szerint magyar pénzzel vesztegettek 
meg ellene felkelőket. Ez egyik vádpontja volt Batthyány Lajos perének. Az aradi 13 
kivégzésének is azért volt okt. 6. a dátuma. – Vö. 65. közl. 

Lengyel emigráció. Oroszország, Poroszország és Ausztria 1772-től több szakaszban 
felosztották egymás között Lengyelországot. A bécsi kongresszuson fejeződött be ez a 
folyamat. Már a 18. század végétől megnőtt az elnyomás elől menekülők száma. Katonák, 
értelmiségiek találtak maguknak új hazát, főként Franciaországban. Napóleon két lengyel 
légiót is szervezett Lombardiában az osztrákok ellen. 1849-ben a piemonti sereg élén lengyel 
menekült tábornok állt. Az orosz területekről pedig magyar földre távoztak azok, akiknek a 
cári hatóságokkal gyűlt meg a bajuk. Ez a szám csak fokozódott az 1830–1831-es lengyel 
szabadságharc bukása után. Ekkor indult útnak Bem József, hogy magyarországi szereplése 
előtt még Bécsben is harcoljon a szabadságért. Sokan segítettek a menekülteknek a 
Szepességben. Egy szál ebben a titkos szervezkedésben: Krajtsir Károly (1804–1860) orvos 
előbb lengyel földön harcolt, majd az emigrációt segítette. A Lengyel Demokraták 
Társaságának tagjaival szervezte egy reménybeli felkeléshez a lengyel nemzetiségű lakosokat 
Poroszországban, Oroszországban s a Habsburg Birodalom északkeleti részén. A titkos 
rendőrség mindenütt a nyomában volt, ezért Párizsba, majd Londonba, sőt Amerikába tette át 
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székhelyét. Futárokkal tartották a kapcsolatot az itthoniakkal, s küldték a kiáltványokat. Lásd: 
Kapronczay Károly: Krajcsir Károly a lengyel emigráció élén. – Vö. 149. közl. 

Lengyel légió. Itt a felső-magyarországi harcokban magyar oldalon jól szereplő 
Wysoczki-féle légióról van szó. Bem is szervezett egyet, miután összekülönbözött az előbb 
említettel. – Vö. 32., 155., 196. közl. 

Liechtenstein Franz de Paula Joachim Joseph von (1802–1887) herceg, ő si 
arisztokrata családból, ahol hagyomány volt a katonai szolgálat. 1821-ben hadnagy, 1832-ben 
őrnagy, 1834-ben alezredes, 1836-ban ezredes, 1844-ben vezérőrnagy, 1848. dec. 
altábornagy, majd lovassági tábornok. Megkapta a Katonai Mária Terézia-rend 
lovagkeresztjét. Hat nappal a világosi fegyverletétel után azt tanácsolta volt bajtársának, 
Dessewffy Arisztid honvéd tábornoknak, hogy menekülés helyett a császári csapatoknak adja 
meg magát. A közbenjárás ellenére Haynau nem kegyelmezett. – Liechtenstein 1841-ben 
Alfred Józef Potocki gróf, osztrák miniszter (1817–1889) húgát vette feleségül. 
Leszármazottaik Vaduzban a ma uralkodó hercegi család ősei. – Vö. 13., 50. közl.  

Lonovics József (*Miskolc 1793. jan. 31.–†Pest 1867. márc. 13.), Egerben teológus, 
1817-ben szentelték pappá, 1829-ben egri kanonok és teológiai tanár, káptalani követ az 
1830–33 közötti országgyűléseken, 1834-ben csanádi megyéspüspök, 1843-ban nemes, 1848. 
márc. 18-án ő  jelentette be a püspöki kar nevében, hogy lemondanak a tizedszedés jogáról. 
1848. jún. 25-én V. Ferdinánd egri érsekké nevezte ki, de ezt a hivatalát nem foglalhatta el. 
Pásztorlevelében a haza védelmére szólította fel a híveket. 1849. jún. 2-án letartóztatták, 
akkor kiengedték, de végül is száműzték Melkbe. 1860-ban térhetett haza. A Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja lett 1863-ban. 1866-ban kalocsai érsekké nevezték ki, de 
torokbaja miatt ezt a széket sem foglalhatta el. – Vö. 95., 167. közl. 

Löwe, Johann Daniel Ludwig (*1795. jan. 29–†Bécs, 1871. márc. 7), kiterjedt 
színészcsaládból. 1826-tól a bécsi Burgtheater tagja. Nagy szerepei az Egmontban, a 
Macbethben, az Othello. Lásd Wurzbach Allgemeine Deutsche Biographie c. művét. – Vö. 
10. közl. 

Majlánd (Milánó). A piemontiakkal kötött fegyverszünet idején Petrichevich-Horváth 
„nehány heti henyélés, opera- és balett-játékok élvezete után” 1848. szeptember 24-én 
elhagyta Milánót (63. közl.). Mint zenélni szerető és tudó ember, bizonyára a Scalába (Teatro 
alla Scala) járt operát és balettet élvezni. A színház neve az előtte lévő térről (Piazza della 
Scala), az pedig az oda 1381-ben épített templomról ered. A Santa Maria della Scala az 
adományozótól, Bernabò Visconti feleségétől, Regina della Scalától kapta a nevét. A Teatro 
alla Scala nézőtere kereken kétezer nézőt tud befogadni. Más kérdés, hogy a zűrzavaros 
1848–49-es évadokban hányan és mit tapsolhattak meg. – Vö. 63. közl.  

Márciusi mozgalmak Németföldön. A forradalmi megrázkódtatások kitörése előtt a 
számos államalakulat lényegében azonos módon került válságba. Az uralkodók és a 
parlamentek ellentéte a változatlan nemesi társadalom és a nagyobb beleszólást követelő 
liberális erők növekvő ellentéteként jutott el odáig, hogy egyre többen támogatták a 
demokratikus változásokat követelőket, már alsóbb osztályok között is és már 
tömegmegmozdulások formájában is. A szociális átalakulás előidézője az ipari forradalom 
volt. A francia mozgalmak hatására Badenben követelni kezdték a fennálló hadsereg népi 
milíciává alakítását. a sajtószabadságot, angol példára esküdtszékeket, egy közös nagy német 
parlament azonnali felállítását. Először még nem ragaszkodtak az általános választójoghoz és 
a szociális változtatásokhoz. A radikálisok azonban már a népnek felelős miniszterekből álló 
kormányt akartak látni. A kommunisták kölni szövetsége követelései között találjuk az 
ingyenes népoktatást is. Tömeges paraszt zavargások jelezték, hogy falun is véget ért a 
társadalmi béke. Törvény készült a feudális terhek eltörléséről. Bajorország kivételével a 
márciusi követeléseket nagyobb ellenállás nélkül mindenütt elfogadták, de a köztársasági és 
szociális forradalmi törekvéseket elfojtották. Parlamenti kormányzás alakult ki. Miniszterek 
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csak addig maradhattak, amíg intézkedéseiket a többség elfogadta. Maga az alkotmány nem 
változott. A minisztériumok céljai közé tartozott az egységes német nemzetállam 
megteremtése. – Vö. 36., 96., 149. közl. 

Mari = Baumgartner Mari bárónő (1817–1853). – Vö. 1. közl. 
Mariánna császárné (V. Ferdinánd felesége). Petrichevich-Horváth János így, 

összevontan, mégis rövidítve említi emlékirataiban, pedig Savoyai Mária Anna Karolina Pia 
volt a neve, lásd Savoyainál. – Vö. 8., 12. közl.   

Marie-Louise von Österreich (*Bécs, 1791. dec. 12–†Parma, 1847. dec. 17.). Ferenc 
császárnak és második feleségének legidősebb lánya. Távházasságot kötött Napóleonnal 
1810. márc. 11-én Bécsben, ténylegeset a Louvre kápolnájában, április 1-jén. Gyűlölte a 
francia császárt, mert szeretett apját többször is legyőzte. Volt egy Napóleonnak nevezett 
babája, amelyen levezette az „Antikrisztus” iránti haragját. De hát Metternich megmondta: 
„Lehet választani egy egész birodalom bukása vagy egy főhercegnő személyes balsorsa 
között?” Mária Lujza beletörődött sorsába, s a családdal szembeni áldozatnak fogta azt fel. 
Tetejében még szerelmes is volt egy távoli rokon ifjúba. A franciák nem tudták elfogadni, már 
csak tartózkodó viselkedése miatt sem, amit arroganciának véltek. És elkövette azt a hibát, 
hogy bizonytalanságát túlhajtott büszkeséggel próbálta leplezni. – Ebből a kapcsolatból 
született 1811-ben a Napóleon által vágyott trónörökös, a „Sasfiók”. Amikor 1814-ben 
Napóleon lemondani kényszerült, Mária Lujza, kisfiával együtt Bécsbe menekült, ahol a nép 
ujjongva fogadta. Május 21-én beköltözött a schönbrunni kastélyba, kijelölt tartózkodási 
helyére. A Bécsi Kongresszuson neki ítélték 1814-ben a pármai hercegséget. Ott mint Maria 
Luigia d’Asburgo-Lorena, Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla uralkodott. Még a 
Kongresszuson ismerkedett össze 1815-ben gróf Neippert Ádám Alberttel, akitől – bár még 
Napóleon feleségének számított – három gyermeke született (1817, 1818, 1819). Ezeket 
mindjárt világra jövetelük után egy bizonyos Rossi nevű orvos gondjaira bízta. (Ami azt illeti, 
a Bécsben maradt „Sasfiók” iránt sem érdeklődött.) Csak Napóleon halála után 1821-ben 
törvényesítette kapcsolatát mint morganatikus házasságot. A gyerekeket a Montenuovo 
hercegi rangra emeltette a Neipperg/Neuberg szó olaszosításával. Harmadik házasságát 1834-
ben hercegségének főudvarmesterével és miniszterével, gróf Bombelles Charles-Renével 
(1785–1856) kötötte. Újabb gyerekről nincs szó, de a történet azzal zárul, hogy ebben a 
házasságban valódi Landesmutterré (fejedelemasszonnyá) fejlődött. Végzete egy 
mellhártyagyulladás volt 1847 decemberében. Adio amici miei (Isten veletek, barátaim) – 
búcsúzott alattvalóitól. A bécsi Kaisergruftban van eltemetve. (Közvetlen halála előtt készült 
róla egy daguerreotypia.) – Vö. 13. közl. Lásd még V. Ferdinánd. 

Mártonitz András báró (*Győr, 1768. júl. 26–†Bécs, 1855. márc. 7.) táborszernagy, 
testőr alkapitány 1836. jan. 1-jétől, 1848-ban házparancsnoki beosztásban is. – Vö. 10. közl. 

Mertens báró. Vlsz azonos azzal az altábornaggyal, aki mint Trieszt kormányzója, 
1858-ban részt vett a 7. Khevenhüller gyalogezred zászlóavatásán Triesztben. P.-H. 
Mertinsnek írja. – Vö. 12. közl. 

Mészáros Lázár (1796–1858) a cs. k. 5. huszárezred ezredese, a MTA levelező tagja, 
honvéd altábornagy, a trónfosztásig hadügyminiszter, átmenetileg fővezér. Kimenekült. – Vö. 
32., 58., 63., 112., 193. közl.  

Mészáros út. Bábolna főutcáját nevezték így régtől fogva, mivel az Alföldről 
Regensburgig vonuló szarvasmarhák válogatása és pihentetése itt történt. Bábolnáról oklevél 
1268-ból. – Vö. 100. közl. 

meszleni Meszleny Terézia (*1809. június 14, a győri csata napján–†Torino 1865.), 
Kossuth Lajosné. Az eredendően Fejér megyéből induló család Kisdémre költözött, Veszprém 
megyébe, majd Győrbe. Ott született Terézia. Kossuth Lajos anyja a tágas pesti lakásban 
szállást adott nemes kisasszonyoknak, így Meszlényi Teréziának is. Kossuth itt ismerkedett 
meg vele. Terézia a börtönbe került Kossuthot többször meglátogatta. Amikor Kossuth 
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kiszabadult és Parádra ment gyógykezelésre, oda is eljött. Mint jegyespár tértek vissza Pestre. 
A házasság megkötése nem ment simán, mert az evangélikus Kossuth nem adott reverzálist. 
Meszlényi Terézia ugyanis katolikus volt. Lásd Sárváry Mariann disszertációját az 
Irodalomjegyzékben. – Vö. 104. közl. 

Meszlényi Jenő (1814–1900), volt nemesi testőr, főhadnagy a cs. k. határőrezredben, 
előbb Komárom térparancsnoka, majd az Országos Főhadparancsnokság h. vezetője, Kossuth 
sógora. Várfogsággal sújtották. – Vö. 124. közl. 

Metternich herceg és gróf (*Koblenz, 1773–†Bécs, 1859), teljes nevén Klemens 
Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich-Winneburg zu Beilstein. Apja diplomata: fiának 
volt kitől tanulnia. Már 1790-ben nagy erőpróba: II. Lipót német–római császárrá 
koronázásán Frankfurtban ceremóniamester. A próba alighanem jól sikerült, mert két év 
múlva II. Ferencén is ő töltötte be ezt a tisztséget. Ezután hosszabb időre Angliába ment, majd 
Bécsbe költözött, s 1795-ben feleségül vette a nagyhatalmú Kaunitz kancellár (1711–1794) 
unokáját. Ezzel az osztrák birodalom legfelsőbb köreibe került. (Különben háromszor nősült, 
az elsőtől 8, a másodiktól 1, a harmadiktól 5 gyermeke született, s volt egy törvénytelen lánya, 
egy férjezett orosz hercegnőtől.) Különféle követi beosztásokban gyarapította ismeretségi és 
ismertségi körét. Napóleon kérésére nevezték ki francia követté. Az 1809-ben kitört francia–
osztrák háborúban azonban megtorlásként letartóztatták, mert Bécsben két francia diplomatát 
csuktak le. Amikor Napóleon bevonult Bécsbe, fogolyként vitte magával Metternichet. A két 
franciát persze ekkor kiengedték, így Metternich is szabadult. Nemsokára külügyminiszter, de 
nem volt jelen a schönbrunni békekötés megtárgyalásán és aláírásán. Talán jobb is. Ezután fel 
kellett értékelnie Ausztriát. Ki is használta azt, hogy Napóleon feleségül vette Ferenc császár 
legidősebb lányát. Ugyanakkor vigyázott arra is, hogy megmaradjon a jó viszony az orosz 
cárral. Úgy alakult a helyzet, hogy Európa nagyhatalmai hajlandók voltak egymás között 
megbeszélni problémáikat. Napóleon bukása után összeült a bécsi kongresszus, amelyen 
Metternich diplomáciája nagy sikert hozott az immár birodalmi hercegi rangra emelt 
kancellárnak. Az ott elért eredményeket próbálta állandósítani. Ezért igyekezett 
megakadályozni az 1830-as évek forradalmainak térhódítását. Nem volt annyira ókonzervatív, 
amennyire annak tartották. Elképzelése szerint olyan országgyűlés kellene, amelyben az egyes 
népcsoportok arányosan szerepelhessenek. Csak hát a császár és szűkebb tanácsosai ádáz 
ellenségei voltak minden fajta liberalizmusnak. A megkövült konzervativizmus 
következményeként azonban a lázadás újabb hulláma zúdult a Habsburg-birodalomra 1848-
ban. Ebben Metternich már nem tudott helytállni. A bécsi tömeg lemondását követelte. 
Ferdinánd császár március 18-án menesztette. Családjával Angliába költözött, aztán némi 
kerülővel megint Bécsbe ment, de már nem vett részt a politikában. Késői nemzedékek is 
csodálták diplomáciáját. Henry Kissinger USA-külügyminiszter disszertációjának a waterloo-
i csata utáni évtized európai hatalmi egyensúlyának kialakítását választotta, s dicsérte a 
kancellár szerepét ebben. – Vö. 22., 47., 48., 50., 51. közl. 

Miklós, I. (1796–1855), 1825-től orosz cár. – Vö. 179., 194. közl. 
Mitrowsky-Nemyšl, Joseph Graf von (1802–1875), 1846-ban vezérőrnagy, 1848. 

márc. 30. nyugalomba vonult. – Vö. 9., 10. közl. 
Monte Cimone. Az Északi Appeninek homokkő, pala, agyag és agyagos mészkő 

gerince fölé terpeszkedik a legmagasabb, a Monte Cimone 2165 méteres csúcsa, nyugatra a 
Liguri-tenger, keletre az Adria látványa, előtte a Po síksága. Messze van a főhadiszállás. A 
milánói dóm hatalmas tömbje is feloldódik a párában. Nem csoda, hogy jó erőben lévő 
katonatiszteknek kedve támad felmászni a szép kilátást nyújtó hegyre. Alighanem lovon tették 
meg Milanótól az utat a csúcstól számított 10 km-en belüli Pieve Pelagón keresztül 
Fiumalboig. A legutolsó falucskának legutolsó kocsmájától még három és fél óra hegymászás 
következett, ez már gyalog. – Vö. 13. közl. 
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Montenuovo, Wilhelm Albrecht herceg (1821–1895), 1849. júl. 22-én vezérőrnagy... 
– Vö. 13. közl. 

Nádor-vonal. Ferenc császár és király Napóleon elől Komáromnak régtől fogva 
megvolt várába menekült, és elhatározta, hogy a franciák elvonulása után hatalmas erősséggé 
építi ki. Nyugati oldalán épült meg hat bástyával a Nádor-vonal. A koppánymonostori 
Homokhegyen is emeltek erődítményt, s megerősítették a Vág torkolatát. 1848. szeptember 
29-én a vár legénysége felesküdött a magyar alkotmányra, az osztrák vezetők pedig 
eltávoztak. Télvíz idején a vár nem hódolt meg Windisch-Grätznek, sőt a dicsőséges tavaszi 
hadjárat hatására felszabadult az osztrák ostromgyűrű alól. A szabadságharc utolsó 
szakaszában, még a világosi fegyverletétel után is, tartotta magát egészen 1849. szeptember 
27-ig. Akkor sikerült Klapkának olyan feltételekkel feladni a várat, hogy a védők szabadon 
elvonulhattak. – Vö. 100., 124. közl. 

Napóleon (*Ajaccio, Korzika 1769. aug. 15–†Szent Ilona szigete 1821. máj. 5.). Eredeti 
olasz neve: Napoleone di Buonaparte. Közigazgatási, jogi, oktatási stb. reformjai jóval 
túlélték ő t. A mai hadseregek szervezetének és műszavainak eredete ugyancsak Napóleonra 
vezethető vissza. – Vö. 27. közl. és lásd A Habsburg-ház ősi ellensége c. címszót. 

Nemesi testőrség. 1760. szept. 11-től 1850-ig, akkor császári rendelettel feloszlatva. 
Mária Terézia célja a magyarok megjutalmazása a hétéves háborúban tanúsított hűségükért, a 
magyar nemes ifjak kiművelése, jobb kapcsolat a magyar köznemesség és az udvar között.  
1848-ig kitüntetésnek tartották a testőrséghez tartozást. A reformkor nagyjai szinte mind 
onnan kerültek ki. Mindenesetre nyugati műveltségre tettek szert. Először 120-an, de a zord 
II. József alatt csak 60-an voltak. Szolgálati idejük 5 év. Utolsó kapitányuk Vécsey Ágoston 
gróf volt (lásd a címszót). – Vö. 5., 6. közl. 

Nugent, Laval, von Westmeath (*Ballynacor, Írország, 1777. nov. 3–†Károlyváros, 
1862 aug. 21). 1793-ban lépett be a Habsburgok seregébe. 1800-ban már megkapta a Katonai 
Mária Terézia-rendet. Részt vett a győri csatában 1809-ben. Ekkor már vezérőrnagy. 
Nyugalomba vonult, de 1813-ban ismét szolgálatba állt. Itáliai évek után táborszernagyként 
1842-től Illíria, Belső-Ausztria és Tirol katonai főparancsnoka. Tartalék hadtest felállításával 
bízták meg, hogy Radetzkyt támogassa. Kérdés, hogy mi igaz abból, hogy Bresciában 
sebesülése miatt féllábát amputálni kellett. (Lásd a 163. közlésben a 32. hadijelentés végét.)  
Sőt: Schmidt-Brentanonál gef(allen) 1849., mégpedig Brescia szerepel a halála helyeként. 
1848-ban ötezer fős hadtest élén vonult be Magyarországra. Feladata Dél-Magyarország 
megszállása volt. Későbbi dunántúli vonulásakor egészen Komáromig jutott el, ahol 
Chorichot váltva, a várat körülzárt császáriak élén később ő  kezdte meg a tárgyalásokat 
Klapkával a vár átadásáról. A szabadságharc végeztével tábornagy és a Katonai Mária 
Terézia-rend parancsnoki keresztjének tulajdonosa lett. Fia, Albert (1816–1896) horvát 
csapatok élén harcolt a Délvidéken. 1850-ben ezredessé léptették elő. – Vö. 13., 89., 90., 93.,  
100., 139., 162., 163. közl. 

Octave, énekesnő a Théatre du Vaudevilleben, lásd ott. 
Oktrojált alkotmány. 1849. márc. 4. I. Ferenc József császári pátensével kiadott 

olmützi (a város németül Olmütz, magyarul Alamóc, csehül Olomouc) alkotmány az egész 
birodalomra nézve. – Vö. 45. közl. 

Orosz segítség. Puchner cs. k. tábornok (lásd ott) a gálfalvi ütközet után, amely 
számára győzelemmel végződött, Bem számára majdnem megsemmisítő vereséget jelentett, 
hivatalosan nem kérhetett orosz segítséget, ezért a szászok és románok képviselője ment 
Havasalföldre, Lüders orosz tábornokhoz. Jan. 31-én lépték át a határt az oroszok. Egy 4800 
fős részleg Nagyszebenbe masírozott, egy 2200 fős csapat pedig Brassóba. Szigorúan csak a 
városok védelmére. Puchnernek ez is nagy segítség volt. A következő segítség már az 
intervenciós hadsereg bevonulása Magyarországra, Paszkevics vezérlete alatt. Ekkora haderő 
még a napóleoni időkben sem indult külföldre Oroszországból. Kozákokat is és még 
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kaukázusi cserkeszeket, sőt 6 század Kaukázuson túli muzulmán lovast is mozgósítottak, 
összesen vlsz. 220000 főt. Miklós cár ragaszkodott ahhoz, hogy Ferenc József személyesen 
kérje meg a beavatkozásra. Állítólag féltérdre ereszkedve kérte az ifjú császár a nagyhatalmú 
cárt erre Varsóban. Az emberiség krónikája c. kiadvány megelégszik egy 1849. máj. 21-i 
hálás kézcsók emlegetésével (726. o.). – Vö. 170. közl. 

Oroszország. Lengyelország utolsó felosztása után a nagyobb, keleti rész Oroszországé 
lett, a Habsburg Monarchia északon és keleten volt határos a cári birodalommal. A törökökkel 
1829-ben kötött békében délen orosz katonai fennhatóság alá került Moldva és Havasalföld is. 
Az orosz hadsereg volt abban az időben Európában a legnagyobb: milliós létszámmal. – Vö. 
149. közl. 

Ottinger Ferenc (*Sopron, 1792–†Bécs, 1869.) cs. kir. altábornagy. Mészáros Lázár 
hadügyminisztersége előtt a hadügyminiszteri tanács elnöke, majd a Jellačić ellen induló 
drávai magyar hadsereg parancsnoka. A bán kiáltványát megismerve, a császárnak tett katonai 
esküje szerint átállt a császári seregek oldalára, s eredményesen harcolt a honvéd haderő ellen. 
A kátyi ütközetben merész támadással megsemmisített egy zászlóaljat. Ezért megkapta a 
Katonai Mária Terézia-rend keresztjét és a vele járó bárói címet. – Vö. 85., 91., 92., 100., 
108., 213. közl.  

Parma és a zene. Élénk a kulturális és zeneélet a városban. A Pilotta néven ismert 
Farnese-palotában van az ókori gyűjtemény, a képtár és a Farnese-színház is. A közelben lévő 
Roncoliban 1813-ban született Giuseppe Verdi, tárgyalt időszakunkban már Milánóban és 
más operaházakban is játszott operaszerző. A város lakója volt hosszabb ideig Paganini, a 
világhírű hegedűvirtuóz. A másik pármai színház a Teatro regio (először Teatrto Ducale, majd 
Teatro Reale) 1821-től épült, Mária-Lujza megbízásából. Bellini művel nyitották meg a 
klasszicista stílusú színházat 1829-ben. Operák, hangversenyek, színművek számára emelték, 
az utóbbi időben Verdi-fesztiválok színtere. Ide kívánkozik még, hogy a világhírű karmester, 
Arturo Toscanini ebben a városban született. Különben Parmának egyik testvérvárosa Szeged. 
Vö. 13. közl. 

Parma. A hercegség fővárosa 1859-ig. A bécsi kongresszus határozatával a Bonaparte 
Napóleontól különváltan élő második feleségének, Mária-Lujza császárnénak 1815-től 
kárpótlásként élete fogytáig – 1847-ig – biztosított tulajdona. Lásd Marie-Louise von 
Österreich. Utána az egységes Olaszország megalakulásáig a Bourbonoké. – Vö. 13. közl. és a 
parmezán sajt. 

Parmezán. A közepes méretű város a 20. századra virágzó ipari központ lett. A Barilla 
és a Parmalat név köthető ide, de igazán világhírű a kőkemény parmezán sajt, a Parmigiano 
reggiano. Ez a név a város környékén két évig érlelt, s akár húsz évig is elálló, csak reszelve 
fogyasztott, erős ízű sajtra érvényes. A rómaiak óta készítik e tájon a sajtokat a hegyek lejtőin 
és a síkon legelésző tehenek, bivalyok, juhok és kecskék tejéből.  

Paszkevics-Erivanszkij, Ivan Fjodorovics (*Poltava, 1782. máj. 20–†Varsó, 1856. 
febr. 18.) orosz tábornagy, Jereván grófja és Varsó hercege, a Magyarországra rendelt orosz 
sereg főparancsnoka. 1800-ban kezdte hadnagyként, 1810-ben már vezérőrnagy, egy évre rá 
egy gyalogezred parancsnoka. Harcolt Napóleon ellen a lipcsei csatában és Párizs bevételénél. 
Ekkor már altábornagy és dandárparancsnok. A perzsa hadjáratban Jereván elfoglalásáért 
kapta a Jereván grófja címet. A török elleni háború végén lett tábornagy. 1831 júniusában a 
lengyelországi orosz csapatok élén. Elfoglalta Varsót és októberre elfojtotta a lengyelek 
szabadságharcát: jutalma a Varsó hercege cím. 1832. április 4-én a cár – akivel szoros baráti 
viszonyban volt – Lengyelország helytartójává nevezte ki. A következő húsz évet a lengyelek 
paszkevicsi éjnek nevezik, mert a herceg azon volt, hogy teljesen felszámolja önállóságukat. 
1849. május 21-én egyezett meg Ferenc József és I. Miklós a magyar szabadságharc elleni 
akcióban. Az alig két hónapos hadjárat sikere nem volt kétséges, de adódtak nehézségek. A 
több, mint 200000 fős sereget kolera támadta meg, az osztrákok pedig a szerződés ellenére 
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nem biztosították a csapatok ellátását. Egyébként sem hangolták össze hadmozdulataikat. Az 
óvatos előrenyomulás lassúsága már a cári udvart is aggasztotta. A világosi fegyverletétel 
hatására azonban uralkodói tiszteletadás járt neki, s elhalmozták kitüntetésekkel a szerződő 
felek. A hódolat jeléül Haynauval együtt Pest díszpolgára 1849. december 31-én. Nevének 
magyar írásmódja nem egyértelmű. – Vö. 185., 194., 204., 207., 208., 220. közl. 

Perczel Mór (1811–1899) Buda országgyűlési képviselője, a Batthyány-kormány 
belügyminisztériumában a rendőri osztály vezetője, a Zrínyi-szabadcsapat szervezője, később 
honvéd tábornok, hadtestparancsnok. Kimenekült. – Vö. 87., 90., 92., 93., 100., 101., 194. 
közl. 

Philep Lajos, lásd Lajos Fülöp 
Polgári Érdemérem  (Zivilverdienst-medal). V. Ferdinánd alapította 1835-ben érdemes 

polgárok és nem harcoló hadseregbeliek (lelkész, orvos, számvevő, raktári és élelmezési 
kiszolgálók) részére. Fokozatai: nagy, közép és kis arany, illetve nagy, közép és kis ezüst. A 
hátlapon Meritis (érdemekért) felirat. – Vö. 202. közl. 

Post nubila phoebus = Borúra derű (Széchenyi István fordítása). A Magyar 
Tudományos Akadémia jelmondata 1831-ből. W. Langland 14. századi angol költő egyik 
verséből. Lásd Tóth Béla: Szájrul szájra. A Magyarság szállóigéi. 2. kiad. Bp., 1901. – Az 
Interneten számos angol és német változatban. – Vö. 144. közl. 

Potoczki Ádám gróf, a krakkói. A bécsi 1848-as forradalomban a parlamentben és a 
lengyel menekültekkel való kapcsolatban volt szerepe. Egyesek dicsérték, mások 
opportunistának tartották. Nincs életrajza. Megvan a családi levéltár Krzeszowiceben 
(Lengyelország). [Angol ismertető egy 2005-beli lengyel folyóiratcikkről a CEISH 
Publication informationban az Interneten.] – Vö. 57. közl. és a Liechtenstein címszót. 

Pöltenberg Ernő (1813–1849) lovaskapitány, később a honvédseregben, végül Aradon 
a 13 vértanú között. – Vö. 49. közl. 

Prágai forradalom. Kezdeményezői a művelt polgárokon kívül a kispolgárok és az 
egyetemisták. Osztrák vélemények szerint Csehország a legjobb úton haladt afelé, hogy 
soknemzetiségű, független állammá váljék, amely csak lazán kötődik Ausztriához. 1848. jún. 
2-án megnyílt Prágában a szlávok kongresszusa. Követelték a Birodalmon belül a 
nemzetiségek egyenjogúságát és elutasították a beolvadást egy német nemzeti államba. 
Egyúttal kifejezték hűségüket az uralkodóház iránt. Ettől megerősödött a prágai demokraták 
és az egyetemisták agitációja a kispolgárság és munkásság körében. Jún. 13-án kitört a 
forradalom, amelyet Windisch-Grätz három nap alatt levert. Ez volt az ellenforradalom első 
győzelme Közép-Európában. – Vö. 9. közl.  

Pragmatica Sanctio, a Habsburgok leányági trónöröklési rendjét szabályozó törvény, 
amelyet a magyar rendek 1723-ban, hosszas tárgyalások után elfogadtak. Mert, hogy az 
osztrák ún. házi törvénnyel szemben nálunk az országgyűlés döntése kellett érvényességéhez, 
s benne volt az a királyi kötelezettség is, hogy országgyűlést kell összehívni és nem maradhat 
el a koronázás sem. Egyébként a történelem során nem ez volt az egyetlen ilyen gyakorlati 
szabályozás. – Vö. 73., 170. közl. 

Proudhon, Pierre-Joseph ´(*Besanḉon, 1809–†Párizs, 1865), francia libertariánus 
szocialista-anarchista filozófus, újságíró, az anarchizmus atyja és legnagyobb hatású 
képviselője. Nemzetgazdász és társadalomkritikus. Marx bírálta. Apja pincemester, anyja 
konyhalány, ő  12 éves koráig marhapásztor. Egyik első olvasmánya, bármily meglepő, a 
Biblia volt. Három évig ösztöndíjasként a Besanḉoni Akadémia diákja. Ottani tanulmányaiból 
írta meg „Mi a tulajdon” című könyvét. Ez 1840-ben jelent meg. Lényege: a tulajdon lopás, 
mivel nem saját munkán és méltányos cserén alapul, hanem a termelő eszközök 
tulajdonosainak monopolhelyzetén. Ez az idegen munka kisajátításával jár és egyenlőtlen 
cserére vezet. Tehát elutasítja a magántulajdont és elutasít minden tekintélyt, az államét és 
Istenét is. Szerinte a kormányzás valódi formája az anarchia. Hagyatékában talált tervezet 
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szerint foglalkoztatta a zsidók kiirtásának gondolata. Nagy hatására jellemző, hogy zenés 
színdarabot írtak a „Mi a tulajdon” c. művéből. Lásd a vaudeville és A tulajdon lopás 
címszavakat. – Vö. 24. közl. 

Puchner, Anton, Freiherr von (1779–1852), vezérőrnagy 1832-ben, altábornagy 1839-
ben, a lovasság tábornoka 1849. márc. 13. – Vö. 113., 172. közl. 

Pulszky Ferenc Aurél (1814–1897), felvidéki, jogász, régész, műgyűjtő, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, végül alelnöke. Többször beutazta Európát. Egy bécsi bankár 
lányát vette feleségül. Egyik gyermeküknek a Garibaldi nevet adták. Ez is jelzi világnézetét. 
Országgyűlési képviselő volt, a szabadságharc idején minisztériumi államtitkár, különben 
szabadkőműves. Kossuth Londonba küldte, hogy szerezzen támogatókat a forradalom 
ügyének. Az emigrációban Kossuthot kísérte útjain, de megromlott a kapcsolatuk, mert 
pártolta a kiegyezést. 1866-ban jöhetett haza. A dualizmus kultúrpápájaként emlegették. 
Megírta önéletrajzát Életem és korom címmel négy kötetben (1880–1882). – Vö. 1. közl. 

Pustelnik Henrik (1817–1849) százados a cs. k. 41. gyalogezredben, kilép, a 
szabadságharcban honvéd alezredes, Görgey hadtestének vezérkari főnöke, halálos sebet kap 
a 1849. jan. 22-i hodrusbányai ütközetben. (Görgey: Életem... c. művének adata.) – Vö. 107. 
közl. 

Radetzky és Kutuzov harcmodora. Az osztrák hadvezér úgy engedte be a szárd 
királyt 1848-ban Lombardia mélyébe, ahogy Kutuzov Napóleont Oroszországba 1812-ben, 
hogy a kellően kifáradt ellenséget nagy csatában tönkreverje. A hasonlóság nyilván nem 
véletlen. Az orosz példa nem lehetett ismeretlen orosz kapcsolatai révén a hadművészettel 
oktatói szinten is foglalkozott Radetzky előtt. – Vö. 16. közléssel (Radetzky manifesztuma). 

Radetzky, Johann Joseph Wenzel Graf von Radetz (*Trebnitz Csehországban, 1766. 
nov. 2.–†Milano, 1858. jan. 5.) otthon, a családban nevelkedett, majd a Mária Terézia Lovagi 
Akadémián tanult, kadét Gyöngyösön, majd II. József török elleni háborújában emelkedik a 
ranglétrán. 1798-ban megnősül (gyermekei: 3 lány, 5 fiú, közülük 3 katona). Bátran harcolt a 
napóleoni háborúkban, többször meg is sebesült. A béke éveiben tanult és tanított. Már 
altábornagy, mikor 1810-ben megkapta a Katonai Mária Terézia-rend parancsnoki fokozatát. 
Reformterveit elgáncsolták ellenségei az udvarnál. 1813-ban Schwarzenberg herceg, 
altábornagy mellett vezérkari főnök, a népek csatája megtervezője (Lipcse, 1813. okt. 16-19.). 
Császára ellenében keresztülvitte, hogy a győzelem után egyenesen Franciaországba 
nyomuljanak és végül is bevonultak az egyesült seregek Párizsba. Még közben a kimerült 
hadvezérnek napi egy pohár vörösbort írt fel az orvos. Ezt meghallván Sándor cár naponta, 
pontosan ugyanabban az időben egy kozák tiszttel ezüst kancsóban bordóit küldetett neki a 
hadjárat végéig a szöveggel: „Őfelsége Sándor cár küldi Excellenciádnak ezt a csekély 
innivalót!” A rá következő bécsi kongresszuson közvetítő volt az egymással beszélő 
viszonyban nem lévő [?] Metternich és Sándor cár között. 1816–1818. lovassági 
hadosztályparancsnokként Sopronban szolgált [Hegedűs Elemér adata]. Már nyugdíjaztatni 
akarták, mikor ismét eljött az ideje: 1834-től az itáliai osztrák seregek főparancsnoka. 
Győzelmes hadjáratait a négy erődített városból (Erődnégyszög: Mantova, Peschiera del 
Garda, Verona, Legnago) kiindulva vívta meg. Jutalma az Aranygyapjas rend volt, orosz 
kitüntetései és elismerései mellett. Amikor győzelmet aratott Novaránál, 1849. március 23-án, 
a szárd-piemonti csapatok felett (lásd Hárs József: Szemelvények... 206., 207. közlését), 
hamar megérkezett a híre Sopronba! Úgy látszik, hogy a sikeres hadvezérre szívesen 
emlékeztek vissza a soproniak. A győző ismerős volt a helyiek számára, hiszen 1805-től, a 
nagy hármas tűzvész előtt, városparancsnokként szolgálta itt az uralkodót. Ausztriában ma 
sem halványuló, csak átalakuló népszerűsége id. Johann Straussnak is köszönhető, aki 
megkomponálta a bécsi filharmonikusok újévi koncertjének egyik záró számaként évente 
felhangzó Radetzky-Marsch-ot (Op. 228.). – Vö. 12., 14., 15., 16., 17., 51., 68., 69., 71., 111., 
132., 134., 163. közl. 
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Rakéta mint fegyver már a kinaiaknál. A mongolok ellen, Kaifengnél vetették be 1232-
ben. Az ellenségben nem sok kárt tett, de megvadította lovaikat. Az első dokumentált európai 
rakétát 1555-ben lőtték ki Nagyszebenben. A gyújtórakétákat 1804-ben találta fel egy angol, 
bizonyos William Congreve. Több vár ostrománál használták Napóleon ellen. Összekapcsolt 
rakétaütegek jelentek meg a Népek csatájában, 1813-ban. – Vö. 40. közl. 

Raph. de Messiliac. A színházi levél írója. Keresztneve valószínűleg Raphael. A „de” 
mindenesetre nemességet jelöl. A vezetéknév a közép-franciaországi, ma négy megyét 
magába foglaló Auvergne régió nemesi családjainak listáiban fordul elő, de a személyt magát 
a Bibliothèque Nationale de France információs szolgálata (BiblioSésame) nem találta meg. – 
Vö. 24. közl. 

Rohonczy Ignác, felsőpulyai (*Pápa, 1802. jan, 27–†Baden, 1880. aug. 27.) alispán, 
királyi biztos Sopron, Győr és Vas megyében. – Vö. 19., 34., 76., 77., 229. közl. 

Roisin Franciska őrgrófnő (1778–1845) Esterházy Miklós francia felesége, XVI. 
Lajos lányának barátnője, a gannai Esterházy-mauzóleumban van eltemetve. Tévesen 
kapcsolva Esterházy Pálhoz. – Vö. 124. közl. 

Rue Saint Honoré a legrégibb belvárosi utca Párizsban, a Szajna közelében, egy 
kolostorról.  Az pedig Amiens kora középkori püspökének nevét viseli. – Vö. 24. közl. 

Rüdiger, Fjodor (*Mitau, 1784–†Karlsbad, 1856), gróf, német családból. Részt vett a 
napóleoni háborúkban és az 1830–1831-es lengyel szabadságharc leverésében. 1849-ben a 
cári orosz hadseregben a III. hadtest parancsnoka. Lovassági tábornok. A váci csata után 
felszólította Görgeyt a béketárgyalásokra. Augusztus 10-én a magyar minisztertanács az ő 
közvetítésével ajánlotta fel a koronát a cári család valamelyik tagjának. Csapatai előtt tette le 
a fegyvert Görgey. Paszkevics parancsa szerint az ő katonái vették körül a fegyvereket letett 
magyar sereget. – Vö. 182., 220., 223., 224. közl. 

Saint-Germain Párizs-környéki erdő, fennsíkján ő si királyi kastéllyal. A 18. századi 
titokzatos alkímista grófról elnevezett kastély számunkra ma másról nevezetes. Itt kötötték 
meg 1919-ben a győztesek Ausztriával az első világháborút lezáró békét. – Vö. 24. közl. 

„Sándor” huszárezred. 1734-ben alapították. A márciusi forradalom idején Bécsben 
szolgáltak. Nevük az orosz trónörökösről. Egyenruhájuk: világoskék csákó, zöld mente, vörös 
nadrág, fehér gombok. Ezért papagáj-huszároknak hívták ő ket. Nagyobb részük a magyar 
oldalon állt a szabadságharcban, élükön a később Aradon kivégzett Schweidel Józseffel. – Vö. 
49. közl. 

Saphir, Moritz Gottlieb, tulajdonképpen Mózes (*Lovasberény 1795–†a Bécs melletti 
Baden, 1858) író és újságíró a német nyelvterületen. Sopronban is előfordult: előadásokat 
tartott a színházban és közben felfedezte és taníttatta Liebhardt Lujzát a későbbi világhírű 
operaénekesnőt.7 Nyugtalan vándoréletet élt és már csak azért sem tudott sokáig egyhelyben 
maradni, mert vagy a hatóságokkal vagy – kíméletlen kritikái miatt – szerzőkkel, 
színtársulatokkal gyűlt meg a baja. Bécsben 1837. január 1-jén megalapította a Der Humorist 
c. szatirikus folyóiratot. A nem sokkal később hetente hatszor megjelenő újság túlélte 
alapítóját, 1862-ben szűnt meg. – Vö. a Függelékben az onnan válogatott képekkel. 

Savoyai Mária Anna Karolina Pia (*Róma, 1803. szept. 19–†Prága, 1884. máj. 4.) 
szárd királyi hercegnő, I. Viktor Emánuel szárd-piemonti király és Habsburg-Estei Mária 
Terézia Johanna főhercegnő lánya. A hat gyerek közül a negyedik. Előtte ketten hamar 
meghaltak (egyik fiú), az utána következő születési éve forrásomban valószínűleg hibás, mert 
megegyezik a szeptemberi Mária Annáéval, de nincs jelölve, hogy ikrek lettek volna. Mária 
Anna házassága per procurationem, vagyis képviselő útján köttetett 1831. február 27-én. 
Gyerekük nem született. Sohasem tanult meg igazán németül, a hat nyelven beszélő, de ennek 
ellenére szellemileg visszamaradottnak tartott férjével olaszul beszélt. Ferdinánd a 

                                                
7 Hárs József: Aranykönyv 5. Kéziratban. 
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nyelvtudáson kívül zenében is tehetséges volt. Viszont végtelenül befolyásolható lévén, 
önálló uralkodásra alkalmatlannak mutatkozott, amit mindenható minisztere, Metternich ki is 
használt. A jóságos császár mellett Mária Anna népszerű volt a bécsi polgárság körében. 
Névnapján, július 26-án, népünnepélyeket rendeztek. Táncdarabokat írtak a tiszteletére. 
Legismertebb ifj. Johann Strauss Anna-polkája, amit már az excsászárné Prágába költözése 
után írt. – Vö. 12. közl. 

Schaffgotsch(e), Johann Franz, gen. von und zu Kynast und Greiffenstein (*1792. 
jún. 30–†1866. nov. 3.), gróf, vezérőrnagy 1841-ben, tábornagy 1848. márc. 27-én, lovassági 
tábornok 1856-ban, nyugdíjba vonult 1859-ben. Az egyik legősibb sziléziai család 
leszármazottja. Lásd németül: Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Das Haus Schaffgotsch. Das 
wechselvolle Schiksal einer schlesischen Adelsdynastie. Tarnowskie Góry 2009. A VIII. 
fejezetben a tábornagyról. – A Der Feldzug der österreichischen Armee in Italien im Jahre 
1849. Wien 1852. c. szerző megjelölése nélküli munkában Albert főherceg után másodikként 
dicséri meg Radetzky a 2. tartalék lovas brigádot és parancsnokát példás helytállásáért a márc. 
21-i novarai csatában. Johann Rudolf keresztnevekkel van egy másik hasonló életutat bejárt és 
rangokat elért Schaffgotsche is, más keresztnevekkel még kettő a Schmidt-Brentano 
szerkesztette könyvben, lásd az irodalomjegyzéket. – Vö. 78., 79., 85. közl.   

Schlick [Schlik] von Bassano und Weisskirchen, Franz gróf (1789–1862), cs. k. 
altábornagy, hadtestparancsnok, Galíciából tört be Magyarországra, hogy Kassa elfoglalása 
után a főváros felé nyomuljon. Ettől kezdve sokszor szerepel a szabadságharc 
hadijelentéseiben. Történészek szerint az egyik legtehetségesebb hadvezére volt az akkori 
osztrák seregnek. – Vö. 32., 78., 86., 93., 98., 100., 105., 111., 112., 126., 127., 128., 143., 
150., 197., 204. közl. 

Schönhals Károly gróf, (1788–1857) 1838-tól vezérőrnagy, 1846-tól altábornagy, 
1850-ben táborszernagyi ranggal nyugdíjazták. Megírta a Radetzky-féle olasz háborúk 
történetét. Petrichevich-Horváth János alighanem olvasta a könyvet, lásd nem éppen 
barátságos megjegyzését a 14. közlésben. – Vö. 14. közl. 

Schuster és Komárom. Feljegyzései között található a vár átadásának teljes 
jegyzőkönyve. Lásd a Feljegyzésekről kapott CD-n.– Vö. a jelen munkában a 225., 226. közl. 

Schuster leírása a dec. 16-i bevonulásról: Hárs József: Szemelvények... a megszállás 
két változata a 196. és 197. közleményben. – Vö. jelen munkában a 75–79. közlésekkel. 

Schuster Nagyszebenről: Hárs József: Szemelvények... 199. közl. – Vö. a jelen 
munkában a 137., 169., 170. közl. 

Schuster Radetzkyról: Hárs József. Szemelvények... 206., 207. közl. – Vö. a jelen 
munkában a 14–17. közl. 

Schwarzenberg Felix Ludwig Johann, Fürst zu Sch. (*Krumau 1800. okt. 2.–†Bécs, 
1852. ápr. 5.) katona, diplomata és politikus régi csehországi főnemesi családból. A napóleoni 
idők nagy hadvezérének, Karl Philipp zu Schwarzenbergnek rokona. Metternich alatt 
diplomata Szentpétervárott, Londonban, Párizsban, Torinóban és Nápolyban. 1848 
márciusában Milánóban szolgált Radetzkynél, majd Bécsbe ment. Az októberi zavargásokban 
katonatisztként szerepelt, amint azt P.-H- emlékirataiban is olvashatjuk. Célja volt az erős, 
egységes Ausztria megteremtése. A liberális kormányban miniszter az Olmützben tartózkodó 
udvarnál, sógora, Windisch-Grätz Alfréd herceg altábornagy közbenjárására. Miniszterelnök 
1848 novemberétől haláláig. Erről is ír P.-H. – Vö. 64., 65., 66., 228. közl. 

Schwarzenberg-kert. A 18. században épült barokk kastély tartozéka, párhuzamosan a 
Belvedere kertjével. Számos szoborral és olyan szökőkúttal, amelynek a működését az első 
gőzgépek egyike biztosította. Érthető Auersperg megjegyzése, hogy mit fog szólni a 
katonaság odatelepítéséhez a kert tulajdonosa. – Vö. 66. közl. 

Semmering-vasúti munkások. A Semmering-vasút Gloggnitztól kiinduló vonala Carl 
Ritter von Ghega terve szerint, 1848–1854 között épült meg Mürzzuschlagig, 41 km hosszan 
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és ott csatlakozott a Déli vasút Triesztbe tartó vonalához. Húszezren dolgoztak rajta. – Vö. 67. 
közl. 

Simonyi Ernő (1821–1882) politikus, történetkutató. Nyitra és Barcs megyék ellenzéki 
köreiben tevékenykedett, majd nemzetőr lett. 1849 elején gerillacsapatot szervezett. 
Komárom kapitulációjakor emigrált. Hamburgban, Párizsban és Londonban élt, Párizsban 
egyetemre járt. Londonban Marx hatása alatt álló szocialista csoport tagja, de magyar 
vonatkozású történeti anyagot is gyűjtött. 1868-ban hazatért, és függetlenségi párti 
országgyűlési képviselő lett. Londoni levéltári gyűjtése megjelent. – Vö. 125., 131. közl. 

Simunich, Balthasar von (1785–1861), báró, vezérőrnagy, 1848. febr. 4-től cs. k. 
altábornagy, hadosztály-, majd hadtestparancsnok, 1850: báró. – Vö. 78., 86., 87., 100., 113., 
124. közl. 

Slachta Etelka (*1821. jan. 1–†Budapest, 1876. febr. 20.) zadjeli Slachta Ferencnek 
(1776–1837) és Hauer Teréz bárónőnek (1781–1841) a lánya. A valószínűleg lengyel eredetű 
apa jogot végzett és a kamarai törvényszék hivatalnoka előbb Temesvárott, majd Zomborban, 
ahonnét feljebb lépve Budán már a királyi kamara tanácsosa. Lánya rajongva szerette. Annál 
kevésbé az „érzés nélküli”, megözvegyült anyát, akivel 1838-ban költöztek Sopronba, ahol 
számos Hauer élt. Etelka több nyelven beszélt, komoly irodalmi és zenei műveltségre tett 
szert, kiváló énekhangja volt és már kilenc évesen belekezdett naplója írásába. Ez öt kötetben 
kinyomtatva megjelent. (Lásd az Irodalomjegyzéket). Írásait több újság is közölte, és 
Széchenyi is értékelte (Egyik lap a Honderű, lásd ott). 1842-ben ment férjhez Szekrényessy 
József ügyvédhez, a nagy Széchenyi munkatársához, majd fürdők bérlőjéhez Budapesten 
(ősei Erdélyben szekrénykészítéssel foglalkoztak). Az úgy nevezhető középosztályhoz 
tartoztak, s a vagyonosodással, meg a kilenc gyermek nevelésével foglalkoztak. Ugyan élénk 
társadalmi életet éltek, de – Katona Csaba tájékoztatása szerint – véleménye nem ismert sem a 
forradalomról, sem a szabadságharcról, de előzően „Széchenyit nagyra tartotta”, viszont 
„Kossuthot élesen elítélte”. – Vö. 1. közl. 

Stadion von Warthausen und Thannhausen, Joseph Philipp gróf (1806–1853), 
altábornagy, Galízia kormányzója, 1848 novemberétől belügyminiszter. – Vö. 72., 117., 187. 
közl. Lásd Ferenc József első kormányát. 

Székely székek (sedes) a 15. századra alakultak ki. A legfőbb közigazgatási egység 
Udvarhely-szék, továbbiak: Maros-szék, Csík-szék, Háromszék, Aranyosszék, Kézdi-. Orbai-, 
Sepsi-szék. Legfőbb vezetőjük a székelyek ispánja (vajda). – Vö. 170. közl.   

Szemere Bertalan (*Vatta, 1812– †Pest, 1869) miniszterelnök, író – határozza meg a 
Wikipédia. Szülőfalujában, majd Miskolcon, Késmárkon, Sárospatakon volt diák, jogász 
Pozsonyban. A Minerva c. folyóirat korán közölte Kölcsey és Vörösmarty hatását mutató 
írásait. Szabadelvű reformok támogatója az országgyűlési ifjúság körében. Ügyvédként 
visszatért Borsod megyébe, ahol tiszteletbeli aljegyző lett. 1835-ben rokoni segítséggel 
hosszabb nyugati útra ment. Számos várost látogatott meg, Párizsban közel fél évig, 
Londonban egy hónapig tanulmányozta a mi viszonyainkhoz képest jóval fejlettebbnek 
tapasztalt körülményeket. Útinaplóját nyomtatásban megjelentette. Túljutva a cenzúra 
vizsgálódásain, az Utazás külföldön 1840-ben, majd még második kiadásban is megjelent, s 
meghozta számára az elismerést: a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává 
választotta. Emelkedő pályája állomásai: főszolgabíró, másodalispán, alispán és a megye 
egyik országgyűlési követe. Az 1843–44-es és a 47–48-as pozsonyi országgyűléseken az 
ellenzék egyik jelentős alakja lett, sőt az utóbbin jegyzővé is választották. Az 1848-as 
választásoktól Miskolc országgyűlési képviselője. Az alakuló Batthyány-kormányban 
belügyminiszter. Az Országos Honvédelmi Bizottmányban az igazságügyért felelős. 1848 
decemberében Felső-Magyarország kormánybiztosa. 1849. május 2-tól miniszterelnök és 
belügyminiszter. A gondjaira bízott koronát és koronázási ékszereket menekültében 1849. 
augusztus 23-án Orsován elásatta. Végül Párizsba emigrált. Távollétében halálra ítélték. 
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Támogatta a kiegyezést, ezért ellentétbe került Kossuthtal. Írásaiban nyíltan támadta a 
szabadságharc vezetőit, 1865-ben amnesztiát kért és kapott, de már elborult elmével 
ideggyógyintézetbe került. Ott halt meg. – Vö. Hárs József: Szemelvények...16. o. 

Szirmay István gróf (1792–1857), aulikus főrend, szlovák szabadcsapat szervezője és 
parancsnoka cs. k. ő rnagyi ranggal, majd a bejövő orosz hadsereg mellé beosztott 
főseregbiztos helyettese, nyugalmazott alezredesként halt meg. – Vö. 119., 120., 144. közl. 

Szociális forradalom, lásd Lajos Fülöp – Vö. 149. közl. 
Szokoly Géza Viktor (1835–1913) író, újságíró és –szerkesztő, jogot hallgatott 

Nagyváradon és Pesten. Alapította és szerkesztette a Hazánk és a Külföld c. képes hetilapot. 
Egyik könyvének címe: Honvédélet 1848–49-ből (1861). Ír róla Szinnyei József, de a Magyar 
Irodalmi Lexikon is (Bp. 1865, 3. köt. 271–272. o.). 

Szőgyény-Marich, magyar-szőgyéni és szolgaegyházi Szőgyény-Marich László (Pest, 
1806–Székesfehérvár, 1893) cs. és k. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, az 
aranygyapjas-rend vitéze, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja. Bécsben és 
Pesten tanult, az utóbbi helyen már 18 évesen bölcsészdoktor. A régi alkotmány visszaállítása 
mellett kardoskodott. Fejér megyei főispán, a főrendiház tagja. Feleségét, Marich Máriát 
1841-ben fiúsították, ezért a hosszú név. Csoóron lakott. Emlékiratainak I. kötete jelent meg 
színes arcképekkel. – Vö. 82. közl. és Irodalomjegyzék. 

Tante Claire Hornig Henrikné Hauer Klára bárónő (1780–1860), Etelka anyjának 
nővére, földbirtokosok, Sopronban laktak.– Vö. 1. közl. 

Távíró, dróttávíró, sürgöny.  Samuel Morse 1844. május 24-én adja fel az első 
táviratot a Washington és Baltimore közötti kísérleti vezetéken. A vesszők és pontok 
kombinációjából (rövid és hosszú áramütésekből kifejlesztett kódból).  A drótposta összetétel 
1858-ból ered. Az értelmező szótár szerint a sürgöny régies, válogatott kifejezés, viszont a 
sürgönydrót és az azt tartó oszlop, vagyis sürgönydúc népies. A drótposta pedig már a mába 
vezet: az e-mailre ajánlja a villámpostával együtt az Akadémiai Magyar Értelmező Kéziszótár  
második kiadása 2003-ban. – Vö. 17., 67., 71., 86., 109., 133., 134., 198., 219., 220. közl. 

Testvér munkatársak. A Feltámadott a tenger c. filmben Basilides Zoltán formálja 
meg a „munkástestvért”, szövetségben a szegényparaszttal. Korábbi, történeti példákat a 
szerzetesrendekben találunk. Pl. a márianosztrai kolostor pálos munkástestvérei (Magyar 
Katolikus Lexikon). A munka és a testvér fogalma a szociáldemokrácia mozgalmaiban társul. 
A „testvér munkatársak” kifejezés Petrichevich-Horváth emlékirataiban (a német megfelelő 
nélkül) a lázongó bécsi proletárokra, illetve az őket lázító idegenekre vonatkozik. – Vö. 22. 
közl. 

Théatre du Vaudeville. Ez a párizsi színház a második kerületben, a Tőzsde és a 
Vivienne Galéria közötti, Vivienne néven ismert részen, az Újdonságok csarnokában (Salle 
des Nouveautés) működött. Az Opéra-Comique társulatához tartozott a csarnok, de üresen 
állt, egészen addig, amíg a szórakoztató műfajra szakosodott színészek 1840. május 16-án 
birtokba nem vették. Maradtak 1868-ig, amikor elköltöztek a IX. kerületbe, a Kapucínusok 
körútjára. Az elhagyott és „lelakott” csarnokot 1869-ben lebontották. A negyvenes években 
virágkorát élte a vaudeville, így elképzelhető, hogy a színházi levél írásakor, 1849. március 5-
én, túl a hatvanadik előadáson, még mindig telt házak előtt játszották és még mindig nagy 
sikerrel a Tulajdon lopás című darabot. A cím azonos Proudhon tételével. Az 1848-ból 
származó karikatúra az éppen nem lelkes filozófust ábrázolja, amint vaksin tapad a színházi 
plakátra, és alkalmi ismerősének panaszolja, hogy miszlikre szedték a művét. Haragja érthető, 
hiszen a szerzőpáros – a művésznevén Clairville és Jules Cordier nem kímélte a téziseit. 
Clairville, tulajdonképpen Louis-Francois Nicolaïe, színész és színműíró, sőt költő, társa 
pedig újságíró és ugyancsak színműíró volt. A darab révén lett híres színésznő Éva alakítója, 
Octave kisasszony. Belgiumban, szegény szülőktől született, előbb vidéken, Toulouse-ban, 
Marseille-ben játszott, állítólag sikerrel, majd a fővárosba ment, de csak kis szerepet kapott a 
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Nemzeti Operában. Onnan szerződött a vaudeville világába. Octave festői jelmezét, báját és 
tehetségét dicsérik, s megállapítják, hogy a darab nélkül kis ismeretlen epizód-szereplő 
maradt volna. – Vö. 24. közl.  

Titkos forradalmi társaságok egész Európában. – Vö. 33. közl. 
Torquemada, teljes neve: Tomás de Torquemada prior de Santa Cruz (*Valladolid, 

1420–†Ávila, 1498 szept. 16.), domonkos szerzetes. Nagyanyja színleg kikeresztelkedett 
vagyis marrán zsidó nő volt, ezt feledtette azzal a nagy buzgósággal, amivel egész 
Spanyolország összes zsidóját és muszlimját ki akarta űzni. Szövetségesre talált az uralkodó 
házaspárban, Arragoniai Ferdinándban és Kasztiliai Izabellában. Mint főinkvizítor fogalmazta 
meg azt a királyi rendeletet, amelynek 1492. évi végrehajtása során (amikor az utolsó mór 
erősség, Granada is spanyol kézre került) több ezer áttért zsidót végeztek ki, kétszázezren 
hagyták el az országot és szóródtak szét a Földközi-tenger mentén, de még Budára is jutott 
belőlük. Pontos lista alapján maga a főinkvizítor 1481–1498 között 97321 zsidót ítélt el, 
közülük több ezret máglyahalálra. Hitvallása: egy ország, egy nép, egy vallás. Történészek 
megállapítása: Spanyolországban kis holokauszt ment végbe. – A minap a katolikus egyház 
feje végre kimondta, hogy nem a nép felelős Jézus haláláért, hanem annak vékony vezető 
rétege, mert félt „a zsidók királyától”. – Vö. 21. közl. 

Török Ignác (1795–1849), volt nemesi testőr, cs. k. mérnökkari alezredes, a 
szabadságharcban honvéd tábornok, egy ideig a komáromi vár parancsnoka, aradi vértanú. – 
Vö. 124. közl. 

Unió Magyarország és Erdély között 1848-ban. A márciusi 12 pont utolsója. Sem a 
románok, sem a szászok nem akarták. A legnevesebb ellenzője a szász Stephan Ludwig Roth 
volt. Pestalozzi tanítványaként pedagógus, majd lutheránus lelkész. Több könyv szerzője. 
Széchenyi munkásságához hasonlítják tevékenységét a közjó és a mezőgazdaság fejlesztése 
érdekében. Az 1849 januárjában felállított rögtönítélő bíróság halálra ítélte, császárpártisága 
miatt. Kivégezték 1849. május 11-én. – Vö. 170. közl.   

Urban, Karl (*1802–öngyilkosság 1877. jan. 1.), báró, vezérőrnagy 1850., altábornagy 
1857., nyugalomba vonult 1865. Az erdélyi harcokban találkozunk a nevével. – Vö. 126., 
129., 170. közl. 

Vaudeville. Francia népszerű dal a 15. századtól, a sanzon előképe, később vidám, 
frivol, szatírikus színdarabokba illesztve énekes, hangszeres betétszámként. Az ismert dalokat 
a közönség nemritkán együtt énekelte a szereplőkkel. Virágkora az 1840-es években volt 
Párizsban. A népszerű dalok, gúnydalok szövegét gyakorta átírták, időszerűsítették, 
alkalomhoz illően rögtönözték. „Közismert dallam marad, időszerű szöveg változik”– 
mondták. Komédia vaudevillekből, prózával keverve. Mint színházi műfaj a vásárokon 
előadott komédiákból fejlődött ki. Magasabb rendű formája a vígopera, de ide vezethetők 
vissza Offenbach operettjei vagy a spanyol zarzuela is. A szórakozni vágyó alacsonyabb 
néprétegek kielégítésére sorra alakultak társulatok, műfaj szerint szakosodva, tánccal, 
akrobata mutatványokkal teletűzdelt előadás-sorozatokkal. Ilyen színház volt például a 
Théâtre du Vaudeville. Lásd ezen a címszón. – Vö. 24. közl. 

Vengerszky Ede gróf, ezredes, Habsburg-Lotaringiai Károly Ferdinánd főherceg 
udvartartásának vezetője. – Vö. 1. közl. 

Vivienne városrész Párizs második kerületében, a Tőzsde környékén. A Vivienne 
galéria üvegtetős bevásárló-passzázs. A szó a latin vivusból (élő) eredő női név, magyar 
megfelelője Viviána. – Vö. 24. közl. 

Vitézségi érem (legénység részére). A „Kalapos király” az alapítója 1789-ben. Ferenc 
József 1849. jún. 5-én átalakította. Előlapján a képe, hátlapján a felirat: Die Tapferkeit 
(vitézségért). Fokozatai: arany, I. és II. osztályú ezüst.  

Vogel, Anton (1788–1867) 1841-től cs. k. vezérőrnagy, 1848. márc. 27-én 
altábornaggyá nevezték ki. Galíciából indult, hogy a Tisza felé tartó fősereget támogassa, de 
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az a magyar dicsőséges tavaszi hadjárat miatt kénytelen volt visszavonulni. Vogel katonái 
teljesen kimerülten értek a Vág-vonalhoz. Lásd Hermann Róbert i. m. 1855-ben nyugdíjazták. 
– Vö. 113. közl. 

Welden Ferenc báró (1782–1853) táborszernagy, Bécs katonai és civil kormányzója 
stb. – Vö. 29., 32., 40., 42., 43., 44., 71., 87., 89., 91., 93., 97., 98., 105., 110., 113., 115., 
126., 127., 128., 129., 133., 139., 150., 165., 180., 216. közl. 

Windisch-Grätz, Alfred Candidus Ferdinand zu (*Brüsszel, 1787. máj. 11–†Bécs, 
1862. márc. 21.) gondos katonai nevelésben részesült, 17 évesen már főhadnagy, 1813-ban 
ezredes, 1826-ban tábornok, 1833-ban altábornagy, 1848-ban tábornagy. Elfojtotta a prágai 
munkásmozgalmat 1844-ben és a forradalmat 1848 júniusában. Ott egy eltévedt golyó 
megölte feleségét. 1848. október 16-án kinevezte Ferdinánd az Itálián kívüli császári haderők 
főparancsnokává. Lebecsülte a magyarokat, s kétfelé osztva haderejét, az egyikkel rendet 
teremtett ugyan Bécsben, de a másikkal Schwechatnál nem tudott döntő vereséget mérni a 
magyar seregre. Mikor megkezdte decemberben az általános támadást Magyarország ellen, 
azt hitte, Pest és Buda elfoglalásával legyőzte a lázadókat. A Tiszántúlon mintaszerűen 
megszervezett honvédsereg 1849 tavaszán megmutatta erejét. A főhadvezérnek bealkonyult: a 
császár visszarendelte Olmützbe tanácsadónak. Bukás. A közügyekben ettől kezdve már nem 
igen vett részt. Lásd: Hermann Róbert: Két fővezér Magyarországon – Windisch-Grätz és 
Haynau. Rubicon 1999/4. – Vö. 51., 56., 62., 68., 69., 71., 77., 78., 79., 86., 87., 89., 90., 91., 
92., 93., 94., 97., 99., 100., 102., 108., 110., 113., 124., 126., 127., 139., 143., 150., 160., 165. 
közl.  

Wohlgemuth, Ludwig von, báró (1788–1851) cs. k. altábornagy, az 1849 nyári 
hadjáratban a tartalék hadtest parancsnoka, júliustól Erdély katonai és polgári kormányzója. – 
Vö. Erdély. 

Wrbna-Freudenthal, Ladislaus gróf (1795– öngyilkos 1849) cs. k. altábornagy, a téli 
előnyomulásban az osztrák II. hadtest parancsnoka, majd Verona városparancsnoka. 
Öngyilkos lett. – 48., 49., 65., 78., 79., 102., 127. közl. 

Wyss, Franz, von (1795–1849) cs. k. vezérőrnagy, dandárparancsnok. Meghívottként 
valószínűleg egy napra jelen volt Széchenyi István 1840. augusztus 20-án Nagycenken tartott 
névnapi ünnepségén. Erről lásd Környei tanulmányát az Irodalomjegyzékben. Vö. 20., 107., 
196., 197., 201. közl. 

Zichy Ferdinánd, vázsonykői, gróf, altábornagy (1783–1862), Velence helyőrségének 
parancsnoka 1848. márc. 22–1848 áprilisáig. Széchényi Zsófia férje, Széchenyi István sógora. 
Utóda Nugent gróf (lásd ott). Velencei cselekedeteiért korholja ő t Petrichevich-Horváth. A 
Der Feldzug der österreichischen Armee in Italien im Jahre 1849. Wien, 1852 c. szerző 
nélkül, digitális formában olvasható munka szerint Zichy altábornagy, teljesen félreismerve a 
helyzetet, nemcsak tárgyalt a velencei forradalmi párt küldöttségével, de meg is egyezett 
velük abban, hogy a rend fenntartására 200 polgárnak fegyvert ad. Persze a számot nem 
tartották be, rövidesen a polgárok többsége fel volt fegyverezve (51. o.). – Vö. 49. közl. 

Zichy Ödön (Eugen) gróf (1809–1848. szept. 30.) a szabadságharc előtt Fejér 
vármegye adminisztrátora. Mint császárhű politikus, az országot megszállni készülő Jellačić –
csal kapcsolatot tartott. A bántól jövet hintójában a horvát bán magyar kormányellenes 
proklamációjának számos példányát találták meg. Görgey előőrsei feltartóztatták és 
bekísérték a főhadiszállásra. Görgey rögtönítélő bírósága mint a haza ellenségeivel 
szövetkezett hazaárulót kötél általi halálra ítélte. A ítéletet még aznap este Lórévben 
végrehajtották. Emiatt Görgeyt sokan hatalommal való visszaéléssel vádolták. A császár 
1859-ben kápolnát építtetett a kivégzés helyszínén. – Vö. Az A.-B. z. WZtg. 1848. okt. 4-én 
közli a hírt, a zűrzavaros helyzetről, a Bán és a magyar kormány közötti esetleges 
tárgyalásokról szóló híradások egyikeként, Görgey neve nélkül.  – Vö. 119. közl. 
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Zsákokkali verekedés. A Magyar Néprajzi Múzeum munkatársai nem tudtak 
megoldást. Lenkefi Ferenc bécsi hadilevéltári delegátus és Hermann Róbert szerint 
valószínűleg kenyereszsákokba rejtett kemény katonakenyérrel püfölték egymást. Hegedüs 
Elemér tájékoztatása: a kenyérzsák nyers színű vitorlavászonból készült, belül kettéosztva és 
fedéllel ellátva. Vállra akasztva hordták, kb. derékmagasságban. Tartalma elsősorban a 
naponta kiosztott élelmiszer (kenyér, zsír, szalonna, nyers vagy füstölt hús, kávé, tea, cukor, 
só, paprika, esetenként krumpli, vagy más zöldség, liszt) Hegedűs szerint akkoriban még 
maguk főztek ketten-hárman, vagy szakaszonként. További tartalom: dohány, tűzszerszám, 
tisztító felszerelés, kefe, fésű, borotva, kapca, tartalék lőszer. – Az emlékirat tanúsága szerint 
ezeknek a katonáknak nem sok élelmiszer lehetett a zsákjukban, a főzés meg szóba sem 
jöhetett. Maradt a már ehetetlenné száradt komiszkenyér.  – Úgy elveri mint a zsákot 
(alaposan, tájnyelvi, ismert). Még a „durva” meghatározás is olvasható Szemerkényi Ágnes 
Szólások és közmondások c., az Osiris kiadónál 2009-ben megjelent könyvének 1451. 
oldalán. Forrása Vöő Gabriella: Szaván fogjuk. Erdélyi magyar szólások. Székelyudvarhely, 
1999, 347. o. Ezért nem részletezi Petrichevich-Horváth János, hiszen hazulról ismerte ezt az 
általa is durvának tartott játékot. – Vö. 48. közl.   

Zsarnok – franciául. J’en ferai un joli petit tyrann. P.-H. jegyezte föl Schwarzenberg 
Bódog herceg, miniszterelnök mondását, amely az éppenhogy trónra lépett ifjú Ferenc 
Józsefre vonatkozott. Nem hiszem, hogy ne lenne ez idézet valamilyen akkor közismert 
darabból, hogy bármikor visszavonulhasson az idegen szerző mögé, ha a társaság kifogásolná 
a lekezelő stílust.  Sajnos azonban Bécstől Párizsig nem találtak rá adatot.– Vö. 228. közl. 
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NÉMET–MAGYAR KIS HADI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 
 

à cheval = à cheval der Donau, a hadsereg két szárnya között a Duna [Pozsonynál] 
Abgang = (lovak) fogyatkozás(a) a létszámban 
abmarschieren = elvonulni 
Abtheilung = részleg, szakasz, – osztály, osztag, csapat [M] 
abziehen = elvonulni 
Adjutant = segédtiszt 
Armeeobercommandant = hadsereg-főparancsnok 
Arrieregarde = utóvéd – utócsapat, utóhad [M] 
Artillerie = tüzérség, ezredekre osztva, minden ezred 18 század, az első hat  tartozott az 

1. zászlóaljba, 4-4 a 2–4 zászlóaljba. Ezeken belül ütegeket állítottak föl, egy 
ütegben 6 löveggel. [H] 

Attache = attak, roham 
Aue = liget [M] 
aufbrechen = felcihelődni, elindulni – útnak indulni [M] 
Avantgarde = elővéd – előcsapat, előhad [M] 
Axt, die = fejsze, szekerce, balta 
Bagage-Wagen = poggyászkocsi [M], de poggyász szekér is 
Bajonette = szurony, a francia Bayonne város polgáraitól a 17. sz.-ban. Puskára  

  szerelhető, előbb a csőbe erősítették. 
Balken = gerenda [M] 
Bataillon = zászlóalj. A porosz minta a 18-19. sz.-ban: 1000 ember, 4-5 Companie 

  (század), egy század 3 Zug (szakasz)  [M is]  
Bataillons-Adjutant = zászlóalj-segédtiszt [M is] 
Bataillons-Commandant = zászlóalj-parancsnok 
Batterie = üteg 6–8 lövegből összeáll. a szüks. kezelő-személyzettel, tüzércsapat [M]. A 

  lovas ütegeket 6 ló húzta, legénységük az ágyútalpon ült, a gyalogütegeket 4 ló 
  húzta, legénységük utánuk gyalogolt. [H] 

Bäckerei = pékség  
Befehl = parancs 
Beobachtungs-Corps = megfigyelő hadtest [Komáromnál] 
besetzen = megszáll, elfoglal 
Besetzung = védőrség, helyőrség, megszálló csapat 
Bivouac = tábor(hely) – hadtanya, szabad ég alatti táborozás [M] 
bivouaciren = tanyázni  [M] 
Blessur = sérülés 
Blocade-commandant = ostromzár-parancsnok 
Blockade = bekerítés [M] 
Bluse = zubbony 
Bockbrücke = bakhíd – bakoshíd, Bock = nyereg  [M] 
Bombenmörser = mozsár függőleges csőállással, bombák kilövésére 
Boot = naszád [M] 
Brandkugel = gyújtógolyó [M] 
Brandschatzung = sarc [M] 
Brandsteuer =  segély tűzkárosultak részére = Brandschatzung, lásd Kislexikon 
Brigade = brigád, dandár – dandár [M] 
Brücken-Equipage = hídszemélyzet 
Brückenkopf = hídfő  
Büchse = puska, lásd Wallbüchse 
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Capitänlieutenant = tengerésztiszt századosi rangban [Wahrig és Internet] 
Casematte = kazamatta   
Cassa = (hadi)pénztár 
Cavallerie = lovasság 
Cavallerie division = lovasosztály [M 
Cavallerie escadron = lovasszázad [M] 
cerniren = bekeríteni egy várat [M] 
Cernirung = körülzárás 
Chaussée = országút [M] 
Cheveauxlegers (Chevaux-legers) = könnyű lovasság [M], svalizsér (kiejtés szerinti 

  magyarítás) 
Civil- und Militär-Gouverneur = polgári és katonai kormányzó 
Colonne = hadoszlop [M is] 
Comisbrod = katonakenyér [M] 
commandirender General = vezénylő tábornok 
Commissär = biztos, Kriegscommissär = hadbiztos [M] 
compagnie = század [M] 
concentriren = összevonni csapatokat [M] 
Cordons-Bataillon = határőr-zászlóalj 
Corporal = káplár – tizedes [M] 
Corps = hadtest [M] 
Corps-Adjutant = hadtest-segédtiszt [M] 
Csáko = csákó 
Cürass = vért [M] 
Cürassir = vértes [M], a nehézlovassághoz tartozó 
debarquiren = kihajózni 
debouchiren = kiér, ráfordul, – kibontakozik [M] 
decken = fedez 
defensive = védelmi [M] 
Defilée = (hegy)szoros, (f)elvonulás 
Deserteur = szökevény 
Desertion = szökés 
Detachement = különítmény [M] 
detachieren = elvág, fellazít, elkülönít 
detachirt werden = elkülönítve lenni 
dienen = szolgálni [a hadseregben] 
Disciplin = fegyelem 
disponiren = rendelkezik 
Distriktscommando = kerületi parancsnokság   
Division = osztály (két század), hadosztály (2-3 dandár) [M] 
Dukaten in Gold = aranypénz, dukát, lásd a Kislexikont. 
durchbrechen = áttörni [M] 
eclairer = becirkálni [M] 
eclairinen = megtisztítani 
einrücken = hazatérni [M] 
Equipage = könnyű fogat, hintó, személyzet [francia], hídkészlet [M] 
Erdscholle = földhant 
ergeben auf Gnade und Ungnade = kegyelemre megadni magát [M], kényre-kedvre 
Estanderte (Standarte) = ezredlobogó 
Excesse = kilengés 
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Fahne = zászló 
Feldgeschütze = tábori lövegek 
Feldkriegs-Sekretär = vezérkari hivatalnok 
Feldmarschall-Lieutenant = altábornagy (röv.: FML) 
Feldzeugmeister = táborszernagy (röv.: FZM) 
Feldwebel = őrmester, lásd Wachtmeister 
Feldzug = hadjárat 
Festung = vár 
Festungsartillerieregiment = vártüzérezred 
Feuerwerker = tűzmester 
forciren = erőltetni, pl. erőltetett menet 
formieren sich = felfejlődik 
Fourage = lótáp [M] 
Fouragewagen = terményszállító kocsi 
Freicorps = szabadcsapat 
Front = arcvonal 
Fuhrwesengemeine = fogatoló közlegény   
Fußbatterie = gyalogos tüzérüteg hatfontos ágyúkból 
Gala-Uniform = teljes díszruházat 
Galopp = vágta 
Garnison = helyőrség 
Gefangene = fogoly 
Gefecht = ütközet 
Gemeine, der = közlegény 
General = tábornok, régente hadnagy [M], lásd a testőrséget 
General der Infanterie = gyalogsági tábornok 
Generalleutnant =altábornagy 
Generaloberst = vezérezredes 
General-Major = vezérőrnagy 
Generalstab = vezérkar 
Generalstabschef = vezérkari főnök 
Geniecorps = mérnökkar 
geordneter Heeresbewegung = rendezett seregmozgás 
Gepäck = Bagage = csomag 
Geschütz = löveg. Az ágyúk űrmérete a tömör vasgolyó súlya szerint fontban (1 font = 

  kb. 0,46 kg), a tarackoké a kilőtt kőgolyó súlya szerint. [H] 
Gewehr = puska (a flinta is) 
Gewehrfeuer = puskatűz 
geworfen = visszavet 
Glacis = vár előtti igen meneteles lejt [M] 
glühende Kugel = tüzes ágyúgolyó 
Grabstein = sírkő 
Grenadier = gránátos 
Gros = a főerő 
Grube = gödör 
Haubitze= tarack 
Hauptaufwiegler = főbujtogató, főlázító 
Hauptfestung = főerőd 
Hauptmann = százados 
Haupträdelsführer = főkolompos 
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Hauptquartier = főhadiszállás 
Heergeräthe = hadfelszerelések 
Husarenpiquet = huszárőrség 
Husar = minden 20 jobbágytelek után kiállított lovas katona, a huszárok szerint: egy 

huszár húsz levágott ellenség ára [M] 
Infanterie = gyalogság 
Infanterieleibriemen = gyalogsági derékszíj 
Infanterist = gyalogos 
Insel Schütt = Csallóköz [Große Schütt-Insel] 
Invalid = rokkant 
Jäger = vadász 
k. k. Central-Untersuchungs-Commission = cs. kir Központi Nyomozati Bizottmány 
Kamerad = bajtárs 
Kanonier = tüzér 
Kantonierung (Cantonierung) = beszállásolás 
Kappe = sapka 
Karre = taliga, targonca 
Kartätsche = kartács, lásd a Kislexikont 
Kavallerie = lovasság. A nehézlovasság (vértesek és dragonyosok) ezredei 6-6  

  századból álltak, egy-egy században 177 fő volt. Ezreden belül 2-2  
  századból álló osztályokra oszlottak, a vezénylő törzstiszttől függően ezredesi, 
  alezredesi, őrnagyi osztályra. Ezredenként volt még egy 193 fős tartalék is.[H] 

  A könnyűlovassághoz tartoztak a dzsidások vagy ulánusok, a svalizsérek és a 
  huszárok, ezredekre, azokon belül osztályokra osztva.[H] 

Kittel = zubbony 
kleine Schütt = Szigetköz [Kleine Schütt-Insel] 
Kleingewehrfeuer = mindenféle könnyű lőfegyver össztüze  
Knittel, der = bunkó, dorong, furkósbot, fütykös 
Konsignation = Konsignierung = együttartás 
Korporal = tizedes 
Kreß Chevauxleger-Regiment = az egyik ulánusezred 
Kriegs-Dampfboot Graf Schlick = hadihajó a Dunán, korábban Mészáros volt a neve 
Kriegsgerichtliche Untersuchung = haditörvényszéki vizsgálat 
Kriegsleben = katonaélet 
kühn = merész 
Kürassier = Cuirassier = vértes 
Landsturm = népfölkelés 
Lieutenant = hadnagy 
Lütticher Gewehr = puskafajta, modell 1843-ból, 300 méterre hord. Lüttichből (Liège) 
Major = őrnagy 
Maria-Theresien-Orden Ritter = a (Katonai) Mária Terézia-rend lovagja 
marschieren = menetelni 
Medaille = érdemérem (többféle, lásd Kislexikonban a kitüntetéseket) 
Montur = ruházat 
Mörser-Batterie = mozsárüteg 
Munition = lőszer 
Munitionskarren = lőszerkordély [M] 
Munitions-Wagen = lőszeres kocsi 
Mütze = sapka 
Nachhut = utóvéd  
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Nachzügler = elmaradozó, leszakadó, aki „lelép” 
Oberlieutenant = főhadnagy, később Oberleutenant 
Oberst = ezredes 
Oberstlieutenant = alezredes 
Oberstwachmeister = Obristwachmeister =Major = őrnagy 
Obristlieutenant lásd Oberstlieutenant 
Occupation = megszállás 
Officierposten = tiszti őrség [ma: Offizier...] 
Officierscorps = tiszti testület 
Oguliner Grenzregiment = ogulini határőrezred 
ohne Schwertstreich = kardcsapás nélkül 
Operation = hadművelet 
Operationsplan = hadműveleti terv 
Pantallon = pantalló 
Patruille = járőr 
Piket = őrtanya [M] 
Pionier = utász 
Pistole = pisztoly 
Plänkler = csatár 
Platz-commandant = városparancsnok, térparancsnok 
Polnische Legion = Lengyel légió 
Porte epée = kardbojt [M-nál Port d’épée] 
Position = (harci)álláspont 
Profoss = porkoláb 
Raketen-Batterie = röppentyűüteg [M] 
Raketen-Corps = röppentyűs kar századokba szervezve, hat és tizenkét fontos 

lövedékekre [H] 
Rapport(e) = kihallgatás, jelentéstétel 
räumen = kiüríteni 
Recognoscirung = fegyveres felderítés 
Regiment = ezred. Egy sorgyalogezred (német gyalogság) háború esetén 3 zászlóaljból, 

egyenként 6 (218 fős) századból állt és külön 2 gránátos (175 fős) századból. Oda 
tartozott még 2 századból álló raktár- (depot) osztály és kiegészült népfelkelő 
zászlóalj(ak)kal is. [H] Lásd még Kavallerie (lovasság), Artillerie (tüzérség). 

Reisetasche = utazótáska 
Remorquer = vontatóhajó 
Reserve = tartalék 
Rest = maradék 
Retraite = visszavonulás 
rettet im Melée = menti kézitusában (a parancsnokát) 
Rittmeister = lovaskapitány 
rückgängige Bewegungen = visszavonuló hadmozdulatok 
Rückzugslinie = visszavonulási útvonal 
Sappeurcompagnie = utászszázad   
Schiffbrücke = hajóhíd 
Schlachtfeld = harcmező 
schlagfertig = készenlétben lévő, harcra kész 
Schleppschiff = uszály 
Schock = roham 
Schosswunde = lőtt seb 
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Schriften-Kiste = iratláda 
Schwadron = lovasszázad 
schwere Wallflinte = Wallbüchse = messze hordó, nagykaliberű várvédő puska,  

mellvédre vagy bakra, állványra támasztva használták, mert nehéz volt.   
Sekretär = titkár 
Sense, die = kasza 
Sergeant = őrmester, lásd Wachmeister, Feldwebel 
silberne Tapferkeits-Medaille I. Classe = vitézségi I. osztályú ezüstérem 
Soldatenehre = katonaerény 
Sotnie = kozák csapategység 
Staffel = „lépcső”, oszlop 
Stellung = állás 
Stockhaus = fogda 
strategische Zwecke = stratégiai cél 
Strecke = távolság 
Streifcorps = gyorshadtest, portyázó csapat (Streifcolonne, Streifzug) 
Sturm = roham 
Sturmschritt = rohamlépés 
Tode des Helden = hősi halál 
Toterlegion = Halállégió, bécsi egyetemistákból szervezett szabadcsapat 
Truppe = csapat 
Truppenkörper = csapattest 
Uebergangspunct = átkelési pont 
Uhlan = dzsidás, hosszú nyelű lándzsával harcoló lovas 
umgeben = bekeríteni 
ungarischer Hose = magyar nadrág 
unterstützen = fedez 
übertragen = áthelyez, átvisz 
Verdienst = szolgálat 
verfolgen = követni 
Verfolgung = követés 
verlorener Schlacht = elvesztett csata 
Verlust = veszteség 
Verschanzung = sánc, védmű   
Vertheidigung = védekezés 
Vier- und Zwanzigpfünder Kanone = 24fontos ágyú 
vordringen = előnyomul 
Vorposten = előőrs, tábori őrs 
vorrücken = előrenyomul 
Vorsichtsmaßregel = elővigyázatossági intézkedés (... rendszabály) 
Wachtmeister = őrmester 
Waffe pl. Waffen = fegyver 
Waffenthat = haditett 
Widerstand leisten = ellenállást fejt ki 
wohlgeordnete Truppen = jól rendezett csapatok 
Wurfgeschütz = hajítólöveg 
Zug = szakasz, osztag, csapat, menetoszlop 
zur Uebergabe auffordern = (várat) átadásra felszólítani 
zurückschlagen = visszaver 
zurückziehen = visszavonni 
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Zwölfpfünder = 12fontos ágyú 
 
Megjegyzés: 
[M] = Máttyus Uzor összeállításából. Lásd Irodalomjegyzék 
[H] = Hermann Róbert: 1848–1849 A szabadságharc hadtörténete. Lásd 

Irodalomjegyzék, 
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MAGYAR–NÉMET KIS HADI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 
 
24fontos ágyú = Vier- und Zwanzigpfünder Kanone  
a (Katonai) Mária Terézia-rend lovagja = Maria-Theresien-Orden Ritter  
a főerő = Gros  
a hadsereg két szárnya, közöttük a Duna [Pozsonynál] = à cheval der Donau  
alezredes = Oberstlieutenant, Obristlieutenant  
állás = Stellung 
altábornagy = Feldmarschall-Lieutenant (röv.: FML), Generalleutnant 
aranypénz, dukát, lásd a Kislexikont = Dukaten in Gold 
arcvonal = Front 
átadásra felszólítani (várat) = zur Uebergabe auffordern 
áthelyez, átvisz = übertragen 
átkelési pont = Uebergangspunct  
attak, roham = Attache, Attache 
áttörni [M] = durchbrechen 
bajtárs = Kamerad 
bakhíd – bakoshíd, Bock = nyereg  [M] = Bockbrücke 
becirkálni [M] = eclairer  
bekeríteni = umgeben 
bekeríteni egy várat [M] = cerniren, Cernirung 
bekerítés [M] = Blockade 
beszállásolás = Kantonierung (Cantonierung) 
biztos = Commissär 
brigád, dandár – dandár [M] = Brigade 
bunkó, dorong, furkósbot, fütykös = Knittel, der 
cs. kir Központi Nyomozati Bizottmány = k. k. Central-Untersuchungs-Commission 
csákó = Csáko 
Csallóköz = Insel Schütt [Große Schütt-Insel]  
csapat = Truppe 
csapattest = Truppenkörper 
csatár = Plänkler 
csomag = Gepäck, Bagage 
dzsidás, hosszú nyelű lándzsával harcoló lovas = Uhlan 
együttartás = Konsignation = Konsignierung 
elkülönítve lenni= detachirt werden 
ellenállást fejt ki = Widerstand leisten 
elmaradozó, leszakadó, aki „lelép” = Nachzügler 
előnyomul = vordringen 
előőrs, tábori őrs = Vorposten 
előrenyomul = vorrücken 
elővéd – előcsapat, előhad [M] = Avantgarde 
elővigyázatossági intézkedés (... rendszabály) = Vorsichtsmaßregel 
elvág, fellazít, elkülönít = detachieren, Detachement  
elvesztett csata = verlorener Schlacht 
elvonulni = abmarschieren 
elvonulni = abziehen, Abzug  
érdemérem = Medaille 
erőltetni, pl. erőltetett menet = forciren 



173 
 

ezred. Egy sorgyalogezred (német gyalogság) háború esetén 3 zászlóaljból, egyenként 6 
(218 fős) századból állt és külön 2 gránátos (175 fős) századból. Oda tartozott 
még 2 századból álló raktár- (depot-) osztály és kiegészült népfelkelő 
zászlóalj(ak)kal is. [H] = Regiment [Kavallerie-, Artillerie-] 

ezredes = Oberst 
ezredlobogó = Estanderte (Standarte) 
fedez = decken 
fedez = unterstützen 
fegyelem = Disciplin 
fegyver(ek) = Waffe(n) 
fegyveres felderítés = Recognoscirung 
fejsze, szekerce, balta = Axt, die 
felcihelődni, elindulni – útnak indulni [M] = aufbrechen (aufgebrochen) 
felfejlődik = formieren sich 
fogatoló közlegény  = Fuhrwesengemeine 
fogda = Stockhaus 
fogoly = Gefangene 
fogyatkozás a létszámban = Abgang 
főbujtogató, főlázító = Hauptaufwiegler 
főerőd = Hauptfestung 
főhadiszállás = Hauptquartier 
főhadnagy = Oberlieutenant, Oberleutenant 
főkolompos = Haupträdelsführer 
földhant = Erdscholle 
gerenda [M] = Balken 
gödör = Grube 
gránátos = Grenadier 
gyalogos = Infanterist 
gyalogos tüzérüteg hatfontos ágyúkból = Fußbatterie 
gyalogság = Infanterie 
gyalogsági derékszíj = Infanterieleibriemen 
gyalogsági tábornok = General der Infanterie 
gyorshadtest, portyázó csapat = Streifcorps, Streifcolonne, Streifzug 
gyújtógolyó [M] = Brandkugel 
[H] = Hermann Róbert: 1848–1849 A szabadságharc hadtörténete c. könyvéből 
hadbiztos [M] = Kriegscommissär 
hadfelszerelések = Heergeräthe 
hadihajó a Dunán, korábban „Mészáros” = Kriegs-Dampfboot Graf Schlick 
hadipénztár = Cassa 
haditett = Waffenthat 
haditörvényszéki vizsgálat = Kriegsgerichtliche Untersuchung 
hadjárat = Feldzug 
hadművelet = Operation 
hadműveleti terv = Operationsplan 
hadnagy = Lieutenant 
hadoszlop [M is] = Colonne 
hadsereg-főparancsnok = Armee-Obercommandant 
hadtest [M] = Corps (Armee-Corps) 
hadtest-segédtiszt [M] = Corps-Adjutant 
hajítólöveg = Wurfgeschütz 
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hajóhíd = Schiffbrücke 
Halállégió, bécsi egyetemistákból szervezett szabadcsapat = Toterlegion 
harci álláspont = Position 
harcmező = Schlachtfeld  
határőr-zászlóalj = Cordons-Bataillon 
hazatérni [M] = einrücken 
hegyszoros, (f)elvonulás = Defilée 
helyőrség = Garnison 
hídfő = Brückenkopf 
hídszemélyzet = Brücken-Equipage 
hősi halál = Tode des Helden 
huszár, minden 20 jobbágytelek után kiállított lovas katona, a huszárok szerint: egy 

huszár húsz levágott ellenség ára [M] = Husar 
huszárőrség = Husarenpiquet 
iratláda = Schriften-Kiste 
járőr = Patruille 
jól rendezett csapatok = wohlgeordnete Truppen 
káplár – tizedes [M] = Corporal 
kardbojt = Porte epée [M-nál Port d’épée] 
kardcsapás nélkül = ohne Schwertstreich 
kartács, „60–114 3 vagy 6 latos vasgolyókkal megtöltött bádogszelence, amelyet a 

fellobbant lőpor ereje még a csőben szétszaggat és söréteit tölcséralakban szórja 
az ellenre.” [M] = Kartätsche 

kasza = Sense, die 
katonaélet = Kriegsleben 
katonaerény = Soldatenehre 
katonakenyér [M] = Comisbrod 
kazamatta = Casematte 
kegyelemre megadni magát [M], kényre-kedvre = ergeben auf Gnade und Ungnade 
kerületi (parancsnokság) = Distrikts(commando) 
készenlétben lévő, harcra kész = schlagfertig  
kiér, ráfordul, – kibontakozni [M] = debouchiren 
kihajózni = debarquiren 
kihallgatás, jelentéstétel = Rapport(e) 
kilengés = Excesse 
kiüríteni= räumen 
kozák csapategység = Sotnie 
könnyű fogat, hintó, személyzet [francia], hídkészlet [M] = Equipage 
könnyű lovasság [M], svalizsér (kiejtés szerinti magyarítás) = Cheveauxlegers  
körülzárás = Cernirung 
követés = Verfolgung 
követni = verfolgen 
közlegény = Gemeine, der 
különítmény [M] = Detachement 
Lengyel légió = Polnische Legion 
lépcső, oszlop = Staffel 
liget [M] = Aue 
lótáp [M] = Fourage 
lovaskapitány = Rittmeister 
lovasosztály [M] = Cavallerie division 
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lovasság = Cavallerie 
lovasság. A nehézlovasság (vértesek és dragonyosok) ezredei 6-6 századból álltak, egy-

egy században 177 fő volt. Ezreden belül 2-2 századból álló osztályokra oszlottak, 
a vezénylő törzstiszttől függően ezredesi, alezredesi, ő rnagyi osztályra. 
Ezredenként volt még egy 193 fős tartalék is.[H] = Kavallerie 

lovasszázad [M] = Cavallerie escadron 
lovasszázad = Schwadron 
lőszer = Munition 
lőszeres kocsi = Munitions-Wagen 
lőszerkordély [M] = Munitionskarren 
lőtt seb = Schosswunde 
löveg. Az ágyúk űrmérete a tömör vasgolyó súlya szerint fontban (1 font = kb. 0,46 kg), 

a tarackoké a kilőtt kőgolyó súlya szerint. [H] = Geschütz 
lüttichi puska, modell 1843-ból, 300 méterre hord. Lüttichből (Liège) = Lütticher 

Gewehr 
[M] = Máttyus Uzor könyvéből 
magyar nadrág = ungarischer Hose 
maradék = Rest (Oberreste) 
megfigyelő hadtest [Komáromnál] = Beobachtungs-Corps 
megszáll, elfoglal = besetzen 
megszállás = Occupation 
megtisztítani = eclairinen 
menetelni = marschieren 
menti kézitusában (a parancsnokát) = rettet im Melée 
merész = kühn (Tollkühnheit) 
mérnökkar = Geniecorps (Ingenieur-Corps) 
messze hordó, nagykaliberű várvédő puska,  mellvédre vagy bakra, állványra támasztva 

használták, mert nehéz volt. = schwere Wallflinte, Wallbüchse 
mindenféle könnyű lőfegyver össztüze = Kleingewehrfeuer 
mozsár függőleges csőállással, bombák kilövésére = Bombenmörser 
mozsárüteg = Mörser-Batterie 
naszád [M] = Boot 
népfölkelés = Landsturm 
ogulini határőrezred = Oguliner Grenzregiment 
országút [M] = Chaussée 
ostromzár-parancsnok = Blocade-commandant (Kommando = parancsnokság) 
osztály (két század), hadosztály (2-3 dandár) [M] = Division 
őrmester = Sergeant, Wachmeister, Feldwebel 
őrmester = Wachtmeister 
őrmester, lásd Wachtmeister = Feldwebel  79. közl. 
őrnagy = Major 
őrnagy = Oberstwachmeister = Obristwachmeister =Major 
őrtanya [M] = Piket 
összevonni csapatokat [M] = concentriren 
pantalló = Pantallon 
parancs = Befehl(e) 
pékség = Bäckerei (Bäckermeister) 
pisztoly = Pistole  
poggyászkocsi [M], de poggyász szekér is = Bagage-Wagen 
polgári és katonai kormányzó = Civil- und Militär-Gouverneur 
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porkoláb = Profoss 
puska (a flinta is) = Gewehr 
puska = Büchse, lásd Wallbüchse 
puskatűz = Gewehrfeuer (Kleingewehrfeuer) 
rendelkezik = disponiren 
rendezett seregmozgás = geordneter Heeresbewegung 
részleg, szakasz, – osztály, osztag, csapat [M] = Abtheilung 
roham = Schock 
roham = Sturm 
rohamlépés = Sturmschritt 
rokkant = Invalid (Russische Invalid c. újság) 
röppentyűs kar századokba szervezve, hat és tizenkét fontos lövedékekre [H] = 

Raketen-Corps (Raketen) 
röppentyűüteg [M] = Raketen-Batterie 
ruházat = Montur 
sánc, védmű = Verschanzung 
sapka = Kappe 
sapka = Mütze 
sarc [M] = Brandschatzung 
segédtiszt = Adjutant (Bataillons-. General-) 
segély tűzkárosultak részére = Brandsteuer [Brandschatzung, lásd Kislexikon] 
sérülés = Blessur 
sírkő = Grabstein 
stratégiai cél = strategische Zwecke 
szabadcsapat = Freicorps 
szakasz, osztag, csapat, menetoszlop = Zug 
század [M] = Compagnie 
százados = Hauptmann 
Szigetköz = kleine Schütt [Kleine Schütt-Insel]  
szolgálat = Verdienst 
szolgálni [a hadseregben] = dienen 
szökés = Desertion 
szökevény = Deserteur 
szurony, a francia Bayonne város polgáraitól a 17. sz.-ban. Puskára szerelhető, előbb a 

csőbe erősítették = Bajonette 
tábor(hely) – hadtanya, szabad ég alatti táborozás [M] = Bivouac 
tábori lövegek = Feldgeschütze 
tábornok, régente hadnagy [M], lásd a testőrséget = General 
táborszernagy = Feldzeugmeister (röv.: FZM) 
taliga, targonca = Karre 
tanyázni  [M] = bivouaciren 
tarack = Haubitze 
tartalék = Reserve 
távolság = Strecke 
teljes díszruházat = (Gala-)Uniform  
tengerésztiszt századosi rangban = Capitänlieutenant 
terményszállító kocsi = Fouragewagen 
tiszti testület = Officierscorps 
titkár = Sekretär (Feldkriegs-Sekretär) 
tizedes = Korporal(e) 
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tüzér = Kanonier 
tüzérség, ezredekre osztva, minden ezred 18 század, az első hat tartozott az 1. 

zászlóaljba, 4-4 a 2–4 zászlóaljba. Ezeken belül ütegeket állítottak föl, egy 
ütegben 6 löveggel. [H] = Artillerie 

tüzes ágyúgolyó = glühende Kugel  
tűzmester = Feuerwerker 
ulánusezred [az egyik] = Kreß Chevauxleger-Regiment 
uszály = Schleppschiff 
utazótáska = Reisetasche 
utóvéd1 – utócsapat, utóhad [M] = Arrieregarde 
utóvéd2 = Nachhut 
üteg 6–8 lövegből összeáll. a szüks. kezelő-személyzettel, tüzércsapat [M]. A lovas 

ütegeket 6 ló húzta, legénységük az ágyútalpon ült, a gyalogütegeket 4 ló húzta, 
legénységük utánuk gyalogolt. [H] = Batterie 

ütközet [a csatánál kisebb összecsapás.] [H] = Gefecht 
vadász = Jäger 
vágta = Galopp 
vár = Festung 
vár előtti igen meneteles lejt [M] = Glacis 
városparancsnok, térparancsnok = Platz-commandant 
vártüzérezred = Festungsartillerieregiment 
védekezés = Vertheidigung 
védelmi [M] = defensive 
védőrség, helyőrség, megszálló csapat = Besetzung 
vért [M] = Cürass 
vértes = Kürassier = Cuirassier 
veszteség = Verlust 
vezénylő tábornok = commandirender General 
vezérezredes = Generaloberst 
vezérkar = Generalstab 
vezérkari főnök = Generalstabschef 
vezérkari hivatalnok = Feldkriegs-Sekretär 
vezérőrnagy = General-Major 
visszaver = zurückschlagen 
visszavet = geworfen 
visszavonulás = Retraite  
visszavonulási útvonal = Rückzugslinie 
visszavonuló hadmozdulatok = rückgängige Bewegungen 
vitézségi I. osztályú ezüstérem = silberne Tapferkeits-Medaille I. Classe 
vontatóhajó = Remorquer 
zászló = Fahne 
zászlóalj. A porosz minta a 18-19. sz.-ban: 1000 ember, 4-5 Companie (század), egy 

század 3 Zug (szakasz)  [M is] = Bataillon 
zászlóalj-parancsnok = Bataillons-Commandant 
zászlóalj-segédtiszt [M is] = Bataillons-Adjutant 
zubbony1 = Blouse 
zubbony2= Kittel 
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(A számok a közlemények sorszámai.) 
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Apponyi György gróf  12., 53., 56., 

228., 229. 
Apponyi Károly gróf  120. 
Auersperg Károly gróf   20., 64., 

65., 66., 67., 69. 
Augustincz báró, őrnagy  66. 67., 70. 
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Escherich báró  67. 
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Fröhlich főhadnagy  213. 
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Fürstenberg, Teréz gr.  60. 
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Gáspár, Menyhért, Boldizsár 21. 
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Gedeon altábornagy  173., 215. 
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Grobois őrnagy  196. 
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KÉPEK JEGYZÉKE 
 

I. TÁBLA 
Vigadó- és Kaszinó-épület 

Lössl, Franz terve – homlokzat 
Itt olvasta a Kaszinó Egylet által megrendelt újságokat Schuster Károly. A listán szerepelt a 
Wiener Zeitung, a Die Presse és a Der Humorist is. Lásd a Kislexikont és a 18., 19., 20. 
közléseket. – Csatkai–Dercsényi: Sopron és környéke műemlékei. Bp., 1956. II. kiad., 323. o. 

 
II. TÁBLA 

Die liebe Jugend 
[Drága ifjak] 

Professor: Meine Herren – Die Jugend: Sch! Sch! Sch! – Professor: Meine Herren – Die 
Jugend: Fort! Fort! Wir wollen selbst einen Professor wählen, einen Professor aus unserer 
Mitte! – [Tanár: Uraim! – Ifjak: Sss! Sss! – Tanár: Uraim! – Ifjak: El innen! Magunk akarunk 
választani tanárt, tanárt köreinkből!] – Der Humorist – Wiener Punch, 1848. december 7. 

 
III. TÁBLA 

Parlamentarische Graben-Form 
[Országgyűlési módi a korzón] 

Faust: Mein schönes Freulein, darf ich wagen, / Meinen Arm und Geleit’ Ihr anzutragen? – 
Grethen: Der Antrag wird nicht für dringlich erklärt, und es wird zur „Tagesordnung 
fortgeschritten.” [Faust: Szép kisasszonyom, merészelhetem felajánlani karom és kíséretem 
Önnek? – Margit: Az ajánlat nem minősül sürgősnek, és napirendre fog kerülni.] Bécs 
belvárosának máig korzóként használt utcája, a jól nevelt polgárok találkozóhelye. Goethe 
után szabadon. – Der Humorist, 1848. december 13. 

 
IV. TÁBLA 

Wiener Höflichkeit auf der Straße 
[Bécsi „útszéli” udvariasság ] 

Fremder: Ich bitte um Entschuldigung, meine Herren, ich bin hier fremd, wo geh’ ich hier in’s 
„Elend?” – Die Wiener: In’s „Elend?” Haben sie die Güte, kommen Sie mit uns, wir gehen 
g’rad Alle dahin. – [Idegen: Elnézést kérek, uraim, idegen vagyok itt, merre menjek a 
„nyomorba?” – Bécsiek: A „nyomorba?” Szerencséje van, jöjjön velünk, éppen oda megyünk 
mind.] Der Humorist, 1849. március 22., 284. o. 
 

V. TÁBLA 
Emancipazions-Erfolg 

[Egyenjogúsági eredmény] 
Schildwache: Wer da? – Israelit: G’spaß! – Schildwache: Wer da?? – Israelit: Wissens Sie 
denn nicht, Herr von Schildwacht? – Schildwache: Wer da??? – Israelit: Nix mehr: „Wer da?” 
Wir sind emancipirt; aber ich bin doch noch human und sag’: „Gut Freund!” [Őr: Ki az? – 
Zsidó: Ne vicceljen! – Őr: Ki az?? – Zsidó: Maga nem tudja, őr uram? – Őr: Ki az??? – Zsidó: 
Minket egyenjogúsítottak; ámde én még emberséges vagyok és kimondom: „Jó barát!”] Der 
Humorist – Wiener Punch, 1849. március 27. 
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VI. TÁBLA 
Argumentum ad hominem 

[Érv az embereknek] 
Mehrere Arbeiter: Euer Excellenz, Herr Präsident, wir wollen Arbeit haben, wir müssen 
Arbeit haben! Arbeit! Arbeit! Wir wollen arbeiten! Wir müssen durchaus Arbeit haben! – Der 
Präsident: Ich weiß nicht, was Ihr Euch einbildet Arbeit! Arbeit! Ich bin mehr als Ihr seid, und 
arbeit’ auch nicht!– [Több munkás: Őméltósága, elnök úr, munkát akarunk, nekünk munka 
kell! Munka! Munka! Dolgozni akarunk! Mindenképpen munka kell nekünk! – Az elnök: 
Nem tudom, mit képzelnek maguk, munka! Munka! Idősebb vagyok, mint maguk, mégsem 
dolgozom!] – Der Humorist, 1849. április 14., 364. o. 
 

VII. TÁBLA 
Grundrechte  [Alapjogok] 

Grundrechte der Deutschen: „Jeder Deutsche hat das Recht, in jedem Orte des Reichsgebietes 
seinen Aufenthalt und seinen Wohnsitz zu nehmen.” Die erbkaiserliche Polizei Berlins ist 
eben im Begriffe, diesen Paragraph der deutschen Grundrechte in’s Leben treten zu laßen: wie 
Figure zeigt –! [A németek alapjoga: „Valamennyi németnek joga a birodalom bármely 
helységében tartózkodni és lakhellyel bírni.” Berlin örökös császári rendőrsége éppen azon 
mesterkedik, hogy a német alapjog ezen paragrafusát életbe lépni engedje, amint az ábra 
mutatja!]  Az osztrákokra gondol, de németet ír a cenzúra miatt. Lásd a 31. közlést a bécsi 
tartózkodási engedélyről. Der Humorist. 1849. április 18. 

 
VIII. TÁBLA 

Contraste 
[Ellentétek] 

Der Vorübergehende. An was denkst Du jetzt, mein lieber Bettelmann? / Bettler. Ich denk’, 
wie weit ich noch bis zum Millionär habe! / Der Vorübergehende. Und an was denken Sie, 
mein lieber Herr Millionär? / Millionär. Ich denk’, wie weit ich noch zum Bettler habe! 
[Járókelő: Mire gondolsz most kedvesem, te koldusember? – Koldus: Arra gondolok, milyen 
távol vagyok attól, hogy milliomos legyek! / Járókelő: És Ön mire gondol, kedves milliomos 
uram? / Milliomos: Arra gondolok, mennyi van még hátra, hogy koldus legyek!]  
Der Humorist – Wiener Punch, 1849. június 10. 

 
IX. TÁBLA 

Wohnungs-Veränderung 
[Lakásváltoztatás.] 

„Ich mache meinen Gönnern und Freunden bekannt, daß ich von nun an eine andere 
Wohnung beziehe, und zwar im »Stock-am-Eisen-Platz« Ordination-Stunden von Früh bis 
Abends.” [Pártfogóim és barátaim tudomására hozom, hogy mostantól kezdve más lakásba 
költözöm, éspedig a Stock-am-Eisen térre.”] Szójáték: a létező bécsi tér elnevezése egyúttal a 
fegyházat, adósok börtönét is jelölheti. Der Humorist. 1849. október 26. 
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X. TÁBLA 
„A nemes gróf vízbe pottyanása” 

Petrichevich-Horváth János torzképe gróf Széchenyi Istvánról 1836-ból, s nem a Lánchíd 
építésekor 1848. július 18-án történt tényleges balesetről. Ezt már Spíra György Széchenyiről 
c. 2005-ben megjelent kötetében is megállapítja, hiszen a háttérben a régtől fogva álló hajóhíd 
látszik, s a rajzon olvasható „836” a rajz készítésének dátuma. Spira a rajzot képletes 
„műremek”-nek tartja. A rajzoló szerintem a hídépítés ellen tiltakozók véleményét fejezi ki: 
úgysem fog az megépülni, ezért ott egyedül és úszva fog partot érni a gróf. A kép alján egy 
fej: a Dunagőzhajózási Társaság egyik munkatársáé, az angol Hodges lovagé. Vajon miért? – 
Az óbester rajza. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, 
1151. ssz. tekercs végén lévő második csoport 33. sz. 
 

XI. TÁBLA 
Wesselényi börtönben 

Báró Wesselényi Miklós (1796–1850), a nevezetes jobbágy-felszabadító, egyébként fontolva 
haladó politikus, ő  volt a közismert árvízi hajós 1838-ban, Pesten. Később erdélyi politikai 
ügyekért börtönbüntetést kapott. Már vakon nem vett részt a szabadságharcban. – Az óbester 
rajza. Kolozsvárról ismerték egymást. Wesselényinek egy császári tiszttel 1836. április 20-án 
karddal vívott párbajában Horváth az ellenfél egyik segédje volt. Az óbester emlékiratának 
kiadója hosszan mentegeti ezért. A párbaj regényes változata olvasható Jókai Kárpáti Zoltán 
c. regényében. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, 
1151. ssz. tekercs végén lévő első csoport, 6. sz. 
 

XII. TÁBLA 
Az óbester levele Gróf Mikó Imre erdélyi politikushoz 

Sajókeresztúr, 1850. október 10-én 
Erdély Széchenyijének is nevezték (1805–1876) két ízben is Erdély főkormányzója, az Unió 
megszavazója, a kiegyezés után a magyar kormány közmunka- és közlekedésügyi minisztere. 
Az óbester a levélre rajzolta gróf Bethlen Lajos alakját (–1867). „A vén Bethlen Lalit ma 
láttam Besztertzén.” – írja és rajzolja. A Bánffy grófi család levéltára. MOL Óbudai 
Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, 11549. ssz. tekercs, 18. sz. 
 

XIII. TÁBLA 
gróf Bánffi József lakása 

A Magyar Országos Levéltár óbudai részlegében ő rzött Petrichevich-Horváth János-féle 
hagyatékból, a 1151. sorszámú mikrofilmtekercsről a Bánffy grófi család levéltárának 27–36. 
sorszámú képeket tartalmazó csoportjából a 30-as, „Jobbágyfalu – szobabelső”-ként 
meghatározott kép. Vagy szatírikus megfogalmazás, vagy téves. Keretén kívül a gr. Bánffi [i-
vel] Jósef és Zeik Dániel neve olvasható. Egy zürichi forrás: Zeil (Zeik) Daniel von, Pesth 
(Ungarn), Hofrath.  
 

XIV. TÁBLA 
Metternich (1773–1859) 

A valaha nagyhatalmú kancellár élete vége felé Bécsben. – P.-Horváth János rajza. A MOL 
Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, a 1151. ssz. tekercs végén 
lévő első csoport, 16. sz. 
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XV. TÁBLA 
Proudhon és a színlap 

L’AFFICE DU VAUDEVILLE [a vódvill plakátja] 
A rövidlátó Proudhon mérgelődik A tulajdon lopás tőle elorozott című operettféle plakátja 
előtt: – Bon! ils ont mis ma brochure en pièce! – Egy polgár mellette: – He’ben! bourgeois, 
s’ils l’ont mise en piece, y ne reste plus qu’a la mettre en bouteille... [Proudhon: – Nahát! Az 
írásomat darabokra szedték! Egy polgár: – Na és? Polgártárs! Ha darabokra szedték, itt nem 
maradt több, mint amit be lehet tenni egy palackba...] Forrás: La propriété c’est le vol, folie 
du Clairville et Jules Cordier caricature. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 
France. – Vö. 24. közl. 
 

XVI. TÁBLA 
Ein Argument, klar wie der Mondschein 
[Egy érv, mely világos, mint a holdfény] 

Da jedes „Eigenthum ein Diebstahl” ist, so ist viceversa jeder „Diebstahl ein Eigenthum!” 
[Mivel minden tulajdonszerzés lopás, azért fordítva is igaz: minden lopás tulajdonszerzés!] 
Lásd Proudhon-t a Kislexikonban és a 24. közlést a színházi előadásról. 
Der Humorist – Wiener Punch, 1849. május 13. 
 

XVII. TÁBLA 
Nagykorú – színlap 

Eduard von Bauernfeld: Großjährig [Nagykorú] vígjátéka két felvonásban a cs. kir. Hof-
Burgtheater 1848. április 10-i színlapján. A darabot említi Petrichevich-Horváth János a 23. 
közleményben. A szerzőről a Kislexikonban. 
 

XVIII. TÁBLA 
Eduard von Bauernfeld előbbi vígjátéka a Kottaun Lipót igazgatása alatt működő soproni 
színház színlapján 1848. december 14-én, két nappal a város osztrák megszállása előtt. 
Bizonyítéka Kottaun szabadelvű nézeteinek és jó bécsi összeköttetéseinek. 
 

XIX. TÁBLA 
Vorder- und Kehrseite eines ungarischen Emissärs   

[Magyar titkos kiküldött elöl- és hátulnézete] 
Wie er in Wien aussieht! [Ahogy Bécsben kinéz!] Wie er in der Heimat aussieht! [Ahogy 
otthon kinéz!] 
Der Humorist – Wiener Punch 1848. 12. 10., 1100. o. 
 

XX. TÁBLA 
Lengyel felkelő 1846-ból 

Az óbester rajza. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, 
1151. ssz. tekercs végén lévő első csoport 5. sz.  
 

XXI. TÁBLA 
Nemzetőrök Erdélyben, 1848. 

Balról a négy: lovas nemzetőr, jobb szélen a kettő: gyalogos nemzetőr. 
Szeremley Miklós litográfiája. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth 
János hagyatéka, 11549. ssz. tekercs,  
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XXII. TÁBLA 
Esterházy Pál Antal (1786–1866) 

Diplomata, a Batthyány-kormányban a király személye körüli miniszter, de 1848 nyarán 
lemondott és visszavonult a politikától. Az óbester rajza. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, 
Petrichevich-Horváth János hagyatéka, a 11549. ssz. tekercs, a Bánffy grófi család 
levéltárából a 2. sz. 
 

XXIII. TÁBLA 
Habsburg-Lotaringiai Ferenc Károly József főherceg (1802–1878) 

Ferenc József édesapja, aki lemondott a trón öröklésének jogáról fia javára. – Az óbester 
rajza. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, a 1151. ssz. 
tekercs végén lévő első csoport, 13. sz. 
 

XXIV. TÁBLA 
Ferenc József 

Feltehetően már mint császár, tehát 1848. december 2. után. – Az óbester rajza. A MOL 
Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, a 1151. ssz. tekercs végén 
lévő első csoport, 2. sz. 
 

XXV. TÁBLA 
Báró Petrichevich-Horváth János 

Festményről készült fekete-fehér reprodukció a nyomtatásban Pécsett 1941-ben megjelent 
emlékirat mellékleteként. Sem a festő neve, sem a dátum nincs megadva. 
 

XXVI. TÁBLA 
Windisch-Grätz Alfréd herceg (1787–1862) 

Lásd a Kislexikont. – Az óbester rajza. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-
Horváth János hagyatéka, 1151. ssz. tekercs végén lévő első csoport 1. sz. 
 

XXVII. TÁBLA 
Illustrirte politische Karte von Österreich und den angränzenden Ländern 

[Képes térkép Ausztriáról és a környező országokról] 
Az óbester feltételezett rajza. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János 
hagyatéka, a 11549. ssz. tekercs, 33/6. sz. Hermann Róbert: 1848–1849: a magyar 
szabadságharc hadtörténete c. munka 403. oldalán egy hasonló térkép látható Politische Karte 
von Oesterreich megjelöléssel. 
 

XXVIII. TÁBLA 
Die besorgte Gattin – Ein Preßburger Deutscher 

[A gondos feleség – Egy pozsonyi német] 
–Ei, Madame, wo laufen Sie so ängßtlich hin? – Ach Gott! Mein lieber Mann soll heute Nacht 
auf die Wache, da lauf’ ich denn herum, und such einen „Ersatzmann” für ihn! [–Ejnye 
asszonyom, hová fut ennyire aggódva? – Ó, istenem! A drága férjem ma éjjel őrt kell, hogy 
álljon, keresek neki valahol egy helyettest!]   
 – „Preßburg, 21. Dezember” [Pozsony, 1848. december 21.] 
December 18-án délután 3-kor vonultak be a városba Windisch-Grätz csapatai. Der Humorist, 
1848. dec. 27. Ugyanez a rajz, más aláírással, megjelent már e hó 10-én is. Lásd a XVIII. 
TÁBLÁt. 
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XXIX. TÁBLA 
Der „Ausbruch” der Kossuth-Revolution lauft auf die letzte Neige 

[A kitört Kossuth-forradalom a végét járja] 
Der Humorist – Wiener Punch, 1849. január 14., 52. o. Windisch-Grätz csapatai január 5-én 
vonultak be Pest-Budára. 

 
XXX. TÁBLA 

Wie die Todtenkopf-Legion ausreißt 
[Ahogy a Halállégió megszökik.] 

A szabadságharcosokhoz átállt Halállégióról a Kislexikonban. Der Humorist – Wiener Punch, 
1848. december 21. 

 
XXXI. TÁBLA 

Szokoli Viktor: Hetykén patvarkodik... (vers) 
MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, 11549. ssz. tekercs, 
A Bánffy család levéltárából a 34. sz. igényjegyzék 

 
XXXII. TÁBLA 

Id. Bethlen Ferenc: Csatadal a’ feldunai hadsereg számára 
Nyomatott Selmecen, Lorber Ferencnél. A költővel (1801–1875) Szinnyei József 
foglalkozott. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, 
11549. ssz. tekercs, 20. igényjegyzék 17. sz. 
 

XXXIII. TÁBLA 
Kozákok Varsóban 1847-ben 

Az óbester rajza. 
A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, 1151. ssz. tekercs 
végén lévő első csoport 9. sz. 
 

XXXIV. TÁBLA 
Előőrs 1849. április 27-én 

Az óbester grafikája? A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János 
hagyatéka, 1151. ssz. tekercs utolsó csoportja 5. sz. 

 
XXXV. TÁBLA 

Csatatér 1849. nyáron 
Az óbester rajza. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, 
1151. ssz. tekercs második csoportja 34. sz. 

 
XXXVI.TÁBLA 

Világos 
Az óbester grafikája? 

A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, a 1151. ssz. 
tekercs utolsó csoportja, 6. kép. 

 
XXXVII. TÁBLA 

Verbrennung von Kossuthnoten zu Pesth am 18. October [1849.] 
[Kossuth-bankók égetése Pesten, 1849. október 18-án.] Spira György: A pestiek Petőfi és 
Haynau között. c. könyvéből. 
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XXXVIII. TÁBLA 
Végh Bertalan és neje a cellában 

Végh Bertalan honvéd ezredest említi Nemeskürthy István: „Kik érted haltak szent 
Világszabadság!” c. könyvében. Az aradi foglyokról ír Dinnyés László: Aradi rabok 1849–
1858 c. tanulmányában stb. Az óbester rajza? A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, 
Petrichevich-Horváth János hagyatéka, 1151. ssz. tekercs utolsó csoportja, 3. sz. 

 
XXXIX. TÁBLA 

Schwarzenberg Felix herceg (1800–1852) 
Lásd a Kislexikonban. Az óbester rajza. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-
Horváth János hagyatéka, 1151. ssz. tekercs végén levő második csoport 36. sz. 

 
XL. TÁBLA 

Haynau Julius Jakob báró (1786–1853) 
Lásd a Kislexikont. – Az óbester rajza. A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-
Horváth János hagyatéka, 1151. ssz. tekercs utolsó csoportja, 7. sz. – Megjelent, a rajzoló 
neve nélkül, csak „Haynau. 1851-iki rajz” aláírással, a Marczali Henrik szerkesztette Nagy 
Képes Világtörténet 12. kötetének 285. oldalán is, a talaj jelölése nélkül. 

 
XLI. TÁBLA 

Arad vára 
Az óbester rajza? 

A MOL Óbudai Mikrofilm-részleg, Petrichevich-Horváth János hagyatéka, 1151. ssz. tekercs 
utolsó csoportja, 1. sz. – Alatta szöveg: Arad vára Uj Arad, Zsigmondháza felőli oldalról 1854 
évben – Seht dort das Grab wie fürchterlich still es ist; seht die traurigen Hügeln die die 
Sargen decken; – nur die Thürme ragen empor gleich Kreuzer auf dem großen / Grab um die 
der Raber Schwarme kreisen ... Fürchterlich ist dies Grab dem Leben birgt es in seinem 
Schoße. –  [...] [Látjátok ott a sírt, mily félelmetes a hallgatása; látjátok a bús dombokat, 
melyek a koporsókat fedik; csak a tornyok magasodnak föl a nagy sírhant felett, amely körül a 
hollók csapata köröz stb.] 



I. TÁBLA 

Csatkai–Dercsényi: Sopron és környéke műemlékei. Bp., 1956. II. kiad., 323. o. 

 



II. TÁBLA 

Der Humorist – Wiener Punch, 1848. december 7. 

 

Drága ifjak 
 
Tanár: Uraim! 
Ifjak: Sss! Sss! Sss! 
Tanár: Uraim! 
Ifjak: El innen! Magunk akarunk választani 

tanárt, tanárt köreinkből! 



III. TÁBLA 

Der Humorist, 1848. december 13. 

 

Országgyűlési módi a korzón 
 
Faust: –Szép kisasszonyom, merészelhetem 

felajánlani karom és kíséretem Önnek? 
Margit: –Az ajánlat nem minősül sürgősnek, 

és napirendre fog kerülni. 



IV. TÁBLA 

Der Humorist, 1849. március 22. 

 

Bécsi „útszéli” udvariasság 
 
Idegen: Elnézést, uraim, idegen vagyok itt, merre 

menjek a „nyomorba”? 
Bécsiek: A „nyomorba”? Szerencséje van, jöjjön 

velünk, éppen oda megyünk mind. 



V. TÁBLA 

Der Humorist – Wiener Punch, 1849. március 27. 300. o. 

 

Egyenjogúsági eredmény 
 
Őr: – Ki az? 
Zsidó: – Ne vicceljen! 
Őr: – Ki az?? 
Zsidó: – Maga nem tudja, őr uram? 
Őr: – Ki az??? 
Zsidó: Minket egyenjogúsítottak; ámde én 

még emberséges vagyok és mondom: 
„Jó barát!” 



VI. TÁBLA 

Der Humorist, 1849. április 14. 

 

Érv az embereknek 
 
Több munkás: – Őméltósága, elnök úr, munkát 

akarunk, nekünk munka kell! Munka! Munka! 
Dolgozni akarunk! Mindenképpen munka kell 
nekünk! 

Az elnök: – Nem tudom, mit képzelnek maguk, 
munka! Munka! Idősebb vagyok mint maguk, 
mégsem dolgozom! 



VII. TÁBLA 

Der Humorist, 1849. április 18. 

 

A szabad költözködés joga a valóságban. Berlinről szól, de Bécsre gondol. 



VIII. TÁBLA 
 

Der Humorist – Wiener Punch, 1849. június 10. 

 

Ellentétek. 
A járókelő kérdése a koldushoz (jobbra) és a milliomoshoz 
(balra): – Mire gondol most? 
A koldus: – Milyen távol vagyok attól, hogy milliomos 

legyek! 
A milliomos: – Mennyi van még hátra, hogy koldus 

legyek? 



IX. TÁBLA 

Der Humorist, 1849. október 26. 

 

Szójáték egy bécsi térre. 
Az adós értesíti barátait, mielőtt 

börtönbe vonulna. 



X. TÁBLA 
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XI. TÁBLA 

GRÓF WESSELÉNYI MIKLÓS BÖRTÖNBEN 1844–45-BEN 

 



XII. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka 11549. ssz. tekercs, 18. sz. 
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XIII. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka. 1151. ssz. tekercs. 

 
 

gróf Bánffi József lakása a szabadságharc előtt. 



XIV. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka 1151. ssz. tekercs 

 
Metternich 1853 augusztusában 

Az óbester rajza 



XV. TÁBLA 
 

Forrás: Bibliotheque nationale de France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A „A tulajdon lopás” c. operett plakátja 
 
Proudhon: – Nahát! Az írásomat darabokra szedték! 
Egy polgár: – Na és? Ha darabokra szedték, itt nem maradt több, mint amit be lehet tenni egy 

palackba 



XVI. TÁBLA 

Der Humorist – Wiener Punch, 1849. május 13. 

 

Egy érv, amely világos, mint a holdfény 
 
Mivel minden tulajdonszerzés lopás, azért 

fordítva is igaz: minden lopás tulajdonszerzés! 



XVII. TÁBLA 

Digitális színlapgyűjtemény 

 

Bauernfeld: Nagykorú 
A Burgtheater színlapja 1848. április 10. 



XVIII. TÁBLA 

A Soproni Levéltár színlapgyűjteménye, az 1848. szept. 23–1849. ápr. 3. kötetben. 

 

Sopron szabad királyi város színházának 
60. bérleti előadása 

vígjáték és humoros kép a nép életéből énekkel 
ma csütörtökön, 1848. december 14-én 

Kottaun Lipót igazgatása alatt 
 

NAGYKORÚ 
eredeti vígjáték két felvonásban 

Bauernfeldtől 
 

Személyek: 
Hermann, egy gazdag, fiatal báró és létszám feletti hivatalnok ..... Melchior úr, 

Blase úr, a gondnoka és javainak kezelője ... Nitsch úr, 
Blase Amália, a sógornője, özvegyasszony ... Melchiorné, 

Auguszta, a lányuk ... Lichtner kisasszony, 
Schmerl úr, a házibarát ... Fitzel úr, 

Spitz, Hermann udvarmestere és Blase jobbkeze ... Wilke úr, 
egy szolga ... Germain úr. 

 
[Ezt követi a Kisiparosok ünnepe c. egyfelvonásos életkép.] 



XIX. TÁBLA 

Der Humorist – Wiener Punch, 1848. december 10. 

 

Magyar titkos küldött elöl- és hátulnézete 



XX. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka 1151. ssz. tekercs 

 

 
 

Lengyel felkelő 1846-ból Az óbester rajza 



XXI. TÁBLA 

Szeremley Miklós litográfiája. Petrichevich-Horváth János hagyatéka 11549. ssz. tekercs 

 
Nemzetőrök Erdélyben, 1848 

 



XXII. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka  11549. sz. tekercs 

 
Esterházy Pál Antal herceg 

Az óbester rajza 



XXIII. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka 1151. ssz. tekercs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„E. H. Fr. Carl” 
Habsburg-Lotaringiai Ferenc Károly 

József főherceg  (1802–1878) 
Az óbester rajza 



XXIV. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka 1151. ssz. tekercs 

 
Ferenc József mint császár 
(Az aláírás vége: ...Kaiser) 

 
Az óbester rajza. 

 



XXV. TÁBLA 

Báró Petrichevich-Horváth János – festményről készült reprodukció 

 



XXVI. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka 1151. ssz. tekercs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Windisch-Grätz Alfréd herceg 

1857-ben 
Az óbester rajza 



XXVII. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka 11549. ssz. tekercs 

 
Képes térkép Ausztriáról és a környező országokról 



XXVII. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka 11549. ssz. tekercs 

 



XXVIII. TÁBLA 

Der Humorist, 1848. december 27. 

 

A
 g

on
do

s f
el

es
ég

 
 

 
 

Eg
y 

po
zs

on
yi

 n
ém

et
 



XXIX. TÁBLA 

Der Humorist – Wiener Punch, 1849. január 14. 

 

A Kossuth-forradalom kitörése 
a végét járja 



XXX. TÁBLA 

Der Humorist – Wiener Punch, 1848. december 21. 

 



XXXI. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatékán belül a Bánffy család levéltárából 

 
Szokoly Viktor 

birtokos és hírlapíró 
(1835–) 

versikéje – kézirat 



XXXII. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka 11549. ssz. tekercs 

id. Bethlen Ferenc író (1801–1875) 



XXXIII. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka az 1151. ssz. tekercsben 

 
Kozákok Varsóban 1847-ben. Az óbester rajza. 



XXXIV. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka, az 1151. ssz. tekercsben 

 
Előőrs 1849. április 27-én – Az óbester festménye? 



XXXV. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka 1151. ssz. tekercs 

 
Csatatér 1849. nyáron. Az óbester rajza. 



XXXVI. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka az 1151. ssz. tekercsben 
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XXXVII. TÁBLA 

Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között c. könyvéből 

 
 

Kossuth-bankók égetése Pesten 1849. október 18-án 



XXXVIII. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka az 1151. ssz. tekercsben 
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XXXIX. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka a 1151. ssz. tekercsben 

 

 
 

Schwarzenberg Félix herceg (1800–1852) 
Az óbester rajza 



XL. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka, az 1151. ssz. tekercsben 

 

 
Az öreg Haynau – az óbester rajza 



XLI. TÁBLA 

Petrichevich-Horváth János hagyatéka, az 1151. ssz. tekercsben 

 
Arad vára. Az óbester festménye? A szöveg egyértelműen a mi oldalunkon állótól származik. 

 
 

Kezdő sorok: 
Látjátok ott a sírt, mily félelmetes a hallgatása, látjátok a bús dombokat, melyek a koporsókat 
fedik; csak a tornyok magasodnak föl a nagy sírhant fölé, amely körül a hollók csapata köröz 
stb. 
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