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BATTHYÁNY LAJOS GRÓF MUNKÁSSÁGÁT ÉS MUNKÁSSÁGA 
UTÓÉLETÉT TÜKRÖZŐ DOKUMENTUMOK 

A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN 

Batthyány Lajos gróf születésének 200. évfordulója a lkalmából „Tör téne lmünk kor
szakalkotója" közös főcímmel a Hadtörténeti M ú z e u m és a Budapesti Történeti M ú z e u m 
egy-egy gyűjtőkörének megfelelő, széleskörű anyaggyűjtésen alapuló időszaki tárlattal 1 

tisztelgett az első felelős magyar kormány miniszterelnökének emléke előtt. E redménye 
képpen a kiállított tárgyakról Basics Beatrix és B . Varga Judit szerkesztésében Tör té
nelmünk korszakalkotója. Batthyány Lajos miniszterelnök - Bat thyány Lajos, a hadse
regszervező c ímmel a megnyi tó(k)ra dekoratív, közös katalógus látott napvilágot. A két
ségtelenül helyigényes és terjedelmes, részben még publikálatlan nyomtatott és kéziratos 
- a HTM-kiál l í tás mintegy 1/3-át kitevő - forrásanyag ebben nem került közlésre. 

M ú z e u m u n k utolsó pillanatig tartó anyaggyűjtése során felmerült a kivégzett minisz
terelnök Belvárosi (Pesti) Ferences Templom kriptájában máig megőrzött , egykori nyug
helyét j e lző márvány fedő-, illetve emlékkövek bemuta tásának lehetősége. Tekintettel a 
Magyarországi Ferences Rendtar tomány és in tézményünk közt fennálló szoros szakmai 
kapcsolatra, a nagyközönség számára ismeretlen, különleges ereklyék kiállí tására is m ó 
dunk nyílt. Sajnálatos módon a nyomdai határidők miatt már ezek sem kerülhettek a ka
talógusba. 

E hiányosságokat az a lábbiakban pótoljuk. 

* 

A Hadtörténeti M ú z e u m és a Hadtörténelmi Levél tár anyagának leírásait 

Babucsné Tóth Orsolya (В . Т. O.) muzeológus , a H T M Plakát- és Aprónyomta tvány

tár vezetője, 

BonhardtEdit (В. E.) gyűjteménykezelő ( H T M Kéziratos Emlékanyag-gyüj temény), 

Kreutzer Andrea (K. A . ) főmuzeológus, a H T M Könyvgyűj temény vezetője, 

Samu Botond Gergő (S. B . G.) muzeológus gyakornok, és 

Szoleczky Emese (SZ. E.) főmuzeológus , a H T M Kéziratos Emlékanyag-gyűj temény 
vezetője készítette 

Batthyány Lajos miniszterelnök (BTM) - Batthyány Lajos, a hadseregszervező (HTM) 



KÉZIRATOK 

1. 

Cserey Ignác 33. sorgyalogezred-beli százados kinevezése 
a 2. honvéd zászlóaljhoz parancsnoknak, őrnagyi rangban 

Budapest, 1848. június 8. 
Batthyány Lajos aláírásával. 

Kovászna, 1898. november 7-ről keltezett, hitelesített másolat, amely a „az idős: Jakab István 
által bemutatott hivatalos szám és pecsétnélküli eredetivel szorol szóra megegyez"; Séra (?) Lajos 
királyi járásbíró aláírásával, a királyi járásbíróság bélyegzőjével. Rájegyzés: „Melynek eredetije a 
Sepszi Szentgyörgyi székely nemzeti múzeumba van letéve." 2 darab egykoronás illetékbélyeggel. 

Vas-gallusz tintával írt, magyar nyelvű, 1 ív, 1 beírt oldal, 340x210 mm. Fekete körbélyegző 
lenyomata. 

Származása: m. kir. ltsz. 19.239/2., 1926-ban, vitéz Pardi Imréné adományaként került múze
umunkba. 

A szabadságharc előtt a 1822-től a 15. határőrezredben, 1829-től nemesi testőrként, majd 
1844-től a 33. gyalogezredben főszázadosként szolgáló nagyajtai Cserey Ignác (1803-1897) 1848 
áprilisától a nemzetőrség szervezésére felállított Országos Nemzetőrségi Haditanács Gyalogsági 
Osztályának főnöke volt. Közreműködött a Pesten alakuló 1. és 2. honvédzászlóalj szervezésében, 
utóbbinak parancsnoka lett. Ezredesi rangban érte a világosi fegyverletétel, fogságából 1852-ben 
kegyelemmel szabadult. 1888-96 között a budai honvéd menház parancsnoka volt. 

HTM 0.450/Em 
SZ. E. 

2. 

Puky Miklós miniszterelnöktől kapott kormánybiztosi kinevezése 

Pest, 1848. szeptember 19. 
Batthyány Lajos bélyegzős aláírásával. 

Vas-gallusz tintával kitöltött litográf, magyar nyelvű, 1 ív, 1 beírt oldal, 263x416 mm, a „Mi
niszterelnök pecsétje 1848" körirata papírfelzetes pecséttel. 

Származása: 1971-ben vétel útján került múzeumunkba. 

Bizáky Puky Miklós (1806. Káva - 1887. Karácsond) hevesi földbirtokosként kapcsolódott be a 
reformkor ellenzéki politikai mozgalmába. 1848. június 2-án a vármegye másod-, 1849. január 3-
án első alispánjává választották. 1848. szeptember 19-én az újoncozás végrehajtására Batthyány 
Lajos Heves vármegye kormánybiztosává nevezte ki. Nagy szerepet játszott a honvédek toborzásá
ban és az újoncállítás teljesítésében. 1849. január 29-től május 7-ig Komárom kormánybiztosa 
volt. A világosi fegyverletétel után emigrált. 1867-ben amnesztiát kapott és haláláig hevesi birto
kán, visszavonultan élt. 



Batthyány Lajos búcsúlevele 

„Grof Batyányi Lajos levele Nejéhez Pest 1849ki október 5 e n esteli 9 órakor" 

A búcsúlevél kéziratban terjesztett másolatainak egyike. 
H. п.,  é. n. 
Két különböző, ismeretlen kéz írása. 

Vas-gallusz tintával írt, magyar nyelvű, gyászkeretes levélpapír, 2 beírt oldal, 210x135 mm 
Származása: a múzeum Adattárának hivatalos átadása 1999-ben. 

HTM 99.237.1/KE 
SZ. E. 

4. 

Vers 

„Batthyány Ballada" 

Ismeretlen szerző öt tételre tagolt hazafias költeménye. Feltehetőleg korabeli kéziratos másolat. 

H. п.,  é. n. 
Vas-gallusz tintával írt, magyar nyelvű, 1 ív, 4 beírt oldal, 228x146 mm. 
Származása: 1970-ben, vétel útján került múzeumunkba. 
HTM 70.7.1/KE 
SZ. E. 

5. 

Hazafias antológia 

„Batthyány Lajos, az elárult haza vértanuja, a szent harczban az oltárrá lett vesztőhelyen El
esettek hü emlékezetének hazafiúi kegyelettel szentelik A kiadók." 

Hamburg, 1851 február 

Egy kéz írása. 
Vas-gallusz tintával írt, magyar nyelvű, 368 lap, 359 beírt oldal, 210x165 mm. 
Származása: 1971-ben, vétel útján került múzeumunkba. 

A kötethez a vétel idején egy feltehetőleg 1921-ben keletkezett újságkivágatot mellékeltek, 
amely az adott művet elemzi. Ennek modernizált helyesírása változatát közöljük: 

„Egy régi hazafias antológia, 
írta: Agárdi László. 

Hetven esztendővel ezelőtt állítottak össze, nem tudni, hogy kik, egy versgyűjteményt s látták el 
lelkes, buzdító és reménykedő Előszóval. Tudomásom szerint nyomtatásban eddig nem jelent meg s 
így érdemes ismertetni. Talán lesznek, akiknek hasonló gyűjtemény van a birtokukban és több mű 
alapján esetleg meg lehet állapítani, hogy kik voltak a hazaszeretettől áthatott kiadók. 

Az antológia jelenleg Erdy Kálmán őrnagy birtokában van. О atyjától örökölte, akihez nagy
atyjától, Erdy János nevű numizmatikustól kerülhetett. Ez az Erdy János részt vett az 1848/9. moz
galmakban s emiatt a Bach-korszakban többször letartóztatták. Bizonyára összeköttetésben állott a 
hazájuktól távol élő emigránsokkal és ezek valamelyikétől jutott a kezéhez a gyűjtemény. Ez annál 
inkább megtörténhetett, mert később a M. N. Múzeum igazgató-őre lett és így több olyan dolog ke-



rülhetett birtokába, amit abban az időben nem lehetett nyilvánosságra hozni. Az antológia gyűjtői
re és hazánkba kerülésének módjára és idejére eszerint semmi biztos adatunk sincs. 

Maga a versgyűjtemény félbőrbe kötött, szélein erősen megkopott negyedív alakú könyvet al
kot. A sarka arany-nyomású díszítés között ezt a feliratot viseli: Foradalmi Darabok. (így!) Az al
sóvonalas díszítés fölött ez a két betű látható hasonlóan arany-nyomással: D L . 

A könyv XVI és 343 oldalt tartalmaz. Kilenc üres oldal fejezi be a művet, amely elejétől végig 
ugyanegy kéznek az írása. A szép, kerek s elég nagy betűk mindenütt jól olvashatók. 

A versgyűjteményt az első lapon a következő ajánlás vezeti be: 

»Batthyany Lajos 
az elárult haza vértanuja, 
a szent harciban 
és az oltárrá lett vesztőhelyen Elesettek 
hü emlékezetének 
hazafiúi kegyetettel szentelik A kiadók.« 

Előszó következik ezután a másik lapon és a X. oldalon fejeződik be ezzel a dátummal: »Ham-
burgban 1851. évnek Februárius havában. A kiadók.« 

A tartalom a következőképen csoportosítja a gyűjtemény versanyagát: I . Mártius előtt. 3-56. 
lap. II. Mártiusi hangok. 61-84. I. III. Remény és csalódás. 89-170. 1. IV. A magyar had. 177— 
257. 1. V. A bajnokok. 260-289. 1. VI. Regék és Balladák. 295-338. 1. Jegyzetek 340. 1. Az egyes 
verscsoportok előtt egy egész oldalt foglal el a versek csoportosításának jelzése. Az egész írott 
könyv kiállítása olyan gondos és csinos, hogy csaknem nyomtatott mű módjára lehet olvasni a 
gyűjteményt. 

Mint az előszó dátuma jelzi, a világosi katasztrófára következő másfél esztendő alatt gyűjtötték 
össze a kiadók a könyv versanyagát. Tudjuk, hogy a ránk szerencsétlenül végződött harcok után, 
nagyon sokan voltak kénytelenek menekülni a magyar hazából. A köztudatba inkább csak azoknak 
a nevei mentek át, akik valamely nagyobb szerepet vivő politikus vagy katona kíséretében jutottak 
külföldre. Ezek később sokfelé szóródtak és sokféle pályán folytatták az életért való küzdelmet. 

A Hamburgban tartózkodókat itt is áthatotta hazájuk szeretete. A versek gyűjtésénél öntudato
san jártak el, amint azt előszavuk is jelzi. Hármas célt akartak szolgálni az antológia összeállítá
sával és kiadásával. Emlékszobrot akartak állítani mindazon »langlelkeknek, kik részint a dal édes 
zenéjével, részint a szónoki hatalom mennydörgő hangjával hirdetek népünknek a szabadság 
evangéliumát.« Azonfelül babérkoszorút akartak helyezni a harcban elhullt hű és hősies hazafiak 
sírjára. S végül dalokban irt történetkönyvet akartak nyújtani a magyar népnek, hogy a közelmúlt 
nagy eseményeitől buzdítva ne essék kétségbe jövője sorsán. 

Ha a gyűjteményben előforduló költők névsorán és a költemények címein végigtekintünk, meg 
kell állapítanunk, hogy a kiadók hozzáértéssel végezték hazafias munkájukat. Ami anyag nyomta
tásban, sőt kéziratban rendelkezésükre állott, az mind felhasználást nyert. Ha talán nem teljes a 
gyűjtemény, bizonyára nem a gyűjtőkön múlt, hanem azon a nehézségen, amellyel külföldön élők
nek a cenzúra erős működése miatt munkájukat végezni lehetett. Viszont azonban a nevére méltó 
antológiának abban az időben lehető tökéletes jelentkezése ez az írott könyv. A költemények ügyes 
csoportosításán kívül mutatják ezt a jegyzetek, melyeket a kiadók mindenütt használnak, ahol akár 
irodalomtörténeti, akár keletkezésre vonatkozó, akár pedig politikai tekintetben szükségesnek ta
lálták hangjuk felemelését. 

A dolog természetének megfelelően a költök közül legtöbbször Petőfi nevével találkozunk. О 
azoknak az időknek csaknem páratlanul sokoldalú és termékenységű megörökítője. Mellette ott 
szerepel a két nemzeti imádság szerzője: Vörösmarty és Kölcsey. És ezután hosszú sorban az 
1848/9-es idők minden hazafias költője, mint Arany, Bajza, Czuczor, Erdélyi, Sárosy, Szász, 
Vachot Imre és Sándor. A költők neveit igen sok költemény után csak a kezdőbetűk jelzik vagy az 
első és az utolsó betű. Az ismert költőknél azonnal meg lehetett állapítani a nevet: A. J. Arany; Gy 
Gyulai; Cz-r Czuczor; H-r Hiador és így tovább. De sok, kevésbé ismert költemény szerzőjének a 
kezdőbetűi is előfordulnak. Ilyenek (a felsorolás nem teljes): I ; G T; L I ; H M; M I;G F; P Gy; T 
D; L H; T K; ilyen jelzés is előfordul: (I vagy T?) К Ez utóbbiak költeményei legtöbbször nem tar
toznak a kiváló alkotások közé, azért a szerzők nevének homályban maradása nem fontos. 
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Ez az antológia összegyűjtésének idején a politikai viszonyok miatt nem jelenhetett meg Ma
gyarországon. Aligha adták ki a hatvanhetes kiegyezés után, pedig az volt megjelenésére a legked
vezőbb idő. Azóta nevesebb költőknek e gyűjteménybe felvett versei úgyszólván minden középisko
lát végzett ember előtt ismeretesek. Ha most az ötvenes éveknél is nyomasztóbb időket élünk, azt is 
meg kell állapítanunk, hogy a gyűjteményben foglalt versek legtöbbjének hatása megjelenése óta 
meglehetősen gyöngült. A versgyűjtemény kiadása manap csak irodalomtörténeti jelentőségű lehet 
és valamely tudományos vagy irodalmi testületünk hatáskörébe tartozik. " 

A cikk szerzője által említett Erdy, 1847-ig Luczenbacher János (1796-1871) ügyvéd, régész, tör
ténész, az MTA tagja. 1840-57 közt az akadémia éremgyűjteményének őre, 1846-tól a MNM Régiség
tárának őre, az Eremtár létrehozója. Hazánkban elsőként végzett tudományos régészeti feltárásokat. 
Nevéhez fűződik a legterjedelmesebb régi magyar nyelvemlék, az Erdy-kódex ismertetése is. 

A versgyűjtemény kötésének leírása némi pontosításra szorul: valóban félbőrös kötésű; az eltelt 
idő alatt a kötéstábla és annak szélei még erősebben megkoptak. Azonban nem a sarok, hanem a 
kötésgerinc kapott arany-nyomású díszítést; ennek megfelelően a gerinc alsó sapkájának díszítése 
felett olvasható a D. L . monogramm. 

HTM 71.943.1/KE 
SZ. E. 

6. 

Levél 

H[erceg] Esterházy Pál 
Bécs, 1848. május 13. 

Esterházy Pál herceg külügyminiszter arról értesíti a miniszterelnököt, Batthyányt, hogy a csá
szárhoz intézett kérelme a magyar katonaság hazavezénylésével kapcsolatban eredményes volt. Az 
osztrák hadügyminiszter megkapta az utasítást, hogy a Miklós- és Sándor-huszárezredeket, továb
bá egy magyar gyalogezredet indítson útba Magyarországra. A császár azonban fenntartja magá
nak a jogot arra nézve, hogy ha a magyarországi zavaros állapotok elmúlnak, ezen ezredeket más
hová vezényelje. 

360x227 mm, magyarul, 1 ív, 2 beírt oldal. 
Származása: átadás a badeni szerződés értelmében, 1927. 

HL 1848-49: 1/129a. 
SZ. E . - S . B. G. 

7. 

Levél 

Kivonat a magyar minisztertanács ülésének jegyzőkönyvéből a temesi magyar királyi fő hadi 
kormánynak. Megütközéssel vették tudomásul, hogy a bécsi katonai hatóságok még mindig ren
delkeznek a katonai szervekkel. Egyben a temesiek tudomására hozzák, hogy minden rendelkezést 
kizárólag a magyar minisztérium jogosult adni. Felszólítják, hogy a kezelésében levő fegyvertárak
ról és hadi készletekről adjon jelentést a minisztériumnak, és Olaszországból rendelje vissza a 
Rukawina ezredből Damjanichot. 

Aláírás hiányzik [Batthyány] 
Pest, 1848. április 16. 

Vas-gallusz tintával írt, magyar nyelvű, 386x245 mm, 1 ív, 2 beírt oldal. A miniszterelnök vö
rös viaszpecsét töredékével. 

Hátlapon címzés: A Temesváron székelő temesi magyar fő hadi kormánynak. 



Damjanich János, a későbbi tábornok és aradi vértanú 1'848 februárjában fő századosként szol
gált a 61. Rukawina gyalogezred 3. zászlóaljánál Temesvárott, azonban április folyamán bünteté
sül az ezred itáliai hadszíntéren állomásozó gránátos osztályához helyezték át, mert hadosztálypa
rancsnokával, báró Haynau altábornaggyal összeszólalkozott az első felelős magyar kormányt 
érintő kérdésekben. 

HL 1848-49: 1/42. 
SZ. E. - В. E. 

8. 

Kísérőlevél 

V. Ferdinánd császár és magyar király levele Batthyányhoz. A mellékelt uralkodói leirattal tu
domására hozza, hogy felmenti a miniszterelnöki tisztségből, s magyar miniszterelnöknek Récsey 
Ádám Ferenc táborszernagyot, a magyar nemesi testőrség kapitányát nevezi ki . 

Ferdinand 
Schönbrunn, 1848. október 3. 

Vas-gallusz tintával írt, német nyelvű, 270x212 mm, 1 ív, 1 beírt oldal 
A hivatkozott levél hiányzik. 
Származása: átadás a badeni szerződés értelmében, 1927. 

Récsey Adám, báró (1775-1852) táborszernagy. Részt vett a napóleoni háborúkban, ezredesi 
rangot ért el és megkapta a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét. Az udvari kamarilla bi
zalmi embereként 73 évesen, Bécsben tartózkodva élte át kinevezését, ami ellenjegyzés nélkül ér
vénytelen és alkotmányellenes volt. Bár október 7-én lemondott tisztségéről, a képviselőház haza
árulóként bűnvád alá helyezte. Október 11-én a bécsi felkelők elfogták, a város elestével azonban 
kiszabadult. 1850-ben nyugalomba vonult. Családjából ő kapta a bárói címet. 

HL 1848-49 2/210. 
SZ. E . - S . B. G. 

9. 

Kinevezés 

Gróf Batthyány Lajos Doboka megyének: Boheczel Sándort Doboka és Kolozs megyébe to
borzási kormánybiztosnak nevezi ki , és Vay Miklós királyi biztosnak rendeli alá. 

Batthyány Lajos 
Pest, 1848. szeptember 15. 

Vas-gallusz tintával írt, magyar nyelvű, 376x243 mm, 1 lap, 1 beírt oldal. 

Vay Miklós, báró (1802-1894) 1840-ben Zemplén megye képviselője, azután Borsod megye fő
ispáni helytartója, majd a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka. 1844-től koronaőr, 
1845-től helytartótanácsos. 1848 június 19-én a nádor Erdély királyi biztosává, szeptember 22-én 
az uralkodó miniszterelnökké nevezte ki. 1849 októberében négyévi várfogságra ítélték, amiből 
nyolc hónap múlva szabadult. 1860. október 20-án udvari kancellárrá nevezték ki, de 1861-ben ál
lásáról lemondott A kiegyezés után ismét koronaőr, 1888-tól a főrendiház elnöke, titkos tanácsos 
és a magyarországi református konvent elnöke. 

HL 1848-49 2/79. 
SZ. E . - S . B. G. 



1 0 . 

Átirat 

Batthyány Lajos miniszterelnök átirata báró Lederer Ignác cs. kir. hadi főkormányzónak: A 
nemzetőrség felállításához Korponay János cs. kir. főhadnagyot használni kívánja, ezért kéri átve
zénylését. 

Gr. Batthyány Lajos т . е . 

Vas-gallusz tintával írt, 295x230 mm, magyarul, 1 ív, 1 beírt oldal. 

Korponay János (1819-1881) 1834-től hadfi a 37. gyalogezredben, 1837-42 közt nemesi test
őr, 1844-től a MTA levelező tagja, katonai szakíró. 1848 tavaszán főhadnagy a 32. gyalogezred
nél. Áprilistól Batthyány nemzetőrségi titkára és előadó az Országos Nemzetőri Haditanácsnál. 
Májusban áthelyezik a Hadügyminisztériumhoz, ezredesi rendfokozatig jut el. 1849. július l-jétől a 
Tiszántúl, majd a Duna-Tisza köze népfelkelésének megszervezésével és vezetésével bízzák meg. 
Világosnál esik fogságba, Aradon halálra, majd várfogságra ítélik. Kufsteinben raboskodik, 1856-
ban szabadul. 1867-től Abaúj megye levéltárnoka, a magyai Honvédegylet elnöke. 

HL G. C. (General Commando) 1848. Elnöki iratok: 143. 
SZ. E. - В. E. 

1 1 . 

Értesítés 

A miniszteri országos bizottmány (Klauzál Gábor, Szemere Bertalan, Pulszky Ferenc) értesíté
se a magyarországi cs. kir. katonai főkormányzó Lederer Ignácnak. A miniszterelnök március 22-i 
pozsonyi körlevelében elrendelte a nemzetőrség kincstári fegyverekkel való ellátását. Ezt 
Rottenbiller Lipót alpolgármester a rend fenntartására Pesten 1000 darab, az Újépületben kiosz
tandó fegyverrel akarja megoldani. Tudakozódnak a raktárban elhelyezett fegyverekről, mert a za
vargások miatt azok kiosztását szükségesnek látják. 

Klauzál Gábor, Szemere Bertalan, Pulszky Ferenc aláírásával 
Pest 1848. március 27. 

Vas-gallusz tintával írt, 395x245 mm, magyarul, 1 ív, 2 beírt oldal. 
Válaszlevél fogalmazvány: Buda 1848. március 27. 

HL G. C. 1848. Elnöki iratok: 273. 
SZ. E. - S. B. G. 



N Y O M T A T V Á N Y O K 

12. 

István nádor közleménye 

Az ország felelős ministerei, a' férfiak, kiket az utolsó pozsonyi országgyűlés végén ő felsége 
a' nemzet kívánságára tanácsába hivott, tárczáikat letették. Az 1848-ik I I I , t. cz. 11 és 12. §-ainak 
értelmében uj ministerium alkotása következik. ... 

István nádor királyi helytartó. Gróf Batthyány Lajos. 
Budapest, 1848. szeptember 12. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, magyarul, 325x223 mm, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HTM 0185/Nyt 
В. Т. O: 

13. 

600/E. miniszterelnöki felhívás 

Azon vész, melly a magyar hazára és különösen a magyar nemzetre az alkotmányos szabadság 
ujabb kivívása óta perczről perezre nehezedek, ime egész erejében kitört. A drávai vonalat az el
lenség három helyen nyíltan megtámadván, hazánknak a Duna-Dráva közti részeit fegyveres erő
vel elfoglalni, azon földet, mellyért őseinknek annyi vére omlott, tőlünk, hü maradékoktól, jogta
lanul eltulajdonítani, a magyar nemzetet szolgává alázni törekszik. ... felszólítani sietek a haza 
minden polgárát: ... azonnal tömeges felkelést elrendelni, minden fegyverfogható embert kiállítani, 
ott, honnan az előre nyomuló ellenség részéről a veszély leginkább fenyeget,... 

Gr. Batthyány Lajos s. k., ministerelnök 
Pest, 1848. szeptember 13. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, magyarul, 423x264 mm., 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HTM 0213/Nyt 
B. T. O. 

1 4 . 

Minis te ri rendelet 

Nemtelen bujtogatások következtében a közrend, a személy- és vagyonbátorság tegnap botrá
nyosan megháborittatott. Vannak, kik a népgyűlések szabadságával visszaélnek. Az ország felelős 
ministériuma a törvény által reá ruházott hatalmat, ugy a törvényes szabadság megóvása mint az 
ezzel válhatatlan kapcsolatban lévő közrend fentartása végett teljes erélylyel akarván gyakorolni, a 
törvény nevében rendeli és parancsolja: ... 

Gr. Batthyány Lajos, Deák Ferencz, B. Eötvös József, Gr. Széchenyi István, Szemere Bertalan, 
Klauzál Gábor 

Pest, 1848. április 20. 

A pesti céhlegények április 19-i antiszemita megnyilvánulása megmozdulására válaszul Bat
thyány Lajos engedélyhez köti a tömeggyűlések szervezését. 

[Pest], Landerer és Heckenast, magyarul és németül, 418x261 mm, 1 lap, 2 nyomtatott oldal. 

HTM 0735/Nyt 
в. T. o. 



István nádor nyílt levele 

István nádor királyi hozzájárulással miniszterelnökké nevezi ki gróf Batthyány Lajost és meg
bízza a miniszterek megnevezésével. 

Kedves gróf Batthyány! Ezennel tudósítom önt... 
István m. k. Nádor 
H. п.,  [1848. március 17.] 

Nyomdahely és nyomda nélkül, magyarul, 247x191 mm. 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HTM 2170/Nyt 
B. T. O. 

1 6 . 

Batthyány közleménye Pulszky Ferenc államtitkár Bécshői írt levelének részletével 

Azon futár, kit én folyó hó 23-án Pulszky Ferencz külügymínisteri álladalmi titkár úrhoz azon 
utasítással küldték fel Bécsbe, miszerint levelem vedével azonnal kérje ki ő felségének azon hatá
rozott válaszát, mellyel ő az általam kijelölt minister társaim megerősítésére és azon feltételre, 
mellyhez ezen ministerium megalakulását köti, (t. i . Jelachichnak az országból tüsténti kiparan-
csoltatását) adni méltóztatik - megérkezett. 

Gr. Batthyány. 
Budapest, 1848. szeptember 25. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, magyarul, 350x253 mm, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HTM 6517/Nyt 
в. T. o. 

1 7 . 

Miniszterelnöki körlevél, I-szám 

Tisztelt törvényhatósági elnök úr! Az események rendkívüli gyorsasága miatt, még talán szét 
nem küldhetett к. k. körlevél hiányában, a' mellékelve olvasható nádorfőherczegi kinevező iratra 
hivatkozva: első és haladéktalan kötelességemnek tartom a' törvényhatóságok fejeit, elnökeit, és 
igy Önt is, Uram, ő Felsége nevében, 's a' polgári hűség kötelességeire hivatalosan felhívni és 
megbízni, hogy a' közbéke és nyugalom fenntartására, minden tekintélyöket, hatásukat, alárendelt
jeiket 's eszközeiket erélyesen felhasználni, s' az erőszakos s ingerlő eljárásokon kívül minden se
gédmódokat igénybe venni, 

kötelezettje Gróf Batthyány Lajos s. k. nemzeti minister-elnök 
Pozsony, 1848. március 17. 

Miniszterelnöki kinevezését követő első intézkedése, melyben kéri a hatóságok vezetőit, hogy a 
rend és a nyugalom fenntartása érdekében mindent tegyenek meg. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, magyarul, 275x214 mm, 2 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HTM 79.113.1/Nyt 
B. T. O. 



18. 

3055/N. Ö. rendelet 

Értésemre esett, hogy több megyék a' háború végéig ajánlkozó önkénytes nemzetőrök napi dí
ját 8 pkrnál nagyobbra határozták, - mivel az illyen egyenetlenség' azokban, kik kevesebb napi 
dijt vennének, csak elégületlenséget szülne, - mi már is magában hordaná a' felbomlás csiráját, 
rendelem ezennel: -

Gróf Batthyány Lajos. m. k. 
Budapest, 1848. augusztus 27. 

Batthyány intézkedése a nemzetőri napidíjak egységesítése tárgyában. 

Komárom, Szigler testvérek, magyarul, 383x224 mm, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HTM 90.48.1/Nyt 
в. T. o. 

19. 

A nemzet képviselői a nemzethez és különösen az országbani hadsereghez 
és mindennemű fegyveres csapatokhoz 

A folyó évi Pozsonyi országgyűlésen alkotott III-ik cz. 3-ik §-ában ez foglaltatik: „Ő Felségé
nek bármelly rendeletei, parancsolatai, határozatai, kinevezései csak ugy érvényesek, ha Buda
pesten székelő ministerek egyike által is aláíratnak" ... 

Pázmándy Dénes m. k. elnök. Záborszky Alajos m. k. jegyző. 
[Pest], 1848. szeptember 27. 

A képviselőház az 1848-as országgyűlésen alkotott törvénycikkre hivatkozva Franz Philipp 
Lamberg gróf (1791-1848) szeptember 25-i főparancsnoki kinevezését törvénytelennek nyilvánítja 
s hazaárulás vádja alatt megtiltja, hogy engedelmeskedjenek rendelkezéseinek. Továbbá utasítja a 
dunántúli sereget a harc folytatására. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, magyarul, 411x249 mm, 1 lap, 2 nyomtatott oldal. 

HTM 90.49.1/Nyt 
B. T. O. 

20. 

Költemény 

A' nemzeti örsereg dala. 

Pájer.[?] 
H.n., é.n. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 201x125 mm, magyarul, 1 lap, 2 nyomtatott oldal. 



Formanyomtatvány 

Nyugtatvány. ... ftrol ... krol pengő pénzben, mely öszveg [!] a' haza szükségeinek fedezésére 
költsön-ajándék-kép ... lakos... által a' választmánynál letétetett. Költ... 1848 ... hó ... napján. 

Az önálló magyar bankjegy megteremtéséhez szükséges lakossági kölcsön 2 darab nyugtája, 1 
lapra nyomtatva. 

H.  п.,  [1848. május 23 körül.] 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 400x243 mm, magyarul, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HTM 0812/Nyt 
в. T. o. 

2 2 . 

154ik szám. Törvénycikkely a Nemzeti Orseregről 

A személyes és vagyonbátorság, a közcsend és a belbéke biztosítása, az ország polgárainak őr
ködésére bizatik, e tekintetből mig a legközelebbi országgyűlés kimeritőleg rendelkeznék, a nem
zeti őrsereg alakítására nézve a következők határoztatnak: ... 

H.  п.,  [1848. április 11.] 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 413x260 mm, magyarul, 1 lap, 2 nyomtatott oldal. 

HTM 90.55.1/Nyt 
в. T. o. 

2 3 . 

Honvédelmi Szövétnek 
Kiadja több katona közremunkálásával Raksányi Imre volt cs. kir. bombavető 

... Alulírt, az előlkített czím alatt egy népszerű hadtudományi folyóiratot kívánok 
megindítni, a magyar hadirodalomnak egyik első zsengéjéül. ... Közlönnyel akarjuk ellátni a 
magyar hadsereget és mindazokat, akik a haza erősítésére nemcsak akarattal és elszántsággal 
rendelkeznek, hanem tudatosan törekszenek a katonai és hadtudományi ismeretek elsajátítására, 
gyakorlati felhasználására. ... 

Raksányi Imre (1818-1849?) honvéd alezredes tervezett Honvédelmi Szövétnek című folyóira
tának programja, benne saját szakirodalmi tevékenységének ismertetése. A folyóiratból két szám 
jelent meg (Első szám: 1848. június 25.). 

Raksányi a szabadságharcban tevékenyen részt vett, 1849. április 17-től őrnagy, a feldunai 
hadtest tüzérparancsnoka; majd tüzérségi felügyelő, később honvéd alezredes lett. Utóbb Kossuth 
katonai irodáján szolgált tüzérségi titkárként. Mint Kossuth rokona és föltétlen híve, mindvégig ki
tartott mellette, megbízott harctéri kiküldötteként és informátoraként szerepelt. A szabadságharc 
végén nyoma veszett, egyes források szerint a temesvári csatában esett el 1849. augusztus 9-én, 
mások szerint emigrációban halt meg. 

[Pozsony, 1848. március 25.] 
Nyomdahely és nyomda nélkül, 210x130 mm, magyarul, 18 oldal. 

HTM 87.3.1/Nyt 
в. T. o. 



Hirdetmény 

A' cs. kir. Hadsereg Osztály Kormányától. A ' cs. kir. Magyar Fő Hadi Kormánytól érkezett in
tézménynél fogva, О Felsége, dicsőn uralkodó Fejedelmünk és Urunk! legkegyelmesebb jóváha
gyásával, a' Magyar nemzeti Lobogónak mind azon nyilvános épületekre, 's egyéb közintézetekre 
való feltűzése, a' fejedelmi czimekhez, hol ezek eddig is léteztek mellékelve, rendeltetik, mellyek 
e' honban a' Katonaság használatára, és száll ásol ására léteznek.... 

Bechlold s. k. Tábornok 
Kassa, 1848. március 31. 

Philipp Bechtold (1786-1862) cs. kir. altábornagyot Mészáros Lázár 1848. június 27-én a 
mintegy 15 000 fős délvidéki haderő főparancsnokává nevezte ki. A szenttamási sikertelen ostrom 
miatt Perczel Mór árulással vádolta meg a képviselőházban, erre lemondott s távozott. Az 1849. 
augusztus 5-i szőregi csatában egy cs. kir. lovashadosztályt vezényelt Haynau parancsnoksága 
alatt. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 382x239 mm, magyarul, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HTM 76.154.1/Nyt 
в. T. o. 

2 5 . 

Toborzási utasítás. 
Magyarországban alakítandó honvéd őrseregre nézve 

H. п.,  [1848. augusztus eleje] 

Az 1848. augusztus 13-i önkéntes nemzetőri csapatok szervezését elrendelő miniszterelnöki 
utasításhoz kapcsolódó kiadvány az erdélyi honvédzászlóaljak toborzási intézkedése: a 4000 főből 
4 zászlóaljat kívántak szervezni, alakítási helyül Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Fogarast és Dévát 
jelölték meg. Az eredetileg tervezett 4 zászlóaljból csupán kettő jött valóban létre. - Az eredetileg 
öt melléklettel (Eskü, Toborzási számadás, Beavatási lajstrom, Beavatási napló, Hetenkénti tudósí
tás) megjelent utasítás 20 §-ra tagolva tárgyalta a toborzás menetét, körülményeit, feltételeit. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 372x241 mm, magyarul, 3 lap, 6 nyomtatott oldal. 

HTM 72.285.1/Nyt 
в. T. o. 

26. 

1611/B. Máramaros vármegye egyetemének 

A katonaságnak hadi lábra lett állítása tetemes kölcségében van az országnak. ... A kormány
nak kötelességében áll egy részről az ország békés lakóit az ily rendkívüli terhek viseléséről; más 
részről a büntetésnek egész súlyát éreztetni nem csak azokkal, kik féktelenségek elkövetésében ta
láltatnak, hanem azokkal is, kik a törvény elleni merényeket gátolni elmulasztották.... 

Belügyminister Szemere m. k. 
Budapest, 1848. május 20. 

Belügyminiszteri rendelet, melynek értelmében a helyi zavargások lecsendesítésére kivezényelt 
katonaság élelmezési és szállítási költségét a rendbontóknak, illetve a lázongást nem megakadó-



lyozó helyi lakosságnak kell viselnie. Az intézkedésnek a legnagyobb nyilvánosságot a több nyel
ven való kifüggesztéssel, illetve az egyházi kihirdetéssel rendeli megadni. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 440x280 mm, magyarul, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HTM 0756/Nyt 
в. T. o. 

2 7 . 

Hirdetmény 

Felszólítás a nemzethez kamatos kincstárutalványok kibocsátása ügyében. 
Olly időket élünk, midőn az események hova fejlődése kiszámíthatatlan. A nemzetnek készen 

kell lennie, hogy a jövendő által készületlenül meg ne lépessék. A magyar senkit meg nem támad, 
senkit sem bánt: de ha megtámadtatik, a támadás előtt gyáván meghajolni nem fog, meghajolni 
nem szabad És ezért én, mint mondám, nem ajándokra szólítom fel a nemzetet, hanem csak 
arra szólítom fel, adjon kölcsönt az országnak, tehát önmagának rövid időre kamat mellett, csak 
annyi kölcsönt, mennyit az ország egy év alatt biztosan visszafizethet. ... 

Kossuth Lajos s. k. pénzügy minister. 
Buda, 1848. május 23. 

A pénzügyi válság megoldására Kossuth Lajos kamatos kincstárutalványok kibocsátását ter
vezte. E szándékát kiált\>ányban fogalmazta meg. Az állam nevében kölcsönt kért az országtól rö
vid, 3-12 hónapos lejáratú 5%-al kamatozó 50-100 forintos címletű kincstári utalványok formájá
ban. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 390x243 mm, magyarul, 2 oldal. 

HTM 2782/Nyt 
в. T. o. 

2<S. 

Kiáltvány 

Polgártársak! 
Midőn forrón szerette hazámba megérkeztem, ezennel mindenek előtt ajánlom magamat azon 

nagy nemzetnek, mellynek királya által szentesitett közbizodalma emelt hazám fényes hadügymi
nisteri polczára. ... felhívom egyszersmind e' hazának minden polgárait, hogy engem nehéz felada
tomban bölcs belátásaikkal elősegíteni tartózkodás nélkül szíveskedjenek. 

Mészáros Lázár, hadügy-minister. 
Pest, 1848. május 24. 

Mészáros Lázár (1796-1858) Itáliában állomásozó ezredét elhagyva május 23-án érkezett 
Pestre és vette át ténylegesen a hadügyi tárca vezetését, amelynek élére Batthyány április 10-én 
nevezte ki. Ebből az alkalomból adta ki támogatást kérő sorait. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 195x242 cm., magyarul, 1 oldal. 



Zászlószentelési beszéd 

I I ik Zászlóalj 
Honvédők! Polgártársaim! ezen hadilobogó, mellyet rövid ünnepéllyel felavatánk, a' hazának 

látható jelképe. A' haza és a' király szent, azért e' pereztöl fogva szent legyen előttük ezen zászló 
is, áldozzuk fel alatta örömmel vérünket, áldozzuk fel életünket a' szeretett hazáért és jó királyun
kért. ... Most esküdjünk fel tehát megszentelt lobogónk alá, s' egy szivvel lélekkel kiáltsuk: ... 

Cserey Ignác, őrnagy 
[Pest, 1848 június közepe?] 

Nagyajtai Cserey Ignác (1803-1897) 1848 áprilisától a nemzetőrség szervezésére felállított 
Országos Nemzetőrségi Haditanács Gyalogsági Osztályának főnökeként tevékenykedett, majd a 
Pesten megalakult 2. honvédzászlóalj parancsnokaként a délvidéki harcokban vett részt. A 2. hon
védzászlóalj zászlószentelése alkalmából elhangzott beszédének írott változata. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 392x257 mm, magyarul, 1 oldal. 

HTM 0829/Nyt 
в. T. o. 

30. 

Költemény 

Miskolczi Nemzetőr-Dali [sic!] 
Garas Samu nemzetőr 
[Miskolc], 1848. ? 

Miskolc, T.fóth] L.[ajos], 224x155 mm., magyarul, 1 oldal. 

A pesti forradalom hírére március 20-tól Miskolcon is megindult a nemzetőrség szervezése. 
Feltehetőleg ezidőtájt keletkezezz a lelkesítő vers, amelynek szerzőjéről, nemzetőr voltán kívül, 
egyéb adat nem áll rendelkezésünkre, de a míves, cifra keretdíszben megjelenő háromversszakos 
költemény színvonala az alliterációkkal, pontos ritmikai és ütemérzékkel kifejezetten jó, tanult em
berre vall. 

HTM 0487/Nyt 
B. T. O. 

3 1 . 

Törvényczikk. Az ország védelmére szükséges katonai erőnek kiállításáról 

Addig is, mig a hon védelmének állítandó rendszere kimeritőleg tárgyaltatik s megállapítanák, 
az ország jelen rendkívüli körülményeinek tekintetéből határoztatott: 1. §.. . . 

Mészáros Lázár, hadügyminister 
Budapest, 1848. július 20. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 417x257 mm., magyarul, 2 oldal. 

Mészáros Lázár hadügyminiszter katonaállítási javaslata. 

HTM 90.52.1/Nyt 
в. T. o. 



32. 

Közlemény 

15-ik szám. A központi bizottmány a hadügyminister által tervezett ujonczállítási törvény-
czikket következő módon véli szerkezendőnek: A magyar hadseregről 

[1848 július ?] 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 413x256 mm, magyarul, 1 lap, 3 nyomtatott oldal. 

Mészáros Lázár hadügyminiszter tervezett újoncállítási törvénycikkének nyomdai, de még nem 
végleges változata, ceruzás rájegyzésekkel és javításokkal. 

HTM 3234/Nyt 

в. T. o. 

33. 

Toborzási felhívás 

Auf! zum Kampfe nach Ungarn. 
Auf ihre Musensöhne, Brüder der akademischen Legion, auf, auf, ihr Jünger der Freiheit, auf 

Brüder zum Kampfe! .... 
Von der Bildungs-Kommission des freien Eliten-Korps für Ungarn. 
Bécs, 1848. szeptember 

[Bécs], Gedruckt bei Franz Edlen v. Schmid, 400x495 mm, németül, 1 oldal. 

A márciusi bécsi forradalom napjaiban a császár hozzájárult székvárosában az Akadémiai Lé
gió és a Nemzeti Gárda szervezéséhez. Utóbbinak tagja volt pl. Semmelweis Ignác is. A Légiót a 
második bécsi forradalom napjaiban (1848. október 6.) oszlatta fel az uralkodó. Fennállásának 
néhány hónapja alatt jelentős szerepet játszott a magyar forradalom eszméinek népszerűsítésében, 
melynek támogatására saját soraikból egy szabadcsapatot kívántak létrehozni. 

HTM 72.469.1/Nyt 

в. T. o. 

3 4 . 

Ujoncállítási táblázat 

Megyék és szabad királyi városok, mellyek az ujjoncz-állitáshoz hozzájárulnak... 
Pest, 1848. szeptember 27. 

Nyomda és nyomdahely nélkül, 420x523 mm, magyarul, 1 oldal. 

Batthyány Lajos a képviselőház szeptember 12-i határozata értelmében 14-én elrendelte a hon
védek toborzásának országos megkezdését. Október közepére újabb 16 zászlóalj állt fel. A doku
mentum részletesen taglalja a 15-31. honvédzászlóaljak kiegészítési körzetét. A táblázat a 4441/п. 
ö. rendelet melléklete. 



Szusz . 1 » и ő r n a g y |iiiraiics!'oliSii«ii alatt álló 4-dih zászlóalj 
pestmegye liarmiulib száxaüáiiak névsora. 

35. 

Névsor 

Szász János őrnagy parancsnoksága alatt álló 4-dik zászlóalj pestmegyei harmadik századának 
névsora. 

[Pest, 1848.] 

[Pest], Beimel [József], 430x489 mm, magyarul, 1 oldal. 

Balajthi Szász (Száz) János (1804-1854) 1818-tól közvitéz a 32. gyalogezredben, 1823-tól ne
mesi testőr, 1827-től a 39. gyalogezred tisztje. 1848. június 19-től Pest város egyik nemzetőr őrna
gya. November 11-től a Pest városi nemzetőrség parancsnoka, december 28-tól Pest katonai pa
rancsnoka. 1849 januárjában jelentkezett a fővárosba bevonuló császáriaknál, hadbírósági 
elítélését a főváros ismételt magyar kézre kerülése akadályozta meg. A budapesti nemzetőrség, 
majd júliusban Szeged térparancsnoka volt. 

HTM 0834/Nyt 
B. T o. 



Cs. kir. katonai törvényszéki ítéletek 

[Debrecen], 1849. október 25. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 436x286 mm, magyarul, 1 lap, 4 nyomtatott oldal. 
Vas-gallusz tintás kézírással lapalji rájegyzés: „74 a megítéltek száma - ezek között vágynak 4 

kanonokok es áldozó pap, négy Gróf, két Baro, két hadvezér és több más hadi Tisztek és Titkárok 
s parancsnokok egy Herczeg - (olvashatatlan)" 

A debreceni kerületi cs. kir. főbiztosság tájékoztatója a 1849. szeptember 12. és október 25. kö
zött meghozott haditörvényszéki ítéletek felsorolásával, köztük Batthyány Lajos gróf kötél általi 
halálos ítéletével. 

HTM 0212/Nyt 
в. T. o. 

37. 

Falikép 

Magyar vértanuk. 1551-1854. Gróf Kreith Bélának a magyar vértanuk emlékei összegyűjtőjé
nek, az 1848^-9' és Kossuth-muzeum megalapítójának a forradalom és a magyar nemzeti függet
lenség eszméi ébrentartójának az Ereklye Múzeumnak 25 éves jubileuma alkalmából hazafias tisz
telettel ajánlják Vass József és Hegedűs Rezső a kiadó és a szerző. 

[Budapest, 1907] 

Budapest, Révai és Salamon műintézete, sokszorosított grafika, 630x912 mm, magyarul 

A műlap illusztrációi a Kreith-gyűjteményben őrzött képeken alapulnak, hasonlóképpen a 
Kacziány Géza által 1905-ben és 1906-ban megjelentetett Magyar vértanúk könyvéhez, melynek 
szintén Vass József volt a kiadója. A nyomaton jellegzetes századfordulós keretben középen tégla
lap alakú mezőben a „Kilencz aradi vértanú felakasztása" című kép kapott helyet. Körötte 32 da
rab, kör alakú, feliratos emblémába foglalva a magyar történelem mártírsorsot szenvedett alakjait 
örökítette meg a művész, kezdve Martinuzzi Fráter György meggyilkolásával (1551), túlnyomó
részt az 1848/49-es eseményekhez kapcsolódó megtorlásra koncentrálva.A kép bal oldalán megta
lálható Batthyány Lajos gróf kivégzésének patetikus ábrázolása. 

HTM 99.548.1/Nyt 
SZ. E. - K. A. 

38. 

Utasítás a kormánybiztosokhoz 

A népfelkelésnek korántsem feladata az ellenségnek nyilt csatábani megtámadása, sőt azt nekie 
minden kitelhető módon gátolnia kell. Oldalról és hátulról fenyegetése az ellenségnek. Előle a 
marháknak és lovaknak elhajtása. Elálása az eleségnek. ... 

Batthyány Lajos 
Pest, 1848. szeptember 18. 

Batthyány Lajos miniszterelnök utasítása a kormánybiztosokhoz a népfelkelés szerepéről és 
feladatáról; a Dráva és a Bakony térségére vonatkozó konkrét útmutatásokkal. 



Szekszárd, Perger Sándor nyomdája, 340x243 mm, magyarul, 1 lap 1 nyomtatott oldal. 
Származása: átadás a badeni szerződés értelmében, 1927. 

HL 1848-49:52/106. 
SZ. E . - S . B. G. 

39. 

Felszólítás székely polgártársainkhoz 

Közös hazánknak jelen évi országgyűlései letették a szabadság', egyenlőség, és testvériség' 
alapköveit. Nemzeti nagyságunk biztosan fog ezeken emelkedhetni, s ha a hazafiak' buzgalma vál
lat vállhoz vet, és lelkesedésük kitüréssel párosul, teljes díszben álland az épület, minek fedele 
alatt minden honpolgár nemes önérzettel élvezheti a polgáriasodás és kifejlettebb jólét' áldásait. ... 

Gr. Batthyány Lajos 
Budapest, 1848. június 28. 

Batthyány Lajos miniszterelnök felszólítása a székelyekhez és „oláhokhoz" önkéntes zászlóal
jak alakítására, cserébe országgyűlési intézkedéseket ígér helyzetük javítására. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 338x234 mm, magyarul, 1 lap 1 nyomtatott oldal. 

HL 1848-49:52/83. 
S. B. G. 

40. 

Fölhívás 

Jóslatot mondok, hazáinfiai! szegény elárult magyarok! Hét év óta sok jóslatot mondék, és 
szinte borzadok, látván, hogy minden, de minden oly borzasztón hamar teljesedett. ... 

Kossuth 
[Pest, 1848. szeptember 18.] 

Kossuth apokaliptikus víziója történeti kitekintéssel Magyarország jövőjéről, Jellacic betörése 
kapcsán. Fegyverfogásra szólítja fel a népet Jellacic ellen, Veszprém környékére gyülekeztetve. 

Miskolc, T. L. nyomda, Borsod vármegye rendeletéből kiadva, 462x286 mm, magyarul, 
1 lap 1 nyomtatott oldal. 

Származása: átadás a badeni szerződés értelmében, 1927. 

HL 1848-49:52/108. 
S. B. G. 

4 1 . 

Rendelet, 3844/n. o. 

A nemzetgyűlés által a haza megmentésére előlegesen felajánlott 42 ezer főből álló hadsereg 
kiállítása körül kibocsátott rendeletek pótlékául ezennel közhírré teszem... 

Gr. Batthyány Lajos 
Pest, 1848. szeptember 18. 

Batthyány Lajos miniszterelnök rendelete a hadfogadó parancsnokságoknak, hogy vegyék át 
azonnal a hatóságoktól kiállított újoncokat, és lássák el őket a szükséges ruhával. 



Az újoncok 20 pengőforint foglalópénzt kapnak, mely által 4 évi szolgálatra kötelezik magukat. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 324x240 mm, magyarul, 1 ív 1 nyomtatott, 1 beírt oldal. 
Hátoldalon a miniszterelnök kettétépett papírfelzetes pecsétje, illetve az Udvarhely, Keresztúr 

és Bardóc székeknek Udvarhelyre történő vas-gallusz tintás címzés. 

HL 1848-49:52/107. 
SZ. E. - S. B. G. 

42. 

Fölhívás 

Édes hazánkat ármány és árulás környékezi... 
Ministerelnök Batthyány Lajos 
Budapest, 1848. szeptember 19. 

Batthyány Lajos a belső ellenség felbujtására a fellázadt „rácz" és horvát nép megmozdulása 
ellen fegyverbe szólítja az ország lakosságát. Felhívja őket a hadkötelesek honvédseregbe való ki
állítására, különböző kedvezményeket kilátásba helyezve. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 333x232 mm, magyarul, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 
Származása: átadás a badeni szerződés értelmében, 1927. 

HL 1848-49:52/109. 
SZ. E . - S . B. G. 

43. 

Hatósági felhívás 

Azon ministeri rendelet folytán, mellyszerint a' nemzetörséghez kinevezett őrnagyoknak, pa
rancsnokoknak és segédtiszteknek, kik még az alkotmányra esküt nem tettek, az alkotmányra való 
haladék nélküli feleskettetése rendeltetett: Debreczen városnak... 

Kiss Lajos bizottmányi jegyző 
Debrecen, 1848. szeptember 25. 
Debrecen város „honvédelmi és közbátorságra felügyelő választmányának" döntése alapján 

Kiss Lajos bizottmányi jegyző felszólítja Debrecen népét, hogy minden volt és jelenlegi tisztviselő, 
aki még nem tett esküt az alkotmányra, október l-jén jelenjen meg eskütételre. Közli az esküforma 
szövegét. 

Debrecen város könyvnyomdája, 186x232 mm, magyarul, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 
Származása: átadás a badeni szerződés értelmében, 1927. 

HL 1848-49:52/115. 
S. B. G. 

4 4 . 

4441/n. ö. rendelet 

A most alakítandó 16 honvéd-zászlóaljakhoz szükséges ujonczok kiállítása tárgyában eddig ki
adott legújabb rendeletek kiegészítésére, felvilágosítására következendőt rendelem: Az ide mellé
kelt aránylagos kivetésből láthatják a törvényhatóságok, mennyi ujonczot állítanak k i . . . 

Batthyány Lajos 
Pest, 1848. szeptember 26. 



A miniszterelnök intézkedik a szükséges ruházat tárgyában, valamint a dunántúli területek népfel
kelése ügyében. Kimutatás mellékelve a kivetett újoncok számáról, gyülekezőhelyéről stb. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 420x264 mm, magyarul, 1 lap 1 nyomtatott oldal. 
Származása: átadás a badeni szerződés értelmében, 1927. 

HL 1848-49: 52/116 
Pest, 1848. szeptember 27. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 417x521 mm, magyarul, 1 ív, 1 nyomtatott oldal. 

HL 1848-49:52/116/a. 
В. T. O . - S . B. G. 

4 5 . 

Határozat 

Határozata a nemzet képviselőinek a folyó évi September 29-én kivívott győzelem iránt... 
Pázmándy Dénes a képviselőház elnöke és Ludwigh Lajos a képviselőház jegyzője 
Budapest, 1848. október 1. 

A képviselőház kifejezi háláját a szeptember 29-i pákozdi ütközetben helytálló csapatoknak, 
többek között az 1. honvéd zászlóaljnak; a fővezér Móga altábornagynak, és más, a csatában ki
tűnt egyéneknek. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 370x234 mm, magyarul, 1 lap 1 nyomtatott oldal. 
Származása: átadás a badeni szerződés értelmében, 1927. 

HL 1848-49:52/124. 
SZ. E. - S. B. G. 

46. 

Felhívás 

Hazafiak! Sajnosán tapasztalok, hogy a csend, közbátorság, s a honpolgárok és katonaság közti 
egyetértés ma reggel megzavartatott. ... 

Rottenbiller Lipót elnök és Oroszhegyi Jósa h. jegyző. 
Pest, 1848. április 12. 

A pestvárosi Rendreügyelő Választmány felhívása a hazafiakhoz békére, egyetértésre és testvé
riségre. Jogtalan eljárás volt a laktanyában olasz proklamációkat osztogató egyén letartóztatása. 
A közrendet a továbbiakban a rövidesen megérkező felelős magyar kormány fogja fenntartani. 

[Pest], Landerer és Heckenast, 366x234 mm, magyarul, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HL 1848-49:52/42. 
SZ. E . - S . B. G. 

4 7 . 

Hirdetmény 

Első alispán úr! Azon mozgalom, melly roppant erővel egész Európát megragadá, hazánkat is 
áthatotta... 

Az ország' minister-elnökétől 
Pozsony, 1848. március 22. 



Batthyány Lajos miniszterelnök nyílt levélben közzétett utasítása Tolna vármegye alispánjának. 
Tudósítja az országgyűlés által a haza felvirágzása érdekében hozott törvények pozitív mivoltáról, 
így a közteherviselésről, azonban felhívja a figyelmet a félreértelmezésből adódó rendbontások ve
szélyére, illetve azok elhárítására szólítja fel. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 420x265 mm, magyarul, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HL 1848-49:52/27. 
SZ. E : -S . B. G. 

48. 

Hirdetmény 

Hazafiak! Szeretett magyar hazánk láthatárán veszélyes felhők tornyosulnak. Minden hazafi 
szent kötelessége, hazáját bel és kül ellenségek ellen védeni: ezt igényli a' természeti jog, ezt pa
rancsolja a' törvény. ... 

Gr. Batthyány Lajos és Baldacci Manó ezredes. 
Pest, 1848. május 16. 

Felhívás a rendes nemzetőrségbe, azaz a 10 000főből álló magyar honvédseregbe való jelent
kezésre. Felsorolja az országos hadfogadó helyeket; az országos toborzás május 17-én a fő tobor
zó házban a fővárosi Tehén utcában veszi kezdetét. Részletezi a belépő nemzetőrök szolgálati jutta
tásait, valamint a tisztek és a tüzérek toborzásának feltételeit is. 

[Pest], Landerer és Heckenast, 525x415 mm, magyarul, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 

HL 1848-49:52/61 a. 
SZ. E : - S . B.G. 

49. 

Felhívás 

Felhívás a' nemzeti őrsereg ügyében. Minden jólelkű hazafinak legfőbb óhajtása az, hogy a' 
hazában béke - uralkodjék, minden embernek személye, és vagyona bármelly rossz lelkű megtá
madok ellen biztosítva legyen. ... 

Piukovits Ágoston főjegyző 
1848. május 9. 

Felhívás Bács-Bodrog megye lakosságához, hogy jelentkezzenek a nemzetőrségbe. 

Nyomdahely és nyomda nélkül, 315x230 mm, magyarul, 1 lap, 1 nyomtatott oldal. 
Származása: átadás a badeni szerződés értelmében, 1927. 

HL 1848^19:52/57. 
SZ. E. - S. B. G. 



KÖNYVÉSZETI A N Y A G 

50. 

Szabályzat 

[Kiss Károly]: A' magyar nemzeti őrseregnek kötelező szabályai. Kiadja az Országos Nemzet
őrseregi Tanács. Pest, Eisenfels Rudolf, 1848. 72 p., 17 cm. 

Könyvtári félvászon kötésben, papírja savasodik. 

Kiss Károly (Buda, 1793 - Pest, 1866) 1811-37 között a 37. gyalogezredben szolgált, 1848-
49-ben honvéd ezredes. 1848. március 21-én a pesti nemzetőrség szervezésére kapott megbízást, 
áprilistól az Országos Nemzetőrségi Haditanács politikai osztályának főnöke, októbertől elnöke, 
novembertől a Hadügyminisztérium nemzetőrségi osztályának vezetője. 1849 májusától a katonai 
nevelőintézetek főfelügyelője volt. Világosnál fogságba esett, 10 évi várfogságra ítélték, 1850 nya
rán kegyelmet kapott. 1841-től az MTA tagja. 

HTM Kvgy. 2707 
K. A. 

51. 

Szabályzat 

Gál Sándor: A' Pest-városi nemzeti őrsereg' ideiglenes oktatás, gyakorlat és szolgálati szabály
zata. Pest, Müller Gyula Könyvkereskedése, 1848. 55 p., 22 cm. 

Magyar és német nyelven. 
Korábbi tulajdonbejegyzéssel. Kötéstábla nélkül, kiadói papírkötésben. 

Gál Sándor (Csíkszentgyörgy, 1817 - Nocera, 1866) az olmützi katonaiskola elvégzése után 
1838-tól a 37. gyalogezrednél, 1845-től hadnagyként a 14. határőrezrednél szolgált. 1848 májusá
tól segédtiszt volt az Országos Nemzetőrségi Haditanácsnál, július közepétől honvéd százados, a 
pesti nemzetőrség segédtisztje, szabályzatokat készített a nemzetőrség és a honvédség számára. 
1849 februárjától ezredes, a 14. határőrezred és a Székelyföld katonai parancsnoka, július végétől 
tábornok. A zsibói fegyverletétel után emigrált (Hamburg, Anglia, Konstantinápoly, Olaszország), 
1852-től Kossuth megbízásából egy új magyarországi és erdélyi felkelést készített elő. 1860-tól az 
itáliai magyar légió tagja, 1861-ben Kossuth parancsára Türr Nápolyban elfogta. Később kisza
badult, de elborult elmével halt meg, olaszországi emigrációban. 

HTM Kvgy. 8° 629 
K. A. 

52. 

Szabályzat 

Horváth Károly, mérai (kiad.): A nemzeti őrsereg szolgálati rendszabályai. Javaslatkint és ide
iglenesen kiadta — , a nemzeti gyalog őrsereg 6-dik osztályának hadügyésze. Pest, Beimel József, 
1848. 14 p., 22 cm. 

Papírja savasodik, gerincén papírcsíkkal ragasztva. 



Horváth Károly, mérai (Alsózsolca, 1812 - Budapest, 1893) ügyvéd, jogtudós, országgyűlési 
képviselő. 1848^19-ben ő írta - mint jegyző - Pest városának kiáltványait. 1851-ben haditörvény
szék elé állították, halálra ítélték, ezt kegyelemből várfogságra enyhítették, melyet Josephstadtban 
töltött le. 1858-tól praktizálhatott ismét. Érdemdús közéleti pályáját tisztelet övezte. 

HTM Kvgy. 7095 
K. A. 

53. 

Könyv 

Sillye Gábor (szerk.): A pozsonyi I I . számú nemzetőrség szabályai, a tisztikar névsorával és 
hadgyakorlati parancsszavakkal. Összeszedte — nemzetőrségi választmányi tag és tollvivő. Po
zsony, Schmid Ferenc-Busch J. J., 1848. 46 p., 19 cm. 

Sillye Gábor, hajdúhadházi (Hajdúböszörmény, 1817 - Uo., 1894) ügyvéd, 1848 júliusától or
szággyűlési képviselő, később kormánybiztos, 1849-ben a hajdúkerület főkapitánya és a nemzetőrség 
főparancsnoka volt. 1850-ben halálra ítélték, majd tízévi várfogságra, ahonnan 1856-ban szabadult. 

HTM Kvgy. 5699 
K. A. 

54. 

Könyv 

Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. 1-3. k. 
Genf, Puky Miklós, 1865. IX.: 615, X I . : 616, X I . : 605 p., 22 cm. 

Horváth Mihály (Szentes, 1809 - Karlsbad, 1878) katolikus paptanár, püspök, történetíró, az 
MTA tiszteletbeli tagja, a Kisfaludy-társaság elnöke, 1849-ben a Szemere-kormány vallás- és köz
oktatási minisztere. A szabadságharc után bujdosott, 1851-ben in effigie halálra ítélték, 1866-ig 
száműzetésben élt (Belgium, Franciaország, Svájc, Olaszország). Zürichben ő volt a Batthyány-
fiúk nevelője. Hazatérése után, általános megbecsülésben, 1869-től haláláig volt képviselő. Erzsé
bet királynénak is prelegálta a magyar történelmet. 

Puky Miklós, bizáki (Káva, 1806 - Karácsond, 1887), a kiterjedt bizáki Puky-család tagja, 
1848-49-ben alispán, országgyűlési képviselő, komáromi kormánybiztos, in ejfigie halálra ítélték, 
1867-ben tért haza. Svájci emigrációjában nyomdát nyitott, ahol többek között Horváth Mihály 
történeti munkái is napvilágot láttak. 

HTM Kvgy. С 3399/1-3. (С 3399-3401) 
A kiállításban а 3. к. (lt. sz. С 3401.) Korábbi tulajdonbélyegzőkkel, aranyozott, festett vörös 

vászonkötésben. 
K. A. 

55. 

Könyv 

Farkas Ernőd: Gróf Batthyány Lajos élete. Budapest, Lampel RjobertJ KK. (Wodianer F. és Fiai) 
RT. Könyvkiadó Vállalata, [1908J 96 p., 15 cm. (Magyar Könyvtár. Szerk. Radó Antal. 511-512. o.) 

Könyvtári félvászon kötésben. 



Farkas Einöd (Almosd, 1866 - Budapest, 1920) hírlapíró, számos magyar történelmi tárgyú 
írás szerzője, kedvelt témája volt a Rákóczi-kor és az 1848^9-es szabadságliarc. 

HTM Kvgy. 8° 116 
K. A. 

56. 

Könyv 

Jókai Mór-Bródy Sándor-Rákosi Viktor (szerk.): Ezernyolczszáz negyvennyolcz. Az 1848/49-
iki magyar szabadságharcz története képekben. Budapest, Révai, 1898. 476 p., 27x37 cm, i l l . 

Festett, ezüstözött, aranyozott, javított, eredetileg vajszínű vászonkötésben. 

A szabadságharc 50. évfordulójára kiadott harántalakú díszalbumnak szürke, vajszínű, vörös 
és kék kiadói kötésváltozata is készült. Az ötkötetes „Gracza" (Id. ott) mellett a háztartásokban 
leggyakrabban előfordult emlékkötetek közé tartozik. A századvég híres nevei jegyzik az ezer képet 
tartalmazó vállalkozást: a szerkesztők Jókai Mór (1825-1904), Bródy Sándor (1863-1924), Ráko
si Viktor (1860-1923) voltak, a közreműködők között találjuk Bársony Istvánt (1855-1928), Beö
thy Zsoltot (1848-1922), Hampel Jószefné Pulszky Polyxénát (1857-1921), Heller Henriket 
(1843-7), Ignotust (1869-1949), Inczédy Lászlót (1855-1902), Kazár Emilt (1843-1922), Mar-
czali Henriket (1856-1940), Mihailovich Istvánt (1866-1908), Mikszáth Kálmánt (1847-1910), 
Sebők Zsigmondot (1861-1916), Szilágyi Sándort (1827-1899), Timár Szaniszlót (1859-1917), 
Varga Ottót (1853-1917), Voinovich Gézát (1877-1952). 

HTM Kvgy. 8° 388 
K. A. 

57. 

Zsebkönyv 

Kuszkó Istvánné Tokaji Irma (összeáll.): 1848—49-iki történelmi tárcza-napló 1894 márcz. 15. 
emlékére. I . évf. Az 1848—49-iki „Történelmi Lapok" kiadványa. Kolozsvár, Közművelődés Rt., 
[1894]. 14 p., 12 cm. 

A literátus családból származó szerzőnő, Tokaji Irma, Kuszkó Istvánnak (1860-1936), a ko
lozsvári ereklyemúzeum igazgatójának, az „1848-1849. Történelmi Lapok" szerkesztőjének neje 
volt, több cikke jelent meg különböző erdélyi lapokban. Ezt a történelmi naptárt 24 ezer példány
ban nyomtatták, a Történelmi Lapok mellékleteként, 15 krajcárért, jótékony céllal. 

HTM Kvgy. 8° 4420 
K. A. 

58. 

Könyv 

Az 1849. október 6-án kiszenvedett nemzeti vértanuk emléke. Kiadja a győri honvéd-egylet. 
Győr, Czéh Sándor, 1879. 39 p., 22 cm. 

A kötet valamennyi oldalán gyászkeretes szedéstükör. 



59. 

Könyv 

Kacziány Géza: Magyar vértanuk könyve. Budapest, Vass József, 1905. 143 p., 31 cm, i l l . 

Bordó vászonkötésben, rajta szürke-fekete-fehér képen az aradi vértanúk kivégzése. Dr. Hor
váth Jenő ex librisével. 

Kacziány Géza (Arad, 1856 - Budapest, 1939) jogi végzettségű író, publicista, műfordító, pe
dagógus, az amerikai magyar emigrációban néhány évig mint presbiteriánus lelkész is működött. 

A vértanúk emlékére többször, nagy példányszámban kiadott kötete sok családban fennmaradt. 
1906-os kiadása szürke és lila kiadói vászonkötésben jelent meg. 

Kacziány gyermekkori jó barátja volt gróf Kreith Bélának (Arad, 1851 - Csüdötelke, 1916), 
akinek ereklyetára és hagyományápoló tevékenysége országszerte ismert volt. Az ö gyűjteményé
ből, melynek negyedszázados fennállására ajánlotta az író ezen kötetet is, származnak nagyrészt a 
könyv képei. 

HTM Kvgy. 10.206 
K. A. 

60. 

Könyv 

Gracza György: Az 1848^-9-iki magyar szabadságharcz története. 1-5. k. Budapest, Lampel 
Róbert (Wodianer F. és fiai), [1894-1898]. 451, 439, 438, 448, p., 28 cm, i l l . 

Préselt, aranyozott, festett vörös kiadói (javított) bőrkötésben. Zöld és kék kiadói kötésváltozat 
is készült. 

A szabadságharc ötvenedik évfordulójára kiteljesedett, reprezentatív konmemoratív összefogla
lásnak szánt művet nagyon sok családban és intézményben őrizték és forgatták rendszeresen. A ké
pek java része gróf Kreith Béla (Arad, 1851 - Csüdötelke, 1916) nevezetes 1848-as ereklyemúze
umának tárgyait vonultatja fel. Gracza György (Vehéc, 1856 - Budapest, 1908) jogász, újságíró, 
író - nevét leginkább ez a munka őrizte meg. 

HTM Kvgy. 8° 96 
K. A. 

61. 

Könyv 

Szemere Bertalan: Graf Ludwig Batthyány, Arthur Görgei, Ludwig Kossuth. Politische Cha
rakterskizzen aus dem Ungarischen Freiheitskriege von Bartholomäus Szemére, ehemaligem M i 
nister von Ungarn. Erste Abtheilung: Graf Ludwig Batthyány. ПО  p. Zweite Abtheilung: Arthur 
Görgei. 151p. Dritte Abtheilung: Ludwig Kossuth. 159 p. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1853. 

Gerinccím: В. Szemere / Kossuth, / Görgei, / Batthyány. 
A három rész fordított sorrendben egybekötve. 
Századfordulós fekete aranyozott félvászon kötés, festett piros lapszélek. 

Szemere Bertalan (1812-1869) emigrációjában több könyvet is írt a szabadságharc alakjairól. 



„Gr. Batthyány Lajos koporsója a jérencziek sírboltjában " 

62. 

Könyv 

Gróf Batthyány Lajos az első magyar miniszterelnök élete és vértanúi halála. Pest, Heckenast 
Gusztáv, 1870. 30 p., i l l . , 29 cm. 

Kétívnyi, fűzött, papírborítós füzet (javított), a címképen Batthyány Lajos Marastoni Jakab 
1867-es acél metszetén, Rusz Kfároly?] másolatában. A borítón különböző (második világháború 
előtti) bélyegzőlenyomatok. 

Számos népszerű képet tartalmaz Batthyány Lajos miniszterelnök 1848-as szerepléseiről és ki
végzéséről. 

HTM Kvgy. 6.440 
K. A. 

63. 

Kottagyűjtemény 

A szabadságharcz dalai és indulói. (1848^-9). A dalokat énekhangra zongorakísérettel, az in
dulókat zongorára átírta Káldy Gyula. 3. kiadás. Budapest, Pesti Könyvnyomda Rt. metszése és 
nyomása, [1894?]. 11, 83 p., 33 cm. 



Mindhárom füzet címlapján tintával írt ajánlás: „Szegedi-Maszák Aladár úrnak baráti emlékül 
Káldy Gyula 1897. szept. 30." 

A 2. füzetnek csak a címlapja van meg, a kötéstáblából kijár az egész, a gerinc vászna lesza
kadt. Fatáblás félvászon kötés, festett lapszélek. 

Káldy Gyula (Pest, 1838 - Budapest, 1901) karmester, zenetörténész. 1881-től a Nemzeti Szín
ház, majd az Operaház rendezője, főrendezője, ennek később igazgatója is. 1894-től a Zeneaka
démia tanára. 

Maszák (pesti Szegedy-Maszák) Madár a szabadságliarcot végigküzdő Maszák (pesti Szegedy-
Maszák) Hugó (Nagyenyed, 1831 - Budapest, 1916) író, szerkesztő, grafikus és Barabás Miklós 
(1810-1898) festő Ilona leányának (1844-1929) legidősebb fia volt. A család valamennyi tagja 
több generáción keresztül a zenei, művészeti, irodalmi élet kiemelkedő alakja volt. Szegedy-
Maszák Aladár később udvari tanácsos, a király udvarnagyi hivatalának vezetője is volt. 

HTM Kvgy. A 255 (coll. 3.) 
K. A. 

64. 

Könyv 

Vargyas Endre: Magyar szabadságharcz története 1848-1849. Pest, Heckenast Gusztáv, 1867. 
467 p., i l l . , 24 cm. 

Szakadt bordó félvászon kötés, aranyozott gerinccím. A szennylapon egykorú könyvkötői fel
jegyzés: „Procopius Nagyságáé félvászon aranyozva 40 kr." 

HTM Kvgy. 8° 1895 

Német fordításban is megjelent: 
Geschichte des ungarischen Freiheits-Kampfes in den Jahren 1848-1849. Budapest, Wilhelm 

Wehner, 1879. 510 p., i l l . , 25 cm. 

Bordó préselt, festett, aranyozott egészvászon kötésben. 

Vargyas Endre, kapuvári (Kapuvár, 1842 - Budapest, 1913) jogot és teológiát tanult, gróf Bat
thyány Géza családjánál is nevelősködött. Tanfelügyelőként működött, pályája során számos mű
velődéstörténeti és történeti munkát írt. 

HTM Kvgy. 11.538 
K. A. 

65. 

Könyv 

Boross Vilmos (szerk.): 1848-1898. Szabadságharczunk emléke. Nemzeti diszmü. Heyer Ar
thur tol lrajzaival. Bp., Laurencic Gyula, 1898. 189 p., 16x20 cm, i l l . 

Boross Vilmos (Nagyvárad, 1859 - Budapest, 1904) hírlapíró, szerkesztő. 
Heyer Arthur (Haarhausen, 1872 - Budapest, 1931) a millennium évétől a magyar fővárosban 

működött festő, illusztrátor. A kötet képeit neves fényképészek készítették. 
A szabadságharc 50. évfordulójára kiadott kisméretű díszalbum számos relikvia és emlékhely 

fotóját tartalmazza, rövidebb ismertetőkkel, forrásrészletekkel. A színes, festett, aranyozott, nyo
mott vörös vászon kötéstábla Leszik Károly budapesti könyvkötő egykorú munkája. 



Könyv 

Vajda Emil: Az 1848/49-iki szabadságharcz vértanúi. A szabadságharcz félszázados évforduló
ja alkalmára. Győr, Gross Testvérek, [1898]. 125 p., 17 cm. 

Az előzékben Batthyány Lajos és a 13 aradi vértanú képei, melyek köré a valamikori tulajdonos 
ceruzával odaírta mindegyikük nevét. Új papírkötésben, a gerincre visszaragasztva az eredeti ge
rinc maradványa, mely a sorozatszám töredékét is tartalmazza (99. sz.). 

Vajda Emil (Kolozsvár, 1858-Győr, 1916) konzervatóriumot és bölcsészkart végzett tanár, író, 
a győri városi élet egyik kiemelkedő alakja. Az 50. évfordulóra megjelent számos megemlékezés és 
díszjnü egyike ez a munka is. 

HTM Kvgy. 8° 4414 
K. A. 

67. 

Könyv 

Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről. Pest, 
Emich Gusztáv, 1867. 360 p. 21 cm. 

Mikár Zsigmond egykori tulajdonbejegyzésével. 

Szeremlei Samu (Gelej, 1837 - Hódmezővásárhely, 1924) református lelkész, 1908-tól az MTA 
levelező tagja. Kiterjedt történelmi, helytörténeti, egyháztörténeti tevékenységet folytatott, de teo
lógusként és néprajzi monográfusként is számon tartják. 

Mikár Zsigmond (Buttyin, 1826 - Budapest, 1906) 1848^49-ben huszártisztként harcolt, Ara
don besorozták a császári hadseregbe, ahol 1853 végéig szolgált és ismét eljutott a tiszti rangig. 
1858-ig Londonban és Párizsban élt, majd hazatérése után az 1848-1849. országos honvédegyle
tek központi bizottságának főjegyzője lett, a honvédegyletek életének szervezésével és a honvéd 
névkönyvek összeállításával foglalkozott. Első „Honvéd Schematismus"-a 1869-ben jelent meg, 
majd 1891-ben az 1890-ben még életben volt 30 000 honvéd névjegyzékét adta közre, a megyei 
honvédegyletek rendjében. A kiegyezés után létrejött magyar királyi honvédség első, 1870-es név
könyvét (sematizmusát) is ő állította össze. 

HTM Kvgy. 8° 184 
K. A. 

68. 

Szabályzat 

Oktató szabályzat a' magyar honvéd és nemzetőri gyaloghad' számára. Pest, Emich Gusztáv 
Könyvkereskedése, 1849. Nyomatott Eisenfels Rudolfnál. 199 p., 18 cm. 

Aranyozott, bordázott félbőr kötésben, kézzel festett szennylapokkal, préselt-aranyozott kötés
táblában. 



Könyv 

Sebők Károly (szerk.): A' Nemzeti Casino részeseinek névsora, betűrenddel, annak szabályai, 
's egyéb tudnivalói 1848. Szerkeszté Sebők Káról. Pest, Trattner - Károlyi betűivel. 104 p., 16 cm. 

Kartonkötésben. 

A 6. oldalon szerepel „Batthyány Lajos gr., nemzeti ministerelnök: Pesten, Szabadsajtó utczai 
gr. Cziráky liázban." 

HTM Kvgy. 8° 4787 
K. A. 

70. 

Könyv 

Horváth S.: Graf Ludwig Batthyány, ein politischer Märtyrer aus Ungarns Revolutionsge
schichte und der 6. October 1849. in Ungarn. Hamburg, Hoffmann - Campe, 1850. Ny. H. S. 
Voigt. 76. p., 18 cm. 

Kiadói kék papírkötésben. Savas, kissé sérült példány. 

A szerző magáról annyit árul el, hogy korábban alkalma volt Batthyány gróffal szorosabb kap
csolatba kerülni. A vártanúk felsorolása és a rövid történeti leírás több helyen erősen egybecseng 
Horváth Mihálynak a szabadságharcról írott műve (Id. ott) megfelelő részével. 

HTM Kvgy. 11.770 
K. A. 

71. 

Könyv 

Gyűjteménye a' Magyarország számára kibocsátott Legfelsőbb Manifestumok és Szózatoknak, 
valamint a' cs. kir. hadsereg főparancsnokai által Magyarországban kiadott Hirdetményeknek. Hi
vatalos kiadás. Első füzet, foglalja magában az időszakot 1848-dik évi September 22-től, 1849-dik 
évi július 31-ig. Buda, Egyetemi Nyomda, 1849. X V I , 128, 27 p., 21 cm. 

Kötéstábla nélkül. 

Az uralkodó és a katonai vezetés által Magyarország számára kibocsájtott rendeletek mind 
magyarul, mind németül megjelentek, több kiadásban. Az Erdély számára kiadott rendeletek ma
gyar, német és román nyelven láttak napvilágot. A közigazgatás és az adminisztráció újra beren
dezkedésével a kormánylapok (mai szóval: a közlöny) is liasonlóan volt többnyelvű. 

HTM Kvgy. 1492 
K. A. 

7 2 . 

Kalendárium 

Kolozsvári naptár. Az 1848ik szökőévre. IV-dik év. Kolozsvár, Tilsch János, 1847. 120 p., 18 cm. 

A címlap melletti oldalon a kolozsvári r. kat. nagytemplom új tornyát ábrázoló metszet. 



„Kiadja if. Tilsch János. Kolozsvár, az »Ev. Reformatum Kollegyom« betűivel Tilsch János 
nyomt." 

Kiadói kötése töredékesen maradt fenn (hátoldal), restaurált. 
Belekötött jegyzetlapokkal, részletes beírásokkal. 
Egykorú tulajdonbejegyzés: „Bodó Károly V I . g. o. tanuló". 

A régi kolozsvári patríciuscsaládból származó Tilsch János könyvkötő, kiadó és kereskedő, 
1842 és 1849 között a kolozsvári református kollégiumi nyomda bérlője. 1848-ban lelkes hazafi
ként ő volt Köváry László „Ellenőr" című radikális politikai újságjának kiadója. Ezért a szabad
ságharc leverése után várfogságra ítélték. Unokahúgát az említett neves erdélyi történetíró, 
Köváry László (Torda, 1819 - Kolozsvár, 1907) vette feleségül1854-ben. 

HTM Kvgy. 11.747 
K. A. 

73. 

Kalendárium 

Neu eingerichteter allgemeiner Ofner Schreib-Kalender, nach christlicher Zeitrechnung auf das 
Gemein-Jahr 1849. Buda, Bagó Márton, 1848. 43 p, 22 cm, i l l . 

Belekötött jegyzetlapokkal, néhol bejegyzésekkel. 
Kiadói papírkötésben, a címlapon a budai királyi palota sematikus metszetével. 

A Bagó Márton nevével 1833 és 1873 között fémjelzett pesti nyomda hosszú időn keresztül is
mert kalendárium és ponyvakiadó volt. A nyomda ezt a profilját az atya halála után, ifjabb Bagó 
Márton három évtizedes működése alatt is megtartotta. 

HTM Kvgy. 6.572 
K. A. 

74. 

Névkönyv 

Mititär-Schematismus des Österreichischen Kaisertumes. 1831. Wien, К. к. Hof- und Staats
druckerei, 1831.492, 14,139,20 p., 18 cm. 

Egykorú festett papírkötésben, gerincén arannyal nyomott cím. 
A 314. oldalon a 9. huszárezrednél „Unterleutenants ...Batthyány Ludwig gr." 

A katonai névkönyvek a Habsburg Birodalom területén 1790 óta jelentek meg folyamatosan, 
minden évben, egyre bővülő terjedelemben. Kezdetben csak a magasabb beosztású tiszteket tar
talmazták, később már valamennyi tiszti állományú egyén belekerült. A kiegyezés utántól, a ma
gyar honvédség megalakulásától kezdve párhuzamosan jelentek meg a közös haderő, a magyar 
királyi honvédség és az osztrák Landwehr névkönyvei, a vezényleti nyelvnek megfelelően néme
tül, illetve magyarul. Általában előző év végén zárták a sematizmusba kerülő adatokat és a 
szükséges helyesbítéseket pótlólag vezették bele, kézzel vagy nyomtatott pótlapokkal. Az utolsó 
magyar honvédségi névkönyv 1944-ben jelent meg, a közös haderő utolsó évfolyama értelemsze
rűen 1918 volt. 



Címtár 

Az 1848 évi július 2-ára egybehívott nemzeti gyűlés képviselőinek 's a' felső ház tagjainak 
név- 's lak könyve. Pest, Geibel Károly, 1848. Nyomatott Kozma Vazulnál. 30 p., 17 cm. 

Bizáky Puky József cs. és kir. kamarás címeres ex librisével és különböző korábbi tulajdonbé
lyegzőkkel. 

Geibel Károly 1842 március közepén megnyitott nagy forgalmú könyvkereskedése és kiadója 
az egykori Kristóf téren, a Nagy Kristóf Gyógyszertár mellett állott. 

HTM Kvgy. 17.383 
K. A. 

76. 

Könyv 

A független magyar miniszterek életrajza. Pest, Herz János és Társa, 1867. 24 p., 23 cm. 

A Lukács László által 1848-ban alapított nyomda 1854-től volt Herz János (fi894) tulajdona, 
aki már 1841-től dolgozott a Pesti Hírlap nyomdájában. Az ötvenes-hatvanas években számos lap 
kiadója, nyomdásza volt. 

HTM Kvgy. 8° 62 
K. A. 

77. 

Könyv 

Országgyűlés 1847. Pest, Trattner - Károlyi, 1848. 15 p., 23 cm. 

HTM Kvgy. 8° 69 
K. A. 

78. 

Könyv 

Friedreich Endre: Gróf Batthyány Lajos utolsó napjai (Különlenyomat a Századok 1927. évi 
I V - V I . számból). Budapest, Egyetemi Nyomda, 1927. 38. p.. 23 cm. 

Az ismert hadtörténész, akadémikus báti Berkó István (Léva, 1904 - Budapest, 1982) egykori 
könyvtárából, tulajdonbejegyzésével. 

Friedreich Endre (Mártonfalva, 1878 - Budapest, 1952): történetíró, piarista paptanár. Tanul
mányait Budapesten végezte, 1903-tól Veszprémben működött. 1904-ben szerzett bölcsészdoktori 
címet, 1907-től Vácott, majd 1908-tól Budapesten tanított és élt, a rend könyvtárosaként és levél
tárosaként. Tagja volt a Magyar Történelmi Társulat választmányának (1933), a Magyar Paeda-
gógiai Társaságnak (1934) és a Szent István Akadémiának (1933). A Batthyány utolsó napjait fel
dolgozó tanulmánya eredetileg a Századok 1927. évi IV-VI. számában jelent meg (113-148. p.). 

HTM Kvgy. В 2218 
К. А. 



Kalendárium 

Bucsánszky Alajos Képes Kalendárioma 1848. Pest, Bucsánszky Alajos, 1847. 102, 16 p., i l l . , 
21 cm. 

Savas, használt példány, könyvtári kötésben. 
A címlapon Hunyadi Jánost ábrázoló fametszet. 

Bucsánszky Alajos (Eger, 1802 - Budapest, 1883) könyvkötő, kiadó és könyvkereskedő, Po
zsonyban, majd Pesten. Nagy példányszámú, hivatali vagy népszerű, olcsó és kelendő nyomdater
mékek tömegét állította elő, számos ponyvát és kalendáriumot. A Bucsánszky-féle képes kalendári
um e műfaj jellegzetes képviselője. 

HTM Kvgy. 1048 (8° 3682) 
K. A. 

SO. 

Űrlap 

Fejenkénti könyv. Kolozsvár. K. Főtanoda betűivel, 1848. 14 p., 24 cm. 

Hikman Viktor szortiment könyvtári kötésében (a Ráday utcai műhely a két háború között 
rendszeresen dolgozott a Hadi múzeumnak). 

Személyre szóló, kitöltetlen, táblázatos katonai igazolvány. Tartalmazta a származási adatokat, 
személyleírást, a toborzás körülményeit, a szolgálat alatti változásokat, betegségeket, szabadságo
lást, büntetéseket, ruházati ellátmányt, az V. Ferdinánd királyra teendő eskü szövegét és a „Hadi 
czikkek" kivonatát. 

HTM Kvgy. 8° 169 
K. A. 

8 1 . 

Könyv 

Reschauer, Heinrich - Smets, Moritz: Das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution. 1-2. 
k. Wien, R. von Waldheim. 1876. 6,436, 656+6 p. i l l . 29 cm. (1. k. 15-24. p. hiány.) 

A vaskos mű első kötetének Heinrich Reschauer (1838-1888), a másodiknak Moritz Smets 
(Smetazko) (1828-1890) a szerzője. Az illusztrációkat neves és népszerű művészek, Vinzenz Katzler 
(1823-1882), Fritz (Friedrich) Kriehuber (1836-1871) (a közismert Joseph Kriehuber tehetséges 
legidősebb, de ifjan meghalt fia) és mások készítették. 

A könyvet gazdagon díszítő metszetek oldalain feltehetőleg Aggházy Kamii (1882-1954) ezredes, 
a Hadtörténelmi Múzeum alapítója és későbbi igazgatója marginális, tintával írt magyarázószövegei 
olvashatók (a későbbi átkötés során körülvágás miatt ennek egy része olvashatatlanná vált). 

1. k. 25. p.: Batthyány és Kossuth portréja (szignálatlan); 1. k. 425. p.: a magyar küldöttség 
menete a Hofburgba. Vinzenz Katzler rajza. A lapon kézírásos kommentár. 



82. 

Újság 

Marczius Tizenötödike. Pest, 1848. március 19.- 1849. július 6., megj. naponta. Fel. szerk. 
Pálfí (Pálffi) Albert (1820-1897). Kiad. Lukács László. Ny. Beimel József. 2° 

A radikálisnak számító lapot Szemere Bertalan miniszterelnök 1849. július 7-én betiltotta. 

Rendkívüli lap a „Marczius Tizenötödikedhez. 1848. szeptember 16. 
„A második felelős magyar ministerium alakulása napján." 

A röplapot Csernátoni (alsócsernátoni Cseh) Lajos (1823-?) országgyűlési képviselő, a lap 
egyik szerkesztője szignálta. 

HTM Kvgy. L 292/1849 (2° 253) 
K. A. 

83. 

Újság 

Pesti Hírlap. Pest, 1841. január 2 - 1849. július 8., (ekkor) megj. naponta. 2. 

Szerk. (ekkor) Csengén (Csengery) Antal (1822-1880) és Kemény Zsigmond (1814-1875). 
Kiad. és ny. Landerer és Heckenast. 

Kossuth Lajos (1802-1894) Pesti Hírlapjának számos neves munkatársa, szerkesztője volt az 
évek során - ez utóbbiak rendszeresen a cenzúra miatt változtak. Az ekkori szerkesztők mindegyike 
neves publicista, író és közéleti ember, nemcsak ekkor, hanem a kiegyezés után is. 

1848. március 17-től (a sajtószabadságtól) új számozást kezdtek. Ekkor vált napilappá, majd a 
Batthyány-kormány hivatalos újságjává a hírlap. 

Az újság számaiban, mint minden lapban, a hírek, tudósítások mellett külön figyelmet érdemel
nek az apróhirdetések, melyek a mindennapi életről informálnak - hiszen a politikai és hadi ese
mények közepette mindenki élte a maga életét. 

1848. április 23., 38. sz.; 1848. június 8., 77. sz.; 1848. június 18., 85. sz. 

HTM Kvgy. L 281/1848 
K. A. 



MÁRVÁNYTÁBLÁK 

Batthyány Lajos gróf első sírhelyének vörös márványtáblája 
a pesti ferences templom altemplomából (1849) 

Négyzet alakú, ívelt tetejű vörös márványlap, 70x73,5x9 cm. 
Az előlapon vésett és aranyozott keretben az alábbi felirat olvasható: 

1849dUc évi October hó 6 k á n 

az Urban elhunyt 
G. B . L . 

áldás és béke 
hamvaira. 

A hátlap csiszolatlan. 

8 4 . 



1849. október 6-án a Rókus KórMzból ellopott holttestet éjnek idején szállították a ferencesekhez, 
ahol az előre megbeszéltek szerint, Dank Agáp házfőnök vezetésével, a templom szentélye alatti krip
tába helyezték. A sírhelyet jelölő tábla legelső felirata csupán a liárom betűs GBL monogram volt, 
amelyet írással befelé fordítva merték csak elhelyezni a kriptafülke elé. Így a mártír miniszterelnök 
sírhelye valóban titokban maradt, csupán a Batthyány család és a temetést végzők tudtak róla. A fent 
olvasható bővített szöveg csak az ünnepélyes újratemetés (1870) előtt néhány évvel került a táblára. 

A sírhelyet, s ezért a táblát is ideiglenesnek tekintette a család és a ferencesek is, a politikailag 
kedvezőbb időkre viszont nem hónapokat, vagy pár évet, hanem 21 évet kellett várni. 

85. 

5IRÜRECBEN ŐRIZTEK KERESZTÉNY KEGYELETTEL 
A BUDAPESTI (IV KER.) FERENCREND1EK 

A R É M U R A L O M ÁLDOZATÁUL ESETT 

МАШП01Ш, 1 ALKÜTM, MINISTER ELNÖKÉNEK 

hmm HAZAFIAS BÁTORSÁGGAL IDEREJTETT TETEMÉT 

8 Щ ÉVI ОСТ, 6АТЛ 1870. EVI JUNIUS Э̂ С. 

1 

A Batthyány Lajos egykori sírhelyét jelölő fehér márványlap előlapja 
a pesti ferences templom altemplomából 

Fekvő formátumú ívelt tetejű téglalap alakú tábla, 59x79x2 cm. 
Hátlapján, az előlaphoz hasonlóan vésett és aranyozott keretben, az alábbi felirat olvasható: 

EZ EMLÉKKŐ KÉSZÍTETETT 
A VÁROSI BIZOTTSÁG ÁLTAL. 

1878. 

A Batthyány-újratemetést szervező bizottmány, élén Királyi Pál képviselővel, már két hónappal 
az ünnepélyes gyásznap előtt, 1870. március 29-én kibontatta a ferences templom alatti titkos sír
helyet, és meggyőződött róla, hogy a holttest valóban Batthyány Lajosé. Az eseményen Batthyány 



Lajos fia, Elemér képviselte a családot. Erről a kiluintolásról pontos jegyzőkönyvet vettek fel, amely
ben az áll, hogy Piry Cirjék házfőnök szomorúan válik meg a mártír miniszterelnök földi maradvá
nyaitól, de mindenképpen „szent kötelességének" tartja méltóképpen megjelölni azt a helyet, ahol 
a halhatatlan emlékű gróf porai 20 évnél is tovább nyugodtak. Ezt az ígéretét valósította meg Piry, 
amikor a fehér márványtáblát elkészíttette, amelyet azután az üres kriptafülke elé falazták, a mo
nogramos táblát pedig a falnak támasztották. 

Batthyány földi maradványainak újratemetésére 1870. június 9-én került sor. Erre az alkalom
ra feketébe öltözött a ferencrendi templom belseje is, ott ravatalozták fel a holttestet, majd hatlo
vas hintóval vitték a Kerepesi temetőbe. 

Mindkét tábla tulajdonosa a Pesti Ferences Rendház. 

Fejes Antal OFM 



Orsolya Babucsné Tóth - Andrea Kreutzer - Emese Szoleczky 

COUNT LAJOS BATTHYÁNY'S WORK AND ITS AFTERMATH, 
AS REFLECTED IN THE DOCUMENTS OF THE COLLECTIONS OF THE 

INSTITUTE AND MUSEUM OF MILITARY HISTORY 

Summary 

On the 200th anniversary of the birth of Count Lajos Batthyány, both the Military History 
Museum and the Budapest Historical Museum paid tribute to the first Hungarian Prime Minister 
responsible to Parliament, by organising separate temporary exhibitions (Prime Minister Lajos 
Batthyány [Budapest Historical Museum] - Lajos Batthyány, Organiser of the Army [Military 
History Museum]) under the joint title "The Maker of an Epoch in Hungarian History." Based on a 
wide-ranging research activity, each museum arranged a display in its own field of interest. On the 
occasion of the opening ceremonies, a decorative catalogue was published (ed. Beatrix Basics and 
Judit В. Varga). The volume includes the exhibits of the two displays. By reason of size, as well as 
the deadline of submission to the press, however, the partially unpublished collection of printed 
and manuscript documents, which constituted about one third of the Military History Museum's 
exhibition material, had not been published in the volume. 

As a result of the activity of gathering the exhibition material until the last minute, and 
courtesy of the Province of the Franciscan Order in Hungary, it had also become possible to 
display the memorial stones that used to mark the former resting place of the executed Prime 
Minister in the Franciscan Church in Budapest. Regrettably, these had not been included in the 
catalogue either, owing to the deadline of submission to the press. 

The present publication makes up for the abovementioned deficiencies. 

Orsolya Babucsné Tóth - Andrea Kreutzer - Emese Szoleczky 

DOCUMENTS SUR L'ACTIVITÉ DU COMTE LAJOS BATTHYÁNY 
ET LES EFFETS DE CELLE-CI DANS LES COLLECTIONS 

DE L'INSTITUT ET MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE 

Resume 

А Г occasion du bicentenaire de la naissance du comte Lajos Batthyány, le Musée d'Histoire 
Militaire et le Musée d'Histoire de Budapest ont organise l'exposition temporaire «La personnalité 
qui marqua notre Histoire», basée sur un travail de documentation de vaste envergure, pour rendre 
hommage a la memoire du premier chef de gouvernement hongrois. Le jo l i catalogue commun, 
publié sur les objets exposes pour les vernissages, est signé Beatrix Basics et Judit В. Varga. Tou-
tefois, certaines sources imprimées ou manuscrites, en partié inédites, n'ont pas été publiées dans 
се catalogue en raison de leurs longueurs et des délais d'impression (il s'agit d'environ 1/3 des do
cuments de l'exposition du Musée d'Histoire Militaire). 

Grace á la collecte de documents jusqu'ä la derniere minute et ä famabilité de la Province 
Franciscaine de Hongrie, on a également pu presenter les pierres de memoire qui avaient marqué 
l'ancien lieu de sepulture, dans l'église franciscaine de Pest, du Premier Ministre execute. Hélas, 
les délais d'impression ont empeché qu'elles figurent dans le catalogue. 

Notre publication combiéra ces manques. 



Orsolya Babucsné Tóth - Andrea Kreutzer - Emese Szoleczky 

DOKUMENTE IN DER SAMMLUNG DES INSTITUTS UND MUSEUMS 
FÜR MILITÄRGESCHICHTE, DIE DIE TÄTIGKEIT UND DAS NACHLEBEN 

DER TÄTIGKEIT VON LAJOS GRAF BATTHYÁNY WIDERSPIEGELN 

Resümee 

Zum 200. Jahrestag der Geburt von Lajos Graf Battyhány gedachten das Museum für 
Militärgeschichte und das Historische Museum von Budapest unter dem gemeinsamen Titel „Die 
epochale Person unserer Geschichte" dem Ministerpräsidenten der ersten verantwortlichen un
garischen Regierung mit jeweils einer temporären Ausstellung, die ihren Sammelkreisen entsprach 
und auf einer breiten Materialsammlung basierte (Ministerpräsident Lajos Batthyány [Historisches 
Museum von Budapest] - Lajos Batthyány, der Armeeorganisator [Museum für Militärge
schichte]). Über die ausgestellten Objekte wurde, herausgegeben von Beatrix Basics und Judit В. 
Varga, ein dekorativer, gemeinsamer Katalog erstellt. In diesem wurde jedoch das Quellen
material, das etwa 1/3 der Ausstellung des Museums für Militärgeschichte ausmacht, infolge der 
Druckfrist und aus Gründen des Umfangs nicht veröffentlicht. 

Als Ergebnis der bis zuletzt laufenden Materialsammlung war es dank des Entgegenkommens 
der Franziskaner-Ordensprovinz Ungarns auch möglich, diejenigen bis heute bewahrten Gedenk
steine vorzustellen, die die ehemalige Ruhestätte des hingerichteten Ministerpräsidenten in Pest, in 
der Franziskanerkirche markierten. Leider konnten auch diese infolge der Druckfrist nicht im 
Katalog erscheinen. 

Unsere Mitteilung beseitigt nun diese Mängel. 

Оршойа Бабучне Тот -Андреа Кнешпцер - Эмеше Солецки 

ДОКУМЕНТЫ , ОТРАЖАЮЩИЕ РАБОТЫ ГРАФА ЛАЙОША БАТТЬАНИ 
И ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ ЕГО РАБОТ В КОЛЛЕКЦИИ 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА И  МУЗЕЯ 

Резюме 

По случаю 200-летия со дня  рождения графа Лайоша Баттьани Военно-Исторический 
Музей Венгрии и  Исторический Музей города Будапешт организовали  с  широким сбором 
историчского материала выставку  на  тему „Лайош Баттьани- премьер-министр  и  организа
тор армии Венгрии, как основоположник новой эпохи  в истории Венгрии."  В организации 
мероприятий участвовали Беатрикс Башич и  Юдит  Б. Варга. Были широко представлны 
декоративные, каталогизированные материалы, хотя  к сожалению, почти одна треть матери
алов -  источников выставки Военно-Исторического Музея  -  не  была представлена  к  публи
кации. Благодаря проведению сбора материалов, длившемуся  до  последнего момента,  и 
любезности Венгерского Францисканского Ордена имелась возможность продемонст
рировать сохранившийся до  сего времени надгробный постамент казненного премьер-ми
нистра, находившийся  на  месте упокоения  во  францисканской церкви.  К сожалению, по 
причине сроков, данных типографией,  эти  материалы  не  были прдставлены  в каталоге. 

Наш журнал восполнит этот пробел. 



H E R M A N N R Ó B E R T 

Kossuth fővezérei 


