
Az 1848. évi III. tör vény cikk meg szün tet te a fe -
u dá lis kor mány szé ke ket, a Bu dán szé ke lõ Ma gyar
Ki rá lyi Hely tar tó ta ná csot és Ma gyar Ki rá lyi Ka ma -
rát, va la mint a Bécs ben mû kö dõ Ma gyar Ki rá lyi
Kan cel lá ri át. Ezek 1848. áp ri lis vé gén fe jez ték be
tény ke dé sü ket, mi u tán át ad ták az ügye ket az új
mi nisz té ri u mok nak. Az er dé lyi unió szen te sí té se
után pe dig az Er dé lyi Kan cel lá ria is be fe jez te
mun kál ko dá sát. 

Mind ez azon ban nem je len tet te azt, hogy e hi -
va ta lok ap pa rá tu sát szél nek eresz tet ték vol na. A
III. tör vény cikk 19. §-a in téz ke dett ar ról, hogy „Az
or szág köz ügyei fe lett Õ Fel sé ge, vagy a ná dor s ki -
rá lyi hely tar tó, vagy a mi nisz ter el nök el nök le te
alatt tar tan dó ér te ke zés vé gett, Bu da pes ten ál la dal -
mi ta nács ál lít ta tik fel, mely a leg kö ze leb bi or szág -
gyû lé sen fog ál lan dó an el ren dez tet ni.” A 22. § ér -
tel mé ben a Kan cel lá ria elõ adó ta ná cso sai – a ki rály
sze mé lye kö rü li mi nisz ter mel lé ren de len dõ két ta -
ná csos ki vé te lé vel – az ál lam ta nács tag jai lesz nek.
A 24. § sze rint a volt kor mány szé kek „elöl ülõ tag -
jai” (az az el nö kei) az „ál la dal mi ta nács ban fog lal -
nak he lyet, s ott a Fel ség, a ná dor ki rá lyi hely tar tó
vagy mi nisz te rek tá vol lét ében el nö köl nek.” Az ál -
lam ta nács szán dé kolt fel adat kör ét il le tõ leg ta lál ga -
tá sok ra va gyunk utal va, azon ban fel té te lez he tõ,
hogy lét re ho zá sá val a kon zer va tív szak po li ti kus-ál -
lo mány Bécs bõl tör té nõ el tá vo lí tá sát, il let ve meg -
nye ré sét egy aránt el akar ták ér ni. (Ma gá nak a ta -
nács nak a lét re ho zá sá ra nem ke rült sor.)

A III. tör vény cikk 21. §-a ér tel mé ben a ki rály
sze mé lye kö rü li mi nisz ter mel lé két ta ná csost ren -
del nek a Kan cel lá ria ál lo má nyá ból. A 25. § sze rint 2014/11
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a kor mány szé kek „min den hi va tal no kai és szol gái, s így nem csak azok, kik újabb al -
kal ma zást nyer nek, ha nem ad dig, míg más kép pen fog nak al kal maz tat hat ni, azok is,
kik a felebb em lí tett mi nisz te ri osz tá lyok ban el nem he lyez tet nek, je len le ges fi ze té -
sü ket egé szen megtartandják”.

Az áp ri lis 17-én tar tott mi nisz ter ta nács az ed di gi kor mány szé ki tiszt vi se lõk re
néz ve úgy ha tá ro zott, hogy „azok ed di gi fizetésöket, még ha ke ve sebb év pénz zel el -
lá tott újabb mi nisz te ri hi va ta lok ra al kal maz tat ná nak is, meg tart ják, amennyi re azon -
ban va la me lyik mi nisz ter õket a ren des hi va ta li sze mély ze ten kí vül is al kal maz ni
akar ná, ha egyéb iránt al kal ma sok, hi va ta los szol gá la tot ten ni tar toz nak”. A nem al -
kal ma zot tak több sé gé bõl akar ták meg ala kí ta ni az egyes mi nisz té ri u mok szám ve võ -
sé ge it, il let ve õk al kot ták vol na az irat- és le vél tá ri sze mély ze tet. Az így al kal ma zot -
tak ál ta lá ban ala cso nyabb fi ze tést kap tak, mint ko ráb ban. 

Az új mi nisz té ri u mok nem nél kü löz het ték a kor mány szé kek ap pa rá tu sát, s a III.
tör vény cikk 25. §-ának szel le mé ben, a mi nisz te rek ma guk is igye kez tek mi nél több
szak em bert al kal maz ni ezek kö zül. Az egyik mi nisz ter, Szé che nyi Ist ván gróf ma ga
is ilyen „ré gi em ber” volt, hi szen 1848 áp ri li sá ig a Ma gyar Ki rá lyi Hely tar tó ta nács
köz le ke dé si bi zott sá gá nak el nö ke volt. Ré gi em ber, a mo nar chia kül ügyi ap pa rá tu sá -
nak tag ja volt Es ter házy Pál her ceg, a kül ügy mi nisz ter is. A töb bi mi nisz ter az el len -
zék tag jai kö zül ke rült ki, akik me gyei vagy vá ro si igaz ga tá si gya kor lat tal ren del kez -
tek. „Ka kukk to jás” volt a had ügy mi nisz ter, Mé szá ros Láz ár, aki a cs. kir. had se reg ez -
re de se ként ke rült e poszt ra.

A mi nisz té ri u mok sze mély ze ti össze té te lé rõl má ig nem ké szült tel jes kö rû elem -
zés. A bel ügy mi nisz té ri um 43 tiszt vi se lõ je kö zül 28 volt ré gi (na gyobb részt hely tar -
tó ta ná csi) hi va tal nok, de fel té te lez he tõ, hogy ha son ló ak vol tak az ará nyok a töb bi
mi nisz té ri um ban is. Igen je len tõs szám mal ke rül tek volt ka ma rai és bá nyá sza ti tiszt -
vi se lõk a Kos suth ve zet te pénz ügy mi nisz té ri um ba s a volt igaz ság ügyi és kan cel lá ri -
ai ap pa rá tus ból az igaz ság ügyi mi nisz té ri um ba. A kül ügy mi nisz té ri um ap pa rá tu sá -
nak nagy ré sze, 90%-a ko ráb ban a Kan cel lá ria mun ka tár sa volt.

Ér de kes mó don, még az ál lam tit ká ri, alállamtitkári, osz tály fõ nö ki vagy en nek
nagy já ból meg fe le lõ be osz tá sok sem ma rad tak zár va a ré gi rend tiszt vi se lõi elõtt.
Almásy Mó ric gróf, a Ka ma ra el sõ al el nö ke só- és har min cad-csem pé sze ti íté lõ szék
el nö ke lett, hogy az tán 1849 ja nu ár já tól a Windisch-Grätz ál tal lét re ho zott ide ig le nes
pol gá ri köz igaz ga tás kincs tá ri ügye i nek ve ze té sét ve gye át. Barthal György és Platthy
Mi hály kan cel lá ri ai elõ adók, ta ná cso sok a kül ügy mi nisz té ri um ban töl töt ték be
ugyan ezt a hi va talt, s Bécs 1848. ok tó ber vé gi el fog la lá sá ig a he lyü kön ma rad tak.
Dubraviczky Si mon hely tar tó ta ná csi ta ná csos ból az igaz ság ügyi mi nisz té ri um ban
lett osz tály igaz ga tó ta ná csos. Duschek Fe renc, a Ka ma ra má so dik al el nö ke elõbb osz -
tály igaz ga tó volt a pénz ügy mi nisz té ri um ban, ál lam tit ká ri rang ban, majd 1848. szep -
tem ber kö ze pé tõl õ ve zet te a mi nisz té ri u mot, 1849 má ju sá tól pe dig a Szem ere-kor -
mány pénz ügy mi nisz te re volt. Ghyczy Kál mán ná do ri íté lõ mes ter bõl az igaz ság ügyi
mi nisz té ri um ál lam tit ká ra lett. Ha vas Jó zsef bõl, a Hely tar tó ta nács ta ná cso sá ból a
köz mun ka- és köz le ke dés ügyi mi nisz té ri um osz tály fõ nö ke lett; 1849 ja nu ár já tól a fõ -
vá ros cs. kir. biz to sa volt. Keszlerffy Já nos ka ma rai ta ná csos elõbb a föld mû ve lés-,
ipar- és ke res ke de lem ügyi, majd a pénz ügy mi nisz té ri um ta ná cso sa volt; 1849-ben az
oszt rák Cameral Verwaltung osz tály ve ze tõ je volt. Nándory Jó zsef ka ma rai ta ná csos
a pénz ügy mi nisz té ri um bá nyá sza ti osz tá lyá ra ke rült ta ná cso si rang ban. Nyéky Mi -
hály hely tar tó ta ná csi ta ná csos és iro da igaz ga tó a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té -
ri um osz tály fõ nö ke lett, majd 1849-ben a Windisch-Grätz ál tal lét re ho zott ide ig le nes
pol gá ri köz igaz ga tás ban vál lalt sze re pet. Schedius La jos hely tar tó ta ná csi ta ná csos -
ból Szemere bel ügy mi nisz té ri u má ban a köz igaz ga tá si osz tály ve ze tõ je lett. Sza bó
Kár oly szin tén hely tar tó ta ná csi ta ná csos ból lett a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz -32
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té ri um ta ná cso sa. Trettina Já nos és Trifunácz Pál ka ma rai ta ná cso sok a pénz ügy mi -
nisz té ri um ban kap tak ta ná csos ként ál lást; 1849-ben mind ket tõ jü ket az oszt rák
Cameral Verwaltung tiszt vi se lõi kö zött ta lál juk. Zichy Fe renc gróf, a hely tar tó ta nács
he lyet tes el nö ke a köz mun ka- és köz le ke dés ügyi mi nisz té ri um ál lam tit ká ra lett;
Windisch-Grätz 1848 de cem be ré ben õt ne vez te ki Po zsony me gye cs. kir. biz to sá vá,
1849 nya rán pe dig õ volt az orosz in ter ven ci ós fõ se reg mel lé ki ren delt cs. kir. fõ biz -
tos, a leg fõbb „musz ka ve ze tõ”.

Mint eb bõl a rö vid át te kin tés bõl is lát szik, a kor mány zat egy ál ta lán nem tar tot ta
ör dög tõl va ló gon do lat nak a ré gi ek al kal ma zá sát, an nak el le né re sem, hogy töb bek
al kal ma zá sa el len a köz vé le mény is til ta ko zott. S no ha több sé gük 1848–1849 for du -
ló ján el hagy ta az ön vé del mi harc tá bo rát, egé szen ad dig leg jobb tu dá suk sze rint
szol gál ták a ma gyar pol gá ri ál lam meg te rem té sé nek ügyét. 

1848 elõtt a me gyék vol tak a köz élet és a po li ti zá lás leg fon to sabb hely szí nei, s az
or szág gyû lés al só táb lá ján a pol gá ri át ala ku lás gon do la tát ezek nek a tör vény ha tó ság ok -
nak a kö ve tei kép vi sel ték a leg kö vet ke ze te seb ben. Ter mé sze te sen nem min den me -
gyéé, hi szen vol tak kon zer va tív vagy az egyes re form in téz ke dé se ket csak rész ben tá -
mo ga tó me gyék is. A bi ro dal mi kor mány zat ve ze tõi azon ban jól tud ták, hogy a pol -
gá ri át ala ku lás el le ni küz del mük ben a me gyék „po li ti kai át han go lá sa” nél kül hosszú
tá von alig ha szá mít hat nak si ker re. Ezt a célt szol gál ta az az in téz ke dés, hogy 1845-
tõl kezd ve a me gyé ket irá nyí tó fõ is pán ok mel lé vagy (a be nem töl tött fõ is pán sá gok
ese tén) he lyett fõ is pá ni hely tar tó kat, ún. ad mi niszt rá to ro kat ne vez tek ki. Az új rend -
szer rész ben a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sét, ha té ko nyab bá té te lét is szol gál ta, alap -
ve tõ cél ja azon ban az volt, hogy a fõ is pá ni hely tar tók pénz zel, meg gyõ zés sel, erõ -
szak kal el ér jék a re form el len zék vissza szo rí tá sát s a kö vet ke zõ or szág gyû lés re kon -
zer va tív vagy leg alább is a kor mány zat tal nem el len sé ges kö ve tek kül dé sét. Az in téz -
ke dés rész ben si ke res volt, no ha en nek el le né re a re for me rek az 1847 no vem be ré ben
Po zsony ban össze ülõ or szág gyû lés al só táb lá ján to vább ra is több sé get, igaz, tö ré keny
több sé get al kot tak. Az ad mi niszt rá to ri rend szer okoz ta sé rel mek az egyik leg fõbb
aka dá lyát ké pez ték az or szág gyû lés idõ sza ká ban az al só táb la és a kor mány zat kö zöt -
ti meg egye zés nek, s mi u tán az ural ko dó 1848. ja nu ár 31-én ho má lyos, de sem mi re
nem kö te le zõ for má ban ígé re tet tett a rend szer meg szün te té sé re, s ezt a ki rá lyi le ira -
tot az el len zék né hány át sza va zó tag já nak se gít sé gé vel si ke rült az al só táb lán is el fo -
gad tat ni, az in du la tok nem csil la pul tak. Az al só táb la rö vi de sen lé nye gé ben vissza -
von ta a ha tá ro za tot ak kor, ami kor Kos suth in dít vá nyá ra úgy ha tá ro zott, hogy nem áll
el az ad mi niszt rá to ri rend szer okoz ta egyes sé rel mek tár gya lá sá tól.

Ért he tõ te hát, hogy a több nyi re a volt re form el len zék al kot ta kor mány egy ál ta lán
nem kí ván ta meg tar ta ni a kor mány zat fel tét len ki szol gá ló it ere de ti he lyü kön. En nek
el le né re a Bat thyá ny La jos gróf ki ne ve zett mi nisz ter el nök ál tal a köz mun ka- és köz -
le ke dés ügyi mi nisz te ri tár cá ra fel kért Szé che nyi Ist ván gróf áp ri lis 4-én össze ál lí tott
egy lis tát azok ról, aki ket szí ve sen lát na a fõ is pá ni posz ton. A lis tán 21 fõ is pá ni hely -
tar tó (ad mi niszt rá tor) és 21 új név sze re pelt.

A hi va tal ba lé põ kor mány azon ban nem, pon to sab ban csak rész ben kö vet te Szé -
che nyi kí ván sá gát. A kor mány a má so dik, áp ri lis 15-én Bu da pes ten tar tott mi nisz -
ter ta ná cson ha tá ro zott a fõ is pá ni hely tar tói hi va tal meg szün te té sé rõl. Más nap, áp ri -
lis 16-án Szemere Ber ta lan bel ügy mi nisz ter ren de le tet bo csá tott ki, amely ben el ren -
del te a fõ is pá ni hely tar tók (ad mi niszt rá to rok) hi va ta luk ból va ló fel men té sét az zal,
hogy ahol fõ is pán nincs, ott ide ig le ne sen, fõ is pán ki ne ve zé sé ig az al is pán ve gye át a
kor mány zást. A volt ad mi niszt rá to ro kat azon ban nem ér te sze mé lyi jel le gû re tor zió.
Csu pán egyi kük, Zichy Ödön gróf esett az ese mé nyek ál do za tá ul. Görgei Ar túr õr -
nagy had bí ró sá ga 1848. szep tem ber 30-án a hor vát in vá zi ós had se reg gel va ló együtt -
mû kö dés vád já val ha lál ra ítél te és ki vé gez tet te.
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A fõ is pá ni hely tar tók fel men té sét rö vi de sen kö vet te az új fõ is pá ni kar ki ne ve zé -
se. A ré gi fõ is pán ok egy ré sze rö vid del a kor mány ki ne ve zé sét kö ve tõ en be ad ta a le -
mon dá sát, így Zichy Hen rik gróf mosoni, Szécsen Mik lós gróf pozsegai, Marczibányi
An tal trencséni, il let ve Czindery Lász ló so mo gyi fõ is pán. (Kö zü lük Zichyt és
Marczibányit a kor mány is mét fõ is pán ná ne vez te ki.) Szemere Ber ta lan bel ügy mi -
nisz ter már áp ri lis 20-án elõ ter jesz tés sel for dult Ist ván ná dor hoz, amely ben több fõ -
is pán le mon dá sá ra, il let ve a fõ is pán ok el moz dí tá sát le he tõ vé te võ 1848:XXIX. tör -
vény cikk re hi vat koz va ki lenc ko ráb bi fõ is pán poszt ján tör té nõ meg ha gyá sát s húsz
új fõ is pán, il let ve fõ ka pi tány ki ne ve zé sét ja va sol ta. Az in dok lás sze rint a ki ne ve zé -
sek re azért is szük ség van, „mi u tán a leg újabb po li ti kai át ala ku lá sok ál tal elõ idé zett
és még meg nem szûnt s oly ha mar meg sem szû nen dõ moz gal mak kö ze pet te a ren -
det csak olyan pol gá rok tart hat ják fenn, kik nek el ve ik s a bennök he lye zett bi zo da -
lom ád ha tal mat és bé kí tõ, nyug ta tó be fo lyást a meg bom la do zott tár sa sá gi ele mek fe -
lett”.

Az ezt kö ve tõ en a nyár vé gé ig ki ne ve zet tek kö zött egyet len volt fõ is pá ni hely tar -
tót sem ta lá lunk, s a volt fõ is pán ok je len tõs ré szét is le vál tot ták. A Du nán inenni ke -
rü let 13 fõ is pán ja kö zül egye dül Marczibányi An tal (Trencsén) ma radt a he lyén.
Majthényi An tal bá rót, Liptó me gye fõ is pán ját a kor mány a he lyén hagy ta, de jú ni -
us 17-én ma ga Majthényi mon dott le tisz té rõl. A du nán tú li ke rü let 11 me gyé jé bõl
hat ban ma radt meg a fõ is pán: kö zü lük hár man (Bat thyá ny Fü löp, Vas me gye; Bat -
thyá ny Im re, Za la me gye, Zichy Hen rik, Moson me gye) a mi nisz ter el nök, il let ve fe -
le sé ge ro kon sá gá hoz tar toz tak. (Ürményi Jó zsef Tol na me gyei fõ is pán áp ri lis 11-én
ma ga ad ta be a le mon dá sát.) Ért he tõ mó don, a he lyén ma radt Es ter házy Pál her ceg,
a kor mány „kül ügy mi nisz te re”, Sop ron me gye fõ is pán ja. Nádasdy Li pót (Ko má rom
me gye) az el len zé ki fõ ren dek kö zé tar to zott. Es ter házy Kár oly (Gyõr me gye) nem ta -
nú sí tott kü lö nö sebb köz éle ti ak ti vi tást, nem is la kott a me gyé ben, s már 1848. áp ri -
lis 23-án – a job bágy fel sza ba dí tás ál tal oko zott anya gi vesz te sé ge i re hi vat koz va – le -
mon dott fõ is pá ni tisz té rõl. 1848 jú ni u sá ban azon ban Ist ván ná dor is mét õt ne vez te
ki a me gye fõ is pán já vá.

A Ti szán in ne ni ke rü let ki lenc me gyé jé bõl há rom nak nem volt fõ is pán ja, de a
má sik hat me gyé ét is le vál tot ták. A ti szán tú li ke rü let 13 me gyé je kö zül egy nek nem
volt fõ is pán ja, a má sik 12 fõ is pán kö zül csu pán né gyen ma rad tak a he lyü kön. Rend -
ha gyó eset volt Kár olyi Györ gyé, aki kér te, hogy a bé ké si fõ is pán sá got a szat má ri val
cse rél hes se fel. 

A há rom hor vát me gye fõ is pán ja kö zül egye dül Erdõdy Nepomuk Já nos gróf
(Varasd) ma radt a he lyén, a há rom szla vón me gye fõ is pán jai kö zül sen ki. A Ré szek
(Partium) há rom fõ is pán ja s egy fõ ka pi tá nya mind egyi két új sze mély vál tot ta fel, az
er dé lyi 8 fõ is pán és egy fõ ka pi tány kö zül össze sen ket ten (Thoroczkai Mik lós gróf,
Torda me gye; Matskásy/Macskásy Pál, Kolozs me gye) ma rad tak a he lyü kön. A szé kely
szé kek fõkirálybírái mind meg ma rad tak. A szász szé kek pol gár mes te rei szin tén; ez
utób bi eset ben a ma gyar kor mány zat nyil ván a szász au to nó mi át tisz te let ben tart va,
az amúgy is fe szült magyar–szász vi szony ra va ló te kin tet tel sem erõl tet te a vál tást.

Mennyi re vol tak meg bíz ha tók az új fõ is pán ok a kor mány zat szem pont já ból? Nos
két ség te len, hogy az 1848. szeptember–októberi vál ság, majd a cs. kir. csa pa tok
1848. de cem ber kö ze pi of fen zí vá ja után töb ben kö zü lük vissza vo nul tak, s nem kö -
vet ték a kor mányt Deb re cen be. Ugyan ak kor dön tõ több sé gük mind vé gig meg ma radt
a ma gyar kor mány hû sé gén, ami mi att vagy emig rál ni volt kény te len, vagy bör tön -
bün te tést szen ve dett. De még a po li ti ká tól vissza hú zó dók sem mû köd tek együtt a
meg szál lók kal; a Windisch-Grätz, majd Haynau idõ sza ká ban ki ne ve zett ki rá lyi,
majd cs kir. biz to sok nem kö zü lük, ha nem in kább a Bat thyá ny -kor mány ál tal le vál -
tott fõ is pán ok vagy fõ is pá ni hely tar tók kö zül ke rül tek ki.34
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Mind ezt azért ér de mes hang sú lyoz ni, mert az 1848 ta va szi rend szer- és elit vál tás
ré vén a ha ta lom elõ zõ bir to ko sai és gya kor lói kö ré ben lét re jött egy olyan, nem je len -
ték te len, kor mány za ti ta pasz ta lat tal ren del ke zõ cso port, amely nem volt fel tét le nül
el len sé ges vagy il lo já lis az új be ren dez ke dés sel szem ben, de a ha tal mi vi szo nyok
meg vál to zá sa ese tén ér de kelt le het a ré gi (vagy a ré gi hez ha son ló) ha tal mi vi szo nyok
res ta u rá ci ó já ban, s amint te het te, igye ke zett is elõ se gí te ni e vi szo nyok meg vál to zá -
sát. Így pél dá ul 1848. szep tem ber ele jén Apponyi György gróf volt ma gyar, Jó si ka Sa -
mu bá ró, volt er dé lyi ud va ri kan cel lár fo gal maz ták meg azt a két ki ált ványt, ame lyet
Jellačiæ a ha tár át lé pé se után a ma gyar or szá gi cs. kir. csa pa tok hoz és a la kos ság hoz
szán dé ko zott in téz ni.

1848 ok tó be ré ben meg tör tént a sza kí tás Ma gyar or szág és Auszt ria kö zött. Ez a fo -
lya mat már 1848 au gusz tu sá ban meg in dult, ami kor az oszt rák kor mány nyíl tan két -
ség be von ta azt, hogy az ural ko dó nak 1848 áp ri li sá ban jo ga lett vol na meg erõ sí te ni
az or szág bi ro dal mon be lü li kü lön ál lá sát szen te sí tõ tör vé nye ket; foly ta tó dott az zal,
hogy az ural ko dó szep tem ber ele jén nem volt haj lan dó szen te sí te ni a ma gyar or szág -
gyû lés ál tal az or szág vé del me ér de ké ben al ko tott had ügyi és pénz ügyi tör vény cik -
ke ket; majd az zal, hogy Jela èčiæ szep tem ber kö ze pén meg in du ló tá ma dá sa el le né ben
nem volt haj lan dó po li ti kai és er köl csi tá mo ga tás ban ré sze sí te ni a ma gyar kor mány -
za tot, sõt ki ált vá nya i val in kább a hor vát bán mal má ra haj tot ta a vi zet; s ez zel pár hu -
za mo san nem volt haj lan dó meg erõ sí te ni Bat thyá ny La jos újabb, a ko ráb bi nál jó val
mér sé kel tebb szí ne ze tû kor má nyát. 

A nyílt sza kí tás sem vá ra tott so ká ig ma gá ra. 1848. ok tó ber 3-án Lamberg Fe renc
al tá bor nagy, a ma gyar or szá gi csa pa tok (az az a ma gyar és a Jelačiæ ve zet te
horvát–szlavón had se reg) ki ne ve zett pa rancs no ka meg gyil ko lá sá nak hí ré re V. Fer di -
nánd ki rály (I. Fer di nánd né ven oszt rák csá szár) fel osz lat ta a ma gyar or szág gyû lést,
s meg til tot ta, hogy akár an nak, akár az ál ta la ki kül dött Or szá gos Hon vé del mi Bi zott -
mány nak a ren de le te it a ka to nai és pol gá ri ha tó sá gok tel je sít sék. Ma gyar or szág telj -
ha tal mú ka to nai pa rancs no ká vá és ki rá lyi biz to sá vá azt a Josip Jelačić al tá bor na gyot
és hor vát bánt ne vez te ki, aki ezek ben a na pok ban ép pen a Komárom–Gyõr–Moson
út vo na lon igye ke zett érint ke zés be ke rül ni a Latour oszt rák had ügy mi nisz ter ál tal kül -
dött erõ sí té sek kel.

Az ok tó ber 3-ai ma ni fesz tum ad ta meg a je lt a nyílt ka to nai el len for ra da lom ra
Ma gya ror szá gon és Er dély ben. Ezt kö ve tõ en mond ta fel az en ge del mes sé get a te mes -
vá ri és nagy sze be ni fõhadparancsnokság s ez ál tal a bán sá gi és az er dé lyi cs. kir. ka -
to na ság nagy ré sze. Et tõl az idõ pont tól kezd ve – a cs. kir. ha tó sá gok fel fo gá sa sze rint
– min den olyan ka to na, aki a ma gyar had se reg ben szol gált, a fegy ve res lá za dás bû -
né be esett. Ugyan ak kor ér de mes meg je gyez ni, hogy az ok tó ber 3-ai ma ni fesz tum
tény le ge sen nem lé pett élet be: a Ma gya ror szá gon ál lo má so zó ma gyar ala ku la tok nem
en ge del mes ked tek a bán nak, ha nem to vább ra is az Or szá gos Hon vé del mi Bi zott -
mány pa ran csa it kö vet ték.

Jo gi szem pont ból a ma ni fesz tum alig két he tet élt meg: ok tó ber 16-án az ural ko -
dó az itá li ai had se reg ki vé te lé vel va la mennyi had erõ fõ ve zér évé Alfred zu Windisch-
Grätz tá bor na gyot ne vez te ki. A ren de let nem utalt vissza az ok tó ber 3-ai ma ni fesz -
tum ra, s meg ke rül te azt a kér dést, hogy Jellačić a to váb bi ak ban Ma gyar or szág telj ha -
tal mú biz to sá nak és a ma gyar or szá gi csa pa tok pa rancs no ká nak te kin ten dõ-e vagy
sem. A ki ne ve zõ ren de let csak ál ta lá ban szólt a rend hely re ál lí tá sá ról.

No vem ber 6-án az ural ko dó Kos sut hot „és az ál ta la tá masz tott lá za dás nak ré sze -
se it” párt ütõ nek (te hát lá za dók nak) és ha za áru lók nak nyil vá ní tot ta, és el ren del te,
„hogy azok a megérdemlett fe nyí ték alá vet tes se nek, egy szer smind mind azok, kik
ezen párt ütés nek en ge del mes ked nek, vagy akár mi képp se géd ke ze ket nyúj ta nak, a
leg szi go rúbb bün te tés alá vé tes se nek”. Egy ben „a leg ke mé nyebb bün te tés ter he
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alatt” fel szó lí tott min den ki, „hogy min den cse lek vés tõl, mely az or szág bé kes sé gét
to vább ra za var hat ná, tar tóz kod jon”. A de cem ber 2-ai trón vál to zást kö ve tõ en az új
ural ko dó, I. Fe renc Jó zsef ki je len tet te, hogy V. Fer di nánd no vem ber 6-ai és 7-ei ren -
de le tei tel je sen ér vény ben ma rad nak, s azok tel je sí té sé ért min den ha tó sá got „a leg -
szi go rúbb fe le lõs ség gel tar to zók nak” nyil vá nít ja, s meg hagy ja Windisch-Grätznek
„min den a köz csend és rend vissza ál lí tá sá ra meg kí ván ta tó esz kö zök al kal ma zá sát”.

A fe nye ge té sek be tel je sí té se nem so ká ig vá ra tott ma gá ra. Az ok tó ber 3-ai ma ni -
fesz tu mot kö ve tõ en a cs. kir. ka to nai ha tó sá gok nak még vi szony lag cse kély esé lyük
volt ar ra, hogy ke zük be ve gyék az or szág köz igaz ga tá sát. A Bán ság ban ha di ál la pot
volt, s a te mes vá ri hely õr ség ha tó kö re csu pán ad dig a pon tig ter jedt, amed dig csa pa -
to kat tu dott kül de ni. Az it te ni fõhadparancsnokság, il let ve a funk ci ó it és ha tás kör ét
na gyobb részt át ve võ te mes vá ri Ha di ta nács en nek el le né re már ok tó ber 28-án és 30-
án kör ren de let ben uta sí tot ta a bán sá gi ál la mi hi va tal no ko kat, ön kor mány za ti tiszt vi -
se lõ ket, lel ké sze ket stb., hogy ad ja nak hû ség nyi lat ko za tot a Ha di ta nács nak s ezen
ke resz tül az ural ko dó nak. Így az tán a fo lya mat egé szen ja nu ár vé gé ig, a Bán ság nak a
ma gya rok ál tal tör tént ki ürí té sé ig hú zó dott. Ezek a tiszt vi se lõk, lel ké szek, hi va tal no -
kok több nyi re a fegy ve rek ha tal má nak en ged tek, amit az is mu tat, hogy a hû ség nyi -
lat ko za tok dá tu ma több nyi re az adott te le pü lés cs. kir. meg szál lá sá nak nap ja utá ni
(te hát a ma gya rok ál tal meg nem szállt te le pü lé sek rõl sem küld tek be ilyet); sõt még
Te mes vá ron is több mint egy hó na pig tar tott ezek be gyûj té se.

Vol tak per sze ön kén tes együtt mû kö dõk is, mint sédeni Ambrózy La jos bá ró, cs.
kir. ka ma rás, aki 1843-tól a temesi kama rai igaz ga tó ság el nö ke, majd 1845–1848 kö -
zött Temes me gyei fõ is pá ni hely tar tó volt. 1839-tõl a fel sõ táb la tag ja ként vett részt
az or szág gyû lé se ken, s 1848 nya rán a bán sá gi har cok ra hi vat koz va ka pott fel men tést
az or szág gyû lé si meg je le nés alól. 1848 ok tó be ré ben ön ként aján lot ta fel pol gá ri biz -
to si szol gá la tát a te mes vá ri cs. kir. hely õr ség pa rancs nok sá gá nak, emi att az Or szá gos
Hon vé del mi Bi zott mány ha za áru ló vá nyil vá ní tot ta. 1848. ok tó ber 24-én Ludwig
Piret de Bihain al tá bor naggyal, a te mes vá ri fõhadparancsnokkal és Pantaleimon
Živković te mes vá ri gö rög ke le ti püs pök kel kö zö sen in té zett ki ált ványt a bán sá gi la -
kos ság hoz. No ha 1849 ja nu ár já ban Szentiványi Vin ce õt ja va sol ta a Bán ság biz to sá -
vá, Windisch-Grätz her ceg az ot ta ni ka ma rai igaz ga tás sal bíz ta meg. Te mes vár 1849.
au gusz tus 9-ei fel men té se után Ambrózy még részt vett a bán sá gi köz igaz ga tás új já -
szer ve zé sé ben, de a Karl Geringer ma gyar or szá gi pol gá ri kor mány zó ál tal fel aján lott
eg ri ke rü le ti biz tos sá got (fõ is pán sá got) már nem fo gad ta el. No ha nem ér tett egyet a
bi ro dal mon be lül ma gyar önál ló ság fel szá mo lá sá val, a Bach-rend szer vé gé ig hi va tal -
nok ként szol gál ta a mo nar chi át. 

1848 de cem be ré ben meg in dult a cs. kir. csa pa tok ál ta lá nos tá ma dá sa Ma gyar or -
szág el len, s 1849. ja nu ár 5-én a fõ vá ros is Windisch-Grätz her ceg csa pa ta i nak ke zé -
be ke rült. A sza bad ság harc ve re sé ge he tek kér dé sé nek lát szott. A sza bad ság harc
had se reg ét több száz ala cso nyabb-ma ga sabb ran gú tiszt hagy ta el, az or szág gyû lé si
kép vi se lõk egy ré sze sem kö vet te a par la men tet Deb re cen be, az ál lam igaz ga tás ban
szol gá ló kat pe dig az Or szá gos Hon vé del mi Bi zott mány ele ve csak kor lá to zott  szám -
ban ren del te az ide ig le nes fõ vá ros ba. 

Windisch-Grätz tá bor nagy telj ha tal ma bir to ká ban ar ra tö re ke dett, hogy fel szá -
mol ja a for ra dal mi in téz mé nye ket, és ki épít se az or szág új po li ti kai igaz ga tá sát. A
her ceg el le nez te mind a só go ra, Felix Schwarzenberg her ceg ál tal kép vi selt bi ro dal -
mi cent ra li zá ci ós tö rek vé se ket, mind a Franz Seraphin Sta di on bel ügy mi nisz ter ál -
tal kép vi selt ter vet Ma gya ror szá g nem ze ti sé gi ala pon tör té nõ át szer ve zé sé rõl. A her -
ceg úgy vél te, hogy né mi kor sze rû sí tés sel meg kell õriz ni a bi ro da lom tör té ne ti leg ki -
ala kult tar to má nyi ke re te it, ami biz to sít ja a szü le té si arisz tok rá cia ve ze tõ sze re pét a
ter je dõ pol gá ri vi szo nyok kö zött is.36
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A ma gyar kon zer va tí vok te hát jog gal re mél ték, hogy az ud var és Windisch-Grätz
igény be ve szi fel kí nált szol gá la ta i kat. A fõ vá ros el fog la lá sa után Windisch-Grätz ki -
ne vez te a volt al kan cel lárt, Szõgyény Lász lót a „ma gyar or szá gi ki rá lyi ide ig le nes pol -
gá ri köz igaz ga tás” el nö ké vé, s fel ada tá vá tet te Ma gyar or szág ide ig le nes igaz ga tá si
ter ve ze té nek ki dol go zá sát. A cél a ré gi fe u dá lis kor mány szé ki rend szer új já szer ve zé -
se volt, ám ar ról, hogy ki nek a ke zé ben van a tény le ges ha ta lom, so kat el árult, hogy
a Hely tar tó ta nács funk ci ó i nak be töl té sé re fel ál lí tott ide ig le nes pol gá ri köz igaz ga tást
a Rous seau al tá bor nagy ve zet te had se reg-pa rancs nok ság po li ti kai-igaz ga tá si osz tá -
lyá nak ren del ték alá.

E köz igaz ga tás ve ze tõi és tag jai a ma gyar kon zer va tív arisz tok rá ci á ból és az 1848
elõt ti hi va tal no ki kar ból ke rül tek ki; köz tük nem egy olyan sze mély is volt, aki a Bat -
thyá ny -kor mány idõ sza ká ban is hi va talt vi selt. A cs. kir. had se reg el lá tá sát a re form -
kor ban vég zõ tar to má nyi biz tos sá gok fõ igaz ga tó sá gát osz tállyá szer vez ték át, en nek
ve ze tõ je Tor kos Mi hály ud va ri ta ná csos lett. A ka ma rai ügye ket Almássy Mó ric gróf
(1848 elõtt a ka ma ra al el nö ke), a tör vény ke zé si e ket Majláth György or szág bí ró, a ta -
nul má nyi, egy há zi és ala pít vá nyi ügye ket Sennyei Pál bá ró (ko ráb ban kan cel lá ri ai
tiszt vi se lõ, 1848-ban a nép kép vi se le ti or szág gyû lés kép vi se lõ je) ve zet te. 

Szõgyény Lász ló köz igaz ga tá si ter ve ze te alap ján az új ha tó ság nyel ve a ma gyar
lett. A Windisch-Grätz ál tal ki ne ve zett ki rá lyi biz to sok kal né me tül, a nem ze ti sé gek -
kel azok nyel vén folyt a le ve le zés. Terv be vet ték, hogy az egy ko ri ma gyar ud va ri kan -
cel lá ria te en dõ i nek el lá tá sá ra (a bí ró sá gi ügy vi tel el len õr zé se, a sem mí tõ szé ki funk -
ci ók el lá tá sa) ide ig le nes igaz ság ügyi köz igaz ga tást ál lí ta nak fel. Er re azon ban már
nem ke rült sor.

A szer ve zet ka to nai alá ren delt sé ge a köz igaz ga tás ban is ér vé nye sült. Az el fog lalt
te rü le te ken kez det ben há rom ka to nai ke rü le tet (Militär-District) ál lí tot tak fel Po -
zsony, Bu da és Sop ron szék hellyel. Az ezek te rü le tén lé võ me gyék és vá ro sok tisz ti -
ka ra to vább mû köd he tett, no ha a komp ro mit tált tiszt vi se lõ ket el tá vo lí tot ták. A me -
gyék és a sza bad ki rá lyi vá ro sok élé re Windisch-Grätz ki rá lyi biz to so kat ne ve zett ki.
Mi u tán Ma gya ror szá gon el vi leg ok tó ber 3. óta ost rom ál la pot ural ko dott, a fõ is pán ok
nem gya ko rol hat ták ha tás kö rü ket, és a tör vény ha tó sá gi bi zott má nyok he lyett az al -
is pán ok és a pol gár mes te rek vit ték az ügye ket. 

Ezek nek az irá nyí tá sá ra és el len õr zé sé re hoz ták lét re a ki rá lyi biz to si in téz ményt,
ami a ko ráb bi ha son ló in téz mény min tá já ra, de ka to nai alá ren delt ség ben mû kö dött.
(Ele in te ad mi niszt rá tor nak akar ták õket ne vez ni, vi szont mi u tán ez erõ sen em lé kez -
te tett vol na a re form kor ban mû kö dõ fõ is pá ni hely tar tók köz ke le tû el ne ve zé sé re, in -
kább a mél tó ság tel je sebb ki rá lyi biz tos el ne ve zést vá lasz tot ták.) A ki rá lyi biz to sok
egy ré szét már az ide ig le nes köz igaz ga tás lét re ho zá sa elõtt ki ne vez ték. Ilyen hi va talt
vi selt Babarczy An tal Pest és He ves me gyé ben és a Jász kun ke rü let ben, Czindery
Lász ló So mogy ban, Dõry Gá bor Tol na me gyé ben, Fiáth Fe renc bá ró Za la és Veszp -
rém me gyé ben, Forgách An tal gróf He ves és Külsõszolnok me gyé ben, Gaál Edu árd
Fej ér me gyé ben, Ha vas Jó zsef Pest, Bu da és Óbu da vá ro sok ban, Hedry Er nõ Sá ros
me gyé ben, ifj. Majláth György Ba ra nya me gyé ben, id. Majthényi Lász ló bá ró Bars,
Ko má rom és Nóg rád me gyé ben, Osztroluczky Mik lós Zó lyom me gyé ben, Pongrácz
Gás pár Trencsén és Liptó me gyé ben, Révay György bá ró Turóc és Ár va me gyé ben,
Rohonczy Ig nác Vas és Sop ron me gyé ben s a te rü le tü kön lé võ sza bad ki rá lyi vá ro -
sok ban, Vietoris Jó zsef Nyitra me gyé ben, Zichy-Fer ra ris Bó dog gróf Moson és Gyõr
me gyé ben és Zichy Fe renc gróf Po zsony és Nyitra me gyé ben. Cziráky Já nos gróf vi -
szont vissza uta sí tot ta Esz ter gom és Fej ér me gyék biz tos sá gát, mond ván, hogy a Ki -
rá lyi Táb la tag ja ként elv bõl tá vol tart ja ma gát min den po li ti kai te vé keny ség tõl –
1849 ta va szán azon ban el vál lal ta a pes ti egye tem biz tos sá gát az egye tem for ra dal mi
szel lem tõl va ló meg tisz tí tá sa ér de ké ben.
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A fen ti sze mé lyek több sé ge 1848 elõtt a kon zer va tí vok kö zé tar to zott. 1848 elõtt
fõ is pá ni tiszt sé get vi selt Czindery Lász ló, ifj. Majláth György, id. Majthényi Lász ló
bá ró, Révay György bá ró, Zichy Fe renc gróf, fõ is pá ni hely tar tó volt Rohonczy Ig nác
és Zichy-Fer ra ris Bó dog gróf.

E kon zer va tív cso port tag jai lát ha tó an azon igye kez tek, hogy a ren di in téz mé nyek
vissza ál lí tá sát elõ ké szít ve az 1848 elõt ti ren di al kot mány mi nél több ele mét át ment -
sék. Sa ját ér de ke ik kép vi se le tét meg ide o lo gi zál va és er köl csi ma gas la tok ba emel ve a
nem ze ti lét meg men té se ként, a di nasz tia és a nem zet kö zöt ti köz ve tí tõ sze rep ként
tün tet ték fel. Ugyan ak kor be le tö rõd tek Hor vát or szág, Er dély és a Bán ság igaz ga tá si
el kü lö ní té sé be vagy ab ba, hogy az ide ig le nes pol gá ri köz igaz ga tás hi va ta los pe csét je
„ma gyar kör irat mel lett a csá szá ri két fe jû sas szár nyai kö zé he lye zett or szág cí me rét”
áb rá zol ja. 

Né mi op ti miz mus ra adott okot, hogy a bi ro dal mi kor mány 1849. feb ru ár 12-én
tit kos ta nács adó bi zott ság fel ál lí tá sá ról ha tá ro zott, amely nek fel ada tá vá Ma gyar or -
szág jö ven dõ be li be ren dez ke dé sé nek ki dol go zá sát tet ték. Windisch-Grätz a ta nács -
adó bi zott ság el nö ké hez, Apponyi György gróf hoz, az 1848 elõt ti ma gyar kan cel lár -
hoz írott le ve lé ben úgy vél te, az 1848 elõt ti ma gyar al kot mányt „kor sze rû re for mok
el fo ga dá sá ra al kal mas sá kell ten ni, de ez al kot mány tel jes mel lõ zé se sem nem ta ná -
csos, sem nem kí vá na tos”. A bi zott ság tag jai kö zé tar to zott Jó si ka Sa mu bá ró, volt er -
dé lyi kan cel lár, Barkóczy Já nos gróf, Dessewffy Emil gróf, a Kon zer va tív Párt egyik
ve ze tõ je, Zarka Já nos sze mély nök, Szentiványi Vin ce volt hely tar tó ta ná csi ta ná csos
és  Ürményi Jó zsef volt Tol na me gyei fõ is pán. Ter ve ze tük csak az olmützi okt ro jált
al kot mány ki hir de té se után ké szült el. A bi ro da lom új al kot má nya a cent ra lis ták
gyõ zel mét tük röz te; a te rü le té ben meg cson kí tott or szá got a bi ro da lom ko ro na tar to -
má nyá vá süllyesz tet te.

No ha az ide ig le nes pol gá ri köz igaz ga tás Windisch-Grätz me nesz té se és a cs. kir.
csa pa tok 1849 ta va szi ve re sé gei és vissza vo nu lá sa után is mû kö dött, a cent ra li zált
bi ro da lom ban már nem volt szük ség egy ilyen, a ma gyar kü lön ál lás em lé két fel idé -
zõ tes tü let re. Mi u tán I. Fe renc Jó zsef jú ni us 6-án ki ne vez te Karl von Geringer bá rót
Ma gyar or szág telj ha tal mú cs. kir. biz to sá vá, és meg bíz ta az or szág pol gá ri köz igaz ga -
tá sá nak meg szer ve zé sé vel, ki lenc nap pal ké sõbb, 1849. jú ni us 15-én Julius Haynau
tá bor szer nagy, a ma gyar or szá gi cs. kir. had se reg fõ ve zé re ér te sí tet te Szõgyényt az ál -
ta la ve ze tett ha tó ság meg szün te té sé rõl. 

Szõgyény jú ni us 22-én Badenbõl kör irat ban hoz ta a dön tést a fõbb tiszt ség vi se -
lõk tu do má sá ra: „nyu god tan lép he tünk le a nem ke re sett pá lyá ról, mely nek ugyan
di csõ ség te len, de be csü le tes meg tar tá sá val, Urunk Ki rá lyunk irán ti ren dít he tet len
hû sé gün ket s a jó ügy höz hõ ra gasz ko dá sun kat újab ban is bi zo nyí ta ni kí ván tuk.”

A ma gyar kon zer va tí vok el sõ együtt mû kö dé si kí sér le te te hát csú fos ku darc cal
ért vé get. „Ha tal muk” csak a cs. kir. fegy ve rek ere jén nyu go dott, s 1849 áp ri li sá ig
csak bár mi kor le cse rél he tõ bá buk vol tak ab ban a sakk játsz má ban, ami Windisch-
Grätz és Schwarzenberg kö zött a bi ro da lom jö võ be ni szer ke ze tét il le tõ en folyt. Az
ural ko dó 1849 már ci u sá ban a cent ra li zá ció mel lett dön tött, s mi u tán Windisch-
Grätz ka to nai ku dar cai mi att le he tet len né vált, az ál ta la pár tolt kon zer va tí vok is
hát tér be szo rul tak.

Ugyan ak kor van az érem nek egy má sik, egy elõ re ke vés sé is mert ol da la is. No ha
az em lí tett ki rá lyi biz to sok több sé ge ki adott je len té se ik ta nú sá ga sze rint va ló ban fel -
tét le nül ki szol gál ta Windisch-Grätzet, mint a he lyi vi szo nyok kal is me rõs sze mé lyek
se gít het ték is a kor mány zá suk alá ke rült te rü le te ken a he lyi po li ti kai eli tet. 

Fiáth Fe renc bá ró, akit 1849. ja nu ár ele jén Fej ér me gye for ra dal mi ha tó sá ga le tar -
tóz ta tott, ki sza ba du lá sa után ki mon dot tan igye ke zett csök ken te ni az érin tett tiszt vi -
se lõk fe le lõs sé gét az in ci dens ben, s Boross Mi hály me gyei fõ jegy zõ em lék ira tá ban38
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úgy vé le ke dett, hogy a me gye sok nyo mo rú ság tól meg me ne kült vol na, ha Fiáthot,
nem pe dig a túl buz gó és rossz in du la tú Gaál Edu ár dot te szik meg ki rá lyi biz tos sá.
(Gaál „meg bíz ha tó sá gát” mu tat ja, hogy 1849 ta va szán egy ide ig Tol na és Pest me gye
„lá za dók ál tal” el len õr zött te rü le te i nek rend kí vü li biz tos sá gát is el lát ta.) Fiáthra ál -
ta lá ban ez volt a jel lem zõ, pl. az 1848. ok tó ber 3-ai nagy ka ni zsai fel ke lés kö rül mé -
nye i nek ki vizs gá lá sá nál sem kü lö nö seb ben ke res te a fe le lõ sö ket. 

De em lít het jük Zichy-Fer ra ris Bó dog és Rohonczy Ig nác pél dá ját, akik Vidos Jó -
zsef Vas me gyei kor mány biz tos hoz zá juk for du ló ro ko na i nak meg ígér ték köz ben já rá -
su kat a buj do só kor mány biz tos ügyé ben, sõt azt is el in téz ték, hogy zár alá vett ja va -
i nak ke ze lõ je a test vé re, Vidos Dá ni el le gyen. Mind ez zel ko ránt sem men te get ni akar -
juk az érin tet te ket, csu pán ar ra hív nánk fel a fi gyel met, hogy miként a kol la bo rá ció
mo tí vu mai is sok fé lék vol tak, úgy az egyes kol la bo rán sok tény ke dé sé nek ered mé nye
és mér le ge is kü lön-kü lön elem zést igé nyel – s eb ben a te kin tet ben a ma gyar tör té -
net írás nak még jócs kán van te en dõ je.

A kol la bo rá ció kö vet ke zõ sza ka sza ép pen 1849 jú ni u sá ban, a nyá ri had já rat és az
orosz in ter ven ció idõ sza ká ban ve szi kez de tét. Ha a Windisch-Grätz alatt szol gá la tot
vál la lók még az zal vi gasz tal hat ták vagy biz tat hat ták ma gu kat, hogy a ma gyar ál la mi -
ság és a nem ze ti lét meg men té se ér de ké ben ad ták fe jü ket a já rom ba, az olmützi al -
kot mány ki adá sa után ilyen il lú zi ó ik már nem igen le het tek.

Az új rend szer kez de té nek a ma gyar ho nos Karl Geringer bá ró jú ni us 5-ei telj ha -
tal mú csá szá ri biz to si ki ne ve zé se te kint he tõ a ma gyar or szá gi pol gá ri köz igaz ga tás
élé re. Ki vá lasz tá sá nak egyik oka ép pen ma gyar ho nos sá ga s az a tény volt, hogy is -
me ri a ma gyar or szá gi vi szo nyok kal és az or szág nyel vét. Geringer Haynauval mel lé -
ren delt vi szony ban állt, ami a ké sõb bi ek ben konf lik tu sok for rá sá vá vált. Ki ne ve zé si
ren de le té vel együtt ké szült el az új, im má ron az oszt rák mi nisz ter ta nács ál tal jó vá -
ha gyott uta sí tás ha tás kö ré rõl és fel ada ta i ról. Eb ben fel ha tal maz ták ar ra, hogy a had -
se reg fõ pa rancs no ká val egyet ér tés ben kor mány biz tos ok ki ne ve zé sét ja va sol ja a kor -
mány nak. Az uta sí tás sze rint Geringer ki ne ve zé sé vel és mû kö dé sé nek meg kez dé sé -
vel au to ma ti ku san meg szû nik a ko ráb bi ki rá lyi biz to sok meg bí za tá sa. Az az az új ha -
tó ság lét re ho zá sát az oszt rák kor mány fel akar ta hasz nál ni ar ra, hogy a Windisch-
Grätz ál tal lét re ho zott köz igaz ga tás kö zép szin tû kép vi se lõ i tõl is meg sza ba dul jon.

Ez zel egy idõ ben az orosz fõ se reg mel lé Zichy Fe renc gró fot ne vez ték ki fõhad-
seregbiztossá, s in téz ked tek ar ról, hogy az egyes orosz had osz lop ok mel lé egy-egy
had se re gi biz tost de le gál ja nak az orosz csa pa tok zök ke nõ men tes el lá tá sa ér de ké ben.
Az el sõ ilyen biz tost Péchy Im re sze mé lyé ben már má jus 24-én ki ne vez ték Rüdiger
lo vas sá gi tá bor nok III. had tes te mel lé. (Péchy 1848 áp ri li sá ig Zág ráb me gye fõ is pán -
ja volt.) Zichy Geringerrel mel lé ren delt vi szony ban volt, a ki adott uta sí tá sok együtt -
mû kö dés re kö te lez ték õket. A Grabbe-hadoztály mel lé Mátyus Já nost, az Osten-
Sacken-hadoszlop mel lé Berzeviczy Ti tuszt, a cs. kir. fõ se reg alá ren delt sé gé ben mû -
kö dõ Panyutyin-hadosztály mel lé Dessewffy Fe renc gró fot ne vez ték ki.

Az oszt rák mi nisz ter ta nács ha tá ro za ta a ko ráb bi ki rá lyi biz tos sá gok meg szün te -
té sé rõl egy ál ta lán nem je len tet te azt, hogy e hi va ta lok ad di gi be töl tõ i nek mun ká já ra
a to váb bi ak ban nem szá mí tot tak. Haynau jú ni us 25-én bíz ta meg Babarczy An talt a
fõ se re gi fõ had biz tos sá gi osz tály igaz ga tá sá val, s alá ren del te va la mennyi, a cs. kir.
had se reg mel lé ren delt pol gá ri had biz tost. Babarczy ezt kö ve tõ en ki adott kör le ve lét
meg küld te Cziráky Já nos gróf (tar ta lék had test), Majthényi Lász ló bá ró (I. had test),
Gaál Ede (III. had test) és a ki vég zett Zichy Ödön test vé re, Zichy Edmund gróf (III.
had test) had se re gi biz to sok nak és Dezasse Fe renc gróf, Széky Jó zsef és Kacskovics
Kár oly te rü le ti biz to sok nak. (Dezasse nyug ál lo má nyú cs. kir. õr nagy és Cziráky apó -
sa volt; Széky 1849 ja nu ár ja óta a cs. kir. II. had test biz to sa). Jú li us vé gén Haynau
ke rü le ti, az az több ön kor mány zat ra ki ter je dõ ha tás kö rû cs. kir. biz to sok nak ne vez te
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ki Rohonczy Ig ná cot, Forgách An talt, Andrássy György gró fot, volt sárosi fõ is pánt,
Szirmay Sán dor gró fot, Ürményi Jó zse fet, Tol na me gye volt fõ is pán ját és
Andreánszky Sán dor ud va ri ka ma rai ta ná csost.

Jú li us ele jén, ami kor az orosz csa pa tok el ér ték Mis kol cot, sõt egyik had tes tük ide -
ig le ne sen Deb re cent is meg száll ta, Zichy Fe renc ide ig le nes me gyei el nö kö ket ne ve -
zett ki: Sá ros ba Semsey Al ber tet, Abaújba Olasz Já nost, Tor ná ba Berzeviczy La jost,
Bor sod ba Szirmay Ist vánt, Szepesbe Máriássy Ádá mot, He ves és Külsõszolnok me -
gyé be Aszalay Jó zse fet, vé gül Sza bolcs ba, a haj dú vá ros ok ba és Deb re cen be
Drevenyák Fe ren cet. A ha di ese mé nyek elõ ha lad tá val ke rült  Bi har me gye élé re Jó sa
Pé ter. 

A sza bad ság harc le ve ré sét kö ve tõ en ke rült sor az új köz igaz ga tá si rend szer ki ala -
kí tá sá ra. A már ko ráb ban lét re ho zott, ál ta lá ban há rom-négy me gyé re ki ter je dõ pol -
gá ri ke rü le tek élé re ke rü le ti fõ is pán ok (ke rü le ti fõ biz tos ok), a me gyék élé re pe dig
me gye fõ nö ki cí met vi se lõ kor mány biz tos ok ke rül tek. Az or szág te rü le tén elõ ször ki -
lenc, majd hat ka to nai ke rü le tet hoz tak lét re, ezek alá ál ta lá ban egy-két pol gá ri ke rü -
let tar to zott. A ka to nai ke rü le tek ve ze tõi mel lé az oszt rák kor mány mi nisz te ri biz to -
so kat ne ve zett ki, akik így hi va ta li elöl já rói vol tak a ke rü le ti fõ is pán ok nak, ami je -
len tõ sen csök ken tet te hi va ta luk sú lyát.

Ha a ke rü le ti fõ is pán ok so rán vé gig te kin tünk, is mét jó né hány is me rõs név vel ta -
lál ko zunk: Rohonczy Ig nác (sop ro ni, majd pé csi), Cseh Ede (pé csi), Dõry Gá bor (fe -
hér vá ri, majd nagy vá ra di), Augusz An tal (tol nai), Cziráky Já nos (po zso nyi), Hauer
Ist ván bá ró (sop ro ni), Forgách An tal (nyitrai, majd pozsony–nyitrai), Andreánszky
Sán dor (besz ter ce bá nyai), Péchy Im re (lõ csei), Szirmay Sán dor (kas sai), Villecz Ig nác
(ung vá ri), Szentiványi Vin ce (pes ti), Kapy Ede (eg ri), Uray Bá lint (deb re ce ni), Jó sa
Pé ter (nagy vá ra di), Gaál Ede (sze ge di). Nem egy for mán bír ták azon ban gyo mor ral:
Rohonczy, akit a sop ro ni ke rü let élé rõl a pé csi élé re he lyez tek vol na át, nem fo gad -
ta el a meg bí zást, töb bek kö zött azért, mert nem ér tett egyet az or szág új köz igaz ga -
tá si rendezetének ter vé vel. A he lyé re fel kért Somssich Pál bá ró vissza uta sí tot ta a
meg bí zást. Cziráky Já nos 1849 de cem be ré ben mon dott le. A töb bi ek ál ta lá ban meg -
vár ták ke rü le tük meg szün te té sét, de így sem ma rad tak ál lás nél kül.

Az em lí tett mi nisz te ri biz tos sá gok élé re már job bá ra nem a ma gyar kon zer va tív
tá bor ból ver bu vál ták a tiszt ség vi se lõ ket. Ki vé telt ké pe zett a nagy vá ra di, ami alá a
nagy vá ra di, deb re ce ni és sze ge di ke rü le tek ke rül tek, s amely nek élén Cseh Ede, Jó -
sa Pé ter, majd Dõry Gá bor vál tot ták egy mást.

A hi va tal vi se lõk kö ré ben azon ban meg fi gyel he tõ egy ten den cia. Míg Windisch-
Grätz kor mány za tá nak idõ sza ká ban az 1848 elõt ti kon zer va tív po li ti zá ló elit má so -
dik vo na lá nak ki emel ke dõ kép vi se lõi ju tot tak sze rep hez, 1849 jú ni u sa után ez a cso -
port egy re in kább vissza vo nult és vissza szo rult, s át ad ta he lyét a hi va tal no kok ból és
név te len kar ri e ris ták ból ál ló cso port nak. Az el sõ vo nal be li kon zer va tí vok, mint
Apponyi György, Jó si ka Sa mu, Dessewffy Emil, Széchen An tal nem kap tak sem mi -
lyen ér de mi sze re pet, no ha nem csak az 1848. ok tó be ri sza kí tást kö ve tõ en, de még az
olmützi al kot mány ki bo csá tá sa, il let ve az orosz in ter ven ció kez de te után is fo lya ma -
to san bom báz ták me mo ran du mok kal a kü lön bö zõ kor mány za ti té nye zõ ket. 

Apponyi, aki a kor mány zat ál tal fel kért tit kos ma gyar ta nács adó tes tü let ve ze tõ -
je ként irá nyí tot ta a kon zer va tív agy tröszt nek az új ma gyar or szá gi be ren dez ke dés ter -
ve it ki dol go zó mun ká ját, már az olmützi oktrojált al kot mány után vissza vo nult.
Dessewffy 1848 no vem be re óta fo lya ma to san lát ta el ta ná csok kal az oszt rák kor -
mány za tot nem csak Ma gyar or szág új já szer ve zé sé vel, de a meg tor lás alá vo nan dók
kö ré vel és a meg tor lás mó do za ta i val kap cso lat ban is – 1849. jú li us ele jén vi szont
már je lez te Jó si ka Sa mu nak, sem mi eset re sem vál lal na sem mi lyen kor mány za ti
meg bí zást. Ma ga Jó si ka is vissza vo nult 1849 már ci u sa után. Széchenbõl vi szont, aki40
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ke vés bé volt ké nyes íz lé sû, majd nem had se re gi fõ biz tos lett Ludwig Welden tá bor -
szer nagy, fõ ve zér mel lett; s 1849 szep tem be ré ben el vál lal ta, hogy Lon don ban az
oszt rák kor mány meg bí zá sá ból a ma gyar for ra dal mi párt el le ni pro pa gan dát irá nyít -
ja; ok tó ber vé gén pe dig a Bat thyá ny La jos ki vég zé se mi at ti fel há bo ro dás el len sú lyo -
zá sá ra ja va sol ta a volt mi nisz ter el nök bû nös sé gét tag la ló cikk köz zé té tel ét az an gol
saj tó ban. 

A ma gyar kon zer va tí vok ma ga tar tá sá val kap cso lat ban ér de mes még egy dol got
hang sú lyoz ni. A füg get len sé gi, majd az en nek örö ké be lé põ mar xis ta tör té net írás
haj la mos volt õket tes tü le ti leg ha za áru ló nak te kin te ni. A szak ma dik tá tor nõ je,
Andics Er zsé bet há rom kö te tes for rás kö te tet szen telt „a nagy bir to kos arisz tok rá cia el -
len for ra dal mi sze re pé nek 1848–1849-ben”, ami vel csak az volt a baj, hogy a kö zölt
for rá sok több sé ge nem a nagy bir to kos arisz tok ra ták tól szár ma zott, s még a ki pel len -
gé re zett nagy bir to kos ok egy ré szét is leg fel jebb for ra da lom el le nes at ti tû dû nek, nem
pe dig iga zi el len for ra dal már nak mond hat juk a do ku men tu mok alap ján. A ma gyar
arisz tok rá ci á nak csak igen kis ré sze ját szott ak tív köz éle ti sze re pet 1848–1849-ben,
kü lö nö sen az ok tó be ri sza kí tás után, s ez az ak tív rész is nagy já ból egyen lõ mó don
osz lott meg a két ol dal kö zött – leg fel jebb a nem ze ti ügyért har co lók va la mi vel fi a ta -
lab bak vol tak. 

Ugyan ak kor a ki egye zés, il let ve a Tri a non utá ni tör té net írás az 1850–1860-as
évek ben ját szott, két ség kí vül a ma gyar al kot má nyos ság és kü lön ál lás (no ha nem a
48-as, ha nem a 48 elõt ti al kot má nyos ság és kü lön ál lás) vé del mét és új já te rem té sét
szol gá ló sze re pük mi att haj la mos volt relativizálni 1848–1849. évi te vé keny sé gü ket.
Nyil ván a mo tí vu mok va la mennyi ük ese té ben sok fé lék vol tak, de tes tü le ti leg alap -
ve tõ en egy il lú zió rab ja i ként vál lal tak szol gá la tot a má sik ol da lon – so kan kö zü lük
még azt kö ve tõ en is, hogy nyil ván va ló vá vál ha tott szá muk ra: az ál ta luk kép vi selt
kon zer va tív ma gyar al kot má nyos ság ból az egy sé ges és erõs Auszt ria urai ugyan úgy
nem kér nek, mint a li be rá lis, pol gá ri al kot má nyos Ma gya ror szág ból.
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