
TANULMÁNYOK 

HERMANN R Ó B E R T 

GÖRGEI ARTŰR VÁCI NYILATKOZATA 

1849. január 5-én reggel a váciak szokatlan zajokra ébredtek. Patacsattogás, 
kerékzörgés, lábak tomba dobbanása, vezényszavak harsogása verte fel a város 
csendjét. Vác hozzászokott már a katonák látványához, hiszen az elmúlt év szep
temberében ez a város volt a négy mozgó nemzetőrségi kerületek egyikének szék
helye, de ez a hadsereg egészen más volt, mint az, amely innen vonult Jellačic ellen. 
A katonák felszerelése sokkal jobb volt, s e hadsereg összességében katonásabb be
nyomást tett, mint a szeptemberi nemzetőrök. E tény azonban nemhogy felheví
tette volna a honfikebleket, pedig igencsak rájuk fért volna e mínusz 20 fokos hi
degben, hanem inkább lehűtötte őket. 
A jólértesültek híreiből már hetek óta sejteni lehetett, hogy valami nincs rendben 

a dunántúli hadszíntéren, de akinek szeme volt hozzá, az a hírlapok egymásnak 
naponta ellentmondó haditudósításaiból is rájöhetett, hogy baj van. Pozsony és 
Győr elestéről már mindenki tudott, de még mindig élt a remény, hogy a honvéd
sereg legalább Buda előtt feltartóztatja az ellenséget. S most itt volt az ország alig
hanem legnagyobb s legjobban felszerelt hadteste, s egyáltalán nem úgy festett, mintha 
csatát akarna állni. Jóllehet, a derék polgárok még némileg örültek is ennek, mert 
senki sem szereti, ha lakóhelye azáltal szerez magának kétes értékű történelmi di
csőséget, hogy csatatérré válik. Am e hadtest menetelésének irányából még a leg
gyengébb logika j úak is levonhatták azt a következtetést, hogy nemsokára egy 
újabb haderő fog bevonulni e városba, de ez már a cs. kir. hadsereg lesz. S e követ
keztetés levonása után még a legoptimistábbaknak is fel kellett tenniük a kérdést : 
„Úristen, mi lesz ebből?" 

A lakosság aggódó részét valószínűleg az sem hangolta volna jobb kedvre, ha 
tudja, hogy az utóvéd élén belovagló fővezér, a nemsokára 31. életévébe lépő Görgei 
Artúr tábornok sem vidámabb. A magas, vörösesszőke hajú és szakállú, szemüveges 
fiatalembernek, a magyar hadsereg legfiatalabb tábornokának rosszkedve aligha 
ismert ekkor határt. Elégedetlen volt a politikai vezetéssel, tábornoktársaival, tiszti
karával, csapataival, a Dunántúl lakosságával s alighanem önmagával is. Hetek 
óta minden egyes nap újabb és újabb keserű tapasztalatokat hozott, s így aligha 
fékezte magát a környezete előtt a távollevőkre tett epés megjegyzéseiben. E rossz
kedv okát megtudandó lapozzunk vissza egy hetet a naptárban. 

Mórtól Vácig, 1848. december 30—1849. január 5. 

1848. december 16-án, több cs. kir. mellékerő betörése után megindult a Windis cb> 
Grätz herceg, tábornagy vezette cs. kir. fősereg támadása. A nyugati határszélen 
vékony vonalban felállított magyar feldunai hadtest képtelen volt ellenállni a herceg 
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jól felszerelt és kiképzett, kétszeres túlerőben lévő csapatai támadásának. Előbb a 
határszélt és Pozsonyt, majd a es. kir. fősereg támadásának második szakaszában 
Győrt is kénytelen volt feladni. A hadsereg parancsnoka, Görgei Artúr tábornok 
úgy ítélte meg, hogy csapatai egyelőre nem alkalmasak az ellenség feltartóztatására, 
ezért néhány győztes utóvédharcot kivéve, minél lassabban ugyan, de egyfolytában 
visszavonult a főváros felé. S mintha az időjárás is a magyar csapatok vesztére tört 
volna, mínusz 20—30 fokos hideg köszöntött be, š a védelmi vonalként számbajöhető 
folyók és mocsarak kőkeményre fagytak, úgy, hogy nem volt egy védhető átjáró 
„széles e posványos magyar vidéken".1 A Győrből való kivonulás után a hadtest 
utó védj ét súlyos vereség érte Bábolnánál december 28-án. 

Ugyanakkor a Muraközből felrendelt Perczel-hadtest szintén a főváros felé tartott. 
A katonai kudarcok miatt egyre gondterheltebb politikai vezetés, s különösen az 
ország vezető testülete, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, Kossuth Lajos 
abban reménykedett, hogy a két hadtest egyesülése után talán lehetségessé válik 
az ellenség feltartóztatása és a főváros megvédése. Ez okból egyrészt igyekezett a 
tartalékcsapatokat a fővárosban összpontosítani és kisebb egységeket elvonni a 
Délvidékről, másrészt időnyerés végett állandóan kisebb, lehetőleg győztes össze
csapásokra buzdította Görgeit és Perczeit. Elkövette azonban azt a hibát, hogy a 
két hadtestet nem rendelte egységes vezetés alá. A két tábornokot nem lehetett egy
más alá rendelni, mert még 1848 októbere óta kölcsönös utálattal viseltettek egy
más iránt. Az egységes irányítást így az OHB és a hadügyminisztérium által ki
dolgozott tervek és utasítások voltak hivatva képviselni. E tervek és utasítások 
azonban a fővárosban dolgoztattak ki, s a hadműveletek gyorsasága miatt megér
kezésünkkor már kivihetetlenek voltak, illetve a forradalmi matematika szellemé
ben készültek, tehát olyan csapatokkal számoltak, amelyek még nem érkeztek meg, 
feleakkora létszámúak voltak, vagy nem volt fegyverük. 

December 29-én Kossuth mind Görgeit, mind Perczeit levélben utasította, s 
utóbbit még egy külön levélben kérte is, hogy forduljanak szembe Windisch-Grätz 
főerejével. Görgei még aznap hosszú levélben indokolta meg, hogy a támadás a Kos
suth által leírt feltételek mellett lehetetlen. Perczel viszont, anélkül, hogy erről tá
bornoktársát értesítette volna, Mór előtt bevárta Jellačic hadtestét, és súlyos vere
séget szenvedett tőle. A vereség halomra döntötte az ellenség feltartóztatását célzó 
terveket. Bár a Perczel-hadtest vesztesége nem volt olyan súlyos, mint az az első 
pillanatban tűnt, további alkalmazása egyelőre nem látszott célszerűnek.2 

Másnap, december 31-én valamivel éjfél után Kossuth értesítette Görgeit, hogy 
Perczel hadtestét az ellenség megtámadta és csaknem teljesen felmorzsolta. Egyben 
utasította Görgeit, hogy vonuljon vissza a Buda előtti első védvonalba, „ahol a 
Dunán való átkelést véghez kell vinni". Különös figyelmet ajánlott a székesfehérvári 
út biztosítására és a fegyelem fenntartására.3 Görgei ekkorra már értesült a Perczel-
hadtest vereségéről, a Perczel megsegítésére kiküldött, de a csatából elkésett Karger-
dandár jelentéséből4, Kossuth levelét reggel 9-kor Bicskén kapta meg, s fél 10-kor már 

1 Görgei Artúr — Kossuth Lajos. 1848. december 29. Hadtörténelmi Levéltár (HL). Az 1848—1849. évi forradalom 
és szabadságharc iratai. 7(144) 1/2. Közli: Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Bp., é. n. 264-—268. o. (a továbbiakban: 
Steier I.) 

2 Kossuth Görgeihez és Perczelhez intézett december 29-i parancsait közli: Barta István (szerk.): Kossuth Lajos 
összes munkái. XII I .k . Bp., 1952. 915. o. és. XV. k. Bp., 1955. 882. o. (a továbbiakban: KLÖM). Görgeinek az előző 
jegyzetben említett levele e rendeletre válaszolt. A móri vereségről az összefoglaló munkákon kívül mindmáig a leg
jobb: P. [Görgey István]: A moóri csata. Pest, 1867., s ugyanezt ismétli meg: Görgey István: 1848 és 1849-ből. I. k. 
Bp., 1885. 89—97. o. Görgeit hibáztatja: Borús József: A Perczel hadtest januári ellentámadása. Hadtörténelmi Köz
lemények (a továbbiakban: HK) 1961. 2. sz. 672—674. o., de mellőzi Görgei december 29-i levelét és azt a tényt, hogy 
Perczel nem értesítette Görgeit tervezett támadásáról. A Perczel-hadtest veszteségeiről tájékoztat az a két jelentés, 
amelyet Perczel december 31-én, ül. január l-jén küldött Kossuthnak. Közli: KLÖM X I I I . 939—940. ill. KLÖM XIV. 
15—16. o. 

3 KLÖM XII I . 933—934. o. Magyar fordításban közli: Steier I. 285. o. és Borús József: Dembinski fővezérsége és 
a kápolnai csata. Bp., 1975. 46. o. 

4 Görgey István : m. I. k. 91—92. o. 
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válaszolt is rá. Válaszában jelentette, hogy megindítja csapatait Buda felé. „Nem azért 
teszem azt, mintha meg volnék győződve arról, hogy ez a legjobb rendszabály ha
zánk megmentésére, hanem azért, mert tudom, hogy ilyen rendkívüli percekben 
csak egy lehet a parancsnok, a rendelkező". Hozzátette, hogy amennyire lehetséges, 
rendben folytatja a visszavonulást, de figyelmeztetett arra, hogy a Perczel-hadtest 
szállingózó részei ezt megzavarhatják. „Seregem részei hollétéről körülményes je
lentést még ma teendek" — fejezte be levelét a tábornok.5 Alighogy megkapta a tá
bornok levelét, az elnök ismét asztalhoz ült s újabb levelet írt Görgeinek: 

„Az ellenség mozdulatai határoznak — írja —, én innen sem nem dirigálhatok, 
sem nem akarnám, ha tudnám is. 

Én csak a célt mondom ki, melyet Ön, tisztelt Barátom szeme előtt tartand. 1-ör 
verje meg az ellenséget, ha lehet, csináljon a nemzetnek jó újesztendőt. 2-or ha ez 
nem lehet, tartsa meg az országnak a sereget, arra hozva azt a megsemmisítést ki
kerülő biztosságba, amerre lehet. Eszéknek, ha lehetséges, ha nem lehetséges, erősen 
tartva a pozíciókat Budára, úgy, hogy a hídon csapatonkint átvonulhasson. Ez nagy 
feladat, igen nagy, de csatavesztés esetére ettől függ az ország sorsa. Míg seregünk 
van, van hazánk" — írta az elnök.6 

Két órával később, délelőtt 11 órakor megnyílt az országgyűlés zárt ülése. Kossuth 
ezen bejelentette Perczel móri vereségét. Erre hivatkozva javasolta, hogy az ország
gyűlés és az OHB hagyja el a fővárost. „Pestnek elvesztésével az ország nincs el
vesztve, sőt Pestet nem kellvén őrzeni, elosztott seregünket egyesíteni lehet, s a 
Tisza vidékéről visszanyerni, ami el van vesztve. Pest városát nem akarjuk védel
mezni, nehogy ezáltal a várost veszélyeztessük." A javaslatot többen ellenezték, 
mások mielőbbi végrehajtását indítványozták. Végül is az országgyűlés abban ál
lapodott meg, hogy délután 5 órára zárt ülést hívnak össze, hogy az elmenetel kér
déséről döntsenek.7 

Kossuth valamivel ezután kaphatta meg Görgei levelét. Válaszként újabb levelet 
írt a tábornoknak. „Kérem, azt tegye Ön, amit legjobbnak talál" — írja. Kérte a 
tábornokot, hogy „védelmezzen minden lépésnyi tért teljes erővel", vagy ha ez 
nem lehetséges, minél lassabban hátráljon. „Nézetem ez: Budapestet nem lehet 
ostromnak s annak következtében prédálásnak kitenni, tehát a csatának Budán 
túl, nem Budán bent kell vívatni, s ha a csata elvesz definitíve, úgy magát a várost 
nem fogjuk harc terévé tenni (...) Ekkor fő feladat marad a sereget megmenteni." 
A továbbiakban értesítette a tábornokot a dunai átkelés megkönnyítésére tett intéz
kedéseiről, s levelében közölte, hogy az országgyűlésnek és a kormánynak Debre
cenbe kell mennie. „Bátran neki, én azt hiszem, győz, de ha nem győzne, akkor 
mentse ám meg a sereget a Tiszához".8 

Ezen a délutánon, az országgyűlés zárt ülése előtt Kossuth tanácskozott az ekkor 
a fővárosba érkezett Klapka György táborkari őrnaggyal is. Klapka emlékiratai 
szerint Kossuth reménytelennek mondta a Buda előtt vívandó ütközetet, s meg
kérdezte: „Minek kell hát történnie az ön nézete szerint avégből, hogy az ország 
védelmének jobb fordulatot adjunk?" Klapka, aki Vetter Antal tábornok, helyet
tes hadügymmiszter elbeszélése alapján már ismerte a hadihelyzetet, emlékiratai 
szerint javasolta a magyar csapatoknak a Tisza mögött való összpontosítását. Kos
suth helyeselte ezt, a főváros feladásával együtt, s utasította Klapkát, hogy Vetter-

5 Görgei levelét 1. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 7/190a. Közli : Steier : I. 285—286. o. 
és KLÖM XII I . 938—939. 

6 KLÖM XII I . 932—933. o. Kossuth ez esetben visszautalt arra a haditervre, amelyet előző nap tanácsolt Görgei
nek. A terv lényege az volt, hogy Görgei és Perczel hadteste a Duna jobb partján vonuljon le Eszék irányába, s a 
Duna befagyása után keljen át a Bácskába, esetleg Szegeden át vonuljon a Bánságba, tisztítsa meg a Délvidéket az 
ellenségtől, s lépjen összeköttetésbe Bem seregével. Ha ez nem lehetséges, akkor Eszéknél keljen át a Dráván, s vagy 
Horvátország, vagy Pétervárad felé vonuljon. KLÖM XII I . 923—924. o. 

7 Hunfalvy Pál: Napló 1848—1849. S. a r. Vrbán Aladár. Bp., 1986. 135—136. o. 
8 KLÖM XIII. 933—934. o. 
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rel együtt dolgozzák ki az erre vonatkozó utasításokat.9 A hadügyminisztérium ki 
is dolgozta a tervet, amelyet Kossuth még aznap megküldött véleményezésre töb
bek között Perczel tábornoknak. A tervben a Görgei vezette feldunai hadtest azon
ban nem a Felső-Tisza, hanem Vác felé vonult volna vissza.10 

Aznap délután, Görgei levelének kézhez vétele után Kossuth Pázmándy Dénesnek, 
az országgyűlés képviselőháza elnökének írott levelében úgy ítélte meg, „hogy a 
csata Buda közvetlen közelében fog vívatni".11 Délután öt órakor megnyílt a kép
viselőház és a főrendiház közös zárt ülése, amely egyrészt elhatározta az ország
gyűlés Debrecenbe költözését, másrészt Batthyány Lajos javaslatára egy küldött
ség kiküldését Windisch-Grätzhez, s ha lehet, Ferenc Józsefhez, ,,az egyezkedést 
megkísérteni".12 Ezt követően a zárt ülés nyílttá vált, amelyen ugyanezeket a kér
déseket vitatták meg.13 A nyílt ülés előtt vagy alatt Kossuth este 7 órakor levelet 
írt a feldunai hadsereg mellé kirendelt országos biztosnak, Csány Lászlónak. E levél
ben teljhatalommal ruházta fel Csányt, s egyben közölte álláspontját a követendő 
hadműveletekkel kapcsolatban: „Ha tehát csatát vesztenétek, meg kell mentenetek 
a sereget — által a Dunán (hol több átjárást csináltatok) s fel a Tiszához a szolnoki 
híd felé".14 Az országgyűlés nyílt ülése megerősítette a zárt ülésen hozott határoza
tokat és éjjel 11 órakor eloszlott. A határozatokról Kossuth nem értesítette Görgei 
tábo rnokot. 

Kossuth tehát ugyanazon a napon írott három levelében három különböző had
működési tervet vázolt fel Görgeinek. Az első még csak a Buda előtti védvonalba 
való visszavonulásra és a hadsereg megmentésére vonatkozott; a másodikban már 
egy konkrét, december 30-án egyszer már részletesen kifejtett, de meglehetősen il
luzórikus haditervet javasolt; a harmadikban az eddigieket érvénytelenítve az Al-
Duna ill. az Alsó-Tisza felé való visszavonulás helyett Szolnokot jelölte meg a visz-
szavonulás irányának, s a főváros előtt esetleg vívandó ütközettel kapcsolatban tel
jesíthetetlen feltételeket szabott. Hiszen a tábornoknak úgy kellett volna csatát 
vívnia hogy az lehetőleg győzelemmel végződjék, de ha lehetséges, ne a főváros 
közvetlen közelében vagy magában a fővárosban, s ha a sereget mégis vereség érné, 
a tábornok akkor is mentse meg azt a pusztulástól. Hozzáteendő még, hogy Kossuth 
Görgeihez írott második és harmadik levelében alternatív utasítást adott ki, 
tehát lényegében a tábornokra bízta, vív-e csatát Buda előtt vagy sem ? 

Görgeiben december 30-án még megvolt a jó szándék, s egyes jelek szerint decem
ber 31-én is. De január l-jén, amikor megkapta Kossuth harmadik levelét s egyben 
értesült az országgyűlési követküldés tényéről, már elgondolkozott. Mit akarhat az 
elnök és az országgyűlés? A Kossuth által küldött kivihetetlen parancsokat már 
megszokta, de azt már joggal furcsállta, hogy az országgyűlés által választott O HB 
elnöke ütközetet parancsol neki a főváros előtt, s ugyanakkor az országgyűlés,Deb
recenbe távozva, békekövetséget küld ahhoz a Windisch-Grätz herceghez, akinek 
csapatait Kossuth utasítása értelmében meg kellene támadnia. S miért nem értesíti 

9 Klapka György: Emlékeimből. S. a. r. Katona Tamás. Bp., 198C. 78—79. o. Klapka tévesen december 30-ra tes; f 
a találkozást, ami képtelenség, mivel a móri vereség híre csak aznap éjjel érkezett meg a fővárosba. 

10 A tervet Kossuth még aznap megküldte véleményezés végett Perczelnek, mert a tábornok már erre válaszként 
írta január 1-jei jelentésében : „Elnök úr véleményemet kérvén Pest-Buda feladása iránti tervezetük iránt, ezt röviden 
terjesztem elő". KLÖM XIV. 15—16. o. A feldunai hadtest Vác felé vonulására utal a hadtest iktatókönyvének egyik 
bejegyzése: „385. Ofenpesth den 1-ten Jan. 849. Vetter G. Major. 1-ten Jan. 849. Verordnung in Betreff des Rückzug 
nach Waitzen vom [olvashatatlan szó] Befehl dass die Truppen in Falle eines Rückzuges beisammen bleiben. — 385. 
Budapest, 849. jan. 1. Vetter vezérőrnagy. 849. jan 1. Rendelet a vác felé való visszavonulásról... Parancs, hogy vissza 
vonulás esetén a csapatok együtt maradjanak." Országos Levéltár (OL) P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. csomó. 
b/31. íasc. ,,Az 1848/9. magy. Feldunai utóbb VII-ik hadtest/Móga, Görgey Arthur, Gáspár, Pöltenberg tábornok 
eredeti igtatókönyve". (a továbbiakban: Iktatókönyv). 

11 KLÖM XII I . 934. o. 
12, Hunfalvy: i. m. 136—137. o. 
13 Az ülés jegyzőkönyvét közli: KLÖM XIII . 940—952. o. Kossuth maga sem helyeselte a követküldést: „Ez bo

londság, sikere nem lesz, nem lehet, de épp azért ártalom sem lesz belőle"— írta január 2-án Csánynak. KLÖM XIV— 
18. o. De nem akarta elmulasztani az utolsó lehetőséget arra, hogy esetleg békés úton lehessen rendezni Magyarország 
és Ausztria konfliktusát. 

14 KLÖM XIII . 935. o. 
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őt e követküldésről Kossuth ? Komoly kérdések voltak ezek, s a politikailag iskolá
zatlan Görgeiben fel sem merült, hogy ez esetben az OHB elnöke és az országgyűlés 
véleménye nem fedi egymást.15 

A küldöttség ténye nemcsak a tábornokban keltett ingerültséget. Kossuth való
ban nem helyeselte kiküldését, s talán ezért nem értesítette róla a tábornokot. Emiatt 
aztán a küldöttség tagjainak feje is fájt. Ezért előbb Nyáry Pál, az az OHB még 
Pesten maradt tagja értesítette Görgeit a küldöttségről, és kért számára katonai 
kíséretet. A Nyáry által Görgeihez küldött, s a főhadiszállásról visszatérő tiszt azon
ban nemcsak azt jelentette, hogy a küldöttség számára készen áll a katonai kíséret, 
hanem azt is, hogy „a táborban nagy a neheztelés, hogy a hadsereg megkérdezése 
nélkül akar alkudozni az országgyűlés". Közben megérkezett Csány László főkor-
mánybiztos is, aki szintén írt Görgeinek a küldöttség ügyében. Csány után nevelt 
fia, Schmiddegg Kálmán érkezett meg a főhadiszállásról, aki szintén említette a 
hadsereg neheztelését. „A hadsereg ne politizáljon" — válaszolta Csány.16 

A követküldés és a vele kapcsolatos tájékozatlanság óriási felháborodást keltett, 
s nemcsak a hadseregben. „Az a Windisch-Grätzhez küldés, Jósef Ferenc császár
hoz-e, királyhoz-e ? az Isten ki tudja, rosszabb hatású egy csatavesztésnél. Az maga 
jobban felbátorítja az ellenséget egy győzelemnél, és a következése, teljes bizonyos
sággal mondom, semmi, sőt nem semmi, hanem egy nagyszerű büszke megbántása 
leend a nemzetnek, az Elnök Úrnak [ti. Kossuthnak] akarata nem lehetett" — írja 
Csány Kossuthnak január l-jén.17 "Rossz hatást tett még azon küldöttség kikül
detése is, mit előbbi levelemben írtam, mit azonban Görgey, mint hallom, helyre 
hozott, miután a küldötteket nem engedte átmenni Windisch-Grätz táborába, mivej 
ez örökös gyalázat volna a nemzetre, most fegyverszünetet kérni és békés kiegyen
lítést, egyébiránt is még nincs itt az ideje, s úgy látszik, hogy őneki még a két várost 
megtartani is erős reménye van" — írja ugyanezen a napon Madách Károly báty
jának, Madách Imrének.18 A hadseregben sem csak a tisztikar elégedetlenkedése, 
hanem a legénység is.19 Szintén rossz hatása volt az OHB és az országgyűlés Deb
recenbe távozásának. „Az országgyűlésnek és a kormánynak inneni elvonulása ki-

15 Görgei december 30-án előző nap Kossuthhoz írott levele ellenére is mindent megtett a Perczel-hadtesttel való 
összeköttetés megteremtése érdekében. Görgey István: i. m. I. k. 89—97. o. L. még december 30-i levelét Bikkesy 
Alajos őrnagyhoz: „Nézetem szerint be kell várnom és visszavernem az ellenséget; mentül beljebb az országban, annál 
nagyobb kilátással, de természetesen tekintettel arra, hogy ne közvetlenül a főváros tövében történjék." OL P 295. 
Gorge y-család lta. 36. cs. b/6. íasc. 16—17. f. Közli: Gorge]/ István: i. m. I. k. 86—87. o. A móri vereség után intéz
kedett Perczel hadtestének lehetséges megmentéséről. L. erre levelét Csány Lászlóhoz. OL H. 103. Csány László 
kormánybiztos iratai. 14. doboz. Vegyes iratok. 232. f. December 31-i csatavívási szándékára mutat dandárainak 
december 31-i felállítása. Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Fordította 
Görgey István. Bp., 1911. I. k. 120. o. és december 31-én Bikkesy Alajos őrnagyhoz, Kossuth vezérkari irodájának 
vezetőjéhez írott levele. Siebenbürger Bote, 1850. 6. sz. Hogy e szándéka még január 2-án is fennállt, arra szintén em
lékirataiból következtethetünk, ill. egy tisztjének emlékezéséből, amely szerint aznap lelkesítő beszédet intézett had
seregéhez. Zámbelly Lajos: Emlékiratok 1848/49-ből. Hazánk, 1889. 355. o. Eredetije: HL Tanulmánygyűjtemény 
782. Erinnerungen eines Honvédoffizieren. 

16 Gsengery Antal: Deák békekövetsége Windisch-Grätznél. Budapesti Szemle, 1878. XVIII . k. és Kónyi Manó 
(szerk.): Deák Ferenc beszédei. 2. bőv. kiad. Bp., 1903. I I . k. 368—369. o. A Nyáry és Csány által írott levelek erede
tijét nem ismerjük, létezésükről csupán az Iktatókönyvből tudunk.,,378. Pesth, den 1-ten Jan. 849. Nyáry, Mitglied 
des L. V. Ausschussees. Mittheilung dass vom Seite des Representanten-Hauses eine Deputation ins feindliche Lager 
geschickt wird und selbe passieren zu lassen sein." ,,390. Pesth, 1-ten Jan. 849. Csány Ober L. Com. Mittheilung in 
Betreff der Entfernung der L. V. C. vom Pesth und der Absendung einer Deputation in feindliehe Lager". „378. Pest, 
849. jan. 1. Nyáry, az O. H. Bizottmány tagja. Közlés, hogy a képviselőház részéről egy küldöttség küldetett az ellen
séges táborba, s ez átengedendő." „390. Pest, 849. jan. 1. Csány főkormánybiztos. Az OHB Pestről való eltávozására 
s egy küldöttségnek az ellenséges táborba történt kiküldésére vonatkozó közlés". 

17 Csány László — Kossuth Lajos. 1849. január 1. KLÖM XIV. 16—17. o. 
18 Madách Károly — Madách Imre. 1849. január 1. Közli: Madách Imre összes művei. S. a. r. Halász Gábor. Bp., 

1942. I I . k. 1072—1075. o. Megerősíti ezt Hunfalvy naplója is: „A közönség értetlenségének megítélésére álljon it 
tény : Azt beszélték, hogy Görgei és Csány haragudtak a kormány és az országgyűlés elmenetele miatt, hogy a kettő 
eleve meg sem volt értesítve. Kossuth poltronsága és a pillanaton függő intézkedése a legvilágosabban kitűnt. — Azon
nal gyalázta a közönség szájas része a követséget, s dicsérve mesélte, hogy Görgei nem akarta átbocsátani, sőt elfoga
tassál fenyegette volna". I . m. 141. o. 

19 Matolay Etele: Visszaemlékezéseim honvéd életemre. Sátoraljaújhely, 1883. 46—47. o. és Mezősy László: Ezer-
ayolcszáznegyvennyolczadiki levelek. S. a. r. Szőcs Sebestyén. Bp., 1976. 49—50. o. 
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mondhatatlan ingerültséget szült; itt-ott ismét indítvány ozgat j ák a teljhatalmú 
diktátor választását" — írta Stuller Ferenc, Kossuth titkára az elnöknek.20 

Görgei álláspontjáról emlékirata nyújt némi tájékoztatást. Eszerint nem helyeselte 
sem a követküldést, sem az országgyűlés és az OHB Debrecenbe távozását. Az előbbit 
azért nem, mert ha Windisch-Grätz Schwechat előtt nem tárgyalt, akkor miért éppen 
most tette volna; utóbbit azért, mert az utolsó pillanatban történt, s inkább gyáva
ságra, mint további ellenállási szándékra mutatott. Ugyancsak emlékiratai szerint 
teljesen tisztában volt azzal, hogy a Kossuth által kívánt feltételek mellett lehetetlen 
Buda előtt ütközetet vívnia, mert nem lehet egyszerre biztosítani a győzelmet, a 
biztos visszavonulást és a főváros megóvását. Ennek ellenére azonban csatát szán
dékozott vállalni, ha Kossuth e feltételek valamelyikétől eláll.21 

Ezért január 2-án reggel Budára sietett, hogy Kossuthtal a további teendőkről 
értekezzék, s hogy rábeszélje az elnököt, ,,vagy a csatáról, vagy a hadsereg meg
mentéséről, vagy legalább a fővárosok kíméléséről s a háziurak rokonszenvéről 
mondjon le". Emlékiratai szerint elhatározta, hogy ha Kossuth erre nem hajlandó, 
lemond a hadtest parancsnokságáról. Kossuthot nem találta már a fővárosban, csak 
Vetter Antal tábornokot, a helyettes hadügyminisztert. Görgei felszólította őt a had
sereg főparancsnokságának átvételére, de Vetter ezt nem fogadta el, csupán egy 
haditanács összehívását ígérte meg.22 

Görgei még január l-jén Pestre hívta Perczeit is, aki aznap értesítette csapat ai 
állásáról tábornoktársát.23 Görgei emlékirataiban említi, hogy aznap reggel az Érd 
és Tétény közötti úton találkozott Perczellel. Ha e találkozás valóban megtörtént, 
a két tábornok még ezelőtt írta az említett leveleket.24 

így január 2-án ült össze a haditanács, amelynek lefolyásáról a beszámolók meg
lehetősen eltérőek. A haditanácson a polgári kormányzat teljhatalmú képviselője
ként Csány László főkormánybiztos, a hadügyminisztérium részéről Vetter Antal 
tábornok, Kohlman József ezredes és Klapka György őrnagy vettek részt, a had
seregek képviseletében Görgei Artúr, Perczel Mór és Lázár György tábornokok, 
Pusztelnik Henrik és Bayer József őrnagyok jelentek meg, a tartalék hadtest részé
ről pedig Répásy Mihály tábornok vett részt.25 A haditanácsnak két kérdésben kel
lett döntenie ; az egyik a főváros előtt vívandó ütközet, a másik a további hadműve
letek iránya és célja volt. A Buda előtt vívandó ütközet kérdésében Görgei és Perczel 
álláspontja csapott össze. Perczel ellenezte a főváros harc nélküli feladását, s őt 
támogatta Csány is. Görgei viszont annyira demoralizáltnak mondta seregét, hogy 
azzal képtelen lenne Budát megtartani. Csány sokkal fontosabbnak tartotta a fő
város feladásának morális hatását. Végül azonban Perczel beadta a derekát, s így, 

20 Stuller Ferenc — Kossuth Lajos. 1849. január 2. OL H. 2. Kossuth Polizei Akten. 574. sz. (a továbbiakba«: 
KPA). 

21 Görgey Artúr: i. ni. I. k. 122—124.0. 
22 Uo. 124—125. o. Görgei már december30-án megírta Bikkesynek, Kossuth szárnysegédjének: „Ha mint fiad 

seregparancsnok lehetetlenné váltam; akkor csak egyre vagyok bátor figyelmeztetni, hogy t.i. akkor csakis Vetter 
tábornok vezényelhet, ha nem akarják, hogy megbomoljon minden." OL P 295. Görgey-család Ita. 36. cs. b/0. bwc 
16—17. f. Közli : Görgey István i. m. I. k. 87. o. December 31-én már Kossuth is felajánlotta a fővezérséget Vetteraek. 
KLÖM XII I . 935. o. Vö. Csány január 2-i jelentésével. KLÖM XIV. 16—17. o. 

23 Egyik levél eredetijét sem ismerjük, létezésükről csupán az Iktatókönyvből tudunk. „387. Ats 1-ten Jäner 34$. 
Perczel G. Major. 2-ten Jan. 849. Mittheilung über die Stellung der Perczel'schen Truppen und über die Ankunft des 
Gen. Perczel in Ofen." „380. Pesth, 1-ten Jäner 849. Csány Ober L. Com. 1-ten Jäner 849. Aufforderung zur Mitheitaag 
warum Perczel durch den G. Görgei nach Ofen berufen wurden." „387. Ats (Vértesacsa?) 849. január 1. Perczel vezér
őrnagy. 849. január 2. Közlés a Perczel-féle csapatok állásáról és Perczel tábornok Budára érkezéséről. 380. Pesti 849 
január 1. Csány főkormánybiztos. 849. január 1. Felszólítás annak közlésére, hogy miért hívatott Perczel Görgei 
tábornok által Budára". 

24 Görgey Artúr: i. m. I. k. 121—122. o. 
25 A haditanács lefolyására 1. Görgey Artúr: i. m. I. k. 125—126. o.; Georg Klapka: Der Nationalkrieg in Ungarn 

und Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849.1. k., 2. kiad., Leipzig, 1861.122—123. o.; uő.: Emlékeimből. 80. o.; 
Görgey István: i. m. I. k. 102—103. o. és Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. Bp.. é. ti
li, k. 158—162. o. Gelich szerint Aulich Lajos ezredes is részt vett a haditanácson. A haditanács lefolyását többé-
kevésbé tisztázta: Barta István: Az 1849. január 2-i haditanács és a főváros kiürítése. HK 1955. 2. sz. L. még Borús: 
Dembinski 47—48. o.Meglehetősen pontatlan elemzése : Nemeskürty István : Kik érted haltak, szent Világszabadság. 
Bp., 1977. 302. o. 
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egyedül maradván, Csány is.26 A főváros feladását a hadügyminisztérium képviselői 
sem ellenezték, hiszen az általuk kidolgozott december 31-i haditerv lényege szintén 
a főváros ideiglenes feladása és a hadseregeknek az ország belsejében való összpon
tosítása volt. 

A haditanács ezt követően erről a tervről tárgyalt. A haditerv lényege a követ
kező volt : A fővárost fel kell adni. Meg kell kezdeni a magyar hadseregnek a Felső-
és Közép—Tiszánál való összpontosítását. Ennek érdekében ki kell üríteni a Bácskát 
és a Bánságot, csupán egy gyenge hadtestnyi erőt hagyván Szeged és Szabadka 
környékén. Az összpontosítandó hadsereg hátát biztosítandó, meg kell tisztítani 
Erdélyt. Az ellenség lekötésére biztosítani kell a magyar kézben lévő várakat, így 
Komáromot, Péterváradot, Eszéket és Lipótvárat. Az észak felől betört Schlik-
hadtest kiűzése vagy megsemmisítése érdekében meg kell erősíteni a Mészáros Lázár 
tábornok, hadügyminiszter vezette felső-tiszai hadtestet. Végül a Görgei vezette 
feldunai hadtest Vác felé indul, s az ellenség főerejét elvonandó, vagy legalább is 
lekötendő, északnyugat felé vonul, a Simunich által ostromolt Lipót vár felmenté
sére. Ha hadmozdulata nem sikerülne, vagy Komáromba, vagy a bányavárosokba 
kell visszavonulnia. Egyes források szerint Görgei felvetette egy Bécs elleni diver-
zió gondolatát is.27 

A haditanács három hadtestre nézve hozott konkrét határozatokat is. A Görgei-
hadtest feladatául szabta, hogy az említett lipótvári akció mellett biztosítsa a bánya
városok környékét is. A Perczel-hadtestnek kellett a feldunai hadtest visszavonu
lását fedezendő, megszállnia a Buda előtti első védvonalat. A főváros kiürítése után 
s hadtestnek Szolnok felé kellett visszavonulnia, utóvédharcokat víva, de Szolnok
nál meg kellett volna állnia. A két hadtest egységesebbé tétele érdekében elrendelték 
a huszárezredek egyesítését. A feldunai hadtest emellett némi erősítést adott át .a 
Perczel-hadtestnek. Ennek fejében a Vácott található 4—5000 újoncot kellett meg
kapnia. Mindkét hadtest kapott néhány alakulatot a Répásy tábornok vezette tar
talék hadtest állományából is. Végül a Mészáros Lázár vezette felső-tiszai hadtest 
megerősítésére egy dandárt küldtek. Az összpontosítás érdekében elrendelték, hogy 

26 Perezel már január l-jén így írt Kossuthnak: „Budapest feladása az ország elvesztése. Senki sem fog többé 
engedelmeskedni az onnét eltávozottaknak. A hadsereg pedig fel fog oszlani (...) Én azért minden erőnknek Budára és 
Pestre való pontosítását, ennek élethalálrai védelmét kívánom. Én Budát télen át különösen bé nem vehetőnek hiszem 
kissé jó védelem mellett". KLÖM XIV. 15—16. o. Csány pedig így írt Görgeinek január 10-én: „A morális hatásnak 
általam a tanácsban felhozott nagysága csakugyan sokkal fontosabb, mint azon okok, melyek ön t a főváros feladására 
indították — ezt jelenben a nemzet fájlalva rosszallja —, a história pedig szigorúan ítélend felette". OL. H. 103. Csány 
László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott fogalmazatok. 313—314. f. Január 11-én Perczelhez írott leve
lében pedig Perczeit hibáztatja azért, ha Görgei esetleg diktátorságra törne: annakegyedül te vagy az oka, aki 
vezér létedre reáállottál a már előre kidolgozott tervre — én nem túloztam el a morális hatásnak felhozott nagyságát 
mellyel a főváros feladása csata nélkül kapcsolatba leszen, mert látjuk, az országgyűlésnek csúf megszaladása minden 
jó embert elszomorít, de nem kevésbé a vezéreknek meg nem mérkőzése az ellenséggel". Uo. 315. f. 

27 A haditanács határozataira 1. a 25. jegyzetben hiv. műveket. Görgei hallgat arról, hogy e kiegészítést ő terjesz
tette volna elő, s ez ellen látszik bizonyítani a 10. jegyzetben hivatkozott iktatókönyvi bejegyzés. Görgei indítványo
zását némileg alátámasztja Csány három levele : Egy datálatlan, de valószínűleg január 9-én Kossuthhoz írott levele 
szerint „Görgei tervei — utánzása Scipio remek eljárásának — de Görgei nem Scipio — ha elvesz Magyarország, azért 
vesz el, mert szabadságharca soha ily rosszul nem volt vezérelve — ahelyett, hogy összesítenénk az erőnket, mind, 
inkább eldaraboljuk — az Istenért, ha a magyar erő együtt lenne, hogyan győzedelmeskedne az erejében megosztott 
osztrák?" OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott fogalmazatok 414—415. f. Január 
10-én Görgeinek a következőket írja : „Engedjen meg, tábornok úr, hogy én, az elaggott veteránus barátságosan mond
hassam el, hagyjon fel azzal a napjainkban nem alkalmazható Scipio-tervvel — hisz az kivihetetlen, és ha kivihető 
lenne is, Bécsben megjelenésével mentve lenne-e a sereg? és mentve az ország?" uo. 313—314. f. Január 11-én Perczel-
nek azt írja, hogy Görgeiben ő is egyre inkább kalandort lát, „különösen nem Scipiot, kinek szerepével te és Vetter őt 
íelruháztátok". Uo. 315. f., v. ö. Mészáros Lázár emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja: Szokóly Viktor. 
Pest. 1867. I. k. 355. o. és I I . k. 38., ül. 50. o. 
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ez a hadtest Tokajig vonuljon vissza és Miskolcnál csupán egy megfigyelő csapatot 
hagyjon.28 

A haditanács határozatai értelmében a hadügyminisztérium még aznap kiadta a 
Görgei- és a Perczel-hadtest elvonulásával kapcsolatos és a Mészárosnak küldendő 
dandár útnak indítására vonatkozó utasításait. A határozatokról Csány levélben, 
Vetter pedig Bikkesy Alajos őrnagy útján értesítette Kossuthot. Az elnök január 
3-án még mit sem tudott a határozatokról, csupán január 4-én Csányhoz írott leve
lében tiltakozott ellenük.29 

A haditanács határozata értelmében Görgei hadtestének január 6-ig kellett volna 
Pesten maradnia. A visszavonulást előkészítendő a tábornok elrendelte dandárai 
közelebb húzódását Budához. Január 3-án eközben érte támadás Téténynél a Zichy-
dandárt. A dandár a támadást visszaverte, mire Görgei elrendelte a Karger-dandár 
visszatérését is. Éppen támadni készült, amikor Vettertől hírt kapott, hogy a cs. 
kir. hadsereg egy része Érdnél már átkelt a Dunán, s így elvághatja a visszavonulás 
útját. Görgei erre elrendelte a dandárok Pestre való visszavonulását. Amikor ki
derült, hogy a hír alaptalan, már késő volt. így a feldunai hadtest utóvédje csak 
január 4-ig maradt Pesten.30 

Január 3-án azonban más is történt. Az elmúlt napok eseményei, az országgyűlési 
küldöttség, az OHB és az országgyűlés gyors távozása, végül egy Görgei nevében 
kibocsátott, de apokrif kiáltvány következtében megkezdődött a tisztikar, főleg 
a törzstiszti kar bomlása, tömeges leköszönése, Görgey István szavaival élve, „le
vélhullása". Január 2-án ugyanis egy Görgei aláírásával ellátott kiáltvány jelent 
meg a házfalakon és a különböző hírlapokban. A kiáltvány közölte Kolozsvár visz-
szavételének igaz és Kassa visszavételének ül. Schlik vereségének hamis hírét, majd 
így folytatódott: „Lássátok, minden oldalon győz a magyar vitézség. Tehát csak ti, 
kiket szülőitek és testvéreitek imádsága és áldáskívánása kísér a harcba, lennétek 
azon szerencsétlenek, kik nem tudnátok legyőzni a hitszegő osztrák zsoldos hadat ? 

28 A Görgei-hadtest feladatára 1. Görgei január 25-i jelentését a hadügyminisztériumhoz. OL P . 295. A Görgey-
«salád levéltára. 40. cs. b (30. fasc. 153. iktatószám 40—41. f. Közli: Qörgey István: i. m. I. k. 169—170. o. „A január 
3-án [helyesen: 2-án] Csány országos főbiztos úr elnöklete alatt megtartott haditanácsban elvégeztetett, hogy én had
testemmel Nagyszombat felé vonulván, Lipótvárt fölmentsem és utána a bányavárosokat biztosítsam". A Perczel-
hadtest feladatára utal a hadügyminisztérium január 17-i leirata Klapka György ezredeshez, amely szerint Perczel 
nem vette figyelembe a pesti haditanács azon határozatát, hogy harcolva vonuljon vissza Szolnokig, hanem harc 
nélkül húzódott vissza Karcagig. OL H. 147. Vegyes iratok. 13. doboz. 116—117. f. Az alakulatok cseréjére 1. Görgei 
január 2-i levelét Perczelhez. OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. cs b /35. fasc. 273. iktatószám. 75. f. Közli : 
Oörgey István : i. m. I. k. 103—104. o. Borús József szerint ezt az intézkedést csak részben hajtották végre, mert január 
8-án csupán a 25. honvédzászlóalj, a 16. Zanini gyalogezred 1. zászlóalja és néhány századWürttemberg-huszár sze
repel a Perczel-hadtest hadrendjében azon alakulatok közül, amelyek korábban nem tartoznak a hadtest kötelékébe. 
A Perczel-hadtest január 17-i és 19-i hadrendjeiből, ill. a feldunai hadtest december 29-i és január 5-i hadrendjeiből 
azonban kitűnik, hogy Görgei a 25. honvédzászlóaljon és 5 század Württemberg huszáron kívül átadta a hadtestéhez 
tartozó 1. Császár huszárezred 4 századát, az 54. honvédzászlóaljat, a 34. Vilmos porosz herceg gyalogezred 1. zászló
alját, ezen kívül különböző utász- és tüzéralakulatokat is. A Vácon átveendő 4—5000 újonc helyett Görgeit itt mind
össze 2000 ember várta, köztük a 10. honvédzászlóalj. A hadrendeket 1. : Perczel, január 8. HL Az 1848—1849. évi 
forradalom és szabadságharc iratai. 8. /413.; január 17. uo. 9/ 447.; január 19. OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 
39. cs. b /21. fasc. 3. 33. f. Görgei-hadtest, december 29. OL H. 2. KPA 536. sz.,- január 5. OL P. 295. A Görgey-
család levéltára. 42. cs. b / 47. fasc. 43—44. f. L. még Oörgey István: i. m. I. k. 102. o. A felső-tiszai hadtest feladatára 
1. Mészáros január 9-i jelentését Kossuthhoz. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 208. sz. A hadtest megerősítésére 1. Borús: 
Dembinski 69—70. o. Vetter értesítése 1849. január 2-án Mészárosnak a küldött segéderőről: OL P 295. Görgey-
család lta ,36. cs. b/10 e/4, fasc. 5—6. f. 

29 A hadügyminisztérium által kiadott rendelkezésekre 1. az Iktatókönyvet. „393. Pesth, 2-ten Jan. 849. Vetter G. 
Major. 2-ten Jan. 849. Uibersendung des kriegsrätlich beschlossenen Marsch- und Dislocationsplanen." „393. Pest 
849. január 2. Vetter vezérőrnagy. 849. január 2. A haditanácsban elhatározott menet- és elhelyezési tervek átkül
dése". Csány levelét nem ismerjük, de megvan Kossuth január 4-i válaszlevele. KLÖM XIV. 30—32. o. Bikkesy futár
szolgálatáról 1. Vetter Antal —• Kossuth Lajos. 1849. január 3. ,,A hadi tervezetekről Elnök urat írásban értesíteni 
fontos okoknál fogva tanácsosnak nem tartván, azokrul Bikkesy őrnagy úr személyes jelentést fog tenni". OL H. 2. 
OHB-iratok. 1849:15. sz. Hogy Kossuth január 3-án még mit sem tudott a tervről, azt bizonyítja aznap Csányhoz 
írott levele. KLÖM XIV. 24—25. o. 

30 A tétényi összeütközésre az összefoglaló munkákon kívül 1. Oörgey Artúr: i. m. I. k. 126—127. o. ; Oörgey István : 
i. m. 105—106. o.,* Zámbelly: i. m. 355. o. Vetter értesítésének eredetije elveszett, s az Iktatókönyvben sincs nyoma. 
De hogy valóban ez okozhatta az ütközet félbehagyását, arra némi adalék Trsho János emlékirata: „Januárius 3-án 
a tétényi ütközetben vettünk részt. Görgei Artúr Baksányi nevű hadsegéde kíséretében hozzánk nyargalt, s elkiáltotta 
magát: reteriren! Akkor közülünk valaki önkéntelenül is e szavakra fakadt: »Tábornok úr, so'se halljam szájából e 
szót — reteriren«. Erre Görgei jókedvében azt monda: »Fiam, nem reterálunk, csak jobb helyet keresünk. A Duna 
jege már áll, s az ellenség rajta átkelve, hamarább lehet Pesten, mint mi«. "Szlauka Károly: Naplótöredékek és föl
jegyzések az 1848—49-iki szabadságharcról. Nagytapolcsány, 1901.16. o. 
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(...) Nem, istenemre mondom, győzni fogtok, hős karjaitok ismert erejében bízom, 
bízom ügyünk szentségében, melynek nem szabad az ármány áldozatává esni". 
E kiáltványnak igen leverő ellenpontozása volt a Budán és Pesten átvonuló dan
dárok látványa.31 

A törzstiszti kar egy részének ez adta meg az utolsó lökést ahhoz, hogy végre 
döntsön abban a morális konfliktusban, amely október eleje óta kínozta. Hiszen 
V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király, igaz, magyar miniszteri ellenjegyzés 
nélkül kiadott kiáltványában, törvénytelennek nyilvánította a magyar országgyű
lést, s október 30-án a feldunai magyar királyi hadsereg már nem csupán Jellačic 
horvát és es. kir., hanem Windisch-Grätz csak es. kir. csapataival került szembe 
Sehwechatnál. A trónváltozás, majd Windisch-Grätz december közepén meginduló 
támadása, ill. a herceg által kibocsátott kiáltványok sora pedig egyre világosabbá 
tette, hogy egy ideig lehet ugyan lavírozni osztrák császár és magyar király között, 
de előbb-utóbb dönteni kell, vagy a csak osztrák császár Ferenc József és a dinasztia, 
vagy a politikailag immáron nullifikált V. Ferdinánd magyar király, pontosabban, 
a magyar királyság mellett. A tisztikar egy része a december végére kialakult hadi
helyzetben, a, feldunai hadtestnél pedig a már említett tényezők hatására a dinasztia 
és a császár mellett döntött, s kilépett a magyar hadsereg kötelékéből. A kilépettek 
egy részét azok alkották, akik egzisztenciális okokból (magasabb rang és fizetés, 
nagyobb előmeneteli lehetőség), ill. a körülmények által sodortatva (pl. Magyar
országon állomásozó vagy Magyarországra vezényelt alakulatok tisztjei) kerültek 
a honvédsereg kötelékébe.32 

A kilépések sorát gróf Lázár György tábornok, a feldunai hadsereg tartalék had
osztályának parancsnoka nyitotta meg január 3-án.33 Őt követték január 4-én báró 
Alois Wiedersperg őrnagy, gróf Zichy Lipót ezredes, dandárparancsnok, gróf Zichy 
Pál őrnagy, Bárczay János ezredes, dandárparancsnok, Gosztonyi Imre alezredes, 
Kórossy Kamilló őrnagy, Alexander Kypke alezredes. A 10. Vilmos huszárezred 
tisztikarából 16 tiszt lépett ki, s csupán nyolcan maradtak. Kypke alezredes és tár
sai még a legénységet is megpróbálták fellázítani, amíg Mezey Károly alszázados ki 
nem jelentette, hogy ő ezennel átveszi az ezred parancsnokságát, „és ha az urak rög
tön nem távoznak innen, egytől egyig elfogatja őket".34 Zichy Lipót és Pál pedig 
Görgeit kapacitálták, hogy „ne engedje magát eszközül felhasználtatni önző ambí
ciók tisztátalan céljaira, ne űzzön eszményt, melyet Kossuth és társai rosszul kép
viselnek".35 Felkereste Görgeit a Vilmos huszárezred lemondott tisztikara is, s a 
tábornok, miután rájuk pirított, kijelentette, hogy ha a legénységet és az altiszteket 
is fel akarnák lázítani, akkor főbe löveti őket. Ugyanakkor a tábornok több, zászló
aljától engedély nélkül eltávozott tisztet megfosztott rangjától. Nem mindig méltá
nyolta az önhibájukon kívül elmaradt tisztek indokait sem, ami arra mutat, hogy 
eléggé zaklatott kedélyállapotban lehetett e napon.36 A törzstisztikar cserélődését 

31 A kiáltványt közli Gelich: i. m. I I . k. 176—177. o. Mind Görgei Artúr, mind Görgey István tagadják hiteles
ségét. Görgey Artúr i. m. I. k. 132—133. o. és Görgey István: i. m. I . k. 112—112. o. Hogy a kiáltvány nem Görgei 
műve, arra némi bizonyíték lehet az, hogy Görgei egyetlen más kiáltványában sem szerepel a historikus érvelés, ebben 
pedig szó esik Hollós Mátyásról, a rákosi mezőről stb. Közvetett bizonyíték Kossuth december 31-i kiáltványa, amely 
szintén közli az erdélyi diadalok hírét ill. azt, hogy „derék tábornokunk, Mészáros, Schliknek már sarkában van.. . ' ' 
KLÖM XII I . 952—953. o. L. még Gelich megjegyzéseit Görgey István munkájára, i. m. I I . k. 465—466. o. 

32 A tisztikar morális válságának okait és lefolyást a legjobban elemzi és a kilépett törzstisztek névsorát közli : 
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Bp., 1983. 26—27. és 352—374. o. A feldunai hadtest 
tisztikarán belül lezajlott eseményekre a legjobb Görgey István: i. m. I. k. 108—111. o., bár az okokat tekintve némileg 
túlzásba esik: uo. 111—120. o. 

33 Lázár január 3-i kilépésére 1. Vidos Elei naplója. OSZK Kézirattár. Duód. Hung. 135. 4. f. 
34 A Vilmos-huszárezrednél történtekre 1. Görgey István: i. m. I. k. 109—111. o. és a Szikszay Tamás őrnagy ügyé

ben lefolytatott hadi törvényszéki vizsgálat iratait: OL H. 115. Görgey Artúr iratai. 1. cs. 36—39. f. és OL H. 75. Had
ügyminisztériumi általános iratok. 78. doboz. 1849: 6843. sz. Szikszay t Kypke még lemondása előtt a tartalék század
hoz vezényelte, s Szikszay csak 1849 márciusában tért vissza, immár őrnagyi rangban az ezredhez. 

35 Görgey István: i. m. I. k. 110. o. 
36 Hyen volt pl. Mezősy László, a zempléni nemzetőrzászlóalj századosa, aki csak 1849. június végén kapta vissza 

rangját. Mezősy: i. m. 5. és 48—49. o. Görgei még december 31-én megfosztotta őt rangjától, de a rendelet csak a 
KMöny 1849. január 16-i számában jelent meg. 
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fokozta néhány törzstiszt betegszabadságra távozása is. így ideiglenesen elhagyta 
a hadtestet Horváth János őrnagy, aki december 30-án Mórnál kapott sebet, s 
ugyanaznap, a móri csata után beteget jelentett Ferdinand Karger ezredes, a 4. 
Sándor huszárezred parancsnoka, akinek dandára elkésett a móri csatából.37 

„Ez volt hadseregünk második purifikációja : számos derék tisztet vesztettünk 
általa; de a hadseregre nézve jobb volt így, mivel a megmaradottak a nemzeti ér
deket jobban képviselték" — írja a tisztikar válságáról Zámbelly Lajos, a 4. Sándor 
huszárezred őrnagya.38 

A tisztikar ilyen méretű kilépésének okait Csány László f Őkormánybiztos egyértel
műen az országgyűlés és az OHB túlzottan gyors Debrecenbe távozásának tulajdo
nította: „Görgei tábornok, de más tisztek is nyíltan kárhoztaták, hogy azok, kik 
mindent élére állítottak, a legkomolyabb percben elhagyták a fővárost, a sereget 
anélkül, hogy vele szólani érdemesnek tárták, — bizonyosan ez oka, hogy a legje
lesebb tisztek elhagyák vagy elhagyandják a sergeket"39 

A feldunai hadtest egy része már január 3-án megkezdte kivonulását a fővárosból, 
Görgei az utóvéd élén január 4-én éjjel hagyta el Pestet. A váci útra érve így szóit 
mellette lovagló öccséhez: ,,ki csak kimegyünk most. De hogy mikor jövünk vissza 
megint Pestre — és hogyan: azt már csak a jó isten tudja".40 

Vác, 1849. január 5—6. 

A feldunai hadtest közelebbi célja Vác városa volt. A városban ekkor már állomá
sozott némi katonaság, a Szodtfridt Ferdinánd utászkari őrnagy vezette „éjszaki 
hadosztály". Kossuth még december végén bízta meg Szodtfridt őrnagyot egy kisebb 
dandárnyi erő parancsnokságával.41 Szodfridt december 31-én reggel 5 órakor vonult 
be Vácra négy utászszázaddal (311 fő), és még aznap kérte Kossuthot, hogy a meg
ígért többi csapatot, „1 honvédzászlóaljat, 40 huszárt és egy fél ágyútelepet 4 löveg
gel" szintén rendelje Vácra, s lássa el őt a megfelelő rendeletekkel.42 Nem sokkal 
ezután hírt kapott arról, hogy az ellenség a Duna bal partján tör előre, ezért ismét 
kérte Kossuthot a megígért fegyveres erő Vácra küldésére.43 Ugyanezen a napon 
egy kellemetlen ügyet is el kellett intéznie. December 30-án Fekete Sándor utászkari 
százados, hivatkozva Görgei seregének állandó vereségeire, kijelentette, hogy „a 
honvédtiszti öltöny jövőben csak megvetéssel fog tekintetni, miért is egy becsületes 
érző férfiú nem szolgálhat tovább a magyar seregben." Szodtfridt azt válaszolta, 
hogy ő nem szándékozik elhagyni csapatait, mire a százados kijelentette, hogy kész 
lemondani tiszti rangjáról, s mindjárt meg is írta lemondását. Fekete századoshoz 
csatlakozott még Swoboda János százados és Tóth Károly főhadnagy is. Szodtfridt 
azonban nem fogadta el lemondásukat, hanem elzáratta a három tisztet, „kik azon 
percben, midőn a hazát a legnagyobb veszélyek fenyegetik, az egész zászlóaljnak 
közbotrányául, rögtön lemondani és gyáva futásnak eredni akartak". Szodtfridt ez
után a Kossuthtól kapott szóbeli felhatalmazás alapján a három leköszönt tiszt 
helyére újakat nevezett ki, s a történteket ill. az általa foganatosított előléptetéseket 

37 Horváthra és Kargerra 1. Bona: i. m. 174—175. és 361. o. 
38 Zámbelly: i. m. 356. o. 
39 Csány László — Kossuth Lajos. d. n. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott 

íogalmazatok. 414—415. f. 
40 Görgey István: i. m. I. k. 121. o. 
41 KLÖM X I I I . 895. o. Kossuth terve szerint ez az erő 2 zászlóaljból, 4 század lovasból, 2 század utászból és egy 

üteg ágyúból állott volna. E dandárnak kellett volna maga köré gyűjtenie a Hont, Esztergom és Nógrád megyei sza
badcsapatokat. Kossuth ilyen értelemben utasította az illető megyéket is. KLÖM X I I I . 912. o. Szodtfridt váci tevé
kenységére 1. Tragor Ignác: Vácz története 1848—49-ben. Vác, 1908. 86—87. o. 

42 Szodtfridt Ferdinánd — Kossuth Lajos. 1848. december 31. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 31. sz. Kossuth vála
szát közli a KLÖM XIV. 39. o. Kossuth értesítette Szodtfridtot, hogy a kért csapatokból csak a szabadcsapatokra 
számíthat, kivéve Esztergom megye szabadcsapatát és nemzetőreit. 

43 Szodtfridt Ferdinánd — Kossuth Lajos. 1848. december 31. OL H. 2. OHB-iratok. 66. csomó. Iktatatlan ira
tok. 272—273. f. 
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jelentette a hadügyminisztériumnak is.44 Az eset azért érdemel ilyen hosszú említést, 
mert arra mutat, hogy a kilépési hullám még a legkisebb alakulatokat is érintette. 

Január l-jén Szodtfridt újabb jelentést küldött Kossuthnak, amelyben beszámolt 
eddigi intézkedéseiről, s kérte az elnököt, küldjön számára egy nyílt rendeletet, 
„mellyel fel hatalmaztatom minden nemzetőröket vagy szabadcsapatokat vezérletem 
alá vonni s a körülményekhez képest működni". Emellett kért 4, de inkább 10 ágyút, 
4 három- és 6 hatfontosat, egy honvédzászlóaljat és fél század huszárt. A jelentést 
azonban Kossuth helyett már Csány kapta meg, s a benne foglaltak a feldunai had
test Vácra vonulásával aktualitásukat veszítették.45 

A feldunai hadtest január 4-éről 5-re virradó éjjel Foton és Dunakeszin éjjelezett. 
Ötödikén reggel 7 órakor az egész hadtest megindult Vác felé, ahová még aznap 
fényes nappal megérkezett. Az utóvéd élén érkező Görgei a püspöki palotában ütötte 
fel főhadiszállását. A hadtest tisztjei igyekeztek lehetőleg együtt elszállásolni a 
legénységet, „hogy lehetőségig készen legyenek, miután a fiatal seregnél arra is kel
letik figyelni, hogy el ne maradjanak a további visszahúzódó menetelésnél".46 A dan
dárok tisztjei is egy helyen szállásoltak el. A kegyesrendi szerzetesek épületébe 190 
embert szállásoltak be, a ferenceseknél a Szabolcs megyeieket és 250 önkéntest 
helyeztek el.47 

A püspöki palotába szállásolt Görgei nyugtalan volt és ideges. Nyugtalan volt, 
mert érezte, hogy a főváros feladása nem egyszerűen egy hadászati lépés volt, hanem 
az önvédelmi harc egy szakaszának végét is jelentette. S ideges volt, mert tisztikará
nak ilyen mértékű bomlására nem számított. Bármilyen önuralommal is igyekezett 
fogadni az eseményeket, azok mégis csak megrázták. Úgy érezte, hogy a politikai 
vezetés után immár saját tisztjeinek egy része is cserben hagyta. S a beállott vál
tozások egy sor kisebb-nagyobb problémát vetettek fel. A kilépett tiszteket pótolnia 
kellett, de vajon képesek lesznek-e a most előléptetettek megfelelni a követelmé
nyeknek? A serege mellé kirendelt főkormánybiztos, Csány László Pesten maradt, 
egyrészt betegsége miatt, másrészt azért, mert ő irányította a főváros kiürítését, 
így a hadtest és az OHB között egyelőre megszűnt a közvetlen kapcsolat. Az utóbbi 
napokban ugyan, főleg a főváros előtt vívandó ütközet kérdése miatt, megromlott 
viszonya Csány val, de továbbra is kedvelte ezt a becsületes öregurat. Az OHB Deb
recenbe távozásával nemcsak Kossuth állandó tanácsadó leveleitől szabadult meg 
€gy időre, amelyekre sem kedve, sem ideje nem volt válaszolni, hanem a polgári 
hatóságokkal való kapcsolattartás és az ellátás tekintetében is magára maradt 
se rege. 

Talán éppen ezen gondolkodott, amikor jelentkezett nála Danielisz János, a tá
bori intendantúra vezetője, aki 1848 december vége óta töltötte be ezt a tisztsé
get.48 Danielisz jelentette, hogy itt, Vácott találkozott egy régi ismerősével, Fri-
deczky Lajos Nógrád megyei képviselővel, aki szüleit meglátogatni jött Vácra. 
Danielisz azt ajánlotta neki, hogy csatlakozzék a sereghez, amelyben „sok szolgá
latot tehetne". Danielisz javasolta Görgeinek, próbálja meg rábeszélni Frideczkyt, 
hogy vállaljon részt a hadsereg ellátásának munkájában. Frideczky mellett szólt, 
hogy az eljövendő hadműveletek irányába eső Nógrád megye képviselője, egykori 

44 Szodtfridt Ferdinánd — Hadügyminisztérium. 1849. január 1. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai 
ö. doboz. Iktatott beadványok. 1225. sz. A Budapestről eltávozott kormányszervekhez érkezett iratokat a futárok 
Caánynak kézbesítették, ezért található az ő iratai között Szodtfridt jelentése is. A hadügyminisztérium helyett így 
Csány erősítette meg a kinevezéseket. A három tiszt még december 31-én tiltakozott Kossuthnál leváltása miatt, 
de utóbb Fekete és Swoboda Pesten maradt és jelentkezett a bevonuló cs. kir. csapatoknál. Tóth Károly a 2. utász
zászlóaljba beosztva hagyta el a fővárost, s a szabadságharc végéig szolgált. A három tiszt levelei 1. OL H. 2. OHB-
iratok. 1848:7137. Életrajzi adataikra 1. Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 613., 714—15. és 733. o. 

45 Szodtfridt Ferdinánd — Kossuth Lajos. 1849. január 1. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 14. 
doboz. Vegyes iratok. 329—330. f. 

46 Pongrácz István 1848—49-es naplójának 1896-os átdolgozása. OSZK Kézirattár. Oct. Hung. 1142. 1. k. 76. f. 
47 Tragor i. m. 86. o. 
48 Danielisz megbízatására 1. Kossuth december 11-i levelét Görgeihez. KLÖM XIII . 706—707. o. 
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főjegyzője és az ottani birtokos osztály tagja volt. A tábornok jónak találta Danielisz 
javaslatát, és egy századost küldött Frideczkyékhez. A százados éppen ebédidőben 
érkezett. Felszólította a képviselőt, hogy délután 5 órakor keresse fel a tábornokot. 
Frideczky elfogadta a meghívást, s a kitűzött időben megjelent a püspöki palotában. 
Görgei vei való találkozásáról így ír emlékirataiban: 

„[Görgei] fogadása szívélyes volt, — midőn helyet foglaltunk, így szólt hozzám: 
»ön képviselő, Nógrád vármegyei birtokos, e megyének főjegyzője volt ? « Igennél 
feleltem ezután feltűnő idegességgel így folytatta : 

»A Honvédelmi Bizottmány, most ideiglenes kormány, nem várta be megérke
zésemet, anélkül, hogy jövőbe teendők iránt utasításokkal és a hadsereg élelmezése 
és ruházatára szükségesekkel ellátott volna, Pestről idő előtt, gyáván megfutott, 
s engemet oly kényszerhelyzetbe juttatott, hogy ha e rendkívüli körülmények között 
az ellenséges nagy haderő előtt hátráló sereg élelmezése- s felszereléséről nem gondos-
kodhatom, az a végfeloszlásnak van kitéve. 

Ezen feladatomat pedig csak úgy vélem teljesíthetőnek, ha Ön támogatásomba 
részt veend, mit Ön hazafias érzelmeitől el is várok. 

Ön teendője pedig, mire általam felhatalmazva lesz, következő: a vármegyei és 
városi hadipénztárakba beszállított, kezelt, a sóházi s egyéb kincstári pénztáraknál 
készletbe levő pénzösszegeket nyugták mellett magához venni; posztó-, vászon-, 
lábbelianyag szereket beszerezve — ezekből a ruházatnak elkészíttetése iránt intéz
kedni, a készletet a ruhatárba szállíttatni —, a felesleget pedig, maradványt a hadi 
pénztárba beszolgáltatni.«" 

Frideczky két feltétellel elfogadta Görgei felhívását. Első feltétele az volt, hogy 
Görgei jelentse az OHB-nak megbízatását, s hogy távollétét a képviselőház is en
gedélyezze. Ugyanakkor kérte, hogy a tábornok rendeljen mellé egy tisztet, „hog5r 

azon esetre, ha katonákkali érintkezés s intézkedés szüksége fordulna elő", segít
sen neki.49 

Görgei mindkét feltételt teljesítette. Frideczky mellé rendelte Roth Sándor szá
zadost, s még az nap jelentette az OHB-nak, hogy Frideczkyt felszólította „seregem 
ellátása tekintetében segítséget nyújtani, mit ő hazafiúi készséggel el is vállalt". 
Egyben kérte az OHB-t, hogy a képviselőt, „míg seregemnél hivatalos működése 
tartani fog, a hongyűlésnéli megjelenéstől felmenteni méltóztassék."50 

A tábornok Vácott kapta meg Csány levelét arról, hogy az OHB határozata szerint 
a fővárost nem szabad kardcsapás nélkül feladni.51 Görgei ekkor már nem fordul
hatott vissza, nem is igen akart, de felhasználta az alkalmat, hogy Csánynak írjon. 
Levelében elmondta, hogy „a hadi működések jövőre egymástól elágozva vévén 
irányokat", a hadsereg szükségletei nemhogy csökkenni, de nőni fognak. Mivel a 
felszerelési hiányokon kívül az élelmezés gondjával is meg kell küzdenie, szükséges, 
„hogy a hadmúködési pénztár a kívánt pénzalappal s pedig lehető legrövidebb idő 
alatt elláttassék". Véleménye szerint jelenleg 600 000 pengőforintra van szüksége, 
s kéri az OHB-t, úgy intézkedjen, „hogy a netalántán időről időre felmerülendő 
szükséges akadozás nélkül fedeztethessék". Mivel a feldunai hadtest és az OHB 
közötti földrajzi távolság nagyon is hosszúra nyúlt, a tábornok fontosnak ítélte, 
hogy „legalább a pénz dolgában semmi eventualitások" ne zavarják működését. 

49 Frideczky Lajos: Életem lefolyásának emlékei. OL R. 31. Naplók, emlékezések. 2. cs. 2025. sz. 7—8. Frideczky 
nekrológja szerint „ő fogalmazta a híres vácziproklamációt..." 1848—49-i Történelmi Lapok. 1903. 78. o. Ez bizonyít
hatatlan és nem valószínű. 

50 OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. es. b /31. fasc. Görgei Artúr tábornok, mint a feldunai m. kir. hadtest 
parancsnokának egyik elnöki levelezője. 48. nov. 8. — 49. január 25. 146. iktatószám. 38. f. Görgei Artúr — Kossuth 
Lajos. 1849. január 5. Közli: Tragor: i. m. 86. o. 

51 Iktatókőnyv. „398. Pesth, 5-ten Jan. 849. Csány Ober L. Com. 5-ten Jäner 1849. Mittheilung des Beschlusses 
von Seite der L. V. Ausschusses die Hauptstädte nicht ohne Schwertstreich aufzugeben". „398. Pest, 849. jan. 5. 
Csány főkormánybiztos. 1849. január 5. Az O. H. Bizottmány azon határozatának közlése, mely szerint a fővárosok 
ne adassanak fel kardcsapás nélkül". E határozatot Kossuth január 4-i levelében közölte Csány val. KLÖM XIV. 
68—69. f. 
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Ez okból elhatározta, magát „az országos hatalom csak kifolyásának tekintvén", 
hogy a hadműködése útjába eső pénztárakban található pénzeket a hadsereg hadi
pénztárába helyezi el, természetesen csak letét gyanánt. Ezeket csupán akkor szán
dékozik használni, „ha váratlanul minden egyéb segélypénz források végképpen el
apadnának. Ugyanazért ezek továbbá is az Országos Honvédelmi Bizottmány telj
hatalmú rendelkezése alá állítva maradván, erősen hinni okom van, hogy e részbeni 
már megkezdett eljárásomat az Országos Honvédelmi Bizottmány nemcsak célsze
rűnek elismerni, s abban továbbá támogatni, hanem saját hozzájárulásával az ügyet 
tekintve, felkarolni fogja".52 

Az itt felvázolt terv egyik első foganatosításaként még aznap intézkedett, hogy a 
B-épásy Mihály vezette tartalék hadosztály számára a feldunai hadtest pénztárában 
elhelyezett 20 000 pengőforintot foglalják le és fordítsák a hadtest szükségleteire. 
A Répásy által az összeg átvételére küldött Butz Lajos főhadnagyot utasította, hogy 
a pénzt lehetőleg a szolnoki állami sóház pénztárából vegye fel.53 

Erről az intézkedésről Danielisz János levélben értesítette Csányt, s kérte a fő-
kormánybiztost, „hogy ezen hadjárás folytatására a szükséges pénzforrást nyitva 
tartani méltóztasson, nehogy a szükséges pénznek hiányában, oly tájon, ahol semmi 
províziók nincsenek, a hadsereg szükségbe és ezáltal elkedvetlenedésbe essen". Kö
zölte Csányval, hogy a hadtest több mint 300 szekérnyi muníciót, ruhát és élelmi
szert hozott magával Pestről, s hogy útközben több kereskedelmi szállítmányt is le
foglalt. Kérte az utóbbiak kifizetését a tulajdonosoknak. Végül kérte Csányt, lássa 
el a hadtestet kis címletű bankjegyekkel.54 

Még Frideczky látogatása előtt kereste fel Oörgeit Szegedy Imre ezredes, a fel
dunai hadtest egyik dandárának parancsnoka, a 9. Miklós huszárezred parancsnoka. 
Szegedy ugyan nem adta be lemondását Pesten, de saját és tiszttársai nevében ag
godalmát fejezte ki a tábornoknak az elmúlt napok eseményei miatt. Előadta „saját 
maga és bajtársai aggályait a Kossuth és Perczel által képviselt hadviselés módja 
miatt; a honvédelmi bizottmány és az országgyűlés részéről elkövetett s általuk 
gyanússá vált irány miatt ; aggályait a hadsereg, kivált a régi ezredek és különösen 
a Miklós-huszárok jövője iránt ; és azon meggyőződését", hogy Görgeinek okvetlenül 
kell tennie valamit, hogy a sorezredekben mutatkozó forrongást lecsillapítsa és a 
politikai és egyéni jövőjük miatt aggódó főtiszteket megnyugtassa. Végül kérte a 
tábornokot, „hadd tudják meg legalább azt, hogy ő — Görgei Artúr — most mit 
akar?" Görgei megígérte, hogy fontolóra veszi Szegedy tanácsait.55 

Az ezt követően történtekről szóló tudósítások nem egyértelműek. Görgey István 
szerint „alkonyatkor aztán már tömegesen jelentek meg bátyámnál az egész hadtest 
képviselői", hogy előadják a már lényegében Szegedy által elmondottakat. Zámbelly 
Lajos emlékirata szerint Görgei hívatta össze a tisztikart, hogy kifejtse előttük né
zeteit. Ugyanezt írja Klapka György emlékiratai második változatában, a „National
krieg in Ungarn und Siebenbürgen"-ben. A szemtanúk tanúságára hivatkozó Klapka 
szerint Görgei csak bizalmasait hívta össze. Közülük név szerint is említi Bayer József 
alezredest, Görgey Kornél őrnagyot, Görgey István főhadnagyot, Ernst Poelt Ritter 
von Poeltenberg alezredest, Szegedy Imre ezredest, Mednyánszky Cézár főlelkészt és 
Horváthot. A névsorban azonban két név is szemet szúr. Az egyik Mednyánszky Cézá
ré, akit Görgei aznap fogadott és aznap vett a hadtest állományába. Nem valószínű 
tehát, hogy egy ilyen jellegű tanácskozásba azonnal bevonták volna, s ezt maga 
Mednyaszky sem említi emlékezéseiben. A másik név Horváthé. Ez lehetne Horváth 

52 Görgei Artúr — Csány László. 1849. január 5. OL H. 103. Csány László, kormánybiztos iratai. 14. doboz. Ve
gyes iratok. 68—69. f. 

53 Görgei Artúr — Butz Lajos. 1849. január 5. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 12. doboz. Nem ik
tatot t beadványok. 648. f. és Répássy Mihály — Csány László. 1849. január 7. uo. 693—694. f. 

54 Danielisz János — Csány László. 1849. január 5. uo. 695—697. f. 
55 Görgey István: i. m. I. k. 122. o. 
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János őrnagy, ő azonban még december 30-án Mórnál megsebesült, s ekkor már nem 
tartózkodott a feldunai hadtestnél. A másik Horváth Pál, a nógrádi önkéntes nem
zetőrzászlóalj parancsnoka volt, s ekkor a Vág-völgyében tartózkodott zászlóaljával 
együtt.56 

Görgey István leírása szerint a bátyját felkereső tisztek kifejtették, hogy veszé
lyeztetve látják katonai becsületüket a kormány magatartása és az örökös hátrálás 
által. Katonai becsületük egyik alapját az uralkodóházhoz és a magyar alkotmány
hoz való hűségben, másik alapját az önfeláldozó harcban és győzni akarásban jelöl
ték meg. Kikeltek a polgári kormányzatnak a hadműveletekbe való beavatkozása 
ellen, és kételyüket fejezték ki a Windisch-Grätzhez küldött békekövetség őszinte
sége felett. Ha ez utóbbi lépés nem őszinte és nem célszerű, akkor ők nem bízhatnak 
tovább a kormányzat jellemében, s semmi kedvük egyéni ambíciók eszközévé és 
lázadókká válni. Görgei válaszában elmondta egyéni álláspontját, majd javasolta, 
hogy a hadsereg tegye közzé „ország-világ előtt a maga politikai hitvallását", s meg
fogalmazta, mit tartana ő célszerűnek kijelenteni. Beszéde végén felhívta a jelen
lévőket, hogy esetleges ellenvéleményüket fejtsék ki. A két Görgey emlékiratai 
szerint senki sem szólalt fel a tábornok által elmondottak ellen. Mindenki csak egy
valamit kért: hogy a hadsereg nyilatkozatát írásban ill. nyomtatványban sokszo
rosítsák, „hogy hadd lehessen e nyilatkozvánnyal kezükben minden további izga
tásnak a csapatok közt véget vetni". Ezt aztán Görgei határozatképpen ki is 
mondta.57 

Zámbelly Lajos leírása szerint Görgei, miután összehívta őket, kijelentette, „hogy 
ezentúl is, mint eddig, teljesen loyalis úton fog haladni, hogy kész a királyért és 
hazáért életét és vérét feláldozni, hogy annyi bajtárs kilépése által a király és haza 
iránti kötelességünkben ne hagyjuk magunkat megingatni, és bízzunk benne. Aki 
ezt azonban nem tehetné, annak a visszavonulásra még mindig nyitva áll az út. 

Bízva ügyünk igaz voltában és mást nem óhajtván, mint hogy a király, hatalmi 
szavával, békés kiegyenlítést eszközöljön, avagy ellenkező esetben készek a hazáért 
utolsó leheletig küzdeni: — maradtunk és fogadtuk Görgeinek, hogy teljesen meg
bízunk Görgeiben s követjük őt".58 

Az eddig idézett két leírás szerint tehát Görgeit a váci nyilatkozat59 néven ismert 
két okmány kiadására a következő tényezők késztették: 1. Az OHB beavatkozása 
a hadvezetésbe. 2. Az OHB és az országgyűlés Debrecenbe távozása. 3. Az ország
gyűlés követküldése Windisch-Grätzhez. 4. A cs. kir. fősereg támadása és a főváros 
feladása nyomán keletkezett legitimációs „hézag", tehát az, hogy a tisztikar egy 
része kezdte elveszíteni a további küzdelem morális alapját és a kettős hűségeskü 
(uralkodóház és magyar alkotmány) hálójában vergődött. 

Volt azonban még egy, általában kevéssé hangsúlyozott tényező is. A tisztikar 
egy része nem igényelt ilyen morális bátorítást, annál inkább valamiféle magyará
zatot arra, hogy miért maradt el a főváros alatti ütközet. Egy ilyenfajta elégedet
lenségre már Görgey István leírása is utal, s két másik forrás is megerősíti. Az egyik 
Üchtritz Emil, a 12. Nádor huszárezred főszázadosa január 7-én feleségéhez írott 
levele, amelyben elégedetlenkedve említi, hogy Pozsonyt, Győrt és Budát kardcsa-

56 Görgey István: i. m. I. k. 122. o.; Zámbelly: i. m. 356. o.; Klapka: ÎTationalkrieg... I. k. 134—135. o. Ugyanezt 
a variánst ismétli meg: Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848. és 1849-ben. 2. kiad., 
Bp., é. n. I I . k. 206. o. L. még Tragor: i. m. 74—76. o. A két Horváthra 1. Bona: i. m. 174—175. o. Horváth Pál ja
nuár 4-én még Turócszentmártonból küldött jelentést Kossuthnak az elveszett budatiní csatáról. L. Steier Lajos: 
Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabad
ságharcról és a tót mozgalomról. Bp., 1924. 661—663. o. (a továbbiakban: Steier: Beniczky). 

57 Görgey István: i. m. I. k. 123—124. o. és Görgey Artúr: i. m. I. k. 132—133. és 137. o. 
58 Zámbelly: i. m. 356. o. 
59 A két okmányt szokás váci kiáltvány néven említeni. Görgei maga napiparancsnak nevezte azt Tragor előtt. 

Tragor: i. m. 76. o. Görgei emlékiratainak német változatában az első okmánnyal, a napiparanccsal kapcsolatban az 
„Ansprache" (felhívás), a másodikkal kapcsolatban pedig az „Erklärung" (nyilatkozat) szót használja. 
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pás nélkül feladták, és sehol sem vívtak csatát vagy harcot.00 Plathy István, a Dél
vidékről felrendelt és Pesten a feldunai hadtesthez csatlakozott 33. honvédzászlóalj 
főhadnagya emlékiratában elmondja, hogy a Buda előtti ütközet elmaradása feletti 
felháborodásukban „értekezletet tartottunk a tiszttársakkal avégből, hogy Görgeit 
kérdjük meg, mi célja van, mit akar velünk, hol lesz a mi kormányunk?" Görgei 
e kérdésekre is felelt Plathy szerint, amikor kiadta a váci nyilatkozatot.61 

Ami a két, Görgey István — ill. Zámbelly — Klapka — féle leírás különbségeit 
illeti, ti. hogy a tisztikar nyomására vagy Görgei egyéni kezdeményezésére született-e 
a váci nyilatkozat, ez esetben alighanem Görgey István leírása a pontosabb, azzal a 
hozzáadással, hogy a nyilatkozat közzététele Görgei javaslatára történt, s a tábor
nok számára az ötletet a tisztikar tömeges fellépése adta. Az sem elképzelhetetlen, 
hogy január 6-án egy szélesebb körű haditanácson adta elő végleges formában a 
nyilatkozatot. Erre mutat az is, hogy Zámbelly ,,már előtte való nap elkészített" 
nyilatkozatról beszél.62 Egy olyan feltételezés is elképzelhető, hogy Görgei már 
január 4-én Pesten elkészítette a nyilatkozat fogalmazványát, s azt végleges formába 
Vácott öntötte s itt írta meg a napiparancsot is.63 A tisztikar Zámbelly által említett 
összehívása azonban nem terjedt ki az egész tiszti-, még csak az egész törzstiszti 
karra sem, hiszen pl. Kmety György alezredes, dandárparancsnok s dandárának 
több tisztje nem vett rajta részt, s ez is arra mutat, hogy csak az említett okok 
miatt aggodalmaskodó vagy elégedetlenkedő tisztek jelentek meg rajta.64 

A haditanács vagy tiszti gyűlés és a nyilatkozat meg a hozzá kapcsolódó napiparancs 
felolvasása után Görgei kijelentette, hogy „mostantól fogva senkit nem enged ki
lépni, és azokat, akik mindennek ellenére kilépésüket kérelmeznék, hadbírósági 
eljárás alá fogja vonni".65 

A továbbiakban lássuk a nyilatkozat és a napiparancs szövegét. E két okmány
ból, véleményem szerint, pontosan kiolvashatók keletkezésük okai és körülményei. 
Előrebocsátandó, hogy mindkét okmány szövege magyar és német nyelvű változat
ban is fennmaradt. Bár a két szöveg végkicsengése ugyanaz, olyan megfogalmazás-
beli különbségeket találhatunk bennük, amelyek kimutatása a szöveg értelmezése 
szempontjából szintén tanulságos lehet.66 

• A két okmány szövege három fő kérdéskör köré csoportosul: 1. A dunántúli had
járat. 2. A december 30-tól január 4-ig történtek. 3. A további teendők. Görgeinek 
ezek megfogalmazásakor két dolgot kellett szem előtt tartania: 1. A sereg harci 
kedvének fenntartása érdekében be kellett bizonyítania, hogy a hadsereget ért ku-

60 Üchtritz Emil — Amadé Dominika. 1849. január 7. Közli: V. Waldapfel Eszter : A forradalom és szabadságharc 
levelestára. Bp. 1952. I I . k. 427—429. o. 

61 Adatok Plathy István volt honvédőrnagy naplójából. In : Vahot Imre —• Gánóczy Flóris: Honvédek könyve. 
I I I . k. Pest, 1862. 89—90. o. (a továbbiakban: Plathy) 

62 Zámbelly: i. m. 356. o. 
.63 A nyilatkozat datálásának problémáira 1. Trágár: i. m. 80—81. o. A napiparancs német nyelvű példányán január 

5-i dátum olvasható. L. facsimilében uo. A napiparancs magyar nyelvű példányán ugyanez a dátum olvasható. OL R. 
2Ô6t Klapka György iratai. 1. cs. 3. tét. 1849. januári fasc. 1—2. f. 

64 Pongrácz: i. m. I . k. 42—43. f. 
65 L. erre Gáspár András tábornok haditörvényszéki vallomását Aradon 1849. szeptember 25-én. Közli: Katona 

Tamás szerk. : Az aradi vértanuk. 1. kiadás, Bp., 1979. I I . k. 171—172. o. 
66 A nyilatkozat német nyelvű kőnyomatos példánya: OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 42. cs. b /45. fasc. 

36—#7. f. A német szöveget közli: Georg Klapka: Memoiren April bis Oktober 1849. Leipzig, 1850. 2. kiad.; uo. 1861. 
146—153. o.; uő. Nationalkrieg... I. k. 136—142. o.; Görgei Arthur: Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahrea 
1848 und 1849. Leipzig, 1852. I. k. 149—152. o.; Bartholomäus Szemére: Graf Ludwig Batthyány, Arthur Görgei, 
Ludwig Kossuth. Hamburg, 1853. 2. k. 19—28. o. ; Pap Ľénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harezanak 
történetéhez. Pest, 1869. I I . k. 296—299. o. Magyar fordítása többek között: Horváth Mihály: i. m. I I . k. 206—210. 
o.; Görgey István: i. m. I. k. 124—127. o.; Gelich: i. m. I I . k. 170—175. o.; Tragor: i. m. 75—80. o.; Görgey Artúr: 
i. m. I . k. 133—137. o.; Berkó István (szerk.): A feldunai hadtest visszavonulásának és az 1849. évi tavaszi hadjárat -
Bak története. Bp., 1925. 21—22. és 24—25. o.,- Breit József: Magyarország 1848—49. évi függetlenségi harcának 
katonai története. 2. kiad. Bp-, 1929.1. k. 217—221. o. ; s legutóbb Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharc
ban. Bp., 1984.103—105. és 108—111. o. Csak a nyilatkozat fordítását közli: Deák Imre: 1848. A szabadságharc tör-
téHCte levelekben. Bp. 1942. 290—292. o. — A magyar szöveg eredeti példánya csak a napiparancsbői maradt fenn. 
Lí. á 63. jegyzetet. Egy ezzel megegyező szövegű másolat: Görgey István vegyes feljegyzései. OSZK Kézirattára. Anal. 
3845. 69—71. f., amelyen Görgey István saját kezűleg húzott át bizonyos kifejezéseket és helyettesítette azokat má
sokkal. A nyomtatásban megjelent szövegek közül ezzel egyedül a Zámbelly által közölt egyezik meg, i. m. 356—360. 
o.-Ez a szöveg került bele Görgei Artúr emlékiratainak új, Katona Tamás által fordított és sajtó alá rendezett kiadá
sába is. A továbbiakban erre a szövegre hivatkozom. 
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darcokért nem a hadsereg, még csak nem is az ellenséges túlerő a felelős, hanem a 
politikai vezetés. 2. Mindezt úgy kellett megfogalmaznia, hogy az egyrészt a tiszti
karnak az OHB-val elégedetlen részét kielégítse, tehát megadja számára az oppo
zíció látszatát; de ne jelentsen tényleges szakítást az OHB és a hadsereg között, 
s a politikai elvekben ne ellenkezzen az OHB politikai elveivel. 

Mindkét okmányból kitűnik, hogy kiadásukat elsősorban a tisztikarban lezajlott 
morális válság ill. az ennek továbbgyűrűzésétől való félelem indokolta. A napipa
rancs első mondata szerint az ellenség által kivívott előnyök „— lehangoló befolyá
suknál fogva — többekben azon nemes öntudatot is megrendítek, mely bennünket, 
legigazságosabb ügyünk védelmére összegyűjtött". Görgei kijelenti, „meg fogom 
állni e helyet, valamíg a nemzet és a sereg bizalmát bírandom — habár el is tánto
rodnának seregünk legjobbjai67 s megtagadnák karukat az igaz ügytől". S végül 
a napiparancs befejező részében azzal indokolja a nyilatkozat kiadását, hogy a had
sereg „a sorsok legnyomorultabbikától, a teljes benső felbomlástól megóvassék". 

A dunántúli hadjárat leírása a két említett „követelmény" szempontjából mes-
termű. A napiparancsban Görgei úgy hibáztatja magát, hogy közben az OHB nya
kába varrja a hadsereg rendezésének hiányosságait, a Dunántúl feladását és a 
Buda előtti ütközet elmaradását, s ugyanezt teszi a nyilatkozatban is. A nyilat
kozat szerint a hadsereg minden tőle telhetőt megtett a Dunántúl megvédéséért, 
abban a reményben, „hogy a honv. bizottmány legalább egyet lelkiismeretesen ki-
kerülend, t. i. a hadsereget kétes értelmű helyzetbe hozni nem fogja". 

Az utolsó egy hét eseményeinek és a hadtest teendőinek leírásában egy rejtett, 
egymásra rímelő szerkezetet fedezhetünk fel. A nyilatkozat szerint ahelyett, hogy 
az OHB igazolta volna határozott hangú rendeletei és szózatai alapján az e r é l y e 
ségébe vetett hitet, a következő hírek érkeztek január l-jén a promontori főhadi
szállásra: „1-ör. A honv. bizottmány a fővárost elhagyta. 

2-or. Ugyanannak rendelete, miszerint a Buda előtti úgynevezett első vonalban 
a tétényi, biai stb. vonalon eldöntő csatát vívjunk, de anélkül, hogy a hadsereget 
feláldozzuk, vagy pedig a fővárost az ágyúzásnak kitegyük, cl Z cl Z ct hadseregnek, a 
csata netáni bal kimenetele után, a Duna bal partjára kellett volna menekülnie, 
dacára az egyetlen biztos átmenetnek és az üldöző ellenségnek; menekülnie anél
kül, hogy a fővárost védelmezze. ,, 

3-or. Megérkezett azon utasítás, miszerint az ellenséges hadsereg fővezéréhez egy 
küldöttség átbocsáttassék." ; 

A nyilatkozat pontjai pedig így szólnak : 
„1-ször. A feldunai hadsereg letett esküjéhez hű marad s Magyarországnak V. Fer

dinánd király által szentesített alkotmány érdekében, minden külső ellenséggel ha
tározottan szembe száll. 

2-szor. Nem kisebb határozottsággal azonban fel fog lépni mindazok ellen, kik az 
ország belsejében az alkotmányos királyságot idő előtti köztársasági izgatásokkal68 

felforgatni megkísértenék. ! 
3-szor. Az alkotmányos királyság fogalmából — melyért a feldunai hadsereg 

utolsó emberig harcolni kész — önként következik, miszerint a hadsereg csak azon 
parancsoknak fog engedelmeskedni69, melyeket hozzá a felelős magyar hadügy-

67 A német szöveg itt nem elég egyértelmű: „...sollten auch die Besten unter uns wankend und ihren Arm. der 
gerechten Sache entziehen." 

68 A német szövegben: „durch unzeitige republikanische 'Umtriebe". A XIX. századi magyar fordításokban talál
ható „idétlen" és „éretlen" kifejezések ennek korabeli megfelelői, és nem jelenkori értelmükben veendők. 

69 A német szöveg ezen esetben egy megszorítást tartalmaz: ,,. ..dass es einzig und allein jenen Befehlen folge u 
dürfe und wolle, welche ihm von verantwortlichen königlich ungarischen Kriegsminister oder dessen durch ihn selbst 
ernannten Stellvertreter (gegenwärtig General Vetter) in gesetzlicher Form zukommen". Márki Sándor ezzel kap
csolatban vetette fel a kérdést: „Mi történik, ha mind a kettő lemond? Kinek engedelmeskedik akkor? Amennyiben 
azonban Mészáros és Vetter mint hadügyminiszterek a honvédelmi bizottság nevében rendelkeztek, nekik engedel
meskedni mégiscsak annyi volt, mint a honvédelmi bizottságnak engedelmeskedni". Az 1848—49-ik évi szabadság-
harcz története. I n : Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története. X. k. Bp., 1898. 203. o. 
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miniszter, vagy helyettese70 (jelenleg Vetter tábornok) törvényes alakban bocsát ki. 
4-szer. A feldunai hadsereg szem előtt tartva Magyarhon alkotmányára letett 
esküjét s a katonai becsületet: tökéletesen tudja, mit akar és mit kell tennie; — ki
nyilatkoztatja miképp az ellenséggeli bármily alkudozásnak eredményét csak úgy 
fogja elismerni, ha ezen alkudozás egyrészt Magyarország azon alkotmányform áját, 
melyre a hadsereg megesküdött, másrészt pedig magának a hadseregnek katonai 
becsületét biztosítandja". 

Ha e pontokat megvizsgáljuk, a következőkre figyelhetünk fel: Az 1. pont az 
OHB-nak a főváros előtti ütközet vívására vonatkozó rendeletére utal: A hadsereg 
hajlandó és akar is verekedni a es. kir. hadsereg ellen, de, s itt lép be a 3. pont, csak 
ha a polgári kormányzat nem avatkozik bele a hadműveletek irányításába, s h a ezt 
az irányítást hozzáértő kezek végzik. A 4. pont nyilvánvalóan az országgyűlés kö
vetküldésére vonatkozott, amelynek eredménytelenségéről ekkor még sem Görgei, 
sem a hadtest tisztikara nem tudhatott; a hadsereg tehát kimondta,hogy nem haj
landó belemenni sem a 48-as alkotmány megcsonkításába, sem abba, hogy az eset
leges békekötés ára a hadsereg katonai becsülete, tehát a volt cs. kir. tisztek felál
dozása legyen .Egyikük sem félt különösebben a haláltól a h arcmezőn, de semmi 
kedvük nem volt az osztrák hadbírósághoz. A 2., a „köztársasági izgatásokra" vo
natkozó pont a nyilatkozat egyik legproblematikusabb része. Nyilvános köztár
sasági izgatás ugyanis már 1848 márciusa óta folyt Magyarországon, s érthetetlen, 
hogy a hadsereg tisztikarának egy része miért éppen most emelt volna ellene szót. 
Valószínűleg itt egy fogalmi „csúsztatásról" van szó, amely azóta is kísért. A tiszti
kai többsége monarchista volt, s a monarchiát azonosította a dinasztiával. 1848 
októberétől viszont az a paradox helyzet állt elő, hogy a dinasztia támadta meg a 
királyságot, s megfordítva, a nemzet monarchikus alapon viselt háborút a trónján 
ülő dinasztia ellen. A december 2-i trónváltozás annyiban változtatott ezen a hely
zeten, hogy egyértelműbbé tette a kialakult frontokat: A dinasztiát a Magyaror
szág elleni harcban már nem az a személy képviselte, aki az ország trónján ült. 
Az 1849 január elejére kialakult helyzetben, amikor a feldunai hadtest tisztikarának 
egy része elveszítette az OHB-ba vetett bizalmát, e csoport gondolkodásáb an a 
hangsúlyok arra kerültek, hogy az OHB az, amely a háborút a dinasztia ellen vi
seli. Mivel a dinasztia és a monarchizmus könnyebben összekapcsolható fogalmi 
párok, mint a monarchizmus és egy ideiglenes kormány, az OHB kényszerű dinasz-
tiaellenessége egyben monarchiaellenessséggé is vált e sokat tapasztalt, de politi
kailag nem különösebben iskolázott hadfiak szemében. Végül még az az értelmezés 
is elképzelhető, hogy a tisztikar e része attól félt, az OHB-t Debrecenbe már csak 
az országgyűlés radikális elemei fogják követni, s hogy ezekre támaszkodva vagy 
ezek nyomására az OHB szakít mind a dinasztikus,mind a monarchikus legitim áció-
val. Egy ilyen lépés viszont kihúzta volna a volt cs. kir. tisztek alól az eddig meg
lévő morális alapot, s ez ellen kívántak tiltakozni ily módon.71 

A napiparancs és a nyilatkozat politikai hitvallását illetően érdemes még meg
vizsgálni a következő kérdéseket: 1. Felmondta-e Görgei a nyilatkozatban az en
gedelmességet az OHB-nak? 2. Különöbözött-e a két okmány politikai része a had-

70 A megszorítás a német szövegben itt a legszigorúbb: „.. . durch ihn selbst ernannten Stellvertreter". 
71 Görgey István: i. m. I. k. 132—134. o. és Görgey Artúr: i. m. I. k. 129—132. o. Spira György szerint a nyilatkozat 

2. pontja azok ellen lépett fel, akik nem akarják elismerni Ferenc Józsefet. Spira György: A magyar forradalom tör
ténete 1848—49-ben. Bp. ,1959.404. o. és ugyanezt ismétli meg : Polgári forradalom (1848—1849). In : Kovács Endre — 
Katus László (szerk.): Magyarország története. 1848—1890. Bp., 1979. I. k. 328. o. Ennek ellene mond, hogy Görgei 
soha nem említette a Ferenc Józseffel való kibékülést, legfeljebb — Kossuth és saját későbbi megnyilatkozásai szerint 
— az V. Ferdinánd jelentette jogfolytonosság visszaállítása mellett emelt szót Tiszafüreden, az olmützi alkotmány 
hírének megérkeztekor,ill. Gödöllőn, amikor Kossuth felvetette a detronizáció gondolatát. L. erre: Kossuth Lajos: 
Irataim az emigráezióból. Bp., 1881. I I . k. 276. o.; Kossuth Lajos iratai. S. a. r. Helfy Ignác. Bp., 1895. V. k. 166. o.; 
Steier Lajos: Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei. Bp., é. n. 190. o. (a továbbiakban: Steier II.) és 
Görgey Artúr: i. m. I I . k. 10. o. Még 1849 júliusában is azt üzente szóban Paszkevics tábornagynak, az orosz inter
venciós sereg főparancsnokának, „hogy Magyarország legszorongatóbb állásában inkább orosz fejedelmet fogadna 
el, mint osztrákot..." Idézi: Steier Lajos: Haynau és Paskievics. Bp., é. n. I I . k. 108. o. 
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test eddigi politikai jellegű megnyilatkozásaitól? 3. Különbözött-e a nyilatkozat 
politikai része az OHB állásfoglalásától? 4. Hogyan foglalt állást a nyilatkozat a 
dinasztia és a monarchia kérdésében ? 5. Felkínálkozott-e a nyilatkozatban a hadtest 
az alkura? 

Az első kérdésre a két okmány szövege alapján nemmel kell felelnünk. A napi
parancs utolsó mondata szerint a tábornok, bár bizalma megrendült az OHB-ban, 
nem vonja kétségbe annak lojalitását, s csupán a hadtest felbomlását megakadá
lyozandó adja ki a nyilatkozatot. A nyilatkozat 3. pontja szerint pedig csak a had
ügyminisztertől vagy annak helyettesétől érkező parancsokat hajlandó követni, 
de azokat hajlandó. S éppen a OHB-ről mondta a napiparancsban, hogy az „ország 
által választott s V. Ferdinánd által megerősített hadügyminiszter Mészáros Lázár, 
tábornok úr által legfelsőbb hatalomnak elösmertetett s még folyvást elösmertetik 
akként pedig, hogy nevezett hadügyminiszter úr hazánk irányában támadólag álló 
gr. Schlik ellen a tiszai tábor vezényletét a honvédelmi bizottmány parancsából 
átvette s felügyelete alatt jelenleg is viseli". Eszerint tehát az engedelmesség fel
mondásáról szó sincs, legfeljebb egyfajta feltételes engedelmességről beszélhetünk.73 

1849. január 5-ig Görgei a feldunai hadtest nevében két nyilatkozatot bocsátott 
ki. Az elsőt 1848. november 26-án, s ebben V. Ferdinánd november 6-án és 7-én 
kibocsátott kiáltványaira, ill. Windisch-Grätz november 12-én a honvédseregben 
szolgáló es. kir. katonatisztekhez és november 13-án Magyarország és Erdély la
kosaihoz intézett felhívásaira válaszolt. A második, december 10-én kibocsátott nyi
latkozat a december 2-i trónváltozásra reagált.73 A november 26-i kiáltvány hatá
rozottan tiltakozott az ellen, „mintha minden eddig kelt kormányi intézkedések 
egyes magánszemélyek tettei, az egész nemzet pedig, és vele mi, ily egyes pártütők 
elámított vak eszközei volnánk..." A váci nyilatkozat szintén tiltakozik „minden 
oly ráfogás ellen, mintha" a feldunai hadtest „valaha bármely magyarországi párt 
magánérdekeinek szolgált volna, és minden ilyféle koholmányt aljas rágalomnak 
bélyegez". 

A november 26-i kiáltvány szerint a hadtest kinyilatkoztatja, „hogy ármány és 
árulás nem a magyar nemzet által, mely királya iránti loyalitásában szomorodva 
bár, de híven máig megmaradt, hanem a magyar nemzet ellen koholtatnak!" Mivel 
a király és a nemzet között „minden törvényes érintkezés a reakció ármányai által 
lehetetlenné tétetett", a hadsereg kijelenti: „...mi a nemzet képviselőiben ismerjük 
fel az on hatalmat, mely törvényesen egyedül intézkedhetik az alkotmányos Magyar
ország ügyei felett; hogy e hatalom kifolyását, a honvédelmi bizottmányt tökélete
sen jogszerű kormányunknak tekintjük; ennek rendeléseiben az összes nemzetnek 
az alkotmányos többségben nyilatkozó akaratát hisszük manifesztálva, és valamint 
e meggyőződésünkben eddig minden parancsait híven teljesítettük; úgy ezentúl is 
sem biztatás, sem fenyegetés által meg nem ingatva, rendeléseit kötelességünk sze
rint teljesíteni szentül fogadjuk". A december 10-i nyilatkozat szerint a hadsereg 
„senkit sem fog följogosítottnak elismerni, kinek felsőségét az ország és alkotmány el 
nem ismeri; hogy az ország ügyeibe bárki által megkísértendő minden beavatkozást 
bitorlásnak fog tekinteni; hogy az országot, az országgyűlés törvényes tekintélyét 
és az általa felállított kormányt az ország és alkotmány iránti hűség zászlója alatt 
minden idegen bitorlás, minden hatalom és megtámadás ellen utolsó csepp véréig 
védeni el van határozva." A külső ellenség elleni harcban tehát Görgei január 5-én 

72 Az engedelmesség felmondásának ellene szól a Csányhoz intézett levél szövege is. 
73 A november 26-i és december 10-i nyilatkozatokat közli: Pap i. m. I I . k. 220—221. és264—265. o. és Gelieh: 

i. m. I. k. 425—427. o. és. I I . k. 20—22. o. Csak a november 26-i nyilatkozatot közli : Horváth : i. m. II . k. 134—136. o. 
V. Ferdinánd november 6—7-i kiáltványait és Windisch-Grätz november 12—13. felhívásait közli: Pap: i. m. I I . k. 
203—206. o-, 209—211. o. ill. 218—219. o.; Gelich: i. m. I I . k. 406—411. o. é. 422—425. o. A november 26-i kiált
ványt Kossuth december 2-án levélben köszönte meg Görgeinek. KLÖM XII I . 623. o. A december 10-i nyilatkozat 
kiadását ő maga indítványozta, és egy szövegtervezetet is küldött hozzá. Uo. 649—651. o. 
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ugyanúgy nyilatkozik, mint november 26-án és december 10-én, mint ezt a nyilat
kozat első pontjából is kitűnik. Az alárendeltségi viszonyokat illetően azonban, az 
említett okok miatt, nem közvetlenül az OHB-nak, hanem a hadügyminisztériumnak 
fogad engedelmességet. Az országgyűlést, amelyet a november 26-i és december 10-i 
kiáltványokban a törvényesség fő forrásaként említ, ezúttal mellőzi. Helyette egy 
sokkal általánosabb hivatkozási alapot keres: az 1848 áprilisi alkotmányt. Már a 
november 26-i kiáltvány kijelentette, „hogy Magyarország királyi esküvel szen
tesített alkotmánya védelmét igaz ügynek tartjuk, és ezen meggyőződésünkben azt 
minden megtámadás ellen öntudattal védjük!" A váci napiparancsban Görgei ki
jelenti: „Én Magyarhon ügyét igazságos ügynek tartom s azért a vezérséget, mellyel 
megkínáltattam el is vállaltam". A nyilatkozat első pontja szerint pedig a hadtest 
az alkotmány védelmében „minden külső ellenséggel határozottan szembe száll". 
A politikai célok tehát összességükben változatlanok maradtak, csupán az alárendelt
ségi viszonyok tekintetében találunk eltéréseket a három megnyilatkozás között. 
Görgei nem lehetett biztos abban, hogy az országgyűlés összeül-e még valaha egy
általán, s hogy az OHB képes lesz-e folytatni az önvédelmi harc szervezését. Ezért 
volt szüksége az 1848 áprilisi alkotmányra, mint hivatkozási alapra, mint a had
test további működésének „jogforrására". 

A 3. kérdésre egyértelműen nem a felelet. Elég ehhez megnéznünk Kossuth ja
nuár 13-án az országgyűlés nyílt ülésén mondott beszédét. Az ülésben egy megfo-
galmazásbeli különbségen folyt a vita. A békepárt és Nyáry Pál azt javasolták, az 
országgyűlés mondja ki, hogy Magyarország az 1848-as alkotmányért harcol,, és 
semmi többért. Kossuth javaslatának lényege az volt, az országgyűlés jelentse ki: 
Magyarország az 1848-as alkotmány alapján küzd, de ez nem jelenti azt, hogy az 
események más fordulata esetén is beéri csak ennyivel. Beszédének befejező részében 
Kossuth a következőket mondta : 

„De annyit kell mondani véleményem szerint, melyből kitűnjék, hogy Magyar
ország sem megtámadni, sem új jogokat szerezni nem akart, hanem kényszerítve 
van a törvényesség ösvényén a hazának oltalmára. És ennyi kétségtelenül benne 
értetik, többet nem szeretnék mondani. Én akként voltam alázatosan bátor indít
ványomat tenni, hogy mondjuk ki azt: Magyarország a királyi esküvel szentesített 
törvénynek alapján áll: ezen a téren megtámadtatott; ezen a téren kiirtó harc foly-
tattatik ellene, Magyarország kényszerülve van a maga védelmére, és mikor magát 
védelmezi, akkor azt mondja: legyetek méltányosak, igazságosak, ne bántsatok 
minket, hanem egyeztessük ki a dolgot; és nekünk erre azt felelik »nem«, hanem ki
irtjuk az országot. Ha tehát a mi békés, a mi törvényes ajánlatunkra kiirtással fe
lelnek, arra mi nem felelhetünk mást, mint hogy : kénytelenek vagyunk magunkat 
védeni. Én tovább nem mennék. Benne van a törvényes, a kényszerített védelem 
és hogy mi semmi líj jogokért nem harcolunk. (...) Hát váljon mi az indítvány, mél
tóztassék kimagyarázni; ha mi kijelentjük, hogy az 1848-ik törvények alapján ké
szek leszünk békét kötni, ha ez az indítvány, akkor mondjunk ki annyit, hogy az 
1848-i törvény által szentesített önvédelem terén állunk, de ne mondjuk azt, hogy 
minden körülményekben bé fogjuk evvel érni, mert akkor egyenetlen harcot vívunk 
az ellenséggel. (...) Én kimondhatatlan szeretném Magyarország önállóságát biz
tosítva látni, és ha azt mondanák: sok adósságaink vannak, segítsetek egy kicsit, 
én bizony számítást tennék, mert a háború sok pénzbe, sok vérbe kerül; ha vagy azt 
mondaná Ausztria: mi fogunk benneteket védeni fegyveres erővel, valahányszor 
Magyarország megtámadtatik pártütők által, de kötelezzétek ti is magatokat, hogy 
ti is adtok segítséget, amennyi szükséges lesz, szinte számítást tennék. Ez úgy go n-
dolom, nincs benne a 48-iki törvényben, hanem a béke okáért kalkulust tehetné nk ; 
de azt nem mondanám ki, hogy nem fogunk többet kívánni semmi esetben, mint az 
1848-diki törvény. Ha nem ez volt az indítvány, akkor nincs ellene szóm, de ha az 
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volt, hogy bármiként forduljanak is a körülmények, a 48-iki törvények alapján 
mindég mindent elegendőnek fogunk találni, akkor nem helyeselhetem."74 

Az idézett szövegben egyértelműen benne foglaltatik az 1848-as törvényekért való 
harc (a nyilatkozat 1. pontja); a „törvényesség ösvényén" folytatott harc „a haza 
oltal mára" (a nyilatkozat 2. pontja) ; a 48-as törvények, mint minimális tárgyalási 
alap biztosítása (a nyilatkozat 4. pontja). Hozzáteendő persze, hogy Kossuth e sza
vakat már az országgyűlési békeküldöttség kudarca után, tehát minden politikai 
kötelezettség nélkül mondta.75 

A két okmányban a monarchia és a dinasztia kapcsán elmondottakat megint 
csak igazi mesterműnek lehet tekinteni. Görgei a két okmányban egyszerűen mellőzi 
a dinasztiát, és a hangsúlyt az alkotmányos monarchiára, Magyarhon igazságos 
ügyére helyezi. A napiparancsban szó van az ,,V. Ferdinánd által megerősített felelős 
magyar hadügyminiszterről", „Magyarországnak V. Ferdinánd király által szen
tesített alkotmányáról", az alkotmányos királyságról, ill. arról, hogy a tisztikar 
„engedelmeskedvén Magyarország alkotmányos királya akaratának, Magyarország 
alko tmányára megesküdött". A napiparancs ugyan a magyar királyi feldunai had
sere ghez szól, de ezt a magyar királyi feldunai hadsereget később mint „Magyar
ország alkotmányos szabadságának védelmezőit" említi. Ily módon a hadtest tiszti
karát e nyilatkozat elfogadása egyértelműen Magyarország ügyéhez kötötte, s eny-
nyiben is az önvédelmi harc érdekeit szolgálta. 

Az alkudozásra való felajánlkozás kérdésében a történetírók többsége a 4. pontot 
hozza fel érvként. E pont azonban egyértelműen az országgyűlés követküldésére 
vonatkozott, s így felajánlkozást nehéz belőle kiolvasni. Más kérdés viszont az, hogy 
miké nt a polgári kormányzatban is felmerült az az elképzelés, hogy a feldunai had
test talán fel fog bomlani, úgy Görgei is számolhatott a lehetőséggel, hogy az OHB 
és az országgyűlés nem tudja magát tartani Debrecenben sem, s akkor, de csak 
akkor, ő, mint a legerősebb magyar hadtest vezére még mindig partner lehet, ha 
Windisch-Grätz netán tárgyalni akarna. Nem egyéni elképzelésről van szó, hiszen 
a, politikai vezetés feloszlásának lehetősége pl. Perczel Mór tábornokban is fel
merült, s tisztikarának egy része foglalkozott is a republikánus tábornok diktátorrá 
val ó kikiáltásának gondolatával.76 

Még egy kérdéssel érdemes itt foglalkoznunk; A váci nyilatkozat és Windisch-
Grätz decemberi kiáltványainak viszonyával. Windisch-Grätz december 13-án je
lentette be, hogy egy „hű és vitéz hadsereg élén" átlépi Magyarország határait, hogy 
„az anarchikus izgatások által megbuktatott uralkodást, a törvényeket, a meg-

74 KLÖM XIV. 118. o. Kossuth és Görgei közötti ellentétet vél felfedezni a szövegben: Varga János: A Görgey-
kérdéshez. Valóság, 1960. 3. sz. 102—103. o. és A Görgey-kérdés vitája. In : Hanák Péter (szerk.): A Dunánál. Bp. 
1982. 208. o. Véleménye szerint Görgei azzal, hogy a váci nyilatkozatban a republikánus törekvések ellen emel szót» 
„hitet tesz 1848 továbbfejlesztése ellen is", s Kossuth éppen az ellenkezőt mondja, amikor azt indítványozza, hogy az 
országgyűlés jelentse ki, 1848 alapján harcol. Véleményem szerint az ellentét mondvacsinált, mert 1848 továbbfej
lesztésére az államforma megváltoztatása nélkül is rengeteg lehetőség volt még. 

75 Kossuth később sem zárkózott el az alkudozás elől, 1. erre február 12-i beszédét. KLÖM XIV. 409. o. 
76 Görgei ilyetén helyzetmegítélésére 1. : Herczegh Géza: Görgei. TörténelmiSzemle, 1981. 3. sz.415—416. o.és Katona 

Tamás bevezető tanulmánya Görgei emlékiratainak új kiadásához. Ezúton mondok köszönetet a szerzőnek, hogy 
munkáját kéziratban használhattam. Hogy a polgári kormányzat számított a feldunai hadtest esetleges felbomlá
sára, azt bizonyítja Kossuth január 10-i levele Görgeihez: „...méltóztassék a legszorosb fegyelmet kérlelhetetlenül 
feltartani, különben attól tartok, hogy serege ütközet nélkül fog szétfoszlani — még január 7-én is tele volt a váci út 
traineurökkel." KLÖM XIV. 83. o.; Hasonló szellemben írt Csány január 11-én Perczelnek: „Miután a java tiszt tőle 
{Görgeitől — H. B,.] elment, lehet, hogy lesz pártja, de nem gondolom, hogy serege valami enunciált lelkesedéssel 
ragaszkodjon hozzá — inkább hiszem azt, hogy seregének nagyobb része feloszlik — de egy része hozzánk csatlakozand 
— hol van most?—én nem tudom" OL H. 103. Csány László iratai. 13. dob. Nem iktatott fogalmazatok. 315—316. f. 
— Perczel helyzetmegítélését jól mutatja január 1-jei levele Kossuthhoz: „Budapest feladása az ország elvesztése. 
Senki sem fog többé engedelmeskedni az onnét eltávozottaknak". KLÖM XIV. 15—16. o. Január 9-én vagy 10-én 
egy goromba hangú jelentést küldött az OHB-nak, amelyben élesen kikelt az OHB és az országgyűlés ellen. Csány 
így írt Perczelnek válaszlevelében január 11-én : „Becsüljük meg az országgyűlést becsüljük meg a hv. bizottmányt 
— ezek sokat vesztettek Budapest elhagyásával — de mégis egyetlen hatalom a hazában, ne rontsd le tekintélyét, 
főleg néked kell azt támogatni". OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott fogalmaza
tok. 315—316. f. Perczel diktátorságának tervére 1. Matolay: i. m. 49. o. A kérdéskörre 1. mégtőlem: Kossuth és Perczel 
nézeteltérése 1846 januárjában. HK. 1986. 2. sz. 
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semmisült személy- és vagyonbiztonságot" helyreállítsa.77 December 14-én pedig 
„Magyarország és Erdély földmívelő népéhez" intézett proklamációjában megerő
sítette november 7-i manifesztumának azon kitételét, ,,hogy a robot és dézsmai 
megszüntetéséről 1848. ápril havában alkotott és őfelsége által szentesített törvé
nyek fenn fognak tartani".78 December 29-i hirdetményében pedig, miután törvé
nyen kívülinek mondta Kossuthot és társait, kijelentette: „Azok, kik ennek dacára 
a pártütő kormánytól akármi csekély parancsot elfogadni vagy annak engedelmes
kedni merészelnének, rögtönítélő bíróság útján tüstént kivégeztetnek".79 A váci 
nyilatkozat ezekre a kijelentésekre is egyértelműen felelt. Magyarhon ügyét igaz
ságos ügynek mondotta, kimondta az 1848-as törvények egészéhez való ragasz
kodást, a „pártütő kormány" egyik szervének való közvetlen engedelmességet, s 
végül az áprilisi törvények védelmében való harcot „minden külső ellenséggel". 
Egyetlen kérdésben nem állt ki határozottan: nem utasította vissza Windisch-Grätz-
nek az OHB-ra szórt vádjait. Ez azonban a már említett okok miatt történt. 

Szükség volt-e a váci nyilatkozatra, s valóban véget vetett-e a tisztikar bomlásá
nak ? E kérdésekre már nem olyan egyértelmű a válasz. A tisztikar egy részét, mint 
már említettük, nem érintette a morális válság, s őket be sem vonták a nyilatkozat 
kibocsátásába. E tisztek sajnálták, „hogy a proklamáció nem volt rövidebb, és 
szükségtelen nézeteket fejteget".80 De kibocsátását ők sem ellenezték. Zámbelly 
Lajos szerint a nyilatkozat „teljesen kifejezést adott nézeteinknek", „kik egyet nem 
értettek, a tömegben eltűntek s el kellett hallgatniuk ; mi mindig loyalis úton akar
tunk maradni, és minden köztársasági színezetű véleményt elnyomtunk".81 Plathy 
István szintén a nyilatkozat megnyugtató hatásáról ír.82 A főtiszti karból Pálkövy 
Antalnak, a zempléni önkéntes zászlóalj századosának véleményét ismerjük : Görgei 
„egy ügyes felszólításban felrázá a katona jellemét, s tűzre gerjeszté a harcszomjast, 
kipótolván előbb a tisztek hiányát tiszta érdemesekből".83 A legénységből csupán 
három véleményt ismerünk, de egyik sem egykorú. Trsko János tüzér emlékiratai 
szerint „Vácott Görgey Artúr híres proklamációjában az altisztek részt nem vehettek, 
s csak később, a bányavárosokban szereztünk róla tudomást, különösen Dessewffy 
Dénes százados és Szentpétery Tamás főhadnagy révén, kik a Nádor-huszároknál 
szolgáltak, s rendes ágyúfedezetünket képezték, úgyszintén Üchtritz Emil báró 
őrnagy, később ezredes közlése alapján, ki, midőn Sréter alezredes Szélaknánál harc
képtelenné lett, a hadjárat végéig dandárnokunk maradt".84 Hatala Péter, aki 
Gáspár dandárában a 3. számú hatfontos ütegnél szolgált, azt írja, hogy nem helye
selték a váci nyilatkozatot, „jobbnak tartottuk a november 26-án Csány és Görgei 
aláírásával kiadott hadsereg nyilatkozatot".85 Végül Egressy Ákos, a 33. honvéd
zászlóalj tagja emlékirata szerint Görgei váci nyilatkozata mindannyiukat fel
háborította, „mert abból nemcsak Görgei önkényeskedését, diktátori feltolakodá
sát, s a kormánytól való elpártolási szándékát ismertük meg, hanem az okokat, 

77 Közli: Qelich: i. m. I I . k. 98—99. o. 
78 Közli: Gelich: i. m. I I . k. 99—100. o. 
79 Közli: Gelich: i. m. I I . k. 137—138. o. 
80 Pongrácz: i. m. I. k. 42—43. f. 
81 Zámbelly :i. m. 360. o. 
82 Plathy: i. m. 90. o. 
83 Pálkövy Antal: Görgey táborozása. OL R. 32. Az 1848—49-i forradalomra, szabadságharcra és emigrációra 

vonatkozó nyomtatványok. 27. cs. 64. pallium. 
84 Szlauka: i. m. 18. o. 
85 Hatala Péter: ötven év előtt. 1848-iki márczius 15-től Világosig. Bp., é. n. 25. o. és 41. o. Emlékezésének egy 

más változatát közli Tragor: i. m. 371—372. o. 
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melyek őt visszatartották attól, hogy a főváros védelmére Windisch-Grätzcel meg
verekedjék".86 

Görgei szerint „a régi katonák újra bízni kezdtek bennem és az ügyben, melyet 
képviseltem, — és megszűntek ingadozni".87 Görgey István szerint „az orvosság 
hatott; nyomban reá megszűnt a baj. Utána tudtomra csak egyetlen előkelő tiszt 
— mezőszegedi Szegedy Imre vett még búcsút bátyámhoz írt levélben. (Hihetőleg 
a dolognak nem ezt a fejlődését várta volt)."88 A Vácott a hadtest vezérkari főnö
kévé kinevezett Zsedényi Gyula ugyan nem vonult be a hadsereghez, de az ő esete 
sem ellenérv, mivel a nyilatkozat kibocsátása idején betegszabadságon volt; még 
akkor sem ellenérv, ha később Windisch-Grätz főhadiszállásán jelentkezett Görgeié 
helyett.89 

A hadtest törzstiszti karának bomlása gyakorlatilag megszűnt, nem úgy a főtiszti 
karé. Január 8-án Nagyorosziban állítólag 48 főtiszt hagyta el a sereget, volt es. kir. 
és honvédtisztek vegyesen, s közülük néhányan jelentkeztek a es. kir. hatóságok
nál.90 Vácról többen betegszabadságra is távoztak. így pld. Görgei rendeletére Hor
váth János, a 45. honvédzászlóalj századosa, Inczédy László, a 14. honvédzászlóalj 
parancsnoka, és Sebő Alajos, a 13. huszárezred őrnagya.91 

A nyilatkozat célja a törzstiszti kar megtartása volt, s ez sikerült is. De szükség 
volt-e ehhez a nyilatkozatra ? E kérdésre sem lehet egyértelmű igennel, vagy nem
mel felelni. A nyilatkozat kibocsátásában részesek szerint igen. Nem valószínű, 
hogy a nyilatkozat korábbi kibocsátása visszatartotta volna a Pesten kilépni akaró 
tiszteket, de a többiek, az önvédelmi harc ügyét vállaló, de az OHB iránt ellenérzés
sel viseltető tisztek bizalmának és elhatározásának megerősítését jól szolgálta. 

86 Egressy Ákos: Emlékeim az 1848—49-dik évi szabadságharcz idejéből. Bp., 1893. 79. o. Megjegyzendő, hogy 
három korabeli napló egy szót sem ejt a Vácott történtekről: VidoaEleki. m.; Jármay Ármin naplója. Magyar Nem
zeti Múzeum, Újkori Dokumentumgyűjtemény. 1970.1.; Rüster György naplója. HL Az 1848—1849. évi forradalom 
és szabadságharc iratai. 52 b /7/ b. Tudomásunk van még három olyan emlékiratról, amelyeket korábban más szerzők 
használtak, de azóta nyomuk veszett. Ilyen Gáspár Andrásé, aki ekkor a 9. (Miklós) huszárezred ezredese volt ; Marzsó 
János Józsefé, aki ugyanebben az ezredben szolgált alszázadosként;és Rochlitz Kálmáné, aki Görgey főhadiszállásául 
szolgait hadnagyi rangban. Az ő emlékirataik is újabb adalékokkal szolgálhatnának a váci nyilatkozat kibocsátásának 
és hatásának vizsgálatához. Gáspár emlékiratát utoljára Bartha Albert használta Az aradi 13 vértanú pőrének és 
kivégzésének hiteles története. Bp. 1930. Morzsáéból két részlet jelent meg Marzsó Lóránt közlésében a Magyar Kato
nai Szemle 1933. évfolyamában. Rocklitzét Görgey István használta, i. m. I I—III . k. — Többé-kevésbé emlékezésnek 
számít Régi Honvéd (Tipula Gyula) Görgey Kornélról írott nekrológja: „A sereg föloszlásának veszélyét csak Görgey 
Artúr tábornoknak 1849. január 5-én Váczott kelt híres kiáltványa hárította el, melynek hatása alatt a császári 
ezredek, s így a Miklós-huszárok is, tisztikaraikkal együtt csatlakoztak a magyar ügyhöz, s annak mindvégig híve 
maradtak." Vasárnapi Újság, 1892. 2. sz. 

87 Görgey Artúr: i. m. I. k. 137. o. 
88 Görgey István: i. m. I. k. 128. o.; Bona: i. m. 390. o. ezerint Szegedy január 24-én hagyta el a hadsereget. Sze

gedy azonban már január 10-én beadta lemondását, és Görgei már január 12-én intézkedett felváltásáról. L. erre : 
Gáspár András — Görgei Artúr. 1849. január 10. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 58. doboz. 1849 : 
1355. sz. és Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 28. uo. 66. doboz. 1849: 3553. sz. 

89 Görgey István: i. m. I. k. 148. o. 
90 Borús: Dembinski 173—174. o. és Nemeskürty: i. m. 303—304. o. Mindketten név szerint is említenek egy tisz

tet, Borús Talyár, Nemeskürty Tallián Andrást írt. Ez utóbbi a helyes. Talliánra 1. még: Urbán Aladár: A nemzet
őrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 338. o. A 48 fővel kapcsolatban persze némi óvatosságra int az, 
hogy Wrbna altábornagy ezt a számot a tokodi uradalom tiszttartójának, Schwoi Eduárdnak elbeszélése alapján 
jelentette Windisch-Grätznek. Schwoi személyesen csak Talliánnal és egy Mérey nevű huszárfőhadnaggyal találko
zott, a másik 46 szökevényről csak tőlük hallott. Hozzáteendő, hogy január 12-én Léván is volt még egy kisebb
fajta válság a Kmety-hadosztály tisztjei körében: ,,Sokan kétségbeestek a hadnak további folytathatása felett, s a 
határozatlanabbak, a gyávák lemondásaikat beadták." Kmety ezután összehívta tisztikarát, ,,s a sötétség dacára is 
villogó szemeivel keresé köztük a gyávákat, kik elhagyják zászlóját; felszólítá őket, hogy ki nem érez magában elég 
elszántságot a jövendő veszélyek leküzdésére, az most lépjen ki táborából, mert későbben a gyávát mások rettentő 
példájára agyonlöveti." Egyetlen tiszt adta be ekkor lemondását. Thurzó Miklós: Kmethy (sic!) György. Hazánk, 
X. k. 112. o. Thurzó Kmety segédtisztje volt, emlékezése tehát hitelesnek tekinthető. Hozzáteendő még, hogy a vál
sághangulatot ez esetben is a hadihelyzet alakulása okozta. Görgei ugyanis itt, Léván döntött úgy, hogy nem kísérli 
meg seregével Lipótvár felmentését, hanem a bányavárosokba vonul a hadtestet bekerítéssel fenyegető cs. kir. csa
patok elől. 

91 Horváth orvosi bizonyítványa: OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 74.doboz. 1849: 5635. sz. 
Inczédyre 1. Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 21. uo. 68. doboz. 1849: 4152. sz. Sebőre 1.: Sebő 
Alajos — Görgei Artúr. 1849. február 10. és Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 14. uo. 65. doboz. 
1849:3495. sz. 
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A nyilatkozatot még Vácott kinyomtatták és kiosztották a tábor tisztjei között. 
Egy feljegyzés szerint a nyilatkozat aggodalmat keltett a polgári lakosság körében.92 

S most térjünk vissza a Vácott történtekhez. Január 5-én Görgeit fölkereste egy 
25 éves, borotvált arcú, vörös hajú fiatalember. Bemutatkozásakor a tábornok öröm
mel rázta meg a kezét. A fiatalember Mednyánszky Cézár, Görgei egykori testőr
társának, Mednyánszky Lászlónak az öccse volt. „Bemutattak Görgeinek, aki öröm
mel fogadott, és én megemlítettem neki az eszmét, mely megfogalmazódott bennem; 
— írja Mednyánszky — hogy a tapasztalatlan zászlóaljakat bátorítandó, melyek 
erejét eleddig lelkesedésük adja, jó lenne, ha egy pap, fegyvertelenül, kereszttel a 
kezében vezetné őket a csatába tisztjeik oldalán. Szerettem volna, ha ez a nemzeti 
harc keresztes háborúnak tűnt volna a parasztság számára, és megjósoltam, milyen 
hatással lehetne a katonaságra oldalukon egy fegyvertelen, a veszélyeket megvető 
ember. A tábornok, mint praktikus ember, megértette és helyeselte tervemet, amely
nek megvalósítását rámbízta, és törzslelkészi rangban táborkarába osztott".93 

Január 6-át Görgei a hadtest rendezésével töltötte. Hadtestét négy hadosztályra, 
ezen belül 8 dandárra osztotta.94 Futárt indított Lipótvárra Ordódy Kálmán őr
nagyhoz, az erőd parancsnokához, megüzenve, hogy seregével Lipótvár felmentésére 
siet. öccsét, Görgey Istvánt Zsedényi Gyula felkeresésére indította.95 Futárt kül
dött Mészáros Lázár tábornokhoz, a felső-tiszai hadtest parancsnokához is, s útnak 
indított két század Abaúj megyei önkéntest is Bárczay Mihály százados parancs
noksága alatt a felső-tiszai táborba.96 A hadügyminisztériumhoz intézett egyik át
iratában kérte két törzsorvos, Lumniczer Sándor és Horváth József kinevezését, 
egyiküket a tábori orvosi személyzet igazgatására, a másikat a tábori kórházak 
igazgatói teendőinek ellátására97. Mind a Mészároshoz, mind a hadügyminisztérium
hoz küldött futárát utasította, hogy kérjenek a hadtest számára pénzt.98 

Ezen a napon jelentették neki, hogy a váci vasútállomáson nagy mennyiségű 
kasza és lándzsa található, s a város vezetősége megkérdezte, mi történjen ezekkel, 
ha azt a hadtest nem tudná magával vinni? „Feleletem a kérdésre az volt, hogy 
mivel a kaszának, lándzsának sem mi, sem az ellenség hasznát nem veheti, inkább 
adassanak által jószántából a betörő ellenségnek, mintsem rögtöni eltakarítás s ké-

92 OSZK Kézirattára. Anal. 1845. Görgey István vegyes feljegyzései. 69—71. f. Széljegyzete a váci nyilatkozat 
magyar szövegének másolatához: „Az eredeti — egykorú kőnyomatos egyik példány — idősb. gf. Bethlen Ferencz 
úrnak (1. Buda Krisztinavárosi-vérmezőmelléki Kis Károly-féle sarokházban) birtokában van, ki azt kelte napján 
1849. január 5-én Vácon közvetlenül a magy. kir. feldunai hadtest tábori nyomdája kiadványából vette birtokába és 
azóta bírja. Nekem ma volt kezemben. Pesten, 866. január 12." Görgey István: i. m. I . k. 124. o. szerint csak Léván 
nyomtatták ki. A kinyomtatott példányok számát még hozzávetőlegesen sem lehet megállapítani. A rendelkezésre 
álló adatok alapján tudunk három magyar nyelvű példányról (Zámbelly, Bethlen Ferenc, Klapka György), egy-egy 
eredeti német nyelvű példánya megtalálható a Görgey-család levéltárában és a Hadtörténeti Múzeum kiállításában. 
Emellett eljutott néhány példánya Debrecenbe és Szegedre is. Varga János szerint Görgei „a proklamációval egy
idejűleg felszólította a Honvédelmi Bizottmányt: nyilatkozatával kapcsolatban foglaljon állást..." Az áruló. Törté
nelmi Szemle, 1964. 3—4. sz. 603. o. Ennek semmiféle nyoma nincs. — A nyilatkozatnak a polgári lakosságban keltett 
aggodalmaira 1. Pongrácz: i. m. I. k. 43. f. 

93 [Mednyánszky Cézár] : Confessions of a catholic priest. London, 1858. 35—36. o. Meglehetősen pontatlan magyar 
fordítása. Dr. Óvári-Avary Károly: Báró Mednyánszky Cézár, az 1848/49. évi honvéd-hadsereg főpapjának emlékezése 
és vallomásai az emigrációból. Bp., 1930. 37. o. A szöveget saját fordításomban közlöm. Mednyánszky kinevezésére 1. 
még: Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 28. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66. 
doboz. 1849: 3553. sz. 

94 L. erre a hadtest január 5-i hadrendjét : OL P . 295. A Görgey-család levéltára. 42. cs. b /47. fasc. 43—44. f. 
Közli Oörgey István: i. m. I. k. 145—146. o.; Tragor: i. m. 87—88. o. ; Pszotka Ferencz: Görgei Arthur a bányaváro
sokban. Körmöcbánya, 1901. 13—14. o. Ez utóbbi a sorezredi zászlóaljaknál csak az ezreden belüli számot közli, 
az ezred számát nem; Anatole Wacquant (Ferdinand Stróbl von Ravelsberg): Die ungarische Donau-Armee 1848/49. 
Breslau, 1900. 358—360. o. 

95 BerkóIstván (szerk.): A feldunai hadtest... 29. o., Tragor: i. m. 88. o.; Görgey István: i. m. I. k. 147. o. 
96 Bárczay Mihály — Mészáros Lázár. 1849. január 11. OL H. 147. Vegyes iratok. 13. doboz. 4—5. f. Vagy még 

Pestről, vagy Vácról indította útnak Görgei a Matkovics Bertalan őrnagy vezette 680 hajdú önkéntest. Ügyükben 
Kossuth január 11-én írt Sillye Gábor kormánybiztosnak. KLÖM XIV. 92—93. o. Sillye január 14-én jelentette, 
hogy megtette a kellő intézkedéseket összeszedésükre. OL H. 2. OHB-iratok. 1849:591. 

97 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 6. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66. 
doboz. 1849: 3536. sz. Másolata : OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. es. b /35. fasc. Hadiparancs jegyzőkönyv. 
1848. november 1. — 1849. augusztus 9. 43—44. f. 

98 L. erre a 94. jegyzetet. 
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•sőbbi felfedezés esetén az ellenség okot találna Vác városa lakosaival kegyetlenül 
Tránni".99 

A sereg elindulása előtt Danielisz János, az intendantúra vezetője, újabb készle
teket foglalt le.100 Ugyanakkor 14 német légionárius kíséretében 55 szekérnyi bőrt 
és posztót indított útnak Besztercebányára.101 

A hadtest két hadosztálya még január 6-án elindult, az egyik Rétság, a másik 
Nagymaros felé. A másik két hadosztály január 7-én reggel 7-kor hagyta el Vácot. 
A kivonuló hadtest egyik tisztje így emlékezett vissza: „Iszonyú hideg volt, s mivel 
az elindulásnál sokáig kellett állnunk, meglehetősen átfáztunk. Lassan és szomorúan 
haladt a menet előre; minden arcról lerítt a vigasztalatlanság. Minthogy Windisch-
Grätz Pestre bevonult, és mi ellenkező irányba neneteltünk, ez a menet reánk nézve 
nem volt más, mint menekülés; ezt hitte mindenki, s ezt olvastuk le minden arcról. 
A téli táj a mi belső érzelmeinkhez volt hasonló. Más alkalommal gyönyörűségün
ket találtuk volna benne. Jobbról és előttünk nagyobbra és nagyobbra nőttek a 
hótakarta hegyek, előttünk olybá tűntek, mint óriási sírhantok, halotti lepellel 
borítva; a fák voltak rajtuk a keresztek. Balról a völgyek nyitott sírgödröknek lát
szottak, készen ezernyi holttetem befogadására .Távol a Duna folyam alatt kemé
nyen befagyva Magyarország ütőere. A hó nehéz pelyhekben hullott alá, és úgy 
látszott, agyon akar minket nyomni."102 

A váci nyilatkozat híre Debrecenben 

Amikor Kossuth december 31-ről január 1-jére virradó éjszaka elhagyta a fővá
rost, alighanem még maga sem volt egészen biztos abban, mi a további teendő. 
Január 2-ra azonban visszanyerte önbizalmát és tetterejét, s az ezt követő napok
ban írott leveleiben egyre határozottabb hangon követelte, hogy Görgei és Perczel 
ütközzék meg a főváros előtt Windisch-Grätz hadseregével. Kár, hogy e leveleket 
csak Csány László főkormánybiztoshoz intézte ; a fennmaradt forrásanyag tanúsága 
szerint egészen január 8-ig nem írt sem Görgeinek, sem Perczelnek. Amikor aztán 
a főváros előtti csata elmaradt, Kossuth egyre inkább hajlott arra, hogy ezért egye
dül Görgeit tegye felelőssé, s bizalmasaihoz írott leveleiben egyre élesebb hangon nyi
latkozott a tábornokról. S miután Görgei Vácról írott két levelén kívül jó ideig sem
milyen tudósítás nem futott be a feldunai hadtest táborából, az elnökben felébredt 
a gyanú, hátha az ifjú tábornok külön utakon akar járni. 

így aztán amikor január 15-én megkapta Perczel Mór tábornok előző napon Kis
újszállásról írott jelentését, részben igazolva láthatta aggodalmait. A Görgeivel ben
sőséges utálatban lévő Perczel levelében ugyanis a következőket olvashatta : „A pa
rancsom alatt álló hadseregben miként eddig is semmi oly lépés nem történt, mely 
akár meghasonlásra, akár a honvédelmi bizottmány tekintélyének megrongálására 
lett volna irányozva, úgy illesmi ezután sem fog történni". (Ez ugyan nem volt igaz, 
hiszen Perczel éppen néhány nappal e levél előtt fenyegetőzött azzal egy másik le
vélben, hogy Debrecenbe vonul, és szétveri az országgyűlést; de Perczel mindig szí-

99 Görgei Artúr — Hankovics György. 1849. május 30. Közli: Sarlós Béla: Az 1848/49-es forradalom és szabad
ságharc büntetőjoga. Bp., 1959. 343. o. A bevonuló cs. kir. seregeknek a lakosság át is adta a kaszákat, s azokat ja
nuár l l-én este hat kocsin vitték Pestre. L. erre: Mátray Gábor: Töredék jegyezmények Magyarország történetéből. 
OSZK Kézirattára. Quart. Hung. 626. 15. f. 

100 így pl. Deutsch pesti nagykereskedőtől három láda vásznat és hét bála flanellt. Deutsch — Hadügyminisz
térium, d. n. és az átvételi elismervény. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 55. doboz. 1849: 390. sz. 

101 Jurkovich Emil: Beszterczebánya az 1848/49. évi szabadságharcz idején. Besztercebánya, 1898. 31. o. Tragor, 
valószínűleg nyomdahiba folytán, már csak 5—5 szekérről ír : i. m. 88. o. 

102 Tragor : i. m. 89. o. 

— 270 — 



vesén felülemelkedett saját következetlenségein). Majd a levél végén, mintegy ellen
pontozásként ezt olvashatta Kossuth: „Görgei ide mellékelt proklamációit törzs
tisztjeim a legnagyobb nehezteléssel és botránkozva olvassák".103 

Perczel hadtestéből egyedül Lázár Vilmos őrnagy ilyetén megnyilvánulásáról 
tudunk (szöges ellentétben későbbi haditörvényszéki vallomásával).104 De volt 
olyan is a tisztek között, aki csak „egy erélyes hadvezér férfias nyilatkozatát" látta 
benne, „aki azon álláspontjához ragaszkodik benne, amelyen kardját felkötötte; 
és bármi történjék is az ellenoldalon, szélsőségekre vagy köztársasági álláspontra 
nem akarja magát ragadtatni".105 

Perczel ugyan nem mellékelte leveléhez a nyilatkozat teljes szövegét, csak vala
milyen kivonatot, de Kossuthot így is aggasztotta a dolog. Valószínűleg szívesen 
agyonhallgatta volna, de két ember felfigyelt rá. Az egyik az OHB második embere, 
a Kossuthtal állandó ellenzékben lévő Nyáry Pál, a másik a felső-tiszai hadtesttől 
a kassai csatavesztés után nemrég visszatért hadügyminiszter, Mészáros Lázár tá
bornok volt. 

Mészáros emlékirataiban ugyan jóízűen humorizál Görgei és Kossuth rovására 
„ezen pásztori levél" ürügyén,106 s tudjuk, mennyire elégedetlen volt amiatt, hogy 
Görgei, kinevezése óta, csak Kossuthtal levelezett ;107 de ennek ellenére kapva kapott 
a nyilatkozaton. így már január 15-én asztalhoz ült, s a következő levelet írta az 
OHB-nak: 

„Miután alapos okaim és gyengélkedő szemeim dacára az Országos Honvédelmi 
Bizottmány leköszönésemet elmellőzni jónak találta, és noha a kassai esemény után 
a sereg élén lenni kín inkább, mintsem megnyugvás; látván azonban, hogy lekö-
szönésem a hazát több hasznos egyének- és vezénylőktől fosztaná meg ; úgy a körül
mények csak kissé jobbrafordultáig is a hivatalomat megtartandom, hanem kiké
rem is egyszersmind, hogy akármi jobb változatokkal attól felmentessem. 

Súlyosak levén, és pedig igen súlyosak a körülmények, az oly áldozat megkívánja 
a maga feltételeit, melyeket a következendőkben nyilatkoztatni akarok : 

1-ör. Ha a seregek vezénylői és vezérei a hadügyminiszter vagy annak helyet
tese parancsait pontosan nem teljesítenék, és a Honvédelmi Bizottmány őket enge
delmességre nem kényszeríthetné, úgy leköszönésemet elfogadottnak tartanám, és 
tovább nem működnék. 

2-or. Mivel a veszély közelsége a hadügyminisztérium elhelyezésének helyét Nagy
váradon látná, hol távolabb esvén, az összevonuló seregek gyűlhelyéhöz közelebb 
és biztosabban esne, tehát az itteni maradását a Honvédelmi Bizottmány felelős
sége alá helyezi. 

3-szor. Amint parancsolatok a hadügyminiszter vagy helyettese tudta nélkül a 
különálló seregekhez utasíttatnak, azon esetben ügyvitelét megszűntnek nyilatkoz
tatja".108 

Mészáros tehát a váci nyilatkozat harmadik pontjára felfigyelve, meg akarta szi
lárdítani helyzetét Kossuthtal szemben, és véget akart vetni annak az áldatlan 
gyakorlatnak, hogy a hadügyminisztérium az OHB mellett afféle kisegítő hivatal
ként működjön, feladata csupán a hadseregszervezéssel kapcsolatos adminisztratív 
teendőkre szorítkozván. A levélen található feljegyzés szerint „helyeseltetnek észre
vételei", s az ezt követő időszakban Kossuth egyre ritkábban adott ki olyan egye-

103 Perczel Mór — OHB. 1849. január 14. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 473. sz. 
104 Matólay: i. m. 53. o. Lázár haditörvényszéki vallomását, amelyben már egyenesen azt állította, hogy részt

vett a nyilatkozat kibocsátásában, közli: Katona: i. m. I I . k. 184. o. 
105 Matolay: i. m. 53. o. 
106 Mészáros: i. m. I I . k. 49. o. 
107 Hunfalvy: i. m. 107. o. 
108 Mészáros Lázár —* Kossuth Lajos. 1849. január 15 (?) OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 563. A levélen nincs dátum, 

de január 16-án iktatták. 
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nes hadműveleti utasításokat, mint 1848 december végén. A hadműveleti utasításo
kat ettől kezdve a hadügyminisztérium táborkari osztálya adta ki az egyes hadtest
parancsnokoknak. Csány már valószínűleg e levélre utalt, amikor január 18-án azt 
írta Kossuthnak, „Mészáros megmaradása igen jó, ő egy ragasz a sereg és a nemzet 
között".109 

Január 16-án, egy nappal Perczel jelentésének vétele után, Nyáry Pál találkozott 
Hunfalvy Pál képviselővel. Hunfalvy a Kossuth országgyűlési ellenzékét alkotó 
Kovács Lajos — Kazinczy Gábor-féle csoporttal állt közelebbi kapcsolatban. Nyáry 
éppen neheztelt Kossuthra, mert az elnök a képviselőház január 12-i zárt és január 
13-i nyílt ülésén a többségre támaszkodva visszadobta Nyáry indítványát a 48-as 
alaphoz és semmi többhöz mindenkor való ragaszkodásról. Beszélgetés közben Nyáry 
megemlített Hunfalvynak, hogy „Görgei kinyilatkozott volna, miszerint a respubli
káért nem harcol, tehát szinte felmondta az engedelmességet".110 

A Nyárytól hallottakat Hunfalvy elmondta Kazinczyéknak, akik másnap Kovács 
Lajos javaslatára Kazinczy lakásán egy zárt ülést kérő ívet írtak alá. A váci nyi
latkozat tartalmáról csak annyit tudtak, hogy abban Görgei kijelentette, „miként 
a Honvédelmi Bizottmányt, mint forradalmi kormányt el nem ismerendi; — s egye
dül a törvényes, mert a király által választott hadügyminisztertől fogad el rende
leteket".111 

Másnap, január 18-án össze is hívták a zárt ülést. Ebben Kazinczyék Perczel 
említett goromba levelének és Görgei váci nyilatkozatának hírére hivatkozva pró
bálták meg sarokba szorítani Kossuthot. Az ülésen Barthal György képviselő inter
pellációjában többek között kérte, hogy „közöltessék Görgei nyilatkozása". Kos
suth válaszában csak annyit mondott, hogy „Görgei nyilatkozását hitelesen nem 
tudja, hanem hallotta, hogy mondta volna, miszerint ő királyi sereget vezérel, csak 
a magyar hadügyértől fogad el parancsot, és azok ellen van, kik éretlen respublikái 
eszme ket-pengetnek. "112 

A békepárt ugyan kénytelen-kelletlen beérte e válasszal, de Kossuth a kapott 
hírek és híresztelések alapján joggal nyugtalankodott. Ezért már az ülés előtti na
pon, január 17-én levélben kérte Jeszenák János Nyitra megyei kormánybiztost, 
hogy szerezzen biztos tudomást Görgei proklamációjáról, „de óvatosan kell eljárni, 
inkább kiegyenlíteni kell iparkodni, mintsem szakadás történjék a kormány és 
sereg között. Én a hazáért mindent felejteni tudnék, még azt is, hogy egy ember, 
kinek a haza megmentése tehetségét adtam kezébe nagy bizalommal, engem sárral 
dobáljon —, csak a hazát mentse meg". A nyilatkozat tartamáról felháborodva 
írja: „...ez botrány, több mint botrány lenne, annyival inkább, mert amit tartal
máról hallok, valótlanságot foglal magában, örökös retirádáját a kormányra meri 
róvni, holott a kormány mindig ellenkezőt parancsolt".113 

Január 19-én pedig még ennél is élesebb hangon ír Szemere Bertalan felső-ma
gyarországi teljhatalmú országos biztosnak: „Görgei közel áll e szóhoz: áruló — ha 
nincs benne egészen. Egy proklamációt bocsátott ki, melyben retirádájára azt fogja 
rá, hogy a kormány parancsolta ! — Csak gondold ! Mindig támadást parancsoltunk, 
mindig retirait, s most még ránk fogja. — Feladja a fővárost ütközet nélkül paran
csunk ellenére, s azt mondja : a Bizottmány adta fel gyáván a fővárost. Megállapíták 

109 Csány László — Kossuth Lajos. 1849. január 18. OL B. 90. Kossuth Lajos iratainak időrendi sorozata. 7 ca. 
487. sz. Közli: V Waldapfel: i. m. I I I . k. 73. o. 

110 Hunfalvy: i. m. 158. o. 
111 Kemény Zsigmond: Emlékirat 49-ből. In : Beksics Gusztáv: Kemény Zsigmond. A forradalom s a kiegyezés. 

1. kiad., Bp., 1883. 69. o. Vö. Kemény Zsigmond: Forradalom után. I n : uő.: Változatok a történelemre. S. a. r. Tóth 
Gyula: Bp., 1982. 349. o. Kazinczy Gábor: Szerepem a forradalomban. Hazánk, 1884. 95. o. Kovács Lajos: A békepárt 
a magyar forradalomban. Bp., 1883.105—106. o. 

112 Hunfalvy: i. m. 160. o. Az ülésre 1. még tőlem: Kossuth és Perczel... HK 1986. 2. sz. 324—325. o. 
113 KLÓM XIV. 156—158. o. Jeszenák megkapta Kossuth levelét, január 31-én írott jelentésében említi azt, de a 

Görgeivel kapcsolatos kitételről semmit sem ír. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 2198. Jeszenák január 9-én még Érsek
újváron volt, s valamikor ezután Komáromba ment. 
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a îiaditervet, s ő két nappal hamarébb vonul ki, mint ki volt csinálva, és elmegy egy 
avanture tervvel kalandozni, oly titkon, hogy én csak egy hét múlva tudtam meg; 
s most azt mondja, a Honvédelmi Bizottmány elveszítette az ő bizodalmát, ő más
nak nem engedelmeskedik, mint Mészárosnak vagy Vetternek".114 

Kossuth indulata érthető, de nem mindenben jogos. Megfeledkezik a tétényi üt
közetről, megfeledkezik saját december 31-i parancsainak ellentmondásairól; s meg
feledkezik arról, hogy Görgei hadmuködési irányáról nem a tábornoknak, hanem a 
helyettes hadügyminiszternek és a táborkar főnökének, Vetter tábornoknak kellett 
volna őt értesíteni. 

E két levélen kívül február közepéig Kossuth nem említette írásban a váci nyilat
kozatot. Még Csány Lászlót is csak február közepén értesítette róla, legalábbis erre 
látszik utalni Csány február 22-i levelének azon kitétele, hogy ő nem tudott Görgei 
„német proklamációjárói" (Elképzelhető persze, hogy Csány e levelében Görgei 
február 14-i napiparancsára utal, hiszen a feldunai hadtest volt főkormánybiztosa 
január végéig Debrecenben volt).115 

Január 19-én érkezett Debrecenbe Henryk Dembiňski altábornagy, az 1830—31-es 
lengyel szabadságharc egykori fővezére. Másnap felkereste Kossuthot, s a hadihely
zetről beszélgetve csodálkozását fejezte ki afelett, hogy a kormányzat semmit sem 
tud Görgei hadtestének hollétéről, pedig ez a legerősebb magyar hadtest. Kossuth 
erre Dembiňski emlékiratai szerint a következőket felelte: „Tábornok úr, szégyellem 
bevallani, de semmi hírünk; egyetlen küldöttünk sem tért vissza, Görgei tábornok 
nem írt egy szót sem, és mi több, közzétett egy kiáltványt, amelyben kimondja, 
hogy nem fogadja el f elsőbbségünket, csak a hadügyminiszterét, mint a császár által 
ki ne vezettet' '.116 

Január 24-én az eddig csak híresztelésekből és Perczel bizonytalan tartalmú ki
vonatából ismert váci nyilatkozat hiteles szövege is ismertté vált Debrecenben. 
"Valószínűleg a Görgei megbízásából Debrecenbe érkező Ludvigh János szepességi 
kormánybiztos hozott belőle néhány példányt. A másnap visszautazó Ludvighot 
Kossuth megbízta, hogy kérjen magyarázatot Görgeitől a nyilatkozatra vonat
kozóan.117 

Kossuth, mint a fentebb idézett szövegekből kitűnik, nem politikai tételei miatt 
helytelenítette a váci nyilatkozatot (pontosabban azt a verziót, amit január 24-ig a 
beérkezett hírek alapján ismert), hanem azért, mert abban Görgei az OHB-t tette 
felelőssé a Dunántúl feladásáért és a főváros előtti ütközet elmaradásáért. Emellett, 
nem figyelve fel a benne lévő kiskapura, a Mészáros és Vetter iránti lojalitás kimon
dásában azt látta, hogy Görgei mintegy megtagadta az engedelmességet az OHB-
näk. A nyilatkozat hiteles szövegének megismerése után azonban egészen február 
közepéig nem említette azt, a fennmaradt irat- és emlékiratanyag tanúsága szerint. 
Áz OHB egyik tagja, Jósika Miklós emlékiratai szerint Kossuthban környezetének 
és családtagjainak figyelmeztetései ellenére ezután sem rendült meg a Görgei őszin
teségébe és becsületességébe vetett hit.118 A békepárt viszont a hiteles szövegben 

114 KLÖM XIV. 163—164. o. 
115 Csány László — Kossuth Lajos. 1849. február. 22. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 2593. 
116 Dembiňski igen rossz franciasággal megírt és nehezen olvasható emlékiratai: OL R. 23. Henryk Dembiňski 

hátai. 1. k. 18—19. f. Ennek erősen átírt és kiszínezett változata: Danzer F. Alfonsz: Dembiňski Magyarországon, 
Bp., 1874. 45—46. o. Danzer munkájára 1. Borús: Dembiňski 34—39. o. 

117 KLÖM XIV. 211. o. és Hunfalvi/: i. m. 174. o. 
118 [Jósika Miklós:} Zur Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes. Leipzig, 1851.1. k. 172. o. 
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nem látott immár Kossuth elleni támadási alapot, így a nyilatkozat kérdése egyelőre 
lekerült a napirendről.119 

Kossuth, mint ezt a Jeszenáknak írottakból kiderül, félt ugyan attól, hogy a nyi
latkozat szakadást okoz7ia/ a kormányzat és a hadsereg között, de a hiteles szöveg 
megismerése után nem látott benne indokot Görgei eltávolítására. Felmerült azon
ban benne az a lehetőség is, hogy „ügyünk nem egy vele: de ellenségünk közös --, 
az ellen hű lesz auf eigene Faust, de nem a miáltalunk reprezentált hazai ügy mel
lett".120 

Talán a nyilatkozat hiteles szövege kitudódásának köszönhető az is, hogy két 
nappal később, január 26-án a Közlönyben megjelent Görgei január 9—11 között 
keletkezett kiáltványa, amely ugyan szintén tartalmazott néhány oldal vágást az 
OHB felé, de amelyben mégis megnyugtató lehetett a következőket olvasni: „Alkot
mányos szabadság! e szent joga Magyarország minden népeinek! Ez az, amiért 
harcra készülünk, életre! halálra!" 

Görgei magyarázata 

Görgei hadteste Vác elhagyása után előbb északnyugatnak vette útját, hogy a 
Simunich csapatai által szorongatott lipótvári erődöt felmentse, majd az őt követő 
s előtte álló cs. kir. csapatok által bekerítéstől fenyegettetve a bányavárosokba vo
nult. A tábornok először január 9-én kapott híreket Perczeltől, majd január 15-én 
Debrecenből. Január 18-án Kossuth egy hosszú, szemrehányó levelén kívül határo
zott hadműveleti utasítások is érkeztek Vetter tábornoktól. A parancs szerint félbe 
kellett volna hagynia eddigi hadműveleteit, s amilyen gyorsan csak lehet, a Felaő-
Tiszához kellett volna vonulnia. A tábornok célszerűtlennek ítélte a bányavárosok 
elhagyását, ám a cs. kir. csapatok nemsokára meginduló támadása és a hadtest bi
zonytalan élelmezési helyzete csakhamar rákényszerítette csapatai Besztercebányán 
való összpontosítására és az említett utasítás végrehajtására. Közben megérkezett 
táborába az a két kormánybiztos, Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd, akiket az 
OHB január 13-án, tehát még a váci nyilatkozat hírének vétele előtt nevezett ki a 
feldunai hadtest táborába.121 A tábornok még az ellenséges támadás megindulása és 
Luzsénszkyék megérkezése előtt küldte Debrecenbe futárként Ludvigh János szepesi 
kormánybiztost, ezt követően pedig szinte naponta küldött újabb és újabb futárokat 
Debrecenbe ill. a felső-tiszai hadtest táborába. 

A bányavárosok kiürítése után a hadtest északi hadoszlopa január 28-án ért 
Rózsahegyre. It t kereste fel Görgeit, magát Windisch-Grätz követének mondván, 
Hrankay József nyugállományú cs. kir huszárkapitány. Hrankay elmondta, „mi
képp Windisch-Grätz tábornagy úrnak az lenne a kívánsága, hogy én a feldunai had
testet vigyem át őmagasságának táborába (ezen kívánságán én percig sem kételked
tem). Ha ezt az óhajtást teljesítem, akkor őhercegsége amnesztiát és — a monar
chián kívül — gondnélküli megélhetést biztosít számomra" — írja Görgei emlékiratai
ban.122 Görgei elbeszélése alapján Leiningen-Westerburg Károly is lejegyezte nap-

119 Kovács Lajos: i. m. 105—106. o. szerint Kossuth február 12-i beszédének következő passzusa a váci nyilat
kozatra utalt volna: „Ehhez még azt adom, hogy jövőre nézve mi a politikát illeti, ismerem a kormánynak köteles
ségét, hogy bármi is történjék velünk, soha semmi esetben nem engedi Magyarország ügyeit olyan irányba sodortatni. 
akárki által is, hogy akárminő egyénnek akár egyénisége, akár politikája decidáljon a nemzet sorsa felett, hanem hogy 
mindenkor a nemzet maga decidáljon". KLÖM XIV. 409. o. Mindezt megerősíteni látszanak Jókai különböző emlé
kezései is : Emléksorok. Napló 1848—49-ből. S. a. r. Nemeskéri Erika. Bp., 1980. 91—92. o. ; A február 9-i Közlönyben 
megjelent cikkeihez írott kommentárjában. Közli: Jókai Mór: Cikkek és beszédek. I I I . k. S. a. r. Szekeres László. 
Bp., 1980. 676—677. o.; uö.: Az én életem regénye. Bp., 1912. 34. o. Elképzelhető, de a többi békepárti emlékíró, 
Kemény, Kazinczy és Hunfalvy erről nem szólnak. 

120 KLÖM XIV. 211. o. 
121 A kinevezési rendeleteket 1. KLÖM XIV. 120—123. o. Éppen ezért téved Sleier Lajos, amikor azt állítja, hogy 

j,úgy a nyílt rendelet, mint a levél tartalma energikus visszautasítása a váci nyilatkozatnak..." Steier: I I . k. 30. o. 
122 Görgey Artúr: i. m. I. k. 167. o. 
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lójában a beszélgetést. Eszerint Görgei nem volt hajlandó hosszú ideig meghallgatni 
Hrankay ajánlatát, mindig másra terelve a szót. A követ végre megemberelte magát, 
s így szólt: „»Tábornok úr, nem is hiszi ,milyen kitűnő véleménnyel van a tábornagy 
Ön felől. Valóban, a tábornagy a legnagyobb tisztelet hangján szól Önről, és szerencsé
nek tartaná, ha önnel tárgyalásba bocsátkozhatnék. Megbízott vele hogy ezt közöl
jem«. »És mit ajánl?« — kérdé a tábornok. »Önnek részére, tábornok úr, teljes am
nesztiát, és olyan évi jövedelmet, melynek meghatározása Öntől függ, azon föltétel
lel, hogy átadja seregét, és külföldre megy lakni«. »Jól van — mondta a tábornok, — 
elhiheti, hogy volna rá hajlandóságom, de egy forradalmi vezér nem járhat el valami 
könnyen egy ilyen dologban; ezer szem van reám függesztve, egy meggondolatlan 
lépés, és el vagyok veszve. Már e percben is környezetem fenyegető pillantásokat 
vet Önre, ami rossz jel, és ha sejtenék, mi hozta Önt ide, nem állhatnék jót bizton
ságáért«".123 

Az ezután történtekről Görgei emlékiratai és Leiningen naplója némileg eltérő 
módon számolnak be. Görgei, emlékiratai szerint, beszólította néhány törzstisztjét, 
elmondta nekik a követ ajánlatát, majd átnyújtotta Hrankaynak a váci nyilatkozat 
egy példányát azzal, hogy „vigye meg ezt feleletül annak, aki küldte — azon meg
jegyzéssel, hogy ez a feldunai hadtest ultimátuma — s a parancsnokáé".124 Leiningen 
szerint Görgei a beszélgetés után az ijedt és távozni készülő Hrankayt ebédre hívta. 
"Több jóbarát be volt avatva a dolgokba, és a szegény bűnöst úgy kínozták pillantá
sokkal és célzásokkal, hogy valóságos halálfélelmet állt ki, és hálát adott Istennek, 
mikor végre elbocsátották".125 

Görgei egyébként olyannyira nem titkolta az esetet, hogy a január 31-én Debrecen
ből visszatért Ludvigh János kormánybiztosnak is elmondta, „hogy Windisch-Grätz 
neki szabad tetszésére hagyta szabad tartózkodási helyet választani, ha a fegyvert le
teszi. Valami rokona volt a közbenjáró, kit Görgei avval ijesztett, hogy őtet mint 
kémet fogja felakasztatni. A rokoii nevét megmondani nekem nem akarta". Ludvigh 
Kossuth nevében magyarázatot kért a tábornoktól a váci nyilatkozattal és ed
digi hadműveleteivel kapcsolatban is. Görgei elmondta, hogy a Pestről való ki
vonulás után a régi tisztek egymás után adták be lemondásukat, s módot kellett ta
lálni „őket kényszerítés nélkül a zászlóhoz csatolni. Neki mindegy volt, micsoda 
jelszó alatt verekszik a katona, csak döngesse a németet." A nyilatkozat megaka
dályozta a hadtest felbomlását, „mert ha a közkatona meg is maradt volna, tiszteket 
nem lehetett volna rögtönözni". Magyarázatot adott a hadműveletekre is „és a kor
mány magyarázatában megnyugodott. (Igaz, mást tenni nem igen lehetett: meg
elégedett a kormány azzal, hogy Görgei előttem eljárását legitimálni iparkodott)." 
— írja Ludvigh emlékezéseiben.126 

A tábornok tehát nem volt hajlandó a feltétel nélküli fegyverletételre, de a váci 
nyilatkozatot, a 48-as alkotmány egészének biztosítását tárgyalási alapnak tekintet
te. Ez első pillantásra meghökkentőnek tűnik, ha azonban tudjuk, hogy Kossuth még 
1849. február 12-én is úgy nyilatkozott, hogy az OHB politikája a haza védelme 
„igazságtalan megtámadás ellen, s e védelem közben semmi utat nem akar elzárni, 
hogy Magyarország ügyei, a nemzet jogai, becsülete és szabadsága alapján íigy egyénit,,. 

123 Leiningen naplóját közli: Katona: i. m. I. k. 122. o. 
124 Görgey Artúr: i. m. I. k. 167. o. 
125 Katona: i. m. I. k. 122. o. 
126 Ludvigh János feljegyzései a magyar szabadságharcból. S. a. r. Lengyel Tamás. Tmténetírás, 1938.148. o. 

— 275 — 



üttethessenek ki, mint a körülmények szerint legtanácsosabban lehet"; — akkor 
Görgei nyilatkozata egyáltalán nem mutat külön politikai szándékokra.127 

Egy héttel a Rózsahegyen történtek után, február 5-én a feldunai hadtest egyik 
hadosztálya Guyon Richárd ezredes vezetésével áttört a branyiszkói hágón, 
s ezzel nem csak a felső-tiszai hadtesttel való egyesülés vált lehetővé, hanem Schlik 
es. kir. hadtestének bekerítése is. Ez utóbbi sajnos nem sikerült. Görgei hadteste 
február 10-én vonult be Kassára, s a tábornok aznap este itt találkozott a felső-tiszai 
hadtest parancsnokával, Klapka György ezredessel. A két hadtestparancsnok beszél
getése három kérdés körül forgott. Egyrészt a követendő hadműveleti terv; más
részt Dembiňski fővezér kinevezése, ami, Klapka emlékiratainak harmadik változata 
szerint, Görgei legnagyobb fokú rosszallásával találkozott128, bár egy másik emléke
zésében bevallja, hogy ő maga sem volt „valami különösen megelégedve a kormány 
intézkedésével"129; végül pedig Görgei váci nyilatkozata volt a beszélgetés témája. 
Klapka, harmadik emlékirata szerint, megmondta Görgeinek, „hogy váci proklamá-
ciója felette inpolitikus lépés volt, amellyel sok ellenséget szerzett magának úgy 
a kormány, mint az országgyűlés tagjai között. 

Görgei válasza az volt, hogy ő ezt jól tudja, de látva azt a demoralizációt, mely 
a Pestről való visszavonulás után hadtestében lábra kapott, s látva, hogy az idősebb 
tisztek egymás után lépnek ki — másképp nem cselekedhetett, hacsak seregét a vég
leges fölbomlás veszélyének nem akarta kitenni".130 

Egy másik emlékezése szerint viszont Görgei kérdezte meg őt, „hogy mily benyo
mást tett az ő kiáltványa Debrecenben?" Klapka erre azt felelte volna, hogy „a be
nyomás nem volt a legkedvezőbb". Erre Görgei kijelentette, hogy „e lépésre kény
szerítve volt ugyan, de a hadsereg visszanyervén immár önbizalmát és a tisztikarban 
uralkodó hangulat minden kétséget kizáró lévén, ezentúl már nem lesz szükség 
hasonló enunciációkra".131 

Görgei tehát a váci nyilatkozatot továbbra is politikai elvei foglalatának tekintette, 
s a nyilatkozat érvelési módját és hangvételét mind Ludvighnak, mind Klapkának 
azzal magyarázta, hogy az adott körülmények között arra szükség volt. Ugyanakkor 
Windisch-Grätz követének értésére adta, hogy a nyilatkozatnak a tartalma, s nem 
a formája a fontos, csattanós választ adva arra a feltevésre, hogy esetleg el akarna 
szakadni az OHB-tól. Az OHB és a tábornok közötti jóviszony helyreállítása tehát 
közelinek látszott, ám egy újabb esemény közbejötte ezt ismét elodázta. Ennek tár
gyalása előtt azonban egy időre vissza kell térnünk Budapestre, Windisch-Grätz 
tábornagyhoz. 

127 KLÖM XIV. 409. o. Várady Géza szerint „Görgei nem arra törekedett, hogy feltétel nélkül kapituláljon, hanem 
tárgyalni akart, de a kiegyezés érdekében súlyos áldozatokat hozott volna." Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. 
Bp., 1976. 199. o. Ez a nézet nem újkeletű, 1. pl. Márkus László: Guyon Richárd. Bp., 1955., amely úgy állítja be a 
váci nyilatkozatot, hogy Görgei abban „az 1848 márciusi alkotmány megvédését és a hadtest katonai becsületének 
biztosítását (nagyrészt a tisztek büntetlenségének és rangjuk megtartásának biztosítását) az egyezkedés két egyforma 
súlyú feltételének jelölte meg. A későbbiekből azonban nyilvánvaló volt, hogy ha engedni kell, akkor csak az alkot
mányból enged". 64—65. o. E nézeteket egyetlen forrás adatai sem támasztják alá. Sőt, Görgei 1849. január 23-án 
közzétett kiáltványában a „végtelen millió osztrák adósságot" a magyar nemzet „hatalmas sírkövének" mondta; 
jóllehet ezzel kapcsolatban Kossuth január 13-án úgy nyilatkozott, hogy ha az osztrák államadósság egy részének át
vállalása lenne a béke feltétele, „bizony számítást tennék". Görgei kiáltványát közli: Pszotka: i. m. 25. o., Kossuth 
szavait 1. KLÖM XIV. 118. o. — Egy másik történetíró szerint Rózsahegy után Görgei „csupán arra a következtetésre 
juthatott, hogy ha a császáriak egyelőre a ténylegesnél nagyobbnak hiszik erőfölényüket, akkor először meg kell 
győzni őket ebbeli hiedelmük téves voltáról, s ezért seregének mégiscsak meg kell mérkőznie velük. Arra azonban, 
hogy Windisch-Grätz fölött akár csak egyetlen helyi jelentőségű győzelmet is arasson, a feldunai hadtestnek a honvéd
sereg többi hadtestétől elszigetelten persze semmi esélye nem volt. Görgeinek tehát most nemcsak arra kellett elszánni 
magát, hogy mégis megmérkőzzék Windisch-Grätzcel, hanem arra is, hogy minél gyorsabban helyreállítsa a kapcso
latot a honvédsereg egyéb hadtesteivel. Rózsahegyről ő ezért immár nyílegyenesen kelet felé menetelt tovább, hogy 
eljutva a Hernád völgyébe, ott először is Klapka György ezredesnek Schliket a Hernád alsó folyása mentén feltartóz
tatni iparkodó hadtestével egyesüljön." Spira: Polgári forradalom. 329. o. Vö. uő. : A magyar forradalom. 408. o. 
A szerző csupán azt a tényt mellőzi hallgatással, hogy Görgei már január 25., Besztercebánya elhagyása után az egye
sülésen munkálkodott; e tény pedig eleve tévessé teszi az egész konstrukciót. 

128 Klapka György: Emlékeimből. 94. o. 
129 Klapka tábornok a Kossuth—Görgei ügyről. Correspondance de Pesth. 1881. március. 5. 
130 Klapka: Emlékeimből 94. o. 
131 Klapka: Kossuth—Görgei ügy. 
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Windisch-Orätz és a váci nyilatkozat 

Windisch-Grätz seregei 1849. január 5-én vonultak be Budapestre. A herceg azt 
hitte, ezzel vége a háborimak, s a lázadók csapatai maguktól fel fognak bomlani, vagy 
ha nem, e felbomlasztást majd elvégzik a es. kir. mellékerők. Ezért csak egy dandárt 
küldött a szolnok-debreceni úton visszavonuló Perczel hadteste után, s csu
pán a veszélyesebbnek ítélt Görgei után indított egy hadtestnyi erőt. A hercegnek 
halvány fogalma sem volt Görgei mozdulatainak céljáról, de abban reménykedett, 
hogy az üldözésére küldött hadtest és Simunich meg Götz hadosztályai harapófogóba 
fogják a feldunai hadtestet. Amikor azonban a Lipótvár felé tartó Görgei felismerte 
ezt a lehetőséget, s a bányavárosokba vonult, ez a terv elesett. A január 21—22-én 
lezajlott harcokban a Görgeit üldöző Csorich csapataitól a feldunai hadtest ugyan 
érzékeny veszteségeket szenvedett, de a legfontosabb célt, a feldunai hadtest bekerí
tését és a hadműveletekből való kikapcsolását nem sikerült elérni. Közben Szolnok 
térségében az addig semmiféle aktivitást nem mutató Perczel hadteste is támadásba 
lendült, s Windisch-Grätz ettől olyannyira megijedt, hogy Csorich csapatainak nagy 
részét visszavonta, s csupán Jablonowski dandárát hagyta a bányavárosokban, hogy az 
CSötz dandárával folytassa Görgei üldözését. Más módot kellett tehát találni Görgei 
kikapcsolására. 

Éppen ezért Windisch-Grätz, aki már január 17-én értesült Wrbna jelentéséből 
Görgei váci nyilatkozatáról, s a jelentés mellékletéből annak hiteles szövegét is is
mertette132, úgy vélte, hogy ami nem ment fegyverrel, azt talán eléri tárgyalásokkal. 
Előbb Hrankay József nyugalmazott cs. kir. huszárkapitányt bízta meg azzal, hogy 
próbálja meg Görgeit rábeszélni a fegyverletételre; majd e küldetés eredményét be 
sem várva, január 29-én Jablonowskihoz, január 30-án pedig Schlikhez intézett 
utasítást a Görgeivel való esetleges tárgyalások feltételéről. Emellett január 29-én 
Schliknek egy hosszú tájékoztató leiratot küldött a katonai helyzetről s saját hely
zetmegítéléséről. Ez utóbbiból végtelen bizonytalanság áradt. A herceg híreket kért 
Schliktől a Tiszánál álló ellenséges erőkről és Görgeiről. Windisch-Grätz ugyanis még 
azt sem tudta biztosan, hogy a Selmecbánya előtti ütközeteket Görgei hadtestének 
egésze, vagy csupán annak utóvédje ellen vívta-e Csorich. Nem tudta, hogy Görgei 
a Szepesség vagy Losonc felé hagyta-e el a bányavárosokat, s hogy a feldunai hadtest 
pontosan milyen erővel rendelkezik. Értesítette Schliket, hogy Görgeit csupán Jab
lonowski 4 zászlóaljból, 2 lovasszázadból és két ütegből álló dandára üldözi.133 

À másnap Schlikhez írott levél szerint „Buda és Pest kiürítése után Görgei rebellis 
vezér több példányban litografált nyilatkozatot adott ki, melyben az Országos Hon
védelmi Bizottmánytól való elszakadását kimondja, valamint azt, hogy csak a ma
gyar hadügyminisztérium parancsait akarja elfogadni". Ebből és a hadtestéhez inté
zett napiparancsból, Windisch-Grätz szerint, világosan kitűnik, hogy a feldunai had
test elcsüggedt és a felbomlás szélén áll. Ezért úgy véli, „Görgeyt talán reá lehet bír
ni a fegyverletételre, ha erre alkalmas pillanatban felszólíttatnék". Ezért a herceg 
mellékletben megküldi Schliknek a Jablonowski részére adott utasítást, hogy a Gör
geivel való esetleges találkozáskor annak szellemében járjon el.134 

A Jablonowskinak adott január 29-i utasítás szerint Görgei nyilatkozatából ki
tűnik, „hogy a magyar ultraforradalmi párttól, különösen az Országos Honvédelmi 
Bizottmánytól egészen elvált. Minthogy nyilatkozatában több olyan hely foglaltatik, 

132 Ladislaus Wrbna — Alfred zu Windisch-Grätz. 1849. január 17. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabad
ságharc iratai. 9/467. Bécsbe 1849. január 23-án jutott el a hír. L. erre Cseremiszky Miklós kancelláriai tisztviselő 
naplóját: „Görgey gibt vor nur den Minister Mészáros gehorcht zu haben". HL Az 1848—1849. évi forradalom ész-
sžabadságharc iratai. 4/98. 

133 A Windisch-Grätz által Schliknek küldött tájékoztató leirat másolata: OL E. 295. Klapka György iratai. 1. 
cs. 3. tét. 1849. júniusi (!) fasc. 11—12. f. Ennek alapján közli -.Klapka: Nationalkrieg. I. k. 225—227. o. Magyar for
dítását 1. Gelich: i. m. I I . k. 301—303. o. 

134 Közli: Steier: I I . k. 45—46. o. 
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melyekből Görgeinek derék jellemére lehet következtetni, és ezzel a lehetőségek meg
engedik, hogy ő, mihelyt politikai nézeteinek téves voltáról felvilágosítanák, köte
lességéhez visszatérne, ebből a célból a másolatban idezárt felszólítás fogalmaztatott 
és más úton neki megküldetett". (Ez njilván a Hrankay által tett ajánlat szövege 
lehetett). Windisch-Grätz szerint a feldunai hadtest „helyzete annyira elszigetelt és 
erkölcsi magatartása annyira nyomott", hogy Görgeit rá lehetne bírni a fegyverle
tételre, „ha erre a formák betartásával felszólítják". A herceg utasította Jablonows-
kit, fegyverszünetbe ne egyezzen bele, mert azt Görgei elillanásra használhatná fel. 
„Minden megegyezés alapfeltétele a fegyvereknek letevése és kiszolgáltatása volna, 
melyhez ragaszkodjék, a fegyvereknek újra való birtokbavételét csakis arra az esetre 
lehetne kilátásba helyezni, ha a legénység az őfelsége iránti hűségesküt zászlaink alatt 
letenné, ami ellenében Ön neki (ti. Görgeinek. — H. R.) egy, az osztrák monarchián 
kívül választandó országba való szabad elmenetelt megígérheti". A megkötött szerző
dés ratifikálásának jogát Windisch-Grätz magának tartotta fenn.135 

A három iratból az első és a harmadik között némi ellentmondás feszül. Ha Win
disch-Grätz mit sem tud Görgei helyzetéről, milyen alapon mondja a feldunai hadtest 
helyzetét elszigeteltnek? Úgy tűnik, a herceg az iratok megírásakor már tisztában 
volt azzal, hogy a feldunai hadtestet katonai eszközökkel már nem semlegesítheti, 
ezért próbálkozott meg ezzel az átlátszó fogással, amely a lehető legkisebb befektetés
sel hozta volna a legnagyobb nyereséget. 

A Schliknek szóló két levelet és a Jablonowskinak adott utasítást kézbesíteni hi
vatott Alfred zu Erbach-Fürstenau es. kir. kapitány február 7-én Mezőkövesden 
magyar fogságba esett. A Jablonowskinak szóló utasítást a címzett megkapta, 
s február 2-án válaszolt is rá. Jablonowski kijelentette, hogy a Windisch-Grätz által 
kívánt felszólítást azonnal elküldi Görgeinek, amint a jelenleginél jobb alkalma lesz 
reá, s amint a körülmények kedvezőbbek. Megkísérelte ugyanis azt eljuttatni Görgei-
hez, de az általa előző napon ezzel megbízott személy február 2-án este azzal a hírrel 
tért vissza, hogy Görgei elhagyta Rózsahegyet és Lőcse felé vonul. „Másrészt a hoz
zám érkező hírek szerint — folytatta Jablonowski — Görgei nem látszik olyannyira 
törvénytisztelőén gondolkodni, s oly nagy hatalommal bírni a többi csapatparancs
nok felett, akik közül többen olyannyira egzaltáltak és kompromittáltak, hogy ezál
tal a fegyverek letételét és a csapatok feloszlatását kivihetné".136 

Amikor pedig Windisch-Grätz ezt a levelet megkapta, Guyon hadosztálya már 
áttört a Branyiszkón, s Görgei és Klapka hadtesteinek néhány nap múlva bekövet
kező csatlakozása feleslegessé tett minden további elmélkedést Görgei törvénytisztelő 
mivoltáról. 

Erbach kapitányt ott hagytuk el, hogy február 7-én Mezőkövesden Töltényi 
Miklós rendőrbiztos és huszárai fogságába esett. A kormánybiztos éjfél körül átadta 
a foglyot és a nála talált iratokat Asbóth Lajos alezredesnek, a Tiszafüreden állomá
sozó magyar különítmény parancsnokának. Asbóth átnézte az iratokat, a Schliknek 
szóló két levelet és a Jablonowskinak küldött rendelet másolatát lemásoltatta és el
küldte Dembinski altábornagynak, az eredetiek közül Windisch-Grätz január 29-i 
hosszú levelét Schlikhez a hadügyminisztériumnak, a többit az OHB-nak küldte meg. 

135 Uo. 44—45. o. Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-i és 1849-i Magyarországi hadjáratból. 2. kiad. Pest, 1862. 
I. k. 24. o. szintén közöl egy ilyen felhatalmazást, február 5-i dátummal. A leveleket vivő Erbach kapitányt ugyan 
csak február 7-én fogták el, de már január 30-án indulni készült a fővárosból, s csak arra a hírre, hogy Mezőkövesd 
környékén huszárok portyáznak, halasztotta el indulását február 3-ra. Világos tehát, hogy február 5-i dátumú irat 
nem lehetett a futártáskában. Asbóth hamisításának tendenciája egyértelmű: Az iratot Görgei január 28-i rózsa
hegyi „tárgyalása" eredményének szerette volna feltüntetni. Nem is eredménytelenül, mert egy történetíró szerint 
a rózsahegyi tárgyalás után pár nappal „olyasmi történt, ami véletlennek aligha tekinthető: a Magyarországon mű
ködő összes császári seregparancsnokhoz rendelet indult, hogy bárhol találják Görgeit, fegyverletétel fejében ajánlja
nak neki személyes amnesztiát. Csak a magyar előőrsök éberségén múlt, hogy Windisch-Grätz utasítását a címzettek 
sohasem kaphatták kézhez". Varga János: Az áruló. Történelmi Szemle, 1964. 603. o. A tévedés többszörös, hiszen 
Jablonowskin és Schliken kívül más nem kapott volna ilyen levelet, s Jablonowski azt meg is kapta. 

136 Felix Jablonowski — Alfred zu Windisch-Grätz. 1849. február 2. éjjel 12. HL Az 1848—1849. évi forradalom 
és szabadságharc iratai. 11/502. 
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Amikor az OHB elnöke, Kossuth elolvasta az iratokat, rögtön érezte, hogy ,,a dolog 
igen nagy fontossággal bír".137 A Görgeire vonatkozó két utasítást olvasva alighanem 
elakadt az elnök lélegzete. Nem figyelt fel a Schliknek küldött hadműveleti utasítás 
és az ezek tartalma között feszülő ellentmondásra. Az elmúlt egy hétben csak Luzsén-
szky Pál néhány jelentését kapta meg a feldunai hadtest táborából, más hírt nem. 
Mi történt, ha Jablonowski valóban kapcsolatba lépett Görgeivel ? Az elnökben ismét 
felágaskodott a gyanú. Február 9-én asztalhoz ült, s rövid levelet írt Görgeinek: 

„Ha szegény hazánk ügyét szívén viseli, eszközölje, hogy serege mozdulatairól 
s útirányáról Dembinski altábornagy értesítve legyen. Öntől egy bizonyos tudósítás, 
s a haza rövid időn mentve lehet. Hallgatag bizonytalanság vagy késedelem mindent 
elronthat. Tudjuk, hogy az ellenség Önt csábokkal veszi körül, de tudjuk azt is, 
hogy ön becsületes ember, s nem habozott a választásban egy nemzet áldása s örök 
átka közt. 

Értesítsen. — Egyesüljön."138 

A levelet vivő futárnak, Okrutzky Aurél hadnagynak útközben még meg kellett áll
nia Dembinski főhadiszállásán, hogy ha az altábornagynak valami üzennivalója vol
na, juttassa el azt is Görgeihez.139 S valószínűleg az Erbachnál talált levelek keltette 
aggodalomnak tulajdonítható az is, hogy Kossuth éppen e napokban mondta a Deb
recenbe érkezett s a haza ügyeinek állásáról érdeklődő Horváth Mihálynak: „...ha 
Görgei nem áruló, azon esetben megelégedhetünk az ügyek állásával".140 

Amikor Görgei e levelet megkapta, már megtörtént a feldunai és a felső-tiszai had
test kapcsolatba lépése. Nem sokkal e levél megírása után pedig megérkezett Deb
recenbe Ludvigh János kormánybiztos, s Kossuth megtudhatta tőle a Rózsahegyen 
történteket ill. Görgeinek a váci nyilatkozat indokaira adott magyarázatát.141 

A váci nyilatkozat hatása Kossuth és Görgei viszonyára 
1849. február 10 — március 25. 

A feldunai hadtest Kassára érkezése után már csak Damjanich és Vécsey csapatai
nak kellett Szolnok térségébe érniük, hogy az összpontosítandó hadsereg készen áll
jon a támadásra. A hadtestek egységes működése érdekében a hadsereg élére fővezért 
kellett állítani. Az OHB e feladatra előbb Bemet, majd Vettert szemelte ki, de — el
térő okokból — erre egyik tábornok sem volt hajlandó. Maradt volna még Görgei, 
de Kossuth őt, nem utolsósorban éppen a váci nyilatkozat miatt, nem akarta. Január 
19-én azonban, mint láttuk, megérkezett Debrecenbe Henryk Dembinski altábor
nagy, s Kossuth őt szemelte ki a honvédsereg fővezéri posztjára. 

Január 29-én az OHB kinevezte Dembinskit a Klapka- és a volt Perczel-hadtest, 
meg a tartalékhadosztály fővezérévé. Kossuth foglalkozott azzal a gondolattal, hogy 
a megérkező feldunai hadtestet esetleg kettéosztja, s csak annak egy részét rendeli 

137 Asbóth Lajos — Kossuth Lajos. 1849. február 8. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 4111. Erbach küldetésére 1. 
Borús: Dembinski 143—149. o. Kossuth idézett szavait 1. KLÖM XIV. 388—389. o. Az Asbóthtól származó másola
tokat Dembinski február 8-án kapta meg, s Windisch-Grätz említett hosszú leiratát megküldte másolatban Klapkának 
is. Henryk Dembinski — Klapka György, 1849. február 8. OL R. 295. Klapka György iratai. 1. cs. 3. tét. 1849. feb
ruári fasc. d. sz. Windisch-Grätz e leveléből az eredetit kézhez kapó Mészáros is készíttetett február 8-án egy máso
latot, s azt szintén megküldte Dembiúskinek. Mészáros Lázár — Kossuth Lajos, 1849. február 8. OL H. 2. OHB-
iratok. 1849:3555. Ennyiből tehát némi kiigazításra szorul a következő állítás: „Nem tudunk arról sem, hogy az 
előzőekben ismertetett január 29-i Schliknek írásban küldött parancsból akár az ellenség mozdulataira, akár a saját 
tervekre Debrecenben bármiféle következtetést levontak, vagy éppen intézkedést hoztak volna". Borús: Dembinski 
149. o. 

138 KLÖM XIV. 383. o. 
139 Kossuth Lajos — Henryk Dembinski. 1849. február 9. OL R. 23. Henryk Dembinski iratai. 2. k. 16. sz. 37. f 
140 Horváth Mihály: i. m. I I . k. 212. o. Horváth január 23-án még Makón volt, innen írott levelében kérdezte meg 

Jósika Miklóst, az OHB tagját, „szükséges-e, kívántatik-e megjelenésem Debrecenben?" Közli: Dézsi Lajos: Báró 
Jósika Miklós. Bp., 1916. 397—398. o. Február 9-én már Debrecenben volt, mert aznap megjelent a képviselőház 
ülésén. Hunfalvy: i. m. 188. o. 

141 Ludvigh február 8-án még Eperjesen volt, majd Debrecenbe utazott, ahonnan február 14-én indult vissza a 
feldunai hadtest táborába. L. erre Madách Pál 1849. február 9-én Madách Imréhez írott levelét. Közli. Madách Imre: 
i. m. I I . k. 1105. o. és KLÖM XIV. 432—433. o. 
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Dembinski alá, Ám amikor e hadtest megjelent a főhadszíntéren, az egész hadtest 
Dembinski alá rendelése mellett döntött. Amint megérkezett Kassa visszafoglalásá
nak híre, a hadügyminisztérium ki is adta az erre vonatkozó rendeletet. Kossuth 
azonban elkövette azt a hibát, hogy a rendeletet előzőleg nem közölte a feldunai 
hadtest főhadiszállásán működő kormánybiztosokkal, így az szinte villámcsapásként 
érte a hadtest tisztikarát. A rendeletet talán a váci nyilatkozat harmadik pontjára 
gondolva, adta ki a hadügyminisztérium, s nem az OHB.142 A rendelet óriási fel
háborodást keltett a feldunai hadtest, immáron — a mellékelt hadrend szerint — a 
XVI. hadosztály tisztikara körében. Több törzstiszt elégedetlenkedett, ,,hogy ezután 
a sereg lengyelekkel lesz elárasztva, hogy a sereg hősies manoeuvrje után megszűnt 
egy sereg lenni..."143 Többen felszólították Luzsénszky Pál kormánybiztost, kérje 
Kossuthot, nevezze ki Görgeit altábornaggyá, ,,ami ha rögtön megtörténne, kívánt 
eredményű volna".144 

Görgei Dembinski kinevezését és a hadtestnek az altábornagy alá rendelését 
február 14-én napiparancsban tudatta csapataival. Felszólította a tisztikart, ,,hogy 
ezen látszólagos megalázást ugyanazon egykedvűséggel fogadják, amellyel énmagam 
mint hadtestparancsnok, önállóságomról lemondván, magamat az egy i ttülő ország
gyűlés határozata iránti engedelmességből Dembinski altábornagy — egy, amint 
mondják, háborúban megőszült tisztes hadvezér — parancsainak önként alárende
lem."145 Emellett Luzsénszky Pál kormánybiztosnak kijelentette, „hogy a netalán 
ellenszegülendőket főbe lövetendi..." A napiparancsot Görgei Luzsénszky útján 
megküldte az OHB-nak is. ő maga „igen illedelmesen és megadással nyilatkozott 
az említett tárgyban", de a kormánytól megütődve látszott lenni.146 

Luzsénszky maga is mindent elkövetett, hogy a tisztikar elégedetlenségét csilla
pítsa, de még február 16-án is kénytelen volt azt jelenteni Kossuthnak, hogy „a sereg-
nél tegnap tapasztalt kedvetlenség ma is inkább nevekedett, mint csökkent, 
annyira, hogy többen már kvietálásról beszélgettek. Görgei azonban, mint hitelesen 
tudom, a tiszteket erélyesen megfeddte, sőt kijelentette, hogy irgalom nélkül agyon
löveti azt, ki ellenszegülni merészelne". A törzstisztek közül Aulich Lajos és Gáspár 
András ezredes nyilatkozata megnyugtatta Luzsénszkyt, Piller János ezredes viszont 
„nem egészen kedvem szerint nyilatkozott".147 

A hadtest tisztikarának egy része, köztük a vezérkari főnök, Bayer József alez-
redes, memorandumban tiltakozott az OHB-nál Dembinski kinevezése miatt. Til
takozásuknak három okát adták. Helytelenítették e kinevezést azért, mert „egy 
külföldi főparancsnok sohasem érezheti a haza szent ügye iránt azt a rokonszenvet, 
mely a hazai ügy győzelmének kiküzdéséhez és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen", 
teh át lehetőleg magyar fővezért kívántak. Másrészt tiltakoztak azért, mert „az alá-
ren delés egy külföldinek parancsai alá azt mutatja, hogy a kormány azon hadtestnek, 
me ly a háború kezdetén Magyarország legelső hadseregében neveztetett, parancsno
ka ban többé nem helyezi bizodalmát". Végül — a memorandum szerint — a feldunai 
ha dtest Dembinski alá rendeléséből hátrányok fognak származni „az ország felszaba-
dí tására nézve", mivel „a kormány székhelye az alsó és közép (Tisza) vonalon meg 

142 Mészáros Lázár — Görgei Artúr. 1849. február 12. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc ira
tai. 13/320. Magyar fordításban közli : Rohonyi Gábor — Nagy László— Tóth Gyula (szerk.): Szemelvények a magyar 
hadtörténelem tanulmányozásához Bp. 1955. I I . k. 142—143. o. Dembinski kinevezésére 1. Borús: Dembinski 
109—111. o. és 177—199. o. 

143 Luzsénszky Pál — Kossuth Lajos. 1849. február 15. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 3640. Közli : Steier: I I . k. 81— 
83.0 . 

144 Luzsénszky Pál — Kossuth Lajos. 1849. február 15. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 3588. 
145 Görgei február 14-i napiparancsát többek között közli: Görgey István: i. m. I. k. 223. o.; Görgey Artúr: i. m. I . 

k. 188. o.; Gelich: i. m. I I . k. 396. o. és Borús: Dembinski 187. o. 
146 L. a 143. jegyzetet. 
147 Luzsénszky 1849. február 16-i jelentésének kivonatát 1. OL R. 123. Vörös Antal gyűjtemény. 4. cs. 301. sz.t 

Ennek alapján furcsának kell mondanunk az olyan állításokat, mint pl. az, hogy Görgei „az egyesülés óta agitált 
Dembinski ellen" {Várady: i. m. 209. o.), vagy hogy a tábornok „igyekezett beleplántálni a Dembinski iránti bizal
matlanság szellemét" tisztikarába. (Spira: Polgári forradalom 357. o.) 
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lesz ugyan védve, de a felsőn tökéletesen védtelen marad, — hogy a feltiszai vonal
nak ezen védtelen hagyása esetén egy koncentrikus hadműveletre Pestnek irányában 
soha gondolni sem lehet". A memorandummal Zuber Antal őrnagyot és Schmidegg 
Kálmán kapitányt küldték Debrecenbe.148 

Kossuth Luzsénszky leveleit megkapva, hosszú levélben indokolta meg Dembinski 
fővezéri kineveztetését, felszólítva Luzsénszkyt, hogy az indokokat Görgei tudtával 
és jelenlétében adja elő a hadtest tisztikarának. Levelében leszögezte, hogy a hadtes
tek rendeltetését „kiszabni a kormány joga és kötelessége...", az pedig, „hogy a ki
tűzött cél elérésére mikint operáljon a megbízott vezér ? az a vezér dolga ; ki azonban, 
ha bizodalmat veszt, vagy rosszul vagy szerencsétlenül operál a sereg parancsnoksá
gával, elmozdíttatik. Ami megint a kormány dolga". A hadsereg egységes működését 
biztosítandó „az egyesült seregeknek egy fővezér alatt kell szükségképpen állaniok. 
Mert ha egyik tábornok a maga esze szerint északnak, a másik délnek operál, úgy 
elvész a haza". 

Kossuth szerint ezután legfeljebb az a kérdés vetődhet fel, hogy miért Dembinski, 
s miért nem Görgei lett a fővezér. Dembinski kinevezése mellett szólt, mint írja, az 
országgyűlés akarata, az altábornagy hadvezéri híre és az, hogy Klapka, Répásy, 
Vécsey és Damjanich csapatait már Dembinski alá rendelték. 

Görgeit viszont nem lehetett fővezérré kinevezni, mert 
„1-ör távol volt, s egyesülhetése nem vala bizonyos; 
2-or mert jónak látta Vácon kiadott nyilatkozatában az ország kormánya iránt 

az engedelmességet mintegy felmondani, — s ezáltal az ellenséget is különös gondola
tokra vezetni, melyek azonban Görgei tábornok úr becsületességén és hazafiságán 
megtörtek. — Mely a kormánynak az ország megmentésében annyi akadályt okozó, 
s szerencsétlen hazánkat pártos szakadásokkal, s mondhatni, katonai revolttal fe
nyegethető lépése bizonyosan nem volt alkalmas arra, hogy az ország egyes hadsere
geinek az ő kezébe adásával kellett volna viszonozni. 

3-or mert Görgei tábornok úr január kezdete óta jónak látta az ország kormányát 
tökéletesen ignorálni — a selmeci elvesztett csatáról a hadügyminisztériumhoz kül
dött egy jelentésen kívül soha a kormánynak — melynek pedig mint kormány, min
denről tudni kell — jelentést nem tőn; úgy hogy még mai napig sem tud a kormány 
semmit hivatalosan ezen hadsereg osztály állapotjáról, s hét héti működéséről, s emi
att meglehet, a sereg fogyatkozást, az egyes érdem pedig hátratételt szenved". 

Ezek után kifejti, „aki szakadást, szakadás által pártütést idézne elő", azt ő áruló
nak nyilvánítaná. „Elég volt az eddigi engedékenység. Inkább menjen el fele a tisz
teknek, fogjuk helyöket pótolni az alant rejlő tehetségekből, mintsem örökös zsibba-
dásoknak legyenek operációink kitéve személyes tekintetek miatt".149 

Kossuth tehát, Dembinski fővezéri kinevezésének szükségességét indokolva, túl
dimenzionálja a váci nyilatkozat tényleges jelentőségét. Hiszen, mint láttuk, a nyi
latkozat nem okozott komoly problémát számára, az országgyűlés január 18-i zárt 
ülése kivételével. Az indoklás tehát e pontban Windisch-Grätz január 29—30-i 
rendeleteit veszi alapul. A herceg — a már említett okok miatt — félreértelmezte 
a nyilatkozatot, s ezt a Rózsahegyen történtek be is bizonyították. Az indoklás alapja 

148 A memorandum két fogalmazvány töredéke : OL P. 295. Görgey-család levéltára. 42. cs. b / 44. fasc. 7—9. f. 
Magyar fordításban közli: Görgey István: i. m. I. k. 229—230. o. Ezen a tiszti gyűlésen főleg az Aulich-hadosztály 
tisztjei vettek részt. Az ő nevükben írt február 15-én Guyon hadosztályának Birsy József őrnagy. A Guyon-hadosztály 
tisztjeinek válasza az volt, hogy ha Dembinskit Görgei helyére nevezték ki, akkor tiltakozni fognak Debrecenben 
e megaláztatás ellen; ha viszont Dembinski minden hadosztály fővezére, akkor erre szükség van a hadműveletek 
egységes irányítása érdekében. A két okmányt Szemere Bertalan főkormánybiztos is megkapta, valószínűleg magától 
Gnyontól, és másolatban megküldte az OHB-nak. OL H. 2. 623. sz. KPA Horváth Lajosnak, Szemere írnokának má
solata, Szemere sk. feljegyzésével. — A tiszti gyűlés által Debrecenbe küldött Zuber Antal őrnagy nem érkezett meg 
Debrecenbe. Útközben Hajdúböszörményben összeveszett szállásadó gazdájával, Kövér Györggyel, és a tettlegességgé 
fajuló szóváltásban Zuber 14 kardvágást, Kövér pedig pisztolylövést kapott. Görgey István i. m. I. k. 236—239. o. 
és Hegyesi Márton : A Zuber-ügy. Hazánk, VII. k. 77—78. o. 

149 KLÖM XIV. 530—534. o. 
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Kossuthnál tehát az el nem követett, de elkövethető vétek. Alaptalan szemrehányást 
tartalmaz a harmadik pont is. Görgei január 19—20. után rendszeresen küldött tudó
sításokat az OHB-nak és a hadügyminisztériumnak, amelyek egyéb forrásokból is 
viszonylag pontos, bár némileg megkésett információkkal rendelkeztek a feldunai 
hadtest működéséről.150 

Ugyancsak február végére esik Kossuth egy újabb megnyilatkozása a váci nyilat
kozat kérdésében. A radikálisok lapja, a Marczius Tizenötödike február végén Eszék 
szégyenletes feladása miatt igazságtalanul megtámadta ékeinek kedvenc célpontját, 
Mészáros Lázár hadügyminisztert. Ugyanakkor a lap Radicalis álnevet viselő munka
társa tollából több, Görgeit és hadtestét dicsőítő cikk jelent meg. Kossuth a cikkek 
megjelenése után levélben dorgálta meg a lap szerkesztőjét, Csernátoni Lajost. 
Csernátoni ugyanis Kossuth egyik titkára is volt, s így, mint Kossuth írja, ,,a Mar-
tiust önnel, Önt pedig, mert titoknokom, az én véleményemmel identifikálja a közön
ség". Kossuth ezért megengedhetetlennek tartotta, hogy egy, közvetlen környezeté
hez tartozó személy ilyen éles támadást intézzen Mészáros ellen. 

„Tetézi pedig a kompromissziót, hogy ugyanazon lapban, melyben Mészáros 
annyira gyaláztatik, és kilépése, mint százszor ajánlott, sürgettetik, azon Görgei 
egekig magasztaltatik, ki írott proklamációban mondta ki, hogy csak a Mészáros 
útján hozzá érkezendő parancsnoknak engedelmeskedik. 

És mindez történik éppen akkor, midőn a Görgei seregének Dembiáski alá rende
lése miatt mutatkozó bujtogatások megfékezése vétetett munkába, s minden esz
közt fel kell használni, hogy a hadseregnek hűségét s a haza iránti engedelmességét 
elvégre tökéletesen biztosíthassuk" — folytatja az elnök. Ezért kéri Csernátonit, 
mondjon le titkári állásáról.151 

Csernátoni még aznap válaszolt Kossuth levelére Bejelentette, hogy hajlandó le
mondani titkári állásáról, de megkérdezte Kossuth' t. hr.gy ezt milyen formában te
gye, mivel nem akarja őt kompromittálni. Kossuth szintén még aznap válaszolt 
Csernátoninak. Levelében megköszönte Csernátoni megértését. A két cikkel kap
csolatban elmondta, ezek annál is kellemetlenebbek számára, mert „az armada fele, 
mely a hadnagyból lett ifjú tábornokra kancsal szemmel néz, azt fogja mondani, 
meggyaláztattam Mészárost, hogy a megdicsért Görgeiből minisztert tegyek. — Gör
gei pedig s párthívei, kik tudják, hogy az engedelmességet felmondó tábornokot nem 
akarom miniszterié tenni, azt mondandják, eleresztem Önt, mert lapja Görgeit di
csérte". Ezért kérte Csernátonit, hogy családi körülményei és „másnemű rendeltetése 
következtében" jelentse be, hogy „sem titoknoki hivatását, sem zsurnalisztikái pá
lyáját nem lehet folytatnia egy ideig...152 

Az elnök tehát tartott a hadsereg vezetésén belül újabb ellentétek kialakulásától, 
s ezt megakadályozandó, a feldunai hadtest tisztikarának megregulázása mellett 
döntött. Éppen ezért érintette kellemetlenül a Görgei melletti hangulatkeltés, főleg 

150 Spira György szerint Görgei a váci nyilatkozattal „nemcsak hirdette, hanem ténylegesen gyakorolta is a Hon
védelmi Bizottmány iránti engedetlenséget, amennyiben egész felvidéki hadjárata alatt egyszer sem tett jelentést a 
Bizottmánynak, sőt még az általa (legalábbis papíron) elismert hadügyminisztériumnak is mindössze egyetlen jelen
tést küldött ebben az időszakban". A magyar forradalom 404. o. — Ezzel szemben Görgei első futára, Ludvigh János 
január 24-én érkezett Debrecenbe, s ő Görgeitől levelet is hozott. Ennek tartalmát 1. KLÖM XIV. 211. o. Következő 
futárát január 23-án indította útnak, ez január 29-én vagy 30-án érkezett Debrecenbe. L. erre: Szemere Bertalan — 
Klapka György. 1849. január 29. OL H. 147. Vegyes iratok. 13. doboz. 402—404. f. Január 25-én Besztercebányáról 
a hadügyminisztériumnak küldött hosszú jelentést, s ez meg is érkezett Debrecenbe. Másolatait 1. OL P . 295. A Görgey-
család levéltára. 37. cs. b/ 10. fasc. (e) 4. 3—4. f. és uo. 40. cs. b/30. fasc. 153. iktatószám. Közli: Görgey István: i. m. 
I . k. 169—170. o. Megérkezésére 1. KLÖM XIV. 532. o. (Spira György ennek megérkezéséről tud). Végül január 25— 
26. körül egy újabb futárt indított útnak, aki azonban az ellenségtől veszélyeztetve, kénytelen volt elégetni a Kossuth
nak és Szemerének küldött leveleket. L. erre Szemere január 30-i levelét Kossuthnak. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 
3647. Az ezt követő időszakban viszonylag rendszeresen küldött Görgeiről tudósítást a két mellé kirendelt kormány
biztos, Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd, de ezek csak meglehetősen nagy késéssel érkeztek Debrecenbe. 

151 KLÖM XV. 894—895. o. A Marczius Tizenötödike Görgei melletti agitációjára 1. Kosáry Domokos: A forra
dalom és szabadságharc sajtója, 1848—1849. In : Kosáry Domokos — Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó tör
ténete. 1848—1867. I I / l . k. Bp., 1986. 244., 247. és 249—250. o. 

152 KLÖM XV. 896—897. o. 
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egy, az OHB-hoz közel álló orgánum részéről. A hadtesten belüli elégedetlenség 
ugyanis nem csökkent, sőt, Dembinskinek Schlik üldözése alatti tétovázása és káros 
parancsai miatt ugyanis az átterjedt más hadtestekre is. Ugyanakkor Dembinski 
személyisége sem volt alkalmas arra, hogy megnyerjen másokat. Klapkát azzal tette 
ellenségévé, hogy az ő nyakába varrta Schlik elszalasztásának felelősségét, Görgeit 
megakadályozta a Szepesség megtisztításában és Jablonowski megverésében, sőt, 
február 22-én, személyes találkozásuk alkalmával főbelövetéssel fenyegette a tábor
nokot, ha nem engedelmeskedik. A szemrehányásnak semmi alapja nem volt, Görgei 
egy aznap kelt jelentésén kívül, amelyben az altábornagy intézkedéseit okolta azért, 
ha. hadtestének poggyásza esetleg az ellenség kezébe esik, és Debrecen észak felől 
fedezetlen marad. A jelentés másolatát Görgei megküldte az OHB-nak is.153 

Február 23-án Görgei magához hívatta Beniczky Lajos őrnagyot, elmondta neki 
a közte s Dembiňski között lezajlott szóváltást. Kifejtette, hogy Dembinski fővezéri 
működése a hadsereg romlásához vezet, mert az altábornagy bizalmatlan alvezéreivel 
szemben, semmit sem közöl haditerveiből, haszontalanul menetelteti a csapatokat. 
Kérte Beniczkyt, mindezt mondja el Debrecenben Kossuthnak. Ezután Klapkához 
küldte az őrnagyot. Klapka osztotta Görgei nézeteit. 

Beniczky ezután elindult Debrecenbe, ahová február 26-án délután érkezett meg. 
Kossuthot már nem találta itt, mert az elnök éppen aznap utazott el a hadsereg meg
szemlélésére. Beniczky ezután Tiszafüredre indult, s itt találkozott aznap este 
Kossuthtal. Kossuth különböző kérdéseket tett fel Görgeivel kapcsolatban. Majd ki
kelt Görgei ellen, mondván, hogy az kétszínű szerepet játszik vele szemben, saját 
egyéni céljai vannak. „Amióta január 4-én Pestet elhagyva Magyarország felső részé
re visszavonult, különös állást foglalt el a kormányzattal szemben. Vácott közvetlen 
parancsnoksága alatt álló hadseregéhez kibocsátott nyilatkozatnál fogva nemcsak 
elválasztotta magát a közügytől és a kormányzattal szemben elkülönült állást foglalt 
el, hanem közvetve felmondta az engedelmességet azokkal szemben, akik posztjára 
állították. Röviden szólva, a legnagyobb veszély napjaiban megingott!" Ezért, mint
egy ellensúlyozásképpen volt szükség Dembinski kinevezésére, mondta Kossuth.154 

Február 26—27-én Dembinski Kápolnánál megütközött Windisch-Grätz előre
nyomuló hadseregével. Az altábornagy intézkedései miatt a magyar csapatok egy 
része meg sem jelenhetett a csatában, így az a honvédcsapatok visszavonulásával 
végződött. A visszavonulás során a tisztikar Dembinskivel szembeni elégedetlensége 
a tetőpontra hágott. így március 3-án az I. (Klapka-) és a VII. (Görgei-) hadtestek 
tisztikara a hadseregnél tartózkodó főkormánybiztos, Szemere jelenlétében gyűlésen 
mondta ki, hogy nem bízik Dembinskiben, s csak akkor hajlandó engedelmeskedni 
parancsainak, ha azokat az említett hadtestparancsnokok ellenjegyzik. A gyűlésen 
Görgei beszédet mondott, s ebben kitért a váci nyilatkozatra is. Azzal indokolta, 
hogy Budapest kiürítése után a kormányzat menekülése elbátortalanítóan hatott 
hadtestének tisztjeire. „A Vilmos-huszárezredből 30 tiszt lépett ki és tűnt el, nem 
számítva azokat, akik Pesten inkognitóban visszamaradva, hasonlóan Lázár tábor
nokhoz, jelentették magukat az oda bevonuló Windisch-Grätz es. kir. tábornagynál. 
Hogy hadseregemnek e legkevésbé látszólagos feloszlása közepette egy alapot álla
pítsak meg az egyesülésre, arra kényszerültem, hogy a nekem oly sok oldalról felrótt 
váci nyilatkozatot kibocsássam, amely nyilatkozat, úgy hiszem, a legfontosabb oka 
volt annak, hogy az elnök úr elhatározta Dembinskit a hadsereg élére állítani!" 
Görgei tehát továbbra is a hadsereg összetartásának szükségességével indokolta 
a váci nyilatkozatot, mint január végén Ludvighnak és február 10-én Klapkának. 

133 Görgei Artúr — Henryk Dembinski, 1849. február 22. Másolata: OL P. 295. Görgey-család levéltára. 40. cs. 
b/35. fasc. 374. iktatószám. 106. f. Magyar fordítását közli: Görgey István: i. m. I . k. 244—245. o. 

154 Görgey Ártér: i. m. I. k. 192—.194. o. és Steier: Beniczky 266—268. és 271—272. o. 
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Másrészt az idézettekből úgy tűnik, hogy Luzsénszky közölte vele Kossuth indokait 
Dembinski kinevezését illetően.155 

Március 4-én megérkezett a táborba Kossuth, Mészáros és Vetter. Szemere még 
az előző napon Görgeit nevezte ki ideiglenesen a hadsereg főparancsnokává, miután 
Dembinski hajthatatlannak mutatkozott a hadvezetés felelősségének megosztásával 
és a hadtestparancsnokoknak a hadvezetésbe való bevonásával kapcsolatban. 
A megérkező Kossuth Debrecenből még Görgei főbelövetésének tervével indult el, 
de a táborban, látva a Dembinskivel szembeni elégedetlenséget és tapasztalva Görgei 
megnőtt presztízsét, elállt e tervtől. Annál is inkább, mivel Dembinski katonai hibái 
nyilvánvalóak voltak, s a tisztikar fellépése így nem politikai, inkább katonai jellegű 
volt, s sokban emlékeztetett Kiss Ernő 1849 januári leváltására a bánsági hadtest 
éléről.156 

Kossuth személyesen is értekezett Görgeivel. A tábornok ez alkalommal saját had
műveleti tervét mondta el az elnöknek, s valószínűleg szóba került közöttük Görgei 
eddigi működése is. Erre mutat Kossuth március 10-i levele Csánynak: „Görgeivel 
mindent tisztába hoztam személyesen, ő becsületes ember, s minden különösségei 
mellett tiszta lelkű hazafi. De most nem lehetett fővezérré, nem lehetett, maga is 
belátta". (Kossuth ugyanis március 8-án Vettert nevezte ki a Görgei parancsnoksága 
alatt álló I., II. és VII., ill. az immáron Damjanich parancsnoksága alatt álló III. 
hadtest fővezérévé).157 

Görgei meglehetősen röviden és célzatosan szól csak emlékirataiban Kossuthtal 
folytatott beszélgetéséről. Megemlíti viszont, hogy a váci nyilatkozat szóba került 
Mészáros Lázár hadügyminiszterrel folytatott beszélgetésében. Elbeszélése szerint 
Mészáros a következőket mondta: 

„In vino Veritas — így kezdte körülbelül — ezt tartja egy latin példabeszéd; 
én tehát ma szándékosan egy-két pohár borral többet ürítettem a kelleténél, hogy 
Önnek annál kerekebben mondhassam meg az igazat. Csakhamar Önnek tábornokká 
és a feldunai hadtest parancsnokává kineveztetése után észre kellett vennem, mi
képp Ön a hadügyminisztertől megvonja azt a figyelmet, mellyel, úgy hiszem, irá
nyában tartozik. Számtalanszor történt, hogy Ön a Honvédelmi Bizottmányhoz 
intézett javaslataival engem teljesen elmellőzött. Az öreg Mészáros egy vén kófic: 
minek őrá időt vesztegetni.. .ezt gondolhatta Ön. Én belenyugodtam, mert nem szere
tek ujjat húzni. Erre rá egyszer csak azt hallom, hogy Ön a jó öreg Mészárost azon 
egyedüli tekintélynek proklamálta, melyet Ön az országban elismer. Elképzelheti 
méltó csodálkozásomat. Gondolhatja, mily nehezen bírtam csekélységemnek ezen 
Ön részéről legkevésbé várt kitüntetése okát kitalálni! Mennyi fáradságomba került, 
míg hozzászokhattam új méltóságomhoz, mint egyedüli tekintély az országban, 
melyet Ön elismer ! Ez utóbbi sikerült nekem végre ; és már most erősen azt hittem, 
hogy Önnek engedelmességére annál biztosabban számíthatok, minél több a pótolni
valója e részben a múltból. De mekkora csalódás! Méltóztatott csupán tréfálni és 
nekem azután is épp oly kevéssé engedelmeskedni, mint annakelőtte. És épp oly 
kevéssé engedelmeskedett ön legújabban annak a férfiúnak, kit Önnek főparancs
nokává kineveztem. Ügy látszik tehát, hogy Ön annak a példabeszédnek a megcá
folására van a gondviselés által kiszemelve, hogy aki parancsolni akar, az elébb 
engedelmeskedni kell hogy megtanuljon".158 

A Debrecenbe visszatérő Kossuth a képviselőház március 7-i zárt ülésén ismertette 
a Tiszafüreden történteket. Az ülésen „Görgei politikai hitvallása is említtetett. 

155 A Tiszafüreden történtek legalaposabb, bár kissé elfogult feldolgozása: Borús: Dembinski 303—323. o. Görgei 
szavait idézi: Steier: Beniczky 285. o. Hasonlóképpen emlékezett vissza a beszédre Szemere is. Idézi: Gelich i. ni. IL 
k. 469. o. 

156 Kossuth terve: öelich: i. m. I I . k. 463—464. o. és Beksics: Kemény 109. o. 
157 KLÖM XIV. 628—629. o. Kossuth intézkedése Vetter kinevezéséről uo. 601—603. o. 
158 Görgey Artúr: i. m. I. k. 249. o. 
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Kossuth kimentette az ő proklamációját, melyet Pestről vonultában kibocsátott, 
hogy valamennyi tisztjeit el ne veszítse. Egyébiránt a sereg kész minden jogszerű 
szabadságát az országnak utolsó csepp vérig védelmezni".159 Űgy tűnik tehát, az 
elnök elfogadta a tábornok magyarázatát a nyilatkozat okait illetően. Erre mutat 
egyébként a Marczius Tizenötödike másnapi cikke is. Eszerint az elnök és a tábornok 
március 4-i tiszafüredi találkozója során ,,a többek által monarchikus remények 
alapjául vett s elhíresztelt proklamációnak — mint biztos kútforrásból halljuk — ere
deti indoka tisztába hozatott, a bányavárosok felé tett diverzió, ha ugyan ennek 
a hazára nézve lett üdvös hatását valaki átlátni nem akarná — megmagyaráztatott, 
szóval a kormány elnöke a tábornoktúl elégedetten vált meg".160 A március 9-én 
Debrecenbe érkező Görgei egyébként ugyanígy magyarázta a nyilatkozat szükséges
ségét Irányi Dániel képviselőnek is.161 

Kossuth, jelenlegi ismereteink szerint, utoljára 1849. március végén említette 
a váci nyilatkozatot a szabadságharc alatt. Március 22-én az immáron csak saját, 
VII. hadtestét vezénylő Görgei Kerecsendről indulatos levelet írt Kossuthnak, 
amelyben kikelt Vetter ellen. Az új fővezér ugyanis többek között Görgeit tette 
felelőssé azért, hogy a fősereg március 17—18-i előrenyomulási kísérlete sikertelenül 
végződött. Kossuth március 24-én válaszolt Görgeinek, s miután védelmébe vette 
Vettert, kérte Görgeit, ,,ne legyen felette ingerlékeny". Majd így folytatta: 

„Nézze, tisztelt barátom! amikor Ön Vácott kibocsátott nyilatkozatában kimond
ta : hogy Ön senki másnak men engedelmeskedik, csak a király által kinevezett mi
niszternek (Mészáros), vagy helyettesének (Vetter), a kezeink között levő Magyar
ország felzúdult Ön ellen, lázadónak kiáltották ki Önt, aki Dumouriez vagy Monk 
szerepét akarja játszani, vagy katonai lázadásban sántikál — és emberek jöttek hoz
zám, az országgyűlésen interpellációk történtek, és hosszú szónoklatokban fejtették 
ki, mennyire fájhat nekem e tapasztalás. Ha én akkor, elragadtatva a fájdalom érzé
sétől (mert fájt, hogy azon nyilatkozat Öntől a rosszérzelműeknek alkalmat nyújt
hatott megtagadni a kormánytól az engedelmességet, melynek Ön is felmondotta azt, 
és akkor a haza elveszett volna), ha én akkor elragadtatva a fájdalom érzésétől, 
helyet engedtem volna haragomnak, s egy-két annak megfelelő rendeletet adtam 
volna ki, — mi lett volna belőlünk ? — most már az ellenség uralkodnék fölöttünk, 
mert a polgárháború borzalmai a haza kebelét szétszaggatták volna". Kossuth szerint 
legfontosabb az egyetértés. Nem szabad tehát veszélyeztetni a haza megmentését 
személyi ellenszenvek által.162 

Kossuth tehát, ezúttal Vetter védelmében hangsúlyozta túl a váci nyilatkozat 
keltette nehézségeket. Ez azonban már csak afféle taktikai fogás volt Görgei lecsilla
pítására. Ezen a napon este fölkereste Kossuthot az országgyűlés baloldali képviselői
nek egy csoportja, Madarász József emlékiratai szerint Madarász László és József, 
Kállay Ödön, Haczell Márton, Luzsénszky Pál és Simonyi János. A képviselők a bé
kepárt akcióinak veszélyére utalva egy három pontból álló javaslatott terjesztettek 
Kossuth elé : 

„1-ször. Görgei állíttassék volt tényei, engedetlenségei miatt haditörvényszék 
elébe, s ha ez el nem marasztalná, az esetben se alkalmaztassák semmire sem. (...) 

2-szor. A képviselőházban határoztassék el az, hogy amíg az ellenség a hazából ki 
nem űzetik, és a haza békéje teljesen nem biztosíttatik, addig a képviselőház ülései 
függesztessenek fel. (...) 

3-szor. A végrehajtó hatalmat gyakorolja Kossuth Lajos, aki felhatalmaztatik, 

• 159 Hunfalvy : i. m. 218. o. 
160 Marczius Tizenötödike. 1849. március 8. 
161 Irányi Dánul — Charles-Louis Chassin: Histoire politique de la révolution de Hongrie. 1847—1849. Paris, 

1860. I I . k. 223—224. o. 
162 A levél német fordítása: KLÖM XIV. 709. o. Nem teljesen szabatos magyarra visszafordított szövege: Gelich: 

L m, I I I . k. 28. o. és Breit: i. m. I I . 26. o. 
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hogy felelős kormányt alakítson, és a képviselőházat, midőn a haza megmentetett, 
összehívja üléseinek folytatására". 

Kossuthot elsősorban az első pontra nézve akarták megnyerni, de, mint Madarász 
József írja, „azon ellenvetésére, hogy adjunk elő tényeket, melyekkel Görgei árulása 
bebizonyíttatik, hiában mondottuk el azokat, amiket az országgyűlésnek Debrecen
be áttétele iránt nyilatkozataiból mindenki következtetett, hiában utaltunk engedet-
lenségeire". Kossuth ugyanis kijelentette, „tudja ugyan, hogy Görgei neki személyes 
ellensége, de mert meg van győződve afelől, hogy hazáját úgy szereti, mint ő, kívá-
natunkat Görgeit illetőleg el nem fogadhatja". A másik két pontra nézve úgy nyilat
kozott, hogy azokat elfogadja, ha a képviselőház is beleegyezik, de arra már nem volt 
hajlandó, hogy ezt ő maga indítványozza. így aztán Madarászéit kénytelenek voltak 
üres kézzel távozni Kossuthtól.163 

S Kossuthot elhatározásában és szavaiban talán az a mondat is befolyásolhatta, 
amit Görgei említett március 22-i levelében olvashatott: „Tisztelt elnök úr! Csatla
kozzék velem, és menjünk, haljunk meg két tiszta akaratú vértanúként ez árva 
honért, ha azt ezen hiúság- s önzésteljes hydraszerü ármánvtól megszabadítani nem 
tudjuk".164 

A váci nyilatkozat hatása a közvéleményre és a hadseregre 

A váci nyilatkozat hatásával kapcsolatban elég kevés az adat. így pl. a többi had
test és hadsereg reagálásaival kapcsolatban csak találgathatunk. A Perczel-hadtest 
tisztikarának álláspontjáról már szóltunk. A bácskai hadtesttel kapcsolatban tudjuk, 
hogy a nyilatkozat híréről január 24-én Szegeden értesültek. A hír szerint a nyilatko
zatban Görgei „a honvédelmi bizottságnak és Kossuthnak felmondja az engedelmes
séget..."165 A hadtest tisztikarából két véleményt ismerünk. Igmándy Sándor őr
nagy a váci nyilatkozat után „gyanús szemmel" kísérte Görgei működését, bár mél
tányolta a nyilatkozat kiadásának indokait. Knézic Károly alezredes hasznosnak 
tartotta azt, mert „ha Görgei serege széthull, mint az oldott kéve, akkor vége az ön
védelemnek! mert a mi csapatjaink ugyan meg nem maradtak volna ezen hírre".166 

A bánsági hadtestből egyedül Leiningen-Westerburg Károly alezredes véleményét 
ismerjük. Szerinte Görgei egyedül így akadályozhatta meg, „hogy a tisztek legna
gyobb része elhagyja a sereget. Csak annak kimondása, hogy hívek maradnak a ki
rályra és az alkotmányra tett eskühöz, tarthatta őket vissza".167 

Nem ismerünk egyetlen véleményt sem az erdélyi hadsereg tisztikarából, sem 
a komáromi és a péterváradi várőrségből. A később keletkezett emlékiratok is csak 
általánosságokban szólnak a váci nyilatkozatról. Ez is arra mutat, hogy annak nem 
volt komolyabb hatása a hadseregen belül.168 

163 Madarász József: Emlékirataim 1831—1881. Bp. 1883. 223—224. o. 
164 Görgey Artúr — Kossuth Lajos, 1849. március 22. Közli: Görgey: István: i. m. I I . k. 46—47. o. 
165 Búsbach Péter: Egy viharos emberöltő. Bp., 1898. I . k. 88. o. Búsbach 1848—49-es naplójának január 24-i 

bejegyzése. 
166 Búsbach: i. m. I. k. 90—91. o. 1849. február 6-i naplóbejegyzés. 
167 Katona: i. m. I . k. 120. o. 
168 Asbóth: i. m. I. k. 19., 21—22. o. és I I . k. 126. o.; Asserman Ferenc: Egy nyílt szó Görgei Artúr honvédtábor

nok ügyében. Kolozsvár, 1867. 5. és 14—15. o. Véleménye szerint Görgei a váci nyilatkozattal „hadserege különbféle 
elemeit összetartotta, az ügynek megnyerte, s a kiáltvány szövege végeredményében az ügy érdekeinek sem ártott". 
Asbóth Lajos: Görgei. Czáfolat Asserman honvédezredes és miniszteri titkár védiratára. Pest, 1867. 8—9. és 19—20. o. ; 
Asserman Ferenc: Görgei. Visszhangok a czáfolatokra. Pest, 1868. 105—107. o.; Krivácsy József: Görgey és Klapka 
vagy az 1848/49-ki önvédelmi harcz. Bp., 1881. 5—7. o.; Gelich: i. m. I I . k. 169—181. és 465—466. o. Utóbbi szerint 
a nyilatkozat „Magyarországon nagy feltűnést keltett és különféle magyarázatokra adott okot"; ill.,,akkor általános 
föltűnést, Debrecenben pedig nyugtalanságot és aggodalmat keltett". 169., ill. 181. o.; Böhm Jakab: Gyulai Gaál 
Miklós honvédtábornok emlékirata az 1848/49. évi magyar szabadságharcról. HK 1985/1. 134. o. — Klapka az első 
hírt a váci nyilatkozatról talán Bárczay Mihály századostól kaphatta. Ő vezette a felső-tiszai hadtest táborába azï 
a két század abaúji önkéntest, akiket Görgei még Vácról indított útnak. Bárczay január 11-én érkezett meg Miskolcra« 
1. erre jelentését Mészároshoz. L. a 96. sz. jegyzetet. — Nem tudni, hogy Komáromba eljutott-e a nyilatkozat híre. 
A január 12-én Komáromba érkező Janik János ezredes, emlékezései szerint, január 5-én vagy 6-án Vácott csatla
kozott Görgei seregéhez, „de látván útközben a sok rendetlenséget, mely látvány régi katona létemre nekem fájt", 
elhagyta a sereget és inkább Komáromba ment. Janik János 1848/49-i honvéd ezredes életleírása. OSZK Kézirat
tára. Fol. Hang. 1338. Dudás Ödön: A magyar hadsereg tisztikara c. gyűjteményében. L. még a 113. jegyzetet. 
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A nyilatkozatnak a közvéleményre tett hatása esetében hasonlóan szegényes a kép. 
A békepárt január 18-i fellépését kivéve ugyanis a váci nyilatkozat nem nagyon ju
tott politikai szerephez. A Marczius Tizenötödike már idézett március 8-i cikke sze
rint „midőn Görgeinek hallomásból ösmert proklamációja többek fülébe is elhatott, 
többen igen más arcot kezdettek váltani, s magok közt hihetőleg ilyformán susog
hattak: »Bruderchen! ez a mi emberünk, ez oly monarchiata, mint a pinty, követ-
zelőleg egyezkedni fog, mihelyt teheti fogja«". A radikális lap cikke szerint Görgei 
és Klapka csatlakozása után ezek a személyek „korábbi proklamációjának szavaiból 
merített monarchikus reményeik valósulásának idejét eljöttnek hívék, s elkiálták, 
hogy Görgei az egyedül posszibilis hadvezér, nem azért, mert vezéri talentumot, 
sasszemû éleslátást és organizáló tehetséget tanúsított, hanem azért, mert (ezt azon
ban csak gondolák) monarchikus szellemű proklamációt vagyis napiparancsot bo
csátott közre..." A lap itt nyilvánvalóan a békepárt tagjaira céloz, nem éppen jogo
san. A békepárt tagjai körülbelül annyira Örültek a váci nyilatkozatnak, mint ameny-
nyire Perczel említett január eleji goromba levelének. Mindkettőben alkalmat láttak 
arra, hogy Kossuthot egy kicsit megszorongassák, de egyáltalán nem lelkesedtek 
azért, hogy az ország legerősebb hadteste, úgy látszik, kicsúszott a kormányzat irá
nyítása alól, a másik, közelebb lévő hadtest parancsnoka pedig a kormányzat védelme 
helyett annak megszüntetésén látszik gondolkodni. Görgei fővezérségével kapcsolat
ban pedig nem az Esti Lapok, a békepárt lapja, hanem éppen a Marczius Tizenötö
dike fejtett ki igen lelkes agitációt, s a tábornok megítélését illetően még a másik bal
oldali orgánummal, a Madarászékat képviselő Debreceni Lapokkal is vitába szállt.169 

A Görgeivel a felvidéki hadjárat során kapcsolatba került kormánybiztosok fenn
maradt jelentéseiben sem kerül elő a váci nyilatkozat. Sem Repetzky Ferenc, sem 
Jeszenák János, sem Beniczky Lajos, sem Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd 
nem említik azt. Beniczky ugyan megjegyzi emlékirataiban, hogy a váci nyilatkozat 
teljesen fedte politikai nézeteit, s ezt Görgeinek január 12-én, Kossuthnak pedig 
február 26-án ki is jelentette. Beniczky fennmaradt jelentéseiből azonban úgy tűnik, 
hogy ha ez igaz is, akkor ezt azért tette, mert nem látott jelentősebb különbséget 
az OHB és Görgei álláspontja között.170 

A Görgeivel szemben ellenséges napló- és emlékiratanyagban a nyilatkozattal 
kapcsolatban mindössze néhány, általánosságokban mozgó, elítélő megjegyzést ta
lálunk.171 Szemere Bertalan hírhedten elfogult Görgei-jellemrajzában meg is jegyzi, 
hogy a nyilatkozat „veszedelmes következményei akkor azért maradtak el, mivel 
köztudomásra nem jutott".172 

Görgei és a váci nyilatkozat 1849 február—április 

Felvetődik még a kérdés : miként tekintett Görgei a váci nyilatkozatra, a Pesten 
és Vácott történtekre ? 

A rendelkezésre álló iratanyagból úgy tűnik, a tábornok afféle vízválasztónak 

169 Marczius Tizenötödike, 1849. március 8. L. még a 151. jegyzetet. 
170 Steier: Beniczky 275. és 534. o. 
171 így pl.Irányi—• Ghassin:i. m. 218—226. o. ; Kászonyi Dániel: Magyarhon négy korszaka. S.a. r. Márkus László. 

Ford. Kosáry Domokos. Bp., 1977. 238. o. ; Hunkár Antal emlékiratai. HK 1926. 373. o. ; Degré Alajos: Visszaemléke
zéseim. S. a. r. Ugrin Aranka. Bp., 1983. 253. o. Batthyány Kázmér emlékirata Joseph Andrew Blackwell átdolgozá
sában: Füzes Miklós: Az ismeretlen Batthyány. I I I . rész. A Janus Pannonius Múzeum évkönyve. 1983.166—167. o.; 
Puky Miklós emigránsnak Görgeyre vonatkozó észrevételei. Toldalék Görgey rehabilitációjához. (1881). HL Tanul
mánygyűjtemény. 783.; Jósika Miklós szerint „Görgey ingadozó jelleme és kevés bizalma a forradalom sikerében 
már váci nyilatkozatából kitűnt, mely nagyon hasonlított az áruláshoz..." Egy magyar család a forradalom alatt. 
3. kiad. Bp. 1897. I I I . k. 60. o. Valószínűnek tűnik, hogy Vörösmarty Mihály (talán tanítványa, Perczel Mór hatá
sára is) a váci nyilatkozat után veszítette el bizalmát Görgeiben. ,,E tábornok egy cselekedete úgy tűnt fel mindjárt 
kezdetben Vörösmarty előtt, mint hazafiatlanság — s ez időtől fogva soha többé nem bízott benne." Vachott Sándor-
né: Rajzok a múltból. I. k. Bp. é. n. 76—77. o.; Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai. S. a. r. Egyed Ilona. 
Ford. Hortobágy Tibor. Bp. 1986. 321. o. 

172 Szemere: i. m. I I . k. 28. o. Én az eredeti kéziratot használtam. OSZK Kézirattár. Fol. Hung. 1953. 
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tekintette mindazt, ami január 3. — 5. között lezajlott. Amikor január 28-án felter
jesztette a hadügyminisztériumnak a feldunai hadtestnél december 22. és január 20. 
között tett előléptetéseket, felhívta a minisztérium figyelmét, hogy „a törzstisztek 
kinevezését a szolgálat s nehéz körülményeink sürgetőleg igényelték..."173 Február 
16-án Kassáról írott jelentése mellékleteként a január 21-február 14. között tett 
tiszti kinevezéseket küldte meg a hadügyminisztériumnak megerősítés végett. 
E jelentését, miután megismételte a január 28-i előterjesztésében mondottakat, így 
folytatta : 

„Nem mulaszthatom el ez alkalommal felfedezni azon körülményt, mikint kivált 
Budapestről kivonultunkkor igen sok törzstiszt, anélkül, hogy magát nálam jelentette 
és szándokát kinyilatkoztatta volna — isten tudja, mi okból, seregemtől elmaradt. 

Miután ily elmaradásokat legjobb akaratom mellett sem bírtam megegyeztetni 
egy férfias, nyílt és határozott jellemmel, minőt én katonában meg szoktam kívánni, 
sem mentő körülményt vagy okot találni nem tudtam: 

a szolgálat s a viszonyok igényletéhez képest az elmaradókat olyanoknak tekintet
tem, minőknek több miniszteri rendelet tekinteni kívánja, — s hely őket más, al
kalmas egyénekkel töltém be. Történik, hogy ők most, midőn kockánk számunkra is 
mutat valamit, — megjelennek, s hely őket visszakövetelik. 

Midőn a sereg vezényletét átvettem, kitűzött irányomból az igazság elvét sem 
feledtem ki. Megteszem azt, ha személyemnek fáj is, és meg fogom tenni bármely 
viszonyok ellenére is. 

Kérem miniszter urat, tessék ez iránt rendeleteihez képest következetesen intéz
kedni. — Mert én kinyilatkoztatom, mikint ha én az önhatalmilag seregemtől el
maradt s a miniszteri rendeletek e tárgyú határozatai által is sújtott egyének vissza
vételére, — az igazság, következetesség s az újonnan helyebük nevezett tisztek 
irányábani méltányosság ellenére — kénszeríttetném : állásomról még e percben 
lelépni kész vagyok."174 

S a tábornok ebben a szellemben járt el. így pl. nem fogadta vissza a hadtest 
tisztikarába Sebő Alajost, a 13. Hunyadi huszárezred őrnagyát, aki betegségére való 
hivatkozással január 5-én Vácott adta be lemondását. Sebő nem akart dezertálni, 
hiszen lemondása után Komáromba ment, s innen február 5-én elindulva, február 
10-én Eperjesen jelentkezett a hadtest főhadiszállásán, és kérte, hogy vagy előző 
beosztását kaphassa vissza, vagy az 1. Császár huszárezredben kapjon őrnagyi be
osztást. Görgei visszautasította a folyamodást, mondván, hogy „roppant feladatom 
férfias megoldására szilárd, s nem a viszonyokhoz képest változó jellemekre van 
szükségem", és kérte a hadügyminisztériumot, intézkedjen Sebő kérelme iránt „más 
sereghezi alkalmazás által".175 

Amikor 1849 februárjában Karger Ferdinánd ezredes, a 4. Sándor huszárezred 
Pestről betegszabadságra távozott parancsnoka előterjesztése nyomán a hadügy
minisztérium kinevezéseket tett az említett huszárezredben, ezeket megküldte Gör-
geinek, a tábornok felháborodott hangon tiltakozott : 

„Az általa ajánlott egyének már január 16-án a 4-ik huszárezred itt 
levő — s így valóságos parancsnokának felterjesztésére már ki valának nevezve, s 
neveik jóváhagyás végett már fel is terjesztettek a hadügyminisztériumnak. 

Úgy látszik tehát, mikint Karger ezredes a 4-ik huszárezred dolgaira nézve kevés 
tudomással bírhat. 

173 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 28. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66. 
doboz. 1849:3553. sz. 

174 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 16. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66. 
doboz. 1849:3564. sz. 

175 Sebő Alajos — Görgei Artúr. 1849. február 10. és Görgei Artúr'— Hadügyminisztérium. 1849. február 14. 01. H. 
75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 65. doboz. 1849:3495. sz. 
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Karger ezredes úr Budapestrőli kivonulásunkkor ezredjét anélkül, hogy erre en
gedelmet nyert volna, — elhagyta. 

Ki seregemet oly veszélyes percben, mint volt az akkori, — katona létére gyáván 
el tudta hagyni, — az többé egy huszárezred vezére nem lehet seregemben. 

S ha tűrném, hogy tisztsége kényelmeinek élvezése által más, érdemesebb sérel
mével előbbeni állást bitorolja; úgy magamra sütném a gyávaság bélyegét. 

Karger helyett más vette át az ezred vezényletét. Ki viseli a hadjárat terheit, 
annak leend szava az ezred közvetlen beldolgainak elintézésében is. 

Mindezeknél fogva, hivatkozva 570-ik szám alatti felterjesztésemre, ismételten 
kijelentem: miszerint azon egyéneket, álljanak azok bármily magasan, — kik se
regemet dolgaink veszélyessége miatt elhagyták, soha semmiféle esetben többé vissza 
nem veendem; sem megengedni nem fogom, mikint előbbi állásuknál fogva, dolgaink
ba bármiképp beleavatkozzanak. 

Hadügyminiszter urat pedig felkérem, mikint jelen felterjesztésemet Karger ez
redes úrral, — mint előléptetési ajánlatára adott válaszomat, tudatni s közölni 
méltóztassék".176 

Hasonló szellemben nyilatkozott Görgei akkor is, amikor Inczédy László alezredes, 
a 14. honvédzászlóalj volt őrnagya Miskolcon jelentkezett nála, „hogy be akar kelni 
s elébbeni helyét újra elfoglalni". Inczédy lábsebére való hivatkozással Vácott hagyta 
el a hadtestet. Görgei visszautasította kérését, mondván, hogy „mindazok — kik 
akkori kétes állapotunkban csekély betegségük miatt elhagyták seregemet, abbani 
visszaalkalmazásukra örökre érdemtelenekké tették magukat". Inczédy hiába nyúj
tott be igazoló jelentést, Görgei kijelentette, „én kéntelen vagyok kimondott sza
vaimhoz elválhatlanul ragaszkodni".177 

A váci nyilatkozat a Görgei vezette főseregnél 1849 áprilisában, a trónfosztás 
után jutott még némi, mellékes szerephez. Görgei egy 1850-es haditörvónyszéki val
lomása és emlékiratai szerint Kossuth a trónfosztás és a függetlenség kimondása 
tervét komoly formában először 1849. április 7-én Gödöllőn közölte vele. Görgei 
szerint ő e tervről kijelentette, hogy azt politikai öngyilkosságnak tartja, mondván, 
hogy ezzel az önvédelmi harc támadóvá válik, s így Ausztria egzisztenciáját veszé
lyezteti, „és midőn a függetlenségi nyilatkozattal ősrégi érdekek és szimpátiák milli
árdjait halálosan megsértjük, midőn ezzel a forradalom összes szerencsétlen követ
kezményeit Magyarországra zúdítjuk, midőn a régi csapatokat, haderőnk magvát 
esküszegővé tesszük, és ezzel erkölcsileg enerváljuk, minden következő nap bennün
ket gyengébbnek fog találni, míg ellenfeleink minden szomszéd államban ellenünk, 
Európa egyensúlyának megzavarói ellen természetes szövetségesekre fognak ta
lálni".178 Emellett kijelentette, hogy a bécsi miniszterek agyrémeire a koronás V. Fer
dinánd király és az általa szentesített alkotmány mellett megnyert csaták a legjobb 
felelet".179 

Kossuth ezután — Görgei szerint — „kételkedését fejezte ki afelett, hogy a régi 
csapatokban valamilyen lényeges legitimitási érzés is léteznék"180, s megkérdezte 
a tábornokot, komolyan hiszi-e, „hogy a régi ezredek valaha komolyan V. Ferdinánd
ra és az 1848. évi alkotmányra gondoltak ?"181 

„Mi volt hát egyéb — felelém — ami január elején a fővárosok kiürítése után csa
pataimat még összetartotta, mint az a váci proklamáció, mely szerint én csakis a 

176 Görgei Artúr —• Hadügyminisztérium. 1849. február 21. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 68. 
doboz. 1849:4183. sz. 

177 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 21. uo. 4152. sz. és Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 
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törvényes hadügyminiszter parancsai alatt, csakis V. Ferdinánd királyért és az 
1848-iki alkotmányért, de nemcsak minden külső ellensége ellen, hanem minden bel
ső ellensége ellen is, különösen minden időszerűtlen forradalmi üzelmek ellen, har
colok?"182 Görgei emellett — saját elbeszélése szerint — hivatkozott a tisztikara 
körében 1849 februárjában, tudta és hozzájárulása nélkül Dembinski ellen kialakult 
mozgalomra. Emellett kijelentette, hogy ha V. Ferdinánd most megjelenhetne a tá
borban, biztos benne, hogy senki sem tagadná meg tőle a hódolatot.183 

Nem célunk itt bővebben tárgyalni a trónfosztás előzményeit, s eldönteni azt a vi
tát, hogy Kossuth milyen formában közölte Görgeivel és a tábornokokkal a tervet, 
B hogy Görgei beleegyezését adta-e vagy sem. A különböző résztvevők emlékezései 
e kérdésben is homlokegyenest ellenkezőek, így nehéz e kérdésekre egyértelmű 
választ adni. Az viszont tény, hogy amikor 1849. április 17-én a lévai főhadiszállásra 
megérkezett a trónfosztás híre, az ,,első benyomásra aggasztó volt..." A hírt hozó 
Ludvigh János kormánybiztos Kossuthnak írott levele szerint ,,e közlés hallatára 
némelyek a hadsereg szavazatát s közbeszólási jogát fennen hangoztatták, néme
lyek a határozatot elhamarkodásnak bérmálták, a hadsereg elpártolását jósol
gatták. (...) Volt olyan is, ki Görgeit azon proklamációra emlékezteté, melyet a had
sereg megnyugtatására éppen e vidékeni átvonulásakor kibocsátott".184 A tisztikar 
ezen része, egy későbbi visszaemlékezés szerint, azért elégedetlenkedett, mert „ad
dig még mindig tápláltuk a reményt, hogy a váci proklamáció nyomán sikerülhet 
az udvarral kiegyezni : a debreceni határozat pedig ezen reményünknek teljes véget 
vetett; s ez sújtotta érdekeinket még annál is inkább, mert republikánus szellem 
iránt közöttünk, tudtommal, senki sem lelkesedett".185 

E tisztek képviseletében kereste fel másnap reggel Görgeit Molnár Ferdinánd 
alezredes, bejelentve, „hogy tiszti küldöttség várakozik, mely a debreceni határozat 
ellen óvást tenni akar. Görgei felkelt, s felső öltönyt magára vetvén szólt : meg kell 
tudnom, kik azok a protestáló feketesárga urak. Molnár kisuhant, kardcsörgés hallat
szott, s mire Görgei az ajtót kinyitotta, üres volt a szoba. A feketesárga szó elég volt 
a készülő machinációt eloszlatni" — írja emlékezéseiben Ludvigh János.186 

Molnár Ferdinánd és társai azonban még mindig nem mondtak le arról, hogy a tá
bornokot a váci nyilatkozatban szerintük kifejtett elvek alapján megnyerjék. Még 
ezen a napon Molnár egy memorandumot fogalmazott meg, amelyben ezekre az 
elvekre való hivatkozással felszólította a tábornokot, lépjen fel Kossuth ellen, mon
dassa le, s vegye diktátorként saját kezébe a hatalmat. Ezek után bizonnyal meg 
fogja találni az utat „egy Ausztriával folytatandó kibékítő értekezésre, és bizonnyal 
hinni fognak annak, aki egy jól felszerelt hadsereg élén elfogadható feltételek mellett 
a béke pálmáját akarja átnyújtani".187 Görgei azonban nem reagált a memorandum
ra, mire április 27-én, Komárom felmentése után egy nappal, Molnár ismét, az eddi
ginél határozottabb formában fogalmazta meg azon elveket, melyeket szerinte Gör
getnek követnie kellene. Az újabb memorandum szerint minden áron békét kell te
remteni, s ennek érdekében fel kellene adni az önálló pénz- és hadügyet, ill. fel kellene 
ajánlani az összmonar eh iához való csatlakozást. Molnár szerint a császár bizonyosan 
hálás lesz azért, ha Görgei átadja neki a hadsereget, amelyet máshol előnyösen hasz
nálhat fel.188 Ezek az elvek pedig már jócskán túlmentek azokon az engedményeken, 
amelyeket a magyar katonai és politikai vezetés a béke érdekében valaha is kész volt 
hozni. 

182 Steier: I I . k. 189. o. 
183 Uo. és Görgey Artúr: i. m. I I . k. 10. o. 
184 Ludvigh János — Kossuth Lajos. 1849. április 18. Eredeti példánya régebben: OL Vörös Antal gyűjtemény 
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S Görgei ezek után már felelt Molnárnak és a hozzá hasonlóknak. Április 29-én 
Komáromban egy kiáltványt bocsátott ki, amelyből immár világosan kitűnhetett, 
miként értelmezi ő a januári elveket: 

„Tinektek jutott a szerencse éltetek feláldozásával megadni e szép honnak ősi 
önállását, nemzetiségét, szabadságát, örök fönnlétét. Ez legszebb, legszentebb fela
datotok. 

Emlékezzetek róla, ha új csatára keltek! 
Sokan vannak köztünk, kik már kivívottnak hiszik hazánk óhajtott jövendőjét; 

de ne ámítsátok magatokat; mert ezen harc nem Magyarország és Ausztria közti 
harc egyedül, — ez európai harc leend: a természet adta legszentebb népjog harca 
a bitor zsarnokság ellen. — S győzni fog a nép; győznie kell mindenütt". 

Aki pedig még ebből sem értett volna, azt végképp meggyőzhette Görgei állás
pontjáról az, hogy a kiáltvány az uralkodóházat „esküszegő rút dinasztiának" ne
vezte.189 És ezzel a kiáltvánnyal véget is ért a váci nyilatkozat érdemleges politikai 
szerepe. Görgei politikai nézetei, főleg a Függetlenségi Nyilatkozat és a trónfosztás 
realitásával kapcsolatban az elkövetkező egy hónapban ugyan gyökeres változásokon 
mentek keresztül, de a tábornok sem a megváltozott nézeteit summázó 1849. július 
2-i memorandumában, sem az oroszokkal folytatott tárgyalások során nem hivat
kozott többé a váci nyilatkozatra, csupán az 1848 áprilisi törvényekre, amelyek 
megóvását egyébként maga a kormányzat is fontosabbnak ítélte a végnapokban, 
mint a Függetlenségi Nyilatkozathoz való ragaszkodást. 

Epilógus 

Ezután már csak Perczel Mór, Görgei örök ellenlábasa emlegette fel néhanapján 
vádaskodó leveleiben a hadsereg azon tagjait, „kik januárban proklamációt merének 
kibocsájtani a dinasztia mellett és a hazafiak ellen"190, s kérte számon Görgeitől, 
„miért ada ki egy bizonyos proklamációt, mint tagadá meg egy hónapon át a deb
receni kormányt...191 

A szabadságharc alatt utoljára 1849 júliusában az országgyűlés szegedi ülésszakán 
a fővezéri vitában hozta fel Szemere a váci nyilatkozatot, mint Görgei egyik hibá
ját.192 

Végül, szomorú epilógusként, az aradi haditörvónyszéki tárgyalásokon jutott némi 
szerep a váci nyilatkozatnak. A vádlottak közül — érdekes módon — éppen azon 
tisztek hivatkoztak rá vallomásukban, akik nem szolgáltak Görgei hadtestében. 
Lázár Vilmos ezredes egyenesen azt állította, hogy részt vett a váci nyilatkozat lei-
bocsátásában, „amely Görgei utasítására jelent meg, és amelyben kijelentettük, 
hogy továbbra is királyi csapatok akarunk maradni, és csak a király által megerősí
tett hadügyminiszter, Mészáros parancsait fogadjuk el".193 Kiss Ernő altábornagy 
pedig annak bizonyítékaként adta át a haditörvényszéknek a nyilatkozat másolatát, 
„hogy a hadsereg mindig távol tartotta magát a köztársaságpárti irányzattól, V. Fer
dinánd királyt ismerte el, és az általa szentesített alkotmányért harcolt".194 

189 Görgey István: i. m. I I . k. 193—194. o.; Fotómásolatát 1. Rozsa György—Spira György: Negyvennyolc a kor
társak szemével Bp., 1973. 384. o. 

190 Perczel Mór — Kossuth Lajos. 1849. május 2—3. OL H. 2. OHB-iratok. 1849:6167. sz. Közli: Thim József: 
A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. Bp., 1935. I I I . k. 694^695. o. \ 

191 Perczel 1849. május 29-én Görgeihez írott levelét május 24-i dátummal idézi a június 8-i minisztertanácsi ha
tározat. Közli' KLÖM XV. 489—490. o. Az eredeti okmányt 1. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc 
iratai. 30/363 a. Perczel június 11-én hasonló szellemben nyilatkozott Tóth Ágoston ezredes előtt is. Irmédi-Molnár 
László: Felsőszopori Tóth Ágoston honvédezredes, a XIX. századbeli magyar térképezés úttörőjének élete és mű
ködése. Bp., 1938. 121. o. 

192 Hunfalvy: i. m. 312. o. 
193 Katona: i. m. I I . k. 184. o. 
194 Uo. 88. o. 
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így ért véget a váci nyilatkozat gyakorlati szerepe. Mint az az eddig felsorakoz
tatott értelmezési módokból látható, a njdlatkozat igen tág eszmei struktúrát jelen
tett. Éppen e sokféle értelmezési lehetőség miatt az idő múlásával egyre szélesebb 
tér nyílt a historizálás számára. E historizáló megközelítés hatására az emigrációs 
történetírás Görgei „árulásának" egyik első bizonyítékát láttatta a nyilatkozatban, 
s ez az álláspont később átszűrődött az 1867 utáni ún függetlenségi, majd 1945 után 
a marxista történetírásba is. Hogy mennyire mesterségesen felnagyított kérdésről 
van szó, azt jól mutatja az is, hogy Kossuth az emigrációban egyetlenegy, a nyilvá
nosságnak szánt megnyilatkozásában sem említi a váci nyilatkozatot, csupán egy 
mindmáig kiadatlan, Görgeiről szóló „tanulmányában" szól arról — mellékesen.195 

A másik pólus, a Görgeit mindenáron védelmezni akaró és az 1867-es történetírás 
pedig Görgei királyhűségének, lojalitásának példájaként mutatta be a nyilatkozatot ; 
szinte Deák húsvéti cikkének előképét látták benne. így a váci nyilatkozat körüli 
vita eleve hibás körben forgott, mert a nyilatkozatot egyik fél sem tartalma és előz
ményei alapján magyarázta, hanem mindegyikük egy vélt politikai magatartás
forma elemeit kereste benne. 

A valóságban, mint láttuk, a nyilatkozatnak nem volt igazán komoly szerepe 
a szabadságharc kimenetele szempontjából, csakúgy, mint a legfőbb ellentétpárja
ként emlegetett Függetlenségi Nyilatkozatnak sem. Kossuth és Görgei viszonyát 
a rendelkezésre álló adatok szerint 1849 március végéig befolyásolta, a hadseregen 
belüli szerepe pedig 1849. április végén végleg megszűnt. A két férfiú viszonyát és 
a hadsereg politikai nézeteit ugyanis elsősorban nem ékesen fogalmazó nyilatkozatok 
és kiáltványok, hanem a hadihelyzet alakulása határozta meg, 1849 januárjában 
csakúgy, mint 1849 áprilisában vagy júliusában. 

195 Kosáry Domokos : A Görgey-kérdés és története. Bp., 1936. 241—245. o. A kézirat: OL B. 90.1. Kossuth Lajos 
iratainak időrendi sorozata. 42. cs. 6142. sz. 10—16. f. 
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Роберт Херманн 

ЗАЯВЛЕНИЕ АРТУРА ГЁРГЕИ ПРИ ВАЦЕ 

Резюме 

Статья занимается одной, чаще всего упомянутой и помянутой проблематикой «дела Гёр-
геи», много раз объясненным и извращённым заявлением при Ваце, его политическим содер
жанием, пеледствиями и ролью во время освободительной борьбы. Автор пытается рассматри
вать круг вопросов с помощью изданных и неизданных источников, и по возмосности разби
рать некоторые частные проблемы. Кроме этого он старается исправлять самые важные 
ошибочные установления, прозвучанные по отношению к заявлению при Ваце. 
. Первая глава обозревает СОБЫТИЯ между 30. декабря 1848. г. и 5. января 1849. г. с. точки 

зрения связей между верхне-дунайским корпусом и режимом. В этой главе автор пытается 
разъяснить ту мотивационную систему, которая привела к такому массовому отказу офицер
ского состава корпуса, что Гёргеи чувствовал себя вынужден выступить с заявлением, которое 
могло ложшься в моральную основу дальнейшей борьбы для остатка штаб-офицеров. Важ
нейшими причинами этого массового отказа явились катастрофичное военное положение, 
выбытие парламента и Общегосударственного Комитета Обороны в город Дебрецен, вместе 
с этим мирная делегация парламента к Виндиш-Грецу, наконец отмена битвы перед столицей. 
Вторая глава занимается событиями в городе Вац и текстуальным анализом заявления при 
Ваце. По установлению автора между политическими принципами, заключёнными в заявлении 
и объявленными Общегосударственным Комитетом Обороны никакое существенное различие 
не доказуемое. Эпиграмматические и часто неправедливые выпады заявления против Обще
государственного Комитета Обороны объясняются неудовольствием большинства офицерс
кого состава и самого Гёргеи Общегосударственным Комитетом Обороны. Но в заявлении 
генерал не отказался повиноваться Общегосударственному Комитету Обороны. Третяя глава 
занимается прибытием заявления в город Дебрецен и тамошным влиянием его. В четвёртой 
главе автор анализирует объяснения Гёргеи связанные с заявлением с переговоров в 28. 
января 1849. г. в Рожахедь до входа в город Кашша в 10. февраля. В пятой главе автор изучает 
влияние заявления в импераТорскокоролевском лагере, и устанавливает, что это влияние 
тоже не доказывает обвинения против Гёргеи. Шестая глава излогает влияние заявления на 
сношение между Гёргеи и Кошшутом в феврале и марте 1849. г. Следовательно заявление 
явилось одной важнейшей причиной выдвижения Дембински на звание главнокомандующего, 
и.так впредь до тисафюредских событий травило сношение между Гёргеи и Кошшутом. 
При их встрече в Тйсафюреде Кошшут принял объяснение генерала относительно зарождения 
заявление. Так, когда в конце марта 1849. г. левосторонняя группа Ласло Мадараса — между 
прочем ссылаясь на заявление — требовала смещение Гсргеи, Кошшут был не склонным к 
этому. С этого времени заявление никак не влияло на связь между двумя мужщинами. Седь
мая глава устанавливает, что заявление не оказало важное влияние среди других армий и 
общественности. Восьмая глава анализирует высказывания Гёргеи, связанные событиями 
в городе Вац с февраля до апреля 1849. г. Одна часть офицерского состава верхнедунайского 
(тогда уже 7-ого) корпуса хотела склонять Гёргеи — ссылаясь на заявление — на вступление 
против Кошшута после Деклараций Независимости и свержения с престола, но Гёргеи был 
не склонным. Эпилог регистрирует упоминания заявления при Ваце с апреля до октября 
1849. г. 

Итожя автор устанавливает, что влияние заявления на ход освободительной войны обна
ружено только до апреля 1849. г, но влияние осталось до самого конца постороннее. Выход 
освободительной войны, сношение между Гёрееи и Кошшутом определили не заявления, 
а движение военных событий так в январе 1849. г. как во время весеннего похода. 

Róbert Hermann 

DAS WAITZENER MANIFEST VON ARTŰR GÖRGEI 

Resümee 

Die Studie beschäftigt sich mit einer der am häufigsten behandelten und immer wieder aufs 
Tapet gebrachten Fragen der Görgei-Problematik, mit dem vielmals gedeuteten und mißdeuteten 
Waitzener Manifest, mit dessen Entstehungsumständen, politischem Inhalt , Folgen und Rolle 
im Freiheitskrieg. Der Autor versucht eine Übersicht über diesen Fragenkreis anhand des ver
fügbaren veröffentlichten und unveröffentlichten Quellenmaterials zu geben und die einzelnen 
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Teilprobleme nach Möglichkeit zu untersuchen. Darüber hinaus ist er bestrebt, in den Anmer
kungen die wichtigsten von den im Zusammenhang mit dem Waitzener Manifest aufgestellten 
irrtümlichen Behauptungen zu berichtigen. 

Im ersten Kapitel werden die Ereignisse zwischen dem 31. 12. 1848 und 6. 1. 1849, von der 
Niederlage von Perczel bei Mór bis zum Einzug des Oberdonauarmeekorps nach Waitzen, unter 
dem Aspekt der Beziehungen zwischen dem Oberdonauarmeekorps und der Regierung über
blickt. In diesem Kapitel versucht der Autor das Motivationssystem zu erschließen, das zu einer 
massenhaften Abdankung von Offizieren des Armeekorps geführt ha t t e , infolge deren sich 
Görgei gezwungen gesehen haben mochte, ein Manifest zu erlassen, das dem gebliebenen Teil 
der Stabsoffiziere beim weiteren Kampf als moralische Grunglage dienen sollte. Die wichtigsten 
Gründe für diese massenhafte Abdankung waren die katastrophale militärische Lage, der Abgang 
des Landtages und des Landesverteidigungsausschusses nach Debrezin, gleichzeitig damit die 
Entsendung einer Friedensdelegation durch den Landtag zu Windisch-Grätz und schließlich 
das Ausbleiben der Schlacht vor der Haupts tad t . Das zweite Kapitel befaßt sich mit den Ge
schehnissen in Waitzen bzw. gibt eine eingehende Textanalyse des Waitzener Manifestes. Der 
Behauptung des Autors zufolge kann kein wesentlicher Unterschied zwischen den im Manifest 
verkündeten politischen Grundsätzen und denen nachgewiesen werden, die in jenen Tagen vom 
Landesverteidigungsausschuß vertreten wurden. Die heftigen und oft ungerechten Ausfälle 
des Manifestes gegen den Landesverteidigungsausschuß sind mit der Unzufriedenheit der Mehr
heit des Offizierskorps sowie Görgeis selbst mit dem Landesverteidigungsausschuß zu erklären. 
Im Manifest kündigte jedoch der General dem Landesverteidigungsausschuß nicht den Gehorsam. 
Das dri t te Kapitel befaßt sich damit, wie die Nachricht über das Manifest nach Debrezin kam 
und wie es dort aufgenommen wurde. Im vierten Kapitel werden Görgeis Erklärungen für das 
Manifest behandelt, die er im Zeitraum von den Verhandlungen am 28. 1. 1849 in Rosenborg 
bis zum Einzug am 10. 2. 1849 nach Kaschau abgab. Im fünften Kapitel wird die Wirkung 
des Waitzener Manifestes auf das k. u. k. Lager untersucht und behauptet, daß auch sie die 
gegen Görgei vorgebrachten Anglagen keineswegs rechtfertigt. Das sechste Kapitel beschäftigt 
sich mit den Auswirkungen des Manifestes auf die Beziehungen zwischen Görgei und Kossuth 
im Februar—März des Jahres 1849. Der Meinung des Autors nach ist die Ernennung von Dem-
binski zum Oberbefehlshaber vor allem auf dieses Manifest zurückzuführen, durch das das 
Verhältnis zwischen Kossuth und Görgei bis zu den Ereignissen in Tiszafüred getrübt wé!r. 
Bei ihrer Begegnung in Tiszafüred wurde die Erklärung des Generals für die Entstehungsmotive 
des Manifestes von Kossuth akzeptiert und deshalb war er dann Ende März 1849 auch nicht 
bereit, der Forderung der von László Madarász geführten Linksgruppe nachzukommen, nach 
der Görgei gegangen werden sollte. Von jenem Zeitpunkt an ha t te das Manifest keinen nach
weisbaren Einfluß auf die Beziehungen zwischen den beiden Männern. Im siebten Kapitel wird 
festgestellt, daß das Manifest auf die anderen Armeen und die Öffentlichkeit keine beträchtliche 
Wirkung ausübte. Das achte Kapitel analysiert Görgeis zwischen dem Februar und April des 
Jahres 1849 gemachte Äußerungen zu den Ereignissen in Waitzen. Ein Teil des Offizierskorps 
des Oberdonauarmeekorps (zu jener Zeit schon das 7. Armeekorps) wollte nämlich Görgei nach 
der Unabhängigkeitserklärung und der Thronentsetzung der Habsburger unter Berufung auf 
das Manifest dazu bewegen, gegen Kossuth aufzutreten, wozu Görgei jedoch nicht bereit wárl 
Im Epilog werden die Erwähnungen des Manifestes zwischen dem April und Oktober 1849 
registriert. 

Als Zusammenfassung stellt der Autor fest, daß ein Einfluß des Manifestes auf den Verlauf 
des Freiheitskrieges lediglich bis zum April 1849 nachzuweisen ist und daß dieser Einfluß immer 
nur von nebensächlicher Bedeutung war. Der Ausgang des Freiheitskrieges und das Verhältnis 
von Kossuth und Görgei wurden nämlich sowohl im Januar 1849 als auch zur Zeit des Frühjahrs
feldzuges entscheidend nicht durch Manifeste, sondern durch die Entwicklung der Kriegsereignis-
se bestimmt. 
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