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Egy soknevű hivatal tevékenysége 

1848 szeptemberétől 1849 augusztusáig 

Hazánk történelmének e néhány hónapjáról rengeteg anyagot publikáltak, 
már, ennek ellenére 1848—49 története még igen sok feldolgozandó kérdést rejt 
magában. A címben szereplő, nevében többször is megváltozott hivatal történe
te például — néhány más témájú tanulmány idevágó részeit leszámítva1 — job
bára fehér folt maradt. Ez a dolgozat a forradalom és a szabadságharc egyik igen 
fontos intézményének, a miniszterelnöki irodából az Országos Honvédelmi Bi
zottmány (OHB) hivatalává, majd OHB elnöki, végül pedig kormányzói hiva
tallá átnövő apparátusnak a történetét tekinti át. 

Ez az iroda, vagy hivatal 1848 szeptemberétől 1849 augusztusáig, tehát a sza
badságharc kezdetétől a bukásig tartó időszakban működött. Papíron az iroda 
nem volt több mint az OHB, később a kormányzó mellé rendelt, adminisztratív 
feladatokat ellátó segédhivatal. A valóságban azonban jóval fontosabb szerepet 
töltött be, amit már az is mutat, hogy működése egyértelműen Kossuth szemé
lyéhez kapcsolódott. A hivatal fennállása folyamán mindvégig Kossuth közvet
len vezetése alatt állott. 

Nevezzék bár OHB elnökinek, kormányelnökinek, vagy kormányzóinak, a hi
vatal jellege nem sokat változott. Sőt, ha közelebbről megnézzük, rögtön lát
szik, hogy nevének változása gyakorlatilag csak a Kossuth által betöltött tiszt
ségek változásának a függvénye volt. A hivatalt sohasem nevezték katonai vagy 
hadi irodának, noha munkájának nagy részét katonai ügyek képezték. 

Jobban megérthetjük viszont katonai és polgári tevékenységének fontosságát, 
ha visszatekintünk néhány hónappal korábbra is, és megvizsgáljuk a közvetlen 
elődjeként működő miniszterelnöki iroda létrejöttét és tevékenységét. 

Batthyány Lajosnak, az 1848. március 17-én kijelölt, de csak áprilisban kine
vezett miniszterelnöknek kezdetben még miniszterelnöki irodája sem volt.2 A 
miniszterelnöki iroda feladatait bizonyos fokig a Miniszteri Országos Ideiglenes 
Bizottmány látta el, mely a közcsend és a rend fenntartása érdekében tevékeny
kedett március 23. és április 20. között. Anyagában sok olyan törvényhatósági 
jelentés van, melyet a miniszterelnökhöz címeztek, de azokat Batthyány rövid 
úton áttette a bizottmányhoz.3 A miniszterelnöki munkával járó adminisztrá
ciós tevékenységet végző miniszterelnöki iroda, azaz a miniszterelnökség, csak 
áprilisban jött létre/1 Személyzetének létszáma mindvégig igen kicsi maradt. 
Egy, a pénzügyminisztérium számára 1848 április végén készült kimutatás sze
rint az iroda személyzetéhez mindössze egy elnöki titoknok, egy fogalmazó, egy 
irodaigazgató, egy sorjegyző irattárnok, két írnok és két irodaszolga tartozott. 
A később kinevezett második elnöki titoknokkal a kis hivatal személyzetének 
létszáma elérte a tíz főt.5 Élén a nádor által április 22-én kinevezett Jászay Pál; 

1 Pl.: Ember Győző: Az 1848—49-es minisztérium levéltára. Budapest, 1950. 21—61. o.; Kossuth 
Lajos összes művei (Kiad. Barta István, Sinkovics István) Budapest, 1951—57. (A továbbiakban — 
KLÖM). A hivatallal foglalkozik a xn i . , XIV. és XV. kötet előszava. A hivatal történetének el
hanyagoltsága annál érdekesebb, mivel a KLÖM szinte az összes vonatkozó anyagot tartalmazza. 

2 Ember Győző: i. m. 23. o. 
3 Uo. 17. o. 
4 Uo. 18., 27. o. (A miniszterelnöki iroda működését április 22-től számítjuk, azaz Jászay Pál k i 

nevezésétől.) 
5 Uo. 26. o. 
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politikai elnöki titoknok, Kuthy Lajos miniszterelnökségi irodaigazgató6 és Kor-
ponai János nemzetőrségi titoknok állt.7 Bár a miniszterelnöki iroda szervezeti 
felépítése, tevékenysége dolgozatomnak nem tárgya, a fentiek megállapítása 
mindenképpen szükséges, hiszen részben ez a hivatal változik át 1848 szeptem
berében az OHB irodájává, októberben az OHB elnöki hivatalává, majd végül 
1849 májusában kormányzói hivatallá. 

Az iroda létrejötte az OHB megalakulásával, a miniszterelnök lemondásával, 
a miniszterelnökség megszűnésével hozható összefüggésbe. Mivel az OHB lé
nyegében a megszűnt miniszterelnökség szerepét, feladatát vette át, iratai már 
annak idején is közvetlenül kapcsolódtak a miniszterelnökség irataihoz, számo
zásuk is törés nélkül folytatódott. Az iratokon ugyan több kéz írása figyelhető 
meg, de az biztos, hogy a megszűnt miniszterelnöki iroda dolgozói részben a he
lyükön maradtak, és ezentúl mint az OHB hivatalának dolgozói tevékenykedtek. 
Az iroda személyzetének létszáma, munkája úgy növekedett, ahogy' az OHB ha
tásköre szélesedett. 

Az OHB-t szeptember 28-án hatalmazták fel a „miniszterelnök távollétének 
idejére"8 minden azonnali intézkedés megtételére. Másnap Kossuth javaslatára 
csatlakozott a bizottmányhoz az összes miniszteri „statustitkár".9 Mikor a kép
viselőház értesült Batthyány lemondásáról, a szélesebb jogkörrel rendelkező, 
nagyobb létszámú Honvédelmi Bizottmány már képesnek bizonyult a kormány
zásra. Az „interpellationalis választmány"10 nemcsak Országos Honvédelmi Bi
zottmánnyá, hanem valóságos forradalmi kormánnyá változott. Az OHB mel
lett működő iroda ekkor vált igazán fontossá, hiszen a kormány ügyeinek inté
zése rengeteg papírmunkával járt, s a kormány — megfelelő bürokratikus appa
rátus híján — nem lett volna képes munkáját elvégezni. A bizottmánynak, a 
kormány funkcióinak betöltésén kívül, a képviselőház állandó tájékoztatása is 
feladata volt,11 ami csak növelte munkáját. 

A beérkező irományok feldolgozásával, megválaszolásával, intézkedésekkel 
elfoglalt bizottmány számára az idő és a miniszterelnökségtől örökölt néhány 
hivatalnok egyaránt kevésnek bizonyult. Az OHB október elsejei rendelete nem
csak arra szólította fel az államtitkárokat, hogy a naponkénti két ülésen jelen
jenek meg, hanem arra is, hogy a bizottmány mellé rendeljenek ki egy tanács
nokot vagy titkárt, egy fogalmazót és egy szolgát.12 Ugyanezen a napon utasí
tották a minisztériumokat is, hogy mindazon „leveleket melyek közrendre, 
csendre s a haza veszélyére vonatkoznak, egyenesen ide (a bizottmányhoz) ter
jesszék, vagy ha már rögtön elvégeztettek volna, arról tudósítás teendő."13 Ter
mészetesen ezt a hatalmas mennyiségű iratanyagot nemhogy feldolgozni, de 
még áttekinteni sem lehetett megfelelő hivatali apparátus nélkül. Október má
sodikán a képviselőház elnöke (maga is a bizottmány tagja) jelentette be, hogy 
„úgy, amint jelenleg áll, a kormány vitele sokáig nem maradhat, mert a fizikai 
idő sem elégséges arra, hogy a mindenfel ölről jövő levelek következtében sok
ágú intézkedések megtétessenek, sőt csak avégett sem elégséges, hogy a leveleket 

6 Országos Levél tár (a t ovább iakban — OL) H2 Vegyes i ra tok . 
7 Ember Gy.: i. m. 27. o. Vö. Urbán Aladár: A nemze tőrség és honvédség szervezése 1818 n y a 

rán . Budapes t , 1973. 51. o. 
8 KLÖM XIII. k. 43. O. 
9 Uo. 49. o. ; vö. : Az 1848/49. évi népképvisele t i országgyűlés . Szerk. Beér J ános . Budapes t , 1954. 

679. o. 
10 Pálffy János : Magyarországi és erdélyi u rak . Kolozsvár , 1939. 276. o. 
11 KLÖM XIII. k. 50. o. ,,Ott a honvéde lmi b izo t tmány , tegyen az lépéseket , hogy mindeneke t 

hi te lesen meg lehessen tudni , s úgyszólván óráró l ó r á r a folyton tudós í t t assák a tö r t én tek rő l a 
t isztelt ház . " 

12 Uo. 63. O. 
13 Uo. 64. o. 
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át lehessen olvasni".14 Ez a probléma egyébként egészen a november végi, az 
ügykezelést gyorsító, centralizáló reformig változatlanul fennállott. 

A bizottmány előtt tornyosuló feladatok megkövetelték a bizottmány bizonyos 
fokú átszervezését, mert a mindennapos időrabló tanácskozások lelassították a 
munkát, s a tanácsülések a gyors, hathatós intézkedések gátjává váltak. Október 
8-án a képviselőház határozatban mondta ki, hogy Kossuth Lajost a kormány 
elnökének nyilvánítja, s reá „egyszersmind azon hatóságot is ruházza, hogy az 
ország kormányzatára megalkotott Honvédelmi Bizottmányt önbelátása szerint 
rendezze, s egyes tagjainak teendőit jelölje ki".15 

Erre az intézkedésre valóban szükség volt hiszen a bizottmány, mint testület, 
nem tudta az ügyeket zökkenőmentesen ellátni. Természetesen Kossuth a bi
zottmány átszervezésénél az örökölt miniszterelnöki iroda átalakítására, kibő
vítésére, ügyintézésének szabályozására is gondolt. A bizottmány mellett dol
gozott ekkor a miniszterelnökségtől ottmaradt néhány hivatalnok, irodaszolga, 
de ugyanekkor a minisztériumokból berendelt fogalmazók és írnokok is a bi
zottmány rendelkezésére álltak. Mindezek mellett Kossuth segítségére voltak 
azok az emberek is, akiket a pénzügyminisztériumból hozott magával az OHB 
irodájához. Valamilyen módon ezeknek a hivatalnokoknak a munkáját is össze 
kellett hangolni az OHB tevékenységével. A bizottmány végleges rendezésére 
azonban csak november végén kerülhetett sor, hiszen Kossuth október 17. és 
november 9. között táborban tartózkodott, majd pedig néhány napot bete
geskedett. 

A végleges november végi reformig Kossuth néhány ideiglenes intézkedés 
megtételére kényszerült, hiszen az adminisztrációs munkával kapcsolatos prob
lémák még november közepéig sem rendeződtek. 

Az OHB november 15-i körrendelete felszólította az egyes minisztériumokat, 
hogy „az adminisztrációs munka megszaporodása miatt" délelőtt 9 és délután 
2, valamint délután 5 és 10 óra között egy-egy titoknokot küldjenek az OHB-
hoz, határozatokat fogalmazni.16 November 18-án a közlekedés- és kereske
delemügyi minisztériumtól rendelt be Kossuth két írnokot, hogy a nála „éjjel 
nappal" dolgozó két írnokot, legalább részben, tehermentesítse.17 Két nappal 
később, 20-án, a képviselőház határozata felhatalmazta Kossuthot arra is, hogy 
a „bizottmányt belátása szerint bővítse".18 Az ezután következő kormányala
kítási huzavonára dolgozatunk nem tér ki, mivel tárgya szempontjából első
sorban a kormányalakítási kísérletek végeredménye az érdekes. 

November 28-án Kossuth már megküldte Madarásznak az OHB ügyvitelének 
új rendjét. Természetes, hogy a bizottmány munkájának szabályozása lényegé
ben meghatározta az OHB elnöki iroda működését is. Az átszervezés az OHB 
szakosodása mellett még egy igen jelentős változást eredményezett: ezentúl a 
bizottmányhoz érkező bárminemű irat Kossuth elnöki hivatalán keresztül ju
tott el az illető bizottmányi taghoz.19 

A fontosabb, elnökinek tekintett ügyeket Kossuth intézte az irodán keresz
tül, és mivel atekintetben, hogy melyik ügy számít elnökinek, melyik nem, 
egyedül Kossuth véleménye volt elhatározó, a miniszterelnökségtől örökölt kis 
iroda munkája többszörösére növekedett. A munka megsokasodása miatt a hi-

14 Ember Győző: i. m. 32. o. 
15 KLÖM XIII. k. 126. o. A képviselőházi vi tát lásd KLÖM XIII. k. 121—126. o. 
16 Uo. 457. o. 
17 UO. 491. o. 
18 Ember Győző: Kossu th a Honvéde lmi Bizo t tmány élén. (Emlékkönyv Kossu th Lajos szüle

tésének 150. évfordulójára . Szerk. I. Tóth Zol tán. Budapes t , 1952.) I. k. 223. o. 
19 KLÖM XIII. k. 573. o. 
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vatal létszáma is növekedni kezdett, s ezzel egyidejűleg (illetve részben már 
hamarabb) a személyzet élére Kossuth megbízható emberei kerültek. Noha az 
iratok kiadása formailag továbbra is a bizottmány nevében történt, a november 
végi átszervezés óta — amint azt már Ember Győző megállapította — a bizott
mányt egyre inkább Kossuth személyesítette meg, munkáját pedig az elnöki 
iroda végezte, az élén magával Kossuthtal.20 (A személyzet alakulásáról és az 
ügyintézés problémáiról később részletesen lesz szó.) 

Az elnöki hivatal feldolgozta a beérkező iratanyagot és mindenről referált 
Kossuthnak. Mivel minden irat a hivatalon keresztül jutott a bizottmány ille
tékes tagjához, Kossuth és titkárai voltak az ország valós helyzetéről a legjob
ban tájékozottak. Ezen kívül pedig, hogy a „kormány rendeleteit állandó evi-
dentiában"21 tarthassák, mind Kossuth, mind az iroda hivatalból megkapta a 
Közlönyt. Érthető, hogy a hivatalban elsősorban olyanokat alkalmazott Kos
suth, kiknek személyes megbízhatóságáról meg volt győződve, s némi gyakorlat
tal is rendelkeztek az irodai munkában. 

Az elnökinek nem tekinthető és a szakminisztériumok bekapcsolását igénylő 
ügyek egy részét is az elnöki hivatalon keresztül intézték, hiszen a bizottmány 
vasárnapi rendes ülésének színhelye Kossuth szállása volt, s az ekkor keletkező 
döntések, intézkedések fogalmazványait, letisztázását is nagyrészt az iroda dol
gozói végezték. Ezt megkönnyítette az a körülmény, hogy a hivatal közvetle
nül Kossuth szállása mellett kapott helyet,22 s így az iratanyag és a személyzet 
szinte állandóan kéznél volt. 

Egy november 28-ra datálható keltezetlen irat,23 mely az elnöki iroda ügy
kezelését pontosan körülhatárolja, tartalmazza még a hivatal személyzetének 
létszámát is. Az OHB elnöki, vagy ahogy találóan nevezték a kormányelnöki hi
vatalnál ekkor 31 fő dolgozott, de a tényleges alkalmazottakon kívül lovas és 
gyalog futárok, kézbesítők is a hivatal rendelkezésére álltak. Mivel a hivatalon 
belüli gyakorlaton nem változtattak (a miniszterelnöki irodában kialakult ügy
kezelési rend, az iktatás módja, a fogalmazvány készítésének formája megma
radt) a két iroda munkáját mennyiségileg összevethetjük. A miniszterelnökség 
két írnoka helyett 13, a két elnöki titoknok és az egy fogalmazó helyett pedig 
7 titoknok és egy fogalmazósegéd dolgozott a kormányelnöki hivatalban.24 Alig
ha túlzunk tehát, ha azt állítjuk, hogy a Kossuth által létrehozott, illetve átszer
vezett hivatal a Batthyány-féle miniszterelnöki iroda munkájánál, adott idő 
alatt, érthetően többet végzett. 

A hivatalon belül ekkor még nem voltak elkülönítve az ügyek, bár a gya
korlatban a katonai és a politikai ügyeket bizonyára más titoknokok intézték.25 

December 10-én egy kormányelnöki házikasszát is létrehozott Kossuth, mely
nek élére Somossy Ferenc pénztári tisztet nevezte ki.26 Feltételezhető egy titkos 
kormányelnöki levéltár létezése is, bár erre csak utalások állnak rendelkezé
sünkre.27 

Az 1848 november végétől 1849 májusáig terjedő időszakra mindenesetre az a 
jellemző, hogy amilyen mértékben nőtt az elnök és az elnöki hivatal által vég-

20 Ember Győző: i, m. 38. o. 
21 KLÖM XIII. k. 524. O. 
22 Uo. 
23 Uo. 573. o. 
24 Vö. Ember Győző: i. m. 26. o. és KLÖM XIII. k. 573—574. o. 
25 Tudjuk, hogy Bikessy a katonai ügyek előadójaként tevékenykedett, valamint közvetített 

Kossuth és Görgey között, és azt is, hogy a Kossuth mellé kirendelt Baksányi, majd Szabó had
segédek elsősorban a katonai ügyek referensei voltak. 

26 KLÖM XIII. k. .702. o. 
27 KLÖM xrv . k. 6. o. (Barta István előszava.) 
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zett munka, úgy halványodott el a bizottmányi ülések szerepe és fontossága. 
Debrecenben, ahol a minisztériumok nagy része csak formailag működött, min
den fontosabbnak mondható ügyet a bizottmány intézett, de nem mint testület, 
hanem szinte kizárólag az elnök és annak hivatala révén. A bizottmány irat
kezelési számai alatt csak Kossuth levelezett, a „bizottmány irodája csak az ő 
rendelkezése alatt állott."28 Kossuth és az iroda öt hónap alatt több mint 7000 
ügyet intézett el.29 Még a bizottmányi tanácsülések is úgy zajlottak, hogy Kos
suth belső, hivatali szobájában ülve írt, míg a bizottmány tagjai a másik szobá
ban beszélgettek, szivarozgattak, majd Kossuth kijött, előterjesztette a leírt, 
megfogalmazott tervezetet, néhány szavas vita után visszavonult a belső szobá
ba és írt, írt szakadatlanul.30 A tanácsüléseken többnyire Kossuth véleménye 
érvényesült, ami azért fontos számunkra, mert „a kormányzás az ügy politikai 
részével soha nem bajlódott, hanem csak hadi, katonai és fölszerelési kérdések
kel."31 Kossuth és az iroda igen sok hadügyi, honvédelmi kérdéssel foglalkozott 
ebben az időszakban. Ez nem is lehetett másként, hiszen az ügyek valamilyen 
módon szinte kivétel nélkül összefüggtek a honvédelemmel. A hivatal titkos, 
bizalmas iratainak tárgyalásánál látni fogjuk azt is, hogy Kossuth még az iro
dát sem használta, hanem közvetlenül írt a seregvezéreknek. Az már persze 
Kossuth szerepének eltúlzása, amit a kortárs Pálffy János állít, hogy tudniillik 
határozhatott a bizottmány testületileg bármit, Kossuth később „önhatalom
ból a bizottmány nevében egész ellenrendeleteket bocsátott ki."32 

Ez az állapot Kossuth kormányzóvá választásáig, pontosabban 1849 máju
sáig tartott. Noha a hivatal neve kormányzói hivatal lett, ez akkor még semmi
lyen változást nem jelentett. Személyi változás is csak annyi történt, hogy a , 
titoknokok közül Rákóczy János távozott, mert a belügyminisztériumban kapott 
állást. A hivatal szervezetét érintő fontos változás csak május elején történt, 
mikor a minisztertanácsokkal kapcsolatos adminisztratív jellegű ügyek elinté
zésére két álladalmi tanácsosi állást szerveztek, s a tanácsosokat a kormányzói 
hivatalhoz osztották be.33 Ezzel párhuzamosan a kormányzói hivatalt katonai 
és polgári ügyosztályra, illetve irodára osztották fel. Ez a felosztás minden bi
zonnyal egy, már a kormányelnöki hivatalon belül létrejött munkamegosztási 
gyakorlat hivatalos megerősítése volt, hiszen a Kossuth mellé rendelt Raksá-
nyi, majd Szabó hadsegédek már addig is elsősorban a katonai ügyek referensei 
voltak. 

A polgári ügyosztály és az egész kormányzói hivatal élén Stuller Ferenc, a 
korábbi kormányelnöki hivatal vezetője állt, kormányzói tanácsosként, míg a 
katonai ügyosztályt előbb a párizsi küldetéséből hazaérkezett Szabó Imre34 ve
zette kormányzói hadsegédként, majd — Szabó hadügyi államtitkárrá való ki
nevezése után — Asbóth Sándor őrnagy, kormányzói hadsegéd. A május 31-én 
kinevezett Záborszky Alajos és Fülep Lipót álladalmi tanácsosok közül csak 
Záborszky vette át hivatalát ténylegesen, ugyanis Fülep, krassói kormánybiz
tosi kinevezése, majd elutazása miatt a kormányzói hivatal munkájában nem 
vett részt.35 

A hivatal többi része változatlanul működött tovább. Ebből az időszakból már 

28 Ember Győző: i. m. 38. o. 
29 Debrecen 1848—1849-ben. (Szerk. Bényei Miklós) Debrecen, 1974. 20. o. 
30 Pálffy: i. m . 277. o. 
31 Uo. 277—278. O. 
32 Uo. 278. O. 
33 KLÖM XV. k. 446—447. o. 
34 Kinevezésére vonatkozólag lásd KLÖM XV. k. 178. o. 
35 KLÖM XV. k. 200. o. Fü lep kinevezése még május 4-én kelt . 
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vannak konkrét bizonyítékaink a kormányzói titkos levéltár meglétére, bár ma
ga a titkos iratanyag nem maradt meg. 

A kormány Pestre való visszaköltözése, a Szegedre, majd Aradra történő me
nekülés nem okozott a hivatalon belül lényegesebb változást. Szervezetét, sze
mélyzetének létszámát tekintve minden maradt a régiben. 

A hivatal történetének rövid áttekintése után térjünk rá a vele kapcsolatos 
fontosabb problémákra, nevezetesen arra, hogy milyen volt ügyintézése, szer
vezete, munkája, személyzetének viszonya Kossuthhoz. Ezek azok a főbb kér
dések, melyek általános érdeklődésre tarthatnak számot és amelyek az OHB, 
illetve Kossuth tevékenységéhez szervesen kapcsolódnak. 

Tudjuk, hogy az OHB irattára lényegében folytatása a miniszterelnöki irat-, 
tárnak, hiszen a hozzájuk készített korabeli segédkönyvek is ugyanúgy folyta
tódnak, nem is jelzik, hogy a hivatal közben megváltozott.36 A bizottmányi 
iratok kezdetben vegyesen fordulnak elő a miniszterelnökség irataival, s nem is 
lehet pontos, számszerű határt húzni közéjük. 

Mi és hogyan változott meg a miniszterelnöki irodában 1848 szeptember— 
októberében, azaz tulajdonképpen hogyan jött létre a kormányelnöki hivatal 
— erre kell először válaszolnunk. 

Batthyány lemondása a miniszterelnöki hivatalon belül személyi cseréket 
okozott. Noha a két elnöki titoknokon kívül néhány más hivatalnok is elhagyta 
a miniszterelnökséget, az írnokok és az alacsonyabb beosztású tisztviselők a 
helyükön maradtak és így kerültek az OHB hivatalába. A személyzet cserélő
désén kívül ha változott valami, akkor az elsősorban szemléleti változás lehe
tett. Éppen Kossuth mondta ki október 8-án, hogy nem kell „a rendes körül
mények végett alakított formák kisszerűségével"37 bíbelődni. Hogy a hivatalon 
belül ez mit jelentett, azt talán azon lehet lemérni, hogy az írnokok, tekintet 
nélkül a munkaidőre, valóban éjjel-nappal dolgoztak, a hivatal vasárnap is mű
ködött, az elnöki kassza éjjel is folyósított kifizetéseket a futároknak. 

A november végi OHB reform aztán meghozta a forradalmi körülményekhez 
szabott formákat a hivatal számára. A feltehetőleg Kossuth tollából származó 
irat, mely a hivatal munkáját részletesen szabályozta, keltezetlen, de kb. no
vember 28-ra datálható. Az irat a hivatali teendők aprólékos szabályozása mel
lett tartalmazza a hivatal dolgozóinak létszámkimutatását is. A következőkben 
a hivatal munkájával kapcsolatos fontosabb részeket idézzük. 

„Minden hivatalos iromány, mi az elnök úrhoz és a honvédelmi bizottmány
hoz czímezve jő, kivétel nélkül elnöki titkár, Stuller Ferenc kezébe adandó. A 
leveleket egyedül ő bontja fel. Felbontván osztályozza. A confidentiálisokat sa
ját kezűleg megszámozván, s a kivonatot reájuk írván személyesen átadja az 
elnöknek; a tisztán közigazgatásiakat indukáltat j a (iktattatja), a kivonatot rá
írja, vagy segédjével ráíratja. A beiktatás után azokat, melyek a minisztériu
mokat illetik, comitiva (kísérőjegyzék) mellett saját aláírása alatt szétküldik. 
A többieket számszerinti jegyzék mellett ante aktákkal instruáltatja (ellátja), 
s átadja Rákóczy János elnöki titkárnak. Azokat, amelyek tüsténti elintézést 
igényelnek, vagy hadi operatiókra vonatkozó jelentések, haladék nélkül, nem 
várva be a többiek rendbeszedését, adja be. Rákóczy az elnöki titoknokok közt 
kiosztja. A Stuller által beküldött jegyzékbeni szám után minden titoknok 

36 OL Az 1848/49-es minisz té r ium levéltára, H2 Miniszterelnökség, OHB Kormányzói h ivata l m u 
ta tó és ik ta tókönyve i . 

37 KLÖM XIII. k. 124. O. 
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nevét odaírja, s átvévén az irományokat, előadás alá betanulja. A mire gondolja,, 
elkészíti a határozat projectumát, s referál. Referáda után elkészíti a fogalma
zást, azt az elnöknek bemutatja, s elnöki látomásozás után, mely nélkül semmit 
de semmit tisztáztatni nem szabad, referált actájával együtt, szám szerént amint 
átvette, Rákóczy titkárnak ismét visszaadja. 

Rákóczy ugyanazon jegyzék szerint, amelyet Stullertől kapott, a beadványo
kat a kész fogalmazásokkal egyetemben átadja az iroda igazgatónak, és senki 
másnak. Az iroda igazgató a leírandókat kiosztja az írnokok között. Ezek leír
ván, visszaadják az iroda igazgatónak. Ez az aláírni valókat beadja az elnöknek, 
aláírás után pedig a kiadónak. Átad egyszersmind a kiadónak az igazgató min
den tárgyalt, tudomásul vagy levéltárba tétetni rendelt iratokat, avégett, hogy 
a kiadó ismét azon jegyzék szerint amely mellett Stuller az iratokat beadta, 
átadhassa a levéltárnoknak, ez a lajstromozókkal lajstromot készítend, s az; 
irományokat kötetekbe a levéltárba beteszi."38 

Az ügyintézés tehát meglehetősen centralizált volt, Stullernek, Rákóczynak 
és az irodaigazgatónak, Várszeginek a kezében összpontosult. A levelek osztá
lyozásakor (melyhez persze mindet el kellett olvasnia) Stuller hatalmas és meg
lehetősen bizalmas természetű munkát végzett. Ha a levéltáros a lajstromozók
kal rendesen elvégezte a lajstromozást, és az iratokat a lajstromívek szerint 
rendezték, az egész iratanyag napra kész állapotban, állandóan használható 
volt. A valóság azonban sokszor nem fedte az itt leírtakat, különösen akkor, ha , 
Kossuth nem tartózkodott a hivatalban, ha az iratokat utána küldték a tábor
ba, vagy ha nem iktatták azokat Kossuth megérkezéséig. Az iratok tanúsága 
szerint a hivatal ügyintézése — az iktatásban előforduló zavaroktól eltekint
ve — valóban úgy történt, ahogy azt Kossuth a fenti rendeletben felvázolta.39' 

Az ügyintézéssel kapcsolatban meg kell még említenünk azt is, hogy a hiva
tal személyzete igen gyakran Kossuth útmutatásai, választervezetei alapján 
dolgozott, s elég sok az olyan kisebb jelentőségű akta, melynek hátoldalára Kos
suth ha mást nem is, de legalább pár szavas utasítást írt az elintézésre vonat
kozólag. A rövidség és a gyorsaság kedvéért az is gyakran előfordult, hogy egy-
egy seregparancsnoknak és a hozzá kirendelt kormánybiztosnak nem írtak kü
lön, hanem a címzett elolvasás után átadta a levelet a másik illetékes személy
nek is. Ilyen esetre számos példa van Görgey és Csányi esetében, de mások
nál is.40 

Valószínűleg a sietség következtében maradt el néhányszor még a Kossuth 
távollétében alkalmazott „elnök úr meghagyásából" záróformula is, és ilyenkor, 
forma szerint, tulajdonképpen az elnöki hivatal intézkedett.41 A hivatal kény
telen volt olyankor is önállóan intézkedni, ha Kossuth pl. a táborban volt, be
tegeskedett, vagy mikor a Függetlenségi Nyilatkozat fogalmazásával volt el
foglalva. 

A hivatal hatásköre, munkája Kossuth kormányzói megválasztása után nem 
változott meg rögtön, ami elsősorban a kormányzói hatáskör körülhatárolásá
nak pontatlanságával magyarázható. Ennek tudható be az, hogy a hivatal május 
elejéig változatlan aktivitással működhetett. Májusban azonban egy sor olyan 
rendelet jelent meg, mely megnyirbálta à kormányzónak és hivatalának ha
táskörét. 

38 Uo. 573. o. Az irat a H2, a Kossuth Miscel lanen között van, részle tesen i smer te t i Ember Győ
ző: i. m . 36—37. o. 

39 KLÖM XIII. k. 11. o. 
40 P l . KLÖM XIII. k. 761., 771. O. 
41 Pl . KLÖM XV. k. 827. o., t ovábbá OL H2 Kossu th Miscellanen. 
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Valószínűleg május elején, még a fentebb említett rendeletek előtt született 
âz a tervezet, mely a kormányzóelnöki iroda szervezetéről és működéséről szól. 

A keltezetlen fogalmazványban fennmaradt iratból csak a fontosabb részeket 
idézzük.42 

„A kormányzó elnök maga nem érkezik a hozzá érkező számos tárgyakat át
tekinteni, azokat egyenkint megvizsgálni és elintézni, szükséges tehát, hogy 
olyan segédorganumai legyenek, kik nagy hivatásának feloldásában támogas
sák, neki a szükséges elődolgozatokat készítsék, az általa rendelendőket kidol
gozzák, azonfelül pedig az ügyvitelben a rendet fenntartsák". 

„A kormányzó elnök bureauját képező személyzetnek minden esetre két ka-
thegoriából kell állani ti. 

a) a kezelési személyzetből és 
b) a szükséges fogalmazó egyénekből. 
A kezelési személyzet, vagyis az úgynevezett irodának, legfőbb feladatához 

tartozik a beiktatás, kiadás, lajstromozás s az ezekkel egybe kötött teendők. 
a) Élén olly férfiúnak kellene állania, kiben kitűnő tárgy és hivatal ösméret-

tel személyes tekintély találkozik, és ki a kormányzóelnök teljes bizalmára ér
demes." 

Ennek hatásköre „az iroda működése feletti felügyelés; az érkező jelentések 
és beadványok felbontása s az érkezés napjávali ellátása. . . — továbbá az el
nöki bureau belső administratiojának és különösen a titkos levelezések vitele. 

b) Oldala mellé egy irodaigazgató lenne adandó . . . ki az igtatás, kiadás és 
lajstromozásra közvetlen felügyelne, a kiadványok kellő készítése s elbocsátá
sa felett ellenőrködnék, a rendes ügyvitelről kezeskednék, s távollét vagy más 
akadály esetében az irodai főnököt időközben helyettesítené. 

c) A ministeri tanács jegyzőkönyveinek beiktatása, lajstromozása s gondvise
lésére különösen e g y . . . levéltárnok, kiben tökéletesen bízni lehetne, s ki egy
szersmind a kormányzó elnök titkos levelezéseit őrködése alá venné." 

A kezelési személyzethez tartoztak még a kiadók, iktatók, lajstromozók, ír
nokok és a pénztárnok. 

A hivatal másik felét a fogalmazói személyzet alkotta. Feladatuk volt „a kor
mányzó elnököt, mint legközelebb álló tanács adói és segélyei a kormányzási 
tárgyak vitelében (támogatni)". A fogalmazói állások betöltéséhez kiterjedt el
méleti, gyakorlati műveltség, tiszta jellem, szigorú becsületesség, tárgyismeret, 
ügyesség és szorgalom szükséges. Ide tartozik egy „status titkár" ki „azon szá
mos folyamodót s egyéb egyéneket fogadja, kiknek a kormányzó elnökkel ma
gával szóllaniok elkerülhetetlenül nem szükséges". Feladata még, hogy „a kor
mányzó elnöknek a tárgyvitelében, kiszabandó hatásköréhez képest segítségé
re legyen". 

A hivatal fogalmazói személyzetéhez két polgári és egy katonai tanácsnok 
nevezendő ki. Feladatuk a kormányelnök (sic) eldöntése alá tartozó ügyeket 
megvizsgálni, referálni, a hozandó határozatokat elkészíttetni, ezeket a státus
titkár útján vagy közvetlenül a kormányzó elnök helybenhagyására előterjesz
teni, majd kiadásra az irodafőnöknek adni. 

A beérkező tárgyakat az előadók szerint szakosítani kell, a „rokon" tárgyakat, 
pl. igazság, vallás-oktatás és belügy; a pénz, kereskedés, közlekedésügy, valamint 
a hadügy, fegyverkezés, élelmezés, egy-egy előadó kezére kell bízni.43 

Az ügyeket az elnöki hivatalon belül kétfelé osztották, aszerint, hogy az el-

42 KLÖM XV. k. 186. O. 
43 Uo. 186—189. O. 
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nöki hatáskör alá tartoztak-e, vagy rövid úton máshová küldött iratról volt szó. 
Af kormányzó ügyiratainak kezelése az addigi szokás szerint zajlott továbbra is. 
Á nem a hivatal hatáskörébe vágó ügyeket státustitkári vagy tanácsosi helyben
hagyással naponta egyszer áttették az illetékes minisztériumhoz. Igen érdekes, 
hogy az idézett iratban az ügy kezelésével, lajstromozásával kapcsolatban több
ször is előfordul „az eddig szokásban volt mód szerint"44 formula, vagyis Kos
suth nem gondolt a hivatalon belüli munka lényeges megváltoztatására. A pol
gári és a katonai ügyosztály létrehozásán kívül lényeges változás a hivatal 
munkájában nem történt. 

Május 3-án azonban megjelent a Közlönyben Szemere miniszterelnök rende
lete, amely hangsúlyozta, hogy a hivatalos iratokat ezentúl nem Kossuthhoz, 
a kormányzói hivatalba kell küldeni, hanem egyenesen az illetékes miniszté
riumhoz.45 Szemere rendeletét hamarosan más intézkedések is követték. Május 
7-én az ideiglenes hadügyminiszter, Klapka hívta fel a hadsereg figyelmét, hogy 
hadügyekben nem a kormányzóhoz, hanem a hadügyminiszterhez kell fordul
ni.46 Május 14-től kezdődően már csak a belügyminisztériumon keresztül küld
hetett a kormányzói hivatal utasítást a kormánybiztosoknak.47 A fenti és ah
hoz hasonló rendeletek hatásosságát illetve hatástalanságát azon is lemérhetjük, 
hogy Szemere még június 3-án is a formák betartására szólítja fel Kossuthot.48 

Kossuth és a hivatal tehát továbbra sem csak a forma szerint is oda tartozó 
ügyekben intézkedett. 

Érthető az is, hogy az iratok küldői, a seregparancsnokok, a kormánybizto
sok, a törvényhatóságok, a magánemberek, kérelmezők, tehát tágabb értelem
ben véve az egész ország, igen nehezen, lassan szokta meg az új rendet.49 Más
felől azonban Kossuth is csak lassan eszmélt rá arra, mennyire megkötik kezét 
a formák. Mivel a hivatalba a rendeletek ellenére is tovább érkeztek az iratok, 
a hivatal változatlanul iktatta, feldolgozta azokat. 

A továbbküldendő iratok is legtöbbször Kossuthnak az elintézésre vonatkozó 
hátiratával kerültek a minisztériumokba. Lassan azonban Kossuth is beletörő
dött az új rendbe, s ekkor már a hivatal nem iktatta továbbküldés előtt az ira
tokat. 

A kormányzói hivatal munkája — a rá tartozó ügyek csökkenése miatt — ért
hetően kevesebb lett, a hivatal fontossága is csökkent. Valószínűleg a hivatal 
iratanyagának elszürkülését mutatja az is, hogy megszaporodtak a „kormány
zó úr meghagyásából" záróformulával ellátott iratok. A hivatal munkájában a 
jelentéktelenebb ügyek szaporodtak el. Igen érdekes megfigyelni, miként pró
bálta Kossuth kivédeni azt, hogy a fontosabb iratok egy része nem megy át ke
zén. A kormányzói hivatal katonai osztályának iratai között maradt fenn As-
bóth Sándor hadsegédnek az a rendelkezése, melyben felkérte Szabó Imre had
ügyi államtitkárt a fontosabb hadügyi iratok kivonatos átküldésére.50 Könnyen 
elképzelhető ugyanez más tárcák esetében is. 

A kormányzóivá átalakult hivatal és a kormányzó félfogadási rendjének szük
ségessége is június folyamán merült fel, mert a Pestre visszaköltözött hivatal
ba tódultak a kérelmezők. A június 15-én megírt és a másnapi Közlönyben meg-

44 P l . K L Ö M X V . k . 189. O. 
45 U o . 225. O. 
46 U o . 
47 U o . 200., 210., 233. O. 
48 U o . 473. O. 
49 Kossuthot még május 5-én is változatlanul kormányelnöknek címezi Szabados Antal nem

zetőr százados. OL H2. (Vegyes iratok). Még az irodában dolgozó Záborszky is kormány elnök
nek nevezi Kossuthot. Lásd pl. KLÖM XV. k. 283. o. 

50 KLÖM XV. k. 515. o. 
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jelenő félfogadási rend az alábbiakat szögezte le: hogy a kormányzói iroda hi
vatalnokai ne hátráltassanak elfoglaltságukban, másrészt, hogy a „köteles t i
toktartásért az illetők felelőssége biztosíttassék", a kormányzói irodából a láto
gatók ezennel eltiltatnak. Akiknek hivatalos vagy magánügyben ott dolguk van, 
az előszobában levő szolgával hívassák ki azt, akivel beszélni akarnak. Kor
mányzói audienciák alatt az előteremben levő íróasztaloktól ki-ki kellő távolság
ra tartsa magát.51 (Kormányzói audienciák hetenként háromszor, kedd, csü
törtök, szombat de. 9 és du. 1 között voltak mindenki számára, de rendkívüli 
esetben, Záborszkynál tett előzetes bejelentés után, minden nap be lehetett jut
ni a kormányzóhoz.)52 A titkosság, ami az eddig idézett iratokban is előfordult, 
ma már természetesnek látszik, de akkor egyáltalán nem volt az. Többször is 
előfordult olyan eset, hogy az újságok katonailag fontos, titkos eseményekről 
írtak, mégpedig Kossuth többszöri figyelmeztetése ellenére is.53 Ez nem csak az 
ismert lapbetiltási ügyhöz vezetett, hanem egyben a hivatal munkájának a meg
szaporodásához is. Már március közepétől az elnöki irodában központilag adták 
ki a lapok számára a haditudósításokat.54 

A titkosságon kívül az ügyintézésben gyorsaságra volt elsősorban szükség. 
Az iratanyag gyorsabb áttekintését tette volna lehetővé az a kísérlet, mely az 
addigi hátirat helyett az irat tartalmáról készített kivonat készítését próbálta ál
talánossá tenni, de ez a gyakorlat nem tudott az irodában gyökeret verni.55 

Az ügyintézés egyszerűsítését gyorsította az a próbálkozás is, mely a kinevezé
sek formáját szabályozta. Hertelendy Miksa kormánybiztosi kinevezése volt az 
első olyan irat, melyet a későbbi kinevezési szövegekhez felhasználandó min
taként a kormányzói hivatal áttett a belügyminisztériumhoz.56 

A hivatal munkájának, ügyintézésének áttekintése után vizsgáljuk meg a hi
vatal szerkezeti felépítését. 

Az OHB irodája, majd elnöki hivatala, ahogy azt munkájából is láthattuk, 
még csak egyetlen ügyosztály volt, ahhoz kapcsolódtak — a hivatal szerves ré
szeiként — a pénztár s a levéltár. A kormányzói hivatal már polgári és katonai 
ügyosztályra vált szét, de a pénztár továbbra is közös maradt. A levéltáron be
lül elkülönítették a titkos levelezést, melyet általában nem is iktattak. Tekint
sünk most végig a pénztár és a titkos levéltár kialakulásán, és működésén. 

Az elnöki pénztár 1848. december 10-én jött létre, vagy pontosabban mond
va a pénztár létrehozását bejelentő irat december 10-én kelt.57 Bizonyosnak 
látszik, hogy az elnöki iroda már korábban is rendelkezett bizonyos mennyisé
gű pénz felett, hiszen az elnöki iroda iratai között fennmaradt egy költségvetési 
kimutatás az 1848. november 24. és december 15. közötti időszakból, amikor az 
elnöki kassza forma szerint még nem is létezett.58 A jegyzék egyébként 110O 
pengő forintról szól, melyet különböző összegenként adományozott Kossuth a 
„csatatéren megsebesült bajnokoknak" addig is, míg végleges gondoskodás nem 
történik róluk. A kassza hivatalos megalakulása után is igen gyakran fizetett 
segélyeket a rokkantaknak, vagy az elesettek hozzátartozóinak. A kassza lét-

51 Uo, 528. o. 
52 Uo. 4B9. O. 
53 Vö. KLÖM XIII. k. 832. o. és XIV. k. 630. o. 
54 Windisch Eva: Közlöny 1848—49. Budapes t , 1953. 64. o., va lamin t Debrecen 1848—49-ben. i. n u 
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rehozása mellett olyan indokok szóltak, mint a sürgősség és az ésszerűség. Az 
országos pénztár Budán volt és éjszaka nem tudott fizetni. Az elnöki pénztár 
megalakítása után a futárok átvették az iratokat, a szóbeli utasításokat és az 
út előrelátható költségeire a pénzt, és már indulhattak is. A kérelmezőkön, a fu
tárokon kívül az iroda hivatalos költségeit is az elnöki kasszából fizették. Ilyen 
költségek lehettek a hivatal számára eszközölt vásárlások pl. papír, tinta, tér
képek, szekrény, a költözések idején fiakker stb., költségek és a hivatal lak
bére.59 A hivatal személyzete azonban nem a pénztárból kapta a fizetését: azt a 
pénzügyminisztérium utalványozta,60 illetve a hivatal katonai osztályán dolgo
zó tisztek számára a főhadpénztár61 adta ki. 

A pénztár vezetője, Somossy Ferenc, számszerűleg is elég nagy összegeket fi
zetett ki, de az igazán gyakori és jellemző kifizetéseket az egy-két forintos se
gélyek, alamizsnák jelentették. 1849. június 16. és július 3. között, tehát viszony
lag rövid időszak alatt, az elnöki pénztár 160 esetben folyósított kifizetéseket, 
összesen 1265 forint összegben.62 Ha figyelembe vesszük, hogy az 160 esetből 
csak 10% (16 eset) jutott hivatalosnak nevezhető költségekre (az eddig említet
tek mellett most pl. a kormányzói testőrség szabójának fizettek) s a többi mind 
kérelmezők között oszlott szét, akik 30—40 krajcár, esetleg egy-két forint fel
vétele után is boldogan távoztak, akkor nyilvánvalónak látszik, hogy a pénztár 
megléte a hivatal működését tette könnyebbé. 

A kérelmezők nagy száma, ha azok beadványokat írnak, a fogadóórákon to
longanak stb., lehetetlenné tette volna a hivatal tevékenységét. Kossuthnak sem 
kellett így munkáját állandóan félbeszakítania, hiszen az emberek nagy több
sége amúgy sem vele akart beszélni, legfeljebb személyesen a kormányzótól 
akart kérni. A kérelmezők persze sohasem fogytak, sőt inkább csak szaporo
dott a számuk. 

Július 16. és 21. között, azaz hat nap alatt, 28 gyorssegélyt, július 24. és 31. 
között, 8 nap alatt, 33-at fizetett ki a pénztár a rászorulóknak, s figyelemre mél
tó, hogy ez a 33 ember összesen csak 337 forintot vett fel.63 Ez tulajdonképpen 
nem is sok hiszen egy átlagos futárút 30—60 forintba került,64 s a futártisztek 
szinte egymást váltották a hivatalban. 

Az elnöki házipénztár megvizsgálása után térjünk rá a hivatalhoz szervesen 
kapcsolódó levéltár, pontosabban a titkos levéltár kérdésére. Előre kell bocsá
tanunk, hogy egzakt bizonyítékunk a titkos levelezés külön kezelésére valójá
ban nincsen, mégis bizonyos a titkos levéltár, levelezés léte. Az alábbiakban 
azokat az utalásokat, közvetett bizonyítékokat soroljuk fel, melyek mégis bi
zonyossá teszik e titkos levéltár létét. 

Általában véve elmondhatjuk, hogy a nagyobb jelentőségű kérdésekben Kos
suth szinte mindig bizalmasan, az OHB tagjainak, illetve az irodaszemélyzetnek 
a mellőzésével levelezett. Meglehetősen kevés olyan eset fordul elő, mikor Kos
suth távollétében, vagy elfoglaltsága miatt Stuller ír Kossuth megbízá
sából Bemnek vagy Görgeynek.65 A hivatalos diplomáciai tárgyalásokat, 
fegyvervásárlásokat illetőleg is általában saját kezűleg írt Kossuth, más 
hivatalos szervek kikapcsolásával. A kormányelnöki, majd kormányzói iro
da iratanyagában elég nagy számban maradtak fenn iktatatlan iratok, s az ik-

59 Pl . OL H2 Kossu th Miscel lanen 31. sz. 
60 Vö. KLÖM XV. k. 789. o. S tu l ler egy hónap i előlegezést ké r a pénzügytő l a h iva ta lnokok fi
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tatókönyvben is találhatunk olyan bejegyzést, hogy az intézkedés confidentiális 
úton történt meg.66 A kormányzói hivatal ügyvitelének felvázolásakor is emlí
ti Kossuth, hogy a beérkező bizalmas iratok számára egy külön levéltárat kelle
ne létrehozni.67 

Már korábban is rámutattunk arra, mennyire hangsúlyozta Kossuth a hiva
tallal, a hivatali munkával kapcsolatban a titkosságot. Egyébként a Kossuth 
által írt bizalmas jellegű levelek végére gyakran odakerült a megjegyzés, hogy 
elolvasás után a levél elégetendő.68 Nem valószínű azonban, hogy Kossuth a 
hozzá került ilyen leveleket elégette volna, hiszen azt Stuller már úgyis olvasta, 
s az iratra bármikor szükség lehetett. 

Vannak olyan titkos, bizalmas jellegű iratok, melyeket ugyan iktattak, de 
fogalmazványuk nincsen. Meglepő az is, hogy bár különböző egyéb forrásokból 
tudunk Kossuth, Teleki és Pulszky kapcsolatáról, élénk diplomáciai levelezé
sükről, de a két diplomata neve nem fordul elő az iktatókönyvben.69 

Tudomásunk van olyan iratról is, melyet a feljegyzés tanúsága szerint a „tit
kos levéltárba, diplomaticai rovatba" kell tenni.70 

A külügyi levelezéssel kapcsolatban már maga az a tény is feltűnő, miért 
maradt fenn a legtöbb diplomáciai irat Vörös Antalnak, a kormányelnöki, majd 
kormányzói hivatal levéltárosának másolatában. Azt hiszem, a felsorolt érvek 
meggyőznek arról, hogy egy titkos (elsősorban diplomáciai) irattár valóban volt 
a kormányzói hivatalon belül, esetleg már korábban is. Vezetője minden bizony
nyal Kossuth bizalmasa, Vörös Antal lehetett. 

Már csak az a kérdés, hol vannak akkor jelenleg ezek az iratok? Ezzel kap
csolatban két feltevés is lehetséges. Ha hihetünk a kortárs és szemtanú Gelich 
Rihárdnak, akkor el kell fogadnunk azt, hogy a titkos iratok nagy részét, 
sőt az irodával kapcsolatos anyagokat is, az aradi átadás előtti napon megsem
misítették.71 A másik lehetőséget azonban az emigránsok jelentik. Tudjuk, Sza
bó Imréről is azt terjesztették, nála vannak a hadügy fontosabb iratai. Termé
szetesen fennáll a lehetősége annak, hogy az elnöki iroda vezetői, esetleg maga 
Kossuth, az iratok egy részét magukkal vitték az emigrációba, hiszen a hivatal 
személyzetének nagy része, pl. Csernátony Cseh Lajos, Asbóth Sándor, Szöllősy 
N. Ferenc, Diósy Márton stb., elhagyta az országot.72 A személyzet egyébként 
is állandóan Kossuth környezetében dolgozott, többségük Aradig, sőt tovább 
Kossuth mellett maradt. Apró kis utalásokból, félmondatokból nagyon is pon
tosan össze lehet rakosgatni azt a képet, mely szerint a hivatal és a személyzet 
szinte teljesen Kossuth személyéhez kapcsolódott. 

Kossuth szállása, kevés kivételtől eltekintve, a hivatalban volt. Még 1848. 
november 21-ről, tehát az átszervezés előttről van adatunk erre. Ezen a napon 
írt Stuller a Közlöny szerkesztőségének az elmaradt példányok ügyében és fel
szólította azt, hogy a lapot Kossuthnak és irodájának ugyanoda küldjék, mivel 
„elnök úr hivatala saját lakán van".73 Az elnöki pénztár létrehozásának is egyik 
indoka az országos pénztár budai székhelye volt,74 hiszen Kossuth lakása, és a 

66 UO. 6. o. 
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hivatal Pesten helyezkedett el. A kormány Debrecenbe való költözésekor Kos
suth és családja számára a polgármesteri szobákat rendezték be a városházán, 
és ugyanitt helyezték el az OHB elnöki hivatalát is.75 Magánszállását azonban 
hamarosan a közelben levő Könyves Tóth Mihály-féle házba tette át, míg a hi
vatal továbbra is a városházán maradt.76 

Debrecenből Pestre költözve a hivatal Kossuthtal együtt a Wind Gasse-n 
(Szél utca) levő Dőring-féle házban kapott ideiglenesen helyet.77 A leendő kor
mányzói palota és hivatal számára kijelölt Grassalkovich-ház helyreállítását 
megkezdték ugyan, de a befejezésre már nem maradt idő. Június 30-án ugyan 
még megkérte a kormányzói hivatal a Grassalkovich-ház helyreállításához szük
séges költségek tervezetét, sőt a terveket el is készítették,78 de a kormányzói 
palotába már ideiglenesen sem tudtak beköltözni. A hivatal Szegeden is Kos
suth szállása mellett helyezkedett el. Ezt mutatja az a nyílt rendelet, melyben 
Kossuth felszólította a város vezetőit a kormányzói szállás mellett levő házak 
kiürítésére, a kormányzói hivatal személyzete számára.79 

Mikor már bizonyosnak látszott a kormány továbbmenekülése Aradra, Stul-
ler Aradon is foglaltatott kormányzói szállást, s a kijelölt Csernovics-házat csak 
azért nem fogadta el, mert „ott cancelláriákra nézve nem lenne hely".80 A hi
vatali személyzet egyébként igen gyakran Kossuthtal tartott akkor is, ha ő a 
táborba ment, csapatokat toborzott stb. Tudjuk, hogy 1848 őszén a Bécs alatti 
táborozáskor Rákóczy János titoknok,81 toborzókörútjára Csernátony és Vö
rös,82 a táborba 1849 tavaszán pedig egész kis különítmény kísérte el. 1849. 
március 14-től általában Stuller, Rákóczy, Vörös, Szöllősy és Fekete László is 
elkísérte, s amolyan kis „fiók irodát" alkottak a táborban.83 

Az elnöki irodának ez a „leányvállalata" zavarokat is okozott a központi ik
tatásban, amit aztán úgy oldottak meg, hogy az iktatókönyvben helyet hagytak 
a táborban működő kis iroda számára. A hivatalnak és Kossuthnak ez a munka 
során létrejött szoros összekapcsolódása a helyzet által diktált ésszerű következ
mény volt. Ugyanúgy a munka megkönnyítését, gyorsítását szolgálta, mint az 
az intézkedés, mellyel Kossuth elzáratta az iroda előtti utcaszakaszt,84 nehogy 
a forgalom okozta zaj a munkát zavarja, vagy az amellyel a látogatókat az 
irodából kitiltotta. 

A hivatal működése, szervezete, Kossuthhoz való viszonya után meg kell vizs
gálnunk még két olyan kérdést, melyek a hivatallal kapcsolatban döntő fontos
ságúak. Az első a hivatal munkatársainak a betű szerinti kötelességükön túl 
vállalt és elvégzett feladatai, a második pedig a hivatali személyzet kialakulá
sának, fluktuációjának problémája. 

A hivatal munkája nem fejeződött be az ügyintézés során vázolt tevékenység 
bevégzésével. Az iratok áttanulmányozása során szembeötlő az a sok futárszol
gálat, diplomáciai küldetés, amit — a hivatal írnokaitól a fogalmazókig — az 
egész személyzet végzett. 

A hivatalnokok munkája nem ért véget „pusztán a régi slendrián betű sze-

75 Szabó István: Debrecen 1848—49-ben. Debrecen, 1928. 29. o. 
76 TJO. 60. o. 
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rinti betöltésével",85 hiszen igen gyakran bizalmas jellegű feladatot is el kel
lett látniuk. Az alábbiakban néhány olyan esetet sorolunk fel, amikor a sze
mélyzet ilyen munkát végzett. 

Csernátony Lajost küldte ki Kossuth Bécsbe 1848. október 16-án egy „élet 
halál fontosságú missióval",86 azt a Csernátonyt, akit a kortárs Kászonyi Kos
suth „személyes barátjának" nevez.87 Később, mikor Csernátonynak az elnöki 
irodából végleg távoznia kellett, más feladattal bízta meg Kossuth: levelet kel
lett vinnie Louis Napóleonnak.88 

Vörös Antal, aki különféle állásokban 1848 tavasza óta Kossuth mellett dol
gozott, elkísérte őt alföldi toborzó körútjára is.89 

Fekete László titkárt küldték ki többek között a Zichy-féle ingóságokat ösz-
szeíró bizottságba,90 de ő vitte 1849. április 16-án azt a nagy fontosságú leve
let is, melyben Kossuth miniszterséget kínált fel Görgeynek.91 

Rendszeresen végzett futárszolgálatokat Medve Imre írnok,92 Nagy Pál iroda
szolga93 és általában a hivatali személyzet alsóbb kategóriájába tartozó hivatal
nokok. 

Szöllősy Nagy Ferencet küldte Kossuth a táborból magánlevéllel feleségéhez, 
ő intézte Kossuthné odautazását, ezenkívül többször teljesített diplomáciai fu
társzolgálatot is.94 

Asbóth Sándor, Kossuth hadsegéde, a kormányzói hivatal katonai ügyosztá
lyának vezetője, munkája mellett, mint hadmérnök, a budai várfalak lerombo
lását irányította 1849 júniusában.95 

Kovács Károly kormányelnöki titkár egy fontos lőszerszállítmány kísérésére 
és siettetésére kapott nyílt rendeletet és utasítást.96 

Raksányi Imre őrnagy a lőszerhamisítási ügyben járt el, mint az OHB elnöki 
irodájának kiküldött katonai titkára.97 Róla írta Kossuth Görgeynek, hogy 
„Raksányi szeretne jelen lenni Buda ostrománál", ami főként azért érdekes, 
mert Görgey István már azt állítja emlékirataiban, hogy Raksányit egyenesen 
Görgey szemmel tartására küldték.98 

Azt hiszem, fölösleges tovább sorolni ezeket a fontos diplomáciai vagy magán
küldetéseket, hiszen ennyiből is világosan kiderül, milyen fontos feladatokat 
láttak el a hivatal dolgozói. Valószínűleg elsősorban annak volt ez köszönhető, 
hogy Kossuth már a személyzet kiválogatásakor olyan embereket alkalmazott, 
akiket régebbről is ismert. A hivatal dolgozói — legalábbis a titoknokok, a had
segéd és a levéltáros — nem egyszerűen beosztottai voltak Kossuthnak, hanem 
igen gyakran tanácsadói is. Ezt bizonyítja az is, hogy Kossuth — aki katonai 
ügyekben nem volt nagyon magabiztos — a katonai osztály egész tisztikarát 
magával vitte Ceglédre a tartalék hadtest megszervezésére.99 

A hivatallal kapcsolatos kérdések végére értünk, már csak a legfontosabb ma

ss Kossuth Szathmáry főhadbírónak KLÖM XIII. k. 563. o. 
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radt hátra. A hivatali személyzet kialakulása, vezetőinek viszonya Kossuthhoz, 
a „törzsgárdán" belüli fluktuáció, mind megannyi izgalmas kérdés. Az aláb
biakban megkísérlem a személyzetet végzett munkája és Kossuthhoz való vi
szonya alapján csoportosítani. A csoportosítás többi szempontja közé tartozik 
a hivatalnokok politikai hovatartozása, hivatalnokoskodását megelőző „előéle
t e " is. 

Az OHB irodájában dolgozó hivatalnokok névsora az 1848. december 12-i 
Közlönyben jelent meg. Ez a lista tartalmazta a miniszterelnökségtől örökölt 
hivatalnokokat, azokat a személyeket, akiket az OHB-hez berendeltek, és akik 
a november végi reform után sem kerültek vissza eredeti munkahelyükre, 
valamint azokat, akiket Kossuth magával hozott a pénzügyminiszteri irodából, 
vagy akiket szeptember—október folyamán az elnöki irodához kinevezett. 

Az elnöki hivatal személyzete tehát végül is négy különböző helyről tevő
dött össze. 

Lássuk előbb a hivatal élén állók (titoknokok, irodaigazgató, levéltáros) „elő
életét". A titoknokok (titkárok) a következők voltak: Stuller Ferenc, Rákóczy 
János, Térey Ignácz, Csernátony Cseh Lajos, Vachot Sándor, Szöllősy Nagy Fe
renc és Kovács Károly.100 Az irodaigazgató Várszegi János, a levéltárnok Vörös 
Antal volt. A megszűnt miniszterelnökségtől került az OHB hivatalához Térey 
Ignácz és Várszegi János. Az utóbbi irattárnokból lépett elő irodaigazgatónak; 
a régivágású hivatalnoktípus megtestesítője, Térey, a megszűnt magyar kama
rától került a miniszterelnökségre, majd az OHB elnöki hivatalába. A titkárok 
között nem volt senki, akit más szervtől, minisztériumtól rendeltek volna be, 
ez leginkább csak az írnokokra volt jellemző. 

Kossuth a pénzügyminisztériumból hozta magával Stullert, Vöröst, és Rá-
kóczyt, sőt rajtuk kívül az elnöki házipénztárt kezelő Somossy Ferenc pénztári 
tisztet is.101 

Stuller Ferenc, aki a hivatal vezetőjévé vált, már 1834 óta Kossuth támo
gatója, Kossuth példáját követve országgyűlési tájékoztatót adott ki az erdélyi, 
majd az 1839—40-es országgyűlésről.102 Már a pénzügyminisztériumban Kos
suth titkáraként dolgozott, innen került az OHB elnöki hivatal, majd kormány
zói tanácsnokként a kormányzói hivatal élére. Februártól neki is volt kisegí
tője, Csanády Ferenc személyében, aki a negyvenes években szintén Kossuth 
mellett dolgozott. 

Hasonlóan régi, megbízható embere volt Kossuthnak Vörös Antal is. Kossuth 
az elsők között nevezte ki Vöröst a pénzügyminisztériumhoz, előbb miniszteri 
magánlevéltárnoknak, majd pénzügyminisztériumi elnöki levéltárnoknak. „Mél
tányolni kívánom önnek körülöttem tanúsított egykori hűséges fáradozásait, 
egyszersmind tekintve képességeit, önt ezennel miniszteri magán levéltárnokul 
kinevezem"103 — írta Kossuth a kinevező irat indoklásában. Szeptember 9-én 
még pénzkibocsátási kormánybiztossággal is megbízta Vöröst, majd természe
tesen magával vitte régi emberét az OHB hivatalába, innen pedig a kormány
zói irodába. Kossuth választása ez esetben még az utókorra nézve is igen sze
rencsés volt, hiszen Vörös levéltárnoki kinevezése teremtette meg a lehetőséget 
a Vörös Antal gyűjtemény létrejöttéhez. 

A titkárok közül Rákóczy János — felesége, Ruttkay Terézia révén — Kos-

100 Ember Győző: i. m . 36. o. 
101 Vö. Kossuth előterjesztését István nádorhoz a pénzügyminisztérium vezető tisztviselőinek ki

nevezésére; KLÖM x n . k. 61. o. ; a pénzügyminisztérium dolgozóinak névsora uo. 89—91. o. 
102 KLÖM XI. k. 9. o. (Barta I s tván bevezetője.) 
103 KLÜM XII. 68. o. 
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suth rokona volt. Korábban ügyvédként, majd Pest megyei aljegyzőként dol
gozott. Egy 1847. november 9-i adminisztrátori jelentés mint a „túlzók közt is 
dühöst"104 tartja számon. Előbb a pénzügyminisztériumban dolgozott Kossuth 
keze alatt, majd az OHB «lnöki hivatalának egyik vezetője volt, 1849. április 
14. után pedig a belügyminisztériumban működött, illetve a kormány Szegedre 
való menekülését készítette elő, mint kecskeméti kormánybiztos. 

Egy másik titkár, Vachot Sándor, a költő, távolról ugyan, de szintén Kossuth 
rokona volt; Kossuth apja és a Vachot testvérek nagyanyja testvérek voltak, 
s hogy ezt az elég távoli rokonságot mégis tartották, azt jól illusztrálja a tény, 
hogy Kossuth vállalta a násznagyságot Vachot Kornélia és Erdélyi János es
küvőjén.105 

Csernátony Cseh Lajosról valóban nemcsak Kászonyi állította azt, hogy Kos
suth barátja, hiszen a jobboldal is jelentős sikernek könyvelte el eltávolítását az 
elnöki hivatalból 1849 februárjában. 

Szöllősy Nagy Ferenc, noha az emigrációban élesen Kossuth ellen fordult, 
maga is elismerte, hogy 1836 óta „barátságos viszonyban" állott Kossuthtal.106 

Az OHB elnöki hivatalának „vezérkara" tehát Kossuth személyes ismerőseiből, 
barátaiból állott. 

Meglepő, hogy még az álladalmi tanácsosul kinevezett Záborszky Alajos sem 
volt e tekintetben kivétel, ö korábban — Kossuth minisztersége alatt — a 
pénzügyminisztérium úrbéri szakán tevékenykedett, s a képviselőház jegyzője
ként is működött. Stullerhez hasonlóan ő is régi ellenzéki ember volt. Az 1844-es 
országgyűlésről adott ki tudósításokat, s nyilván többek között emiatt is ráke
rült a Sedlnicky rendőrminiszter által készített Informations Protocolle-ra.107 

Jellemző, hogy a kormányt Debrecenbe is követő két képviselőházi jegyző kö
zül ő volt az egyik. 

Az OHB elnöki hivatala tehát a miniszterelnöki irodához képest alapvetően 
megváltozott. A miniszterelnökségről, leszámítva Várszeghyt és Téreyt, inkább 
csak az alacsonyabb rangú hivatalnokok maradtak, illetve kerültek át az OHB 
hivatalához. Változatlanul folytatták munkájukat pl. a hivatalszolgák (Bencze 
Dániel és Bottlik János), akiknek a hivatal átalakulása csak feletteseik meg
változását jelentette. Hamarosan azonban még az irodaszolgák is kicserélődtek. 
1848. november 22-én jelent meg az OHB-nek a minisztériumokhoz írt körren
delete, mely felszólította a hivatalok vezetőit, hogy a megürülő állásokba első
sorban a csatatereken megrokkant, de irodai munkára alkalmas egyénekből 
válogassanak. Kossuth elöljárt a jó példával, így került az OHB hivatalához 
előbb Nagy Pál rokkant, majd Seeman János, a német légió volt katonája.108 

Mivel a miniszterelnökségtől örökölt néhány írnok kevésnek bizonyult a mun
ka ellátására, ezért — ahogyan azt már korábban is láttuk — Kossuth ideigle
nesen is berendelt írnokokat, fogalmazókat az OHB hivatalához. Ilyen berendelt 
hivatalnok volt pl. Maszlagi Antal a vallás és közlekedésügyi minisztériumból, 
Salamon Sándor a pénzügyből, Plaveczky Ferenc a belügyminisztériumból, 
Raskó Imre a közlekedésügyből, Nagy József az igazságügyből, de a sort még 
lehetne tovább folytatni.109 Ezek az emberek a november végi reform után ál
talában visszakerültek eredeti munkahelyükre, kivéve persze azokat, akiket 
— jó munkájuk miatt — továbbra is az elnöki irodában alkalmaztak. Megfigyel-

104 KLÖM XI. k. 238. O. 
105 Csabai Tibor: Kossu th Lajos és az i roda lom. Budapes t , 1961. 158. o. 
106 Szöllősy: i. m. 17. o. 
107 KLÖM XI. k. 247., 286. o. 
108 KLÖM XIII. k. 527. és 656. o., va lamin t XIV. k. 265. o. 
109 L. a KLÖM XIII—XIV. és XV. kötete ihez Salacz Gábor által készí tet t névmuta tó t . 
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hető, hogy a kisebb rangú hivatalnokok általában végig megmaradtak a hiva
talon belül, tehát az OHB, majd az OHB elnöki hivatalon keresztül eljutottak a 
kormányzói hivatalban betöltött állásig. 

Ebből is látszik, hogy a hivatal névváltozásai nem nagyon érintették a sze
mélyzetet. A fluktuáció a hivatal vezetőin belül talán nagyobb volt, mint a ki
sebb állásban dolgozók esetében. 

Lemondott állásáról (amit eredetileg is csak ideiglenesen vállalt) Térey Ig-
nácz,110 a jobboldal nyomására Kossuth kénytelen volt meneszteni Cserná-
tonyt,111 Rákóczy pedig a Függetlenségi Nyilatkozat után hagyta ott a hiva
talt. 

A hadsegédek egész sora cserélődött ki Kossuth mellett, hogy csak Raksányit, 
Szabó Imrét és Asbóthot említsük. 

A hivatal költözései, majd az új ügyosztály megalakulása persze mindig 
együtt jártak a ranglétrán való emelkedéssel és a fizetések növekedésével. Ez 
okozta, hogy Debrecenben már egy kicsit túlnőtt a hivatal saját keretein. Az 
egész kormányzói hivatal élén álló Stuller Ferenc álladalmi tanácsos mellett As-
both — a hadsegédi cím mellett — az álladalmi tanácsosival is rendelkezett, 
majd a minisztertanács jegyzője, Záborszky is álladalmi tanácsosként nyert ki
nevezést. Rajtuk kívül volt egy irodaigazgatói (Várszeghy) egy levéltárosi (Vö
rös) és rengeteg fogalmazói, titkári, titoknoki állás. Ekkor már két titkár (Va-
chot, Diósy) dolgozott a polgári ügyosztályon és négy fogalmazó volt ide beoszt
va (Medve, Komor, Paky, Kleh). A katonai ügyosztályon két titkár (Kovács Ká
roly, Szontágh Samu) irányította a két fogalmazót (Raksányit, Laukát), de ide 
nemsokára újabb embereket is kinevezett Kossuth. Ennyi hivatalnokra már 
nemigen volt szükség, különösen ha még hozzászámoljuk a fentiekhez az írnoko
kat és szolgákat.112 

Végigtekintve a hivatal történetének, létrejöttének, változásainak, munkájá
nak valamint a személyzet alakulásának fontosabb mozzanatain, nyugodtan 
állíthatjuk, hogy a hivatal igen fontos feladatot töltött be 1848—49-ben. Nem
csak a Kossuthnak nyújtott adminisztrációs segítség az, ami a hivatal munká
ját fontossá tette, hanem az is, hogy ez az iroda részt vett a határozatok és uta
sítások kidolgozásán túl azok végrehajtásában, vagy a címzettekhez való eljut
tatásában is. Annak megállapítására, hogy az egyes esetekben volt-e szerepe a 
Kossuthot körülvevő hivatali gárdának a döntések meghozatalában, s ha igen 
mekkora, még további kutatásokra lenne szükség. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a hivatal működése, segítsége nélkül az OHB, vagy Kossuth sem lett volna 
képes arra a sokat emlegetett héroszi küzdelemre, mely 1848-ról köztudatunk
ban él. Nem deheroizáljuk Kossuthot, ha azt mondjuk, hogy páratlan — ellen
ségei által is elismert — munkabírása részben ennek a hivatalnak is köszönhető. 

Ez a hivatal, melyet először csak adminisztrációs ügyek ellátására hoztak 
létre, Kossuth irányítása alatt olyan hivatalos szervvé vált, mely katonai, élel
mezési, felszerelési stb. ügyekben is intézkedett, a hadügyminisztérium mellőzé
sével. A hivatal általában Kossuth közvetlen utasítására, de néha önállóan in
tézkedett olyan katonai ügyekben, melyek elsősorban a hadügyminisztériumra 
tartoztak volna. Nem akarjuk eltúlozni az iroda önállóságát, hiszen az intézke
dések forma szerint az OHB, vagy a kormányzó nevében történtek. 

110 KLÖM XV. k. 180. O. 
111 E r r e vonatkozólag lásd KLÖM XV. k. 894—897. o. 
112 Ember Győző: i. m. 41. o., va lamin t Kossuth kinevezései a ko rmányzó i i r odához : KLÖM 

XV. k. 446—447., 458. C. Stb. 
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A dolog ellentmondásosságának tulajdonképpen az az oka, hogy az iroda 
gyakorlatilag csak Kossuth irodája volt, másrészt viszont Mészáros hadügymi
niszter miniszterként volt az OHB tagja. Az OHB tagjai között nem tudunk 
igazi katonai szakembert találni, s valószínűleg ezért vette körül magát Kos
suth olyan katonákkal, akik a mindennapi katonai ügyeket, azok intézését el 
tudták végezni. Ha végigtekintünk a személyzet alakulásán, könnyen észreve
hetjük, milyen határozottan erősödik a hivatal katonai jellege. 

A miniszterelnökségen még nem is találunk katonát, sőt még a pénzügymi
nisztériumból hozott tisztviselők között sem. Az OHB-hoz berendelt tisztviselők 
között azonban már megjelenik az első katona, Czecz János főhadnagy (a későb
bi tábornok).113 Kossuth mellett ekkor jelenik meg Raksányi hadsegéd, decem
berben kinevezi Kossuth a hivatalhoz fogalmazónak Kovács Károly századost 
stb. A kormányzói hivatalon belül pedig már létrejött az Önálló katonai ügy
osztály is. Ekkor már elég sok katona tevékenykedik a kormányzói hivatalban, 
s a hivatalnak ezt a militarizálódását nem hagyhatjuk figyelmen kívül. (Kovács 
Károly százados, Szontagh Soma százados, Raksányi Imre őrnagy, Raksányi 
Boldizsár hadnagy, Zelvay százados, Lauka József hadnagy, Szabó Imre alez
redes stb. tartoztak a katonai ügyosztályhoz.) 

Ezeket az összefüggéseket is figyelembe kell vennünk, ha Kossuthnak a kor
társak által oly sokat emlegetett katonai terveit vizsgáljuk. Kossuth valóban be
szélt arról, hogy neki kellene a hadsereg élére állni. Görgey nyíltan meg is írta 
emlékirataiban, azért látta szükségesnek egy „mozgó, központi hadi intéző iro-
da"11/l szervezését, hogy véget vessen annak a káros befolyásnak, melyet Kos
suth „hadászati képzelődései" gyakoroltak a hadjáratra. A „büszke, szenvedé
lyes, versengő vezérek"115 között megpróbálkozott Kossuth azzal is, hogy sze
mélyével, kormányzói tekintélyével teremtsen rendet, egyetértést. 1849 júliusá
ban írta Perceinek a következőket: „Fővezért nem nevezek hanem mint kor
mányzó képezem a harmónia kapcsát, veled egyetértőleg, és tanácsotok után 
intézem az operatio irányát".116 

Nyilvánvaló, hogy Kossuth katonai terveiben fontos szerepet kaptak volna a 
katonai ügyosztály tisztjei is. Ma már nem tudjuk megállapítani, milyen irány
ba fejlődött volna a kormányzói hivatal, illetve annak katonai ügyosztálya, de 
az bizonyos, hogy Kossuth tevékenységének vizsgálatakor nem szabad elhanya
golnunk Kossuthnak és hivatalának egymáshoz való viszonyát. A katonai 
ügyekben eléggé járatlan Kossuthnak szükséges támaszt is jelentett a hivatal 
amellett, hogy a központosított ügyintézéssel járó hatalmas adminisztrációs 
munka feladatát ellátta. 

113 Pálffy: i. m. 114. o. 
114 Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848—49-ben. Budapest, 1911. 101. o. 
115 Arany János: Koldus ének. L. Arany János összes Költeményei. Budapest, 1967. I. 101. o. 
116 Mészáros Károly: Kossuth levelezése a szabadságharc karvezéreivel. Ungvár, 1862. 130. o. 
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