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LISZNYAI KÁLMÁN MINT 
A SZABADSÁGHARC HADTÖRTÉNÉSZE1

1849. március 13-án a hivatalos lap, a Közlöny hasábjain a következõ, március
11-i dátumú felhívás jelent meg:

„Magyarország szabadságharca annyi magasztos, lelket emelõ példáját mutat-
ja fel a katonai képességnek, oroszlányi bajnokságnak, az önmegtagadás- s önfel-
áldozásnak, miképp ily rövid hadviselésben alig van a történet lapjaiban ennyirõl
emlékezet.” Az Országos Honvédelmi Bizottmány „óhajtja e szent harcnak nem-
csak nagyobb méretû lenyomatát hagyni az utókorra, hanem lélekemelõ s bámu-
latra ragadó egyes hõstettek emlékét is ajándékul átadni. Ezen fontos feladat léte-
sítésére a külön hadosztályokhoz több gyakorlott tollú s egyszersmind tiszta jelle-
mû egyén kívántatik, kik a hadi ügy folyamatát, mint egyes tetteket az igazsághoz
híven följegyezve, anyagot készítsenek elõ egy, a Honvédelmi Bizottmány által ké-
sõbb felkérendõ historiográf munkájára, ki Magyarország e legdicsõbb harcának
töredékes vázlataiból egy minden részeiben hû egészet alkothasson.” Felkéri tehát
azokat, akik „a kijelelt feladatnak megfelelni hivatást és képességet éreznek ma-
gokban”, hogy mielõbb jelentkezzenek az OHB tagjánál, Jósika Miklósnál.2

Jelentkezõkben nem volt hiány. Március 16-án már megszülettek a kinevezé-
sek is. A Damjanich János által vezérelt I. és III. hadtestekhez Zalár József költõt
rendelték. Görgei hadseregéhez, ami ebben az esetben a II. és VII. hadtesteket je-
lentette, Lisznyai Kálmánt, civilben szintén költõt nevezték ki. A Perczel Mór pa-
rancsnoksága alatti bécsi (IV. hadtesthez Mészáros Károlyt küldték. Mészáros 
korábban az „Egyenlõségi Társulat” tagja volt, civilben ügyvédként dolgozott. 
A Vécsey Károly vezette aradi ostromsereghez (V. hadtest) Dobrossy István kapott
kinevezést. Dobrossy korábban az Országgyûlési Tudósítások munkatársa, amellett
országgyûlési gyorsíró is volt. Bem erdélyi hadseregéhez (VI. hadtest) Kõvári Lász-
lót, az ekkor már viszonylag közismert történészt és újságírót küldték. Végül a ko-
máromi várõrséghez Friebeisz István újságírót küldték. A történészek köre a ké-
sõbbiekben sem bõvült.3

A gondolat születésérõl semmit sem tudunk. Az OHB iratai között nincs nyo-
ma annak, hogy a felhívás megjelenése elõtt mikor és ki vetette föl a hadtörténeti
jegyzõk kinevezésének szükségességét. Az iratok alapján két személyiség szerepe
tûnik kézenfekvõnek: Nyáry Pálé, aki valamennyi rendeletet aláírta, és Jósika Mik-
lósé, akinél a hadtörténeti jegyzõségre pályázóknak jelentkezniük kellett. Jósika
önéletrajzi jellegû írásaiban és emigrációs levelezésében azonban nincs nyoma
annak, hogy õ lett volna a kezdeményezõ. Mészáros Lázár hadügyminiszter em-
lékirataiban szintén jóízûen élcelõdik a hadi Tacitusok fölött; ennek alapján felté-
telezhetjük, hogy nem õ kezdeményezte a kiküldetéseket.4

Az érdekeltek írásai sem árulnak el közelebbi részleteket. Mészáros Károly em-
lékiratában csupán a kinevezés tényét konstatálja, még a pályázatról sem szól.5 

Kõvári László öregkori emlékezése pedig kimondottan zavaros. Eszerint március
15-én Kossuth magához hívatta, s Kõvári úgy vélte, talán a sajtóirodába akarja be-
osztani. Közben hallja a hírt, hogy Bem bevette Nagyszebent. Kossuth elõszobájá-
ban ott találta Mészáros Károlyt, Székely Józsefet, Maár Lajost és Lauka Gusztávot. história
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Elõttük állt Jósika Miklós, s osztotta az utasításokat. Õk értették meg Kõvárival,
hogy a hat táborhoz hat haditudósító indul. Jósika Kõvárihoz fordult: „Brassait
még utoléri, megbízatást kapott, szedje össze a Generalkommandó térképeit; [az
Ön] megbízatása, szedje össze a Gen[eral]kommandó s a román Pacifications
Comité iratait; ott marad az erdélyi hadtestnél, a Közlönynek hadi tudósításokat,
a kormánynak bizalmas közleményeket küldenek.” majd nyílt az ajtó, s belépett
Kossuth, „lelkesített s pár bizalmas utasítást adott”. Az életteli beszámolóval két
probléma van. Egyrészt az, hogy Kõvári a sajátján kívül csupán egyetlen történeti
jegyzõ, Mészáros Károly nevére emlékezett pontosan; a másik az, hogy Kossuth
ezen a napon nem Debrecenben, hanem Törökszentmiklóson volt.6

Zalár József önéletrajzi levelében is csupán az szerepel, hogy õ maga ugyan
nem akart jelentkezni, de Vachott Sándor és Sárosi Gyula karonfogták, elvitték Jó-
sika Miklóshoz, s bemutatván, ajánlották historiográfusnak.7

A szabadságharc vezetõi tehát elérkezettnek látták az idõt az események minél
alaposabb dokumentálására. Mindez persze nem volt elõzmények és minták nélkül.
A cs. kir. hadseregben már régen a bevett szokások közé tartozott az ún. hadmûve-
leti naplók vezetése. Ezekben a vezérkari tisztek jegyezték fel napról napra az egyes
dandároknál, hadosztályoknál vagy hadtesteknél, várõrségeknél elõforduló fonto-
sabb eseményeket. A polgári személyek, illetve a tollforgató kedvû katonák (fõleg
frissen beállt honvédek vagy önkéntesek) által írt haditudósítások pedig már a szerb
fölkelés kitörésétõl kezdve igen tekintélyes terjedelemben jelentek meg az egyes 
napi- és hetilapok hasábjain. Az OHB tehát szervezetszerû keretet próbált adni en-
nek e dokumentációnak. Az OHB által késõbb felkérendõ történetíró személyét csak 
találgathatjuk; valószínûleg Horváth Mihály püspök lehetett a jelölt.

De miért éppen ekkor, és miért éppen az említett személyeket nevezték ki?
Utalnunk kell arra, hogy 1848 decembere után egyedül a Délvidékrõl érkeztek je-
lentõsebb sikerekrõl hírek, s az OHB és a hírlapok szerkesztõi a többi hadszínte-
rek elõõrsi összecsapásairól voltak kénytelenek gyõzelmi reményekre alapot adó
tudósításokat összeeszkábálni. A cs. kir. fõerõk december közepi betörése után az-
tán már ilyenek sem igen akadtak, a Délvidék január közepi kiürítése után pedig
már a szerb harctérrõl sem lehetett gyõzelmi jelentéseket várni. A közvélemény
fellelkesítésére csupán Bem erdélyi sikerei adtak módot.

A helyzet január második felében változott meg. Ekkorra azonban a hivatalos
hadijelentések mellõl eltûntek azok az életteli helyszíni beszámolók, amelyek az
1848 nyári és õszi lapszámokra még jellemzõk voltak. Emellett éppen Bem sike-
rei, a Székelyföld 1849. januári felszabadítása következtében derült ki, hogy a ha-
diesemények egy részérõl korábban sem hivatalos, sem magántudósítások nem 
érkeztek. Ilyen volt például a háromszéki önvédelmi harc, amelyrõl elõször a Köz-
löny január 16-i számában számolt be Macskási (Matskási, Matskási) Antal. Való-
színûleg a február 22-én Debrecenbe érkezett Kõvári Lászlótól kapott adatok alap-
ján írta meg Háromszék az utósó idõben címû összefoglalóját az Esti Lapok hasáb-
jain a szerkesztõ, Jókai Mór.8 A székely hõsköltemény iránt megnövekedett érdek-
lõdést elégítette ki maga a hírhozó Kõvári is, amikor a Közlöny március 7-i számá-
ban A székely nép címmel összefoglalta az 1848 novembere és 1849 januárja kö-
zött történteket. Noha a cikk bevezetõjében arról írt, hogy célja nem a székely nép
megéneklése, hanem az áruló vezérei által „dicsõ nevére” kent szenny letörlése, 
a cikk befejezése nem hagy kétséget a szerzõ igazi szándékáról: „Mesének hittem
a szent sorokat, melyek egy 60 4szeg m[ér]f[ö]ldnyi Spárta lelkes életérõl szóltak;
de a székelyeket látva az elszigetelés napjaiban, mondhatom, mint az egy Istent
hiszem, hogy Spárta létezett.”9

Bizonyítani ugyan nem tudjuk, de valószínûsíthetõ, hogy a Közlönyt az OHB
részérõl felügyelõ, erdélyi születésû Jósika Miklósnak ezek a tudósítások adhatták
az ötletet a hadtörténészi szervezet létrehozásához.90
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Mit tudunk a jelöltekrõl?
Dobrossy (1848–49-ben Dobrossi) István ügyvéd, országgyûlési gyorsíró volt,

az 1843–1844-es Országgyûlési Tudósítások munkatársa. Szeverin álnéven a Pesti
Divatlapban igen elismerõ ismertetést írt Petõfi verseskötetérõl 1845-ben. 1848
elõtt õ védte – díj nélkül – Táncsics Mihályt, s 1848-ban õ adta ki Kölcsey ország-
gyûlési naplóját. Munkatársa volt a Jelenkor, a Társalkodó, a Regélõ Pesti Divatlap,
az Életképek és a Pesti Divatlap címû lapoknak. 1848-ban többek között Pest város
megerõsítésérõl tett közzé cikket ez utóbbiban.10 Táncsics igyekezett meghálálni
Dobrossy szívességét, 1848. június 11-én a Munkások Ujsága hasábjain olyan sze-
mélyiségek sorában ajánlotta képviselõül, mint Petõfi, Vasvári, Jókai, Madarász Jó-
zsef és László.11 1848 nyarán egy ideig a Kossuth Hirlapja technikai szerkesztését
is ellátta.12 1849. január 24-én Kossuth õt küldte futárként Perczel Mór
vezérõrnagyhoz.13

Friebeisz István, Pest megyei esküdt, az Ellenzéki Kör tagja, az 1847–1848. évi
országgyûléseken magánosok és testületek hivatalos levelezõje volt. (Egy titkos-
rendõri jelentés az Ellenzéki Kör országgyûlési tudósítójának nevezi.) Emellett
rendszeresen írt a Regélõ, a Honderû és az Életképek címû lapokba is. 1848-ban 
a Közlöny országgyûlési rovatának egyik szerkesztõje volt. Nyáron testvérével,
Friebeisz Ferenccel együtt beállt a 2. honvédzászlóaljba, ahol október 25-én kine-
vezték fõhadnaggyá, de késõbb visszatért a Közlönyhöz.14 1848. december 31. után
õ is követte az országgyûlést Debrecenbe, de a „Pesten tett elõleges téli beszerelés
szállásfizetés, halmozott útiköltségek, az itteni kimondatlan drágaság” lehetetlen-
né tette, hogy „az úgyis ideiglenesen megengedett fizetésbõl” megélhessen, ezért
már január 15-én kérte Nyáry Pált, az OHB tagját, hogy az országgyûlési gyorsírók
4 forintos napidíját neki is utalványoztassa. Friebeisznek lehettek kétségei a deb-
receni tartózkodás idõtartamáról, mert a kérvényben mellékesen megjegyezte,
„nem tudhatni, mely percbe kell tovább utazni”.15

Kõvári László, a marosvásárhelyi tábla kancellistája, kiterjedt tudományos és
publicisztikai tevékenysége révén már 1848 elõtt ismert volt. (1839 óta jelentek
meg írásai).16 1848. május 2-án Kolozsvárott indította meg Ellenõr címû lapját,
amely egészen a város elestéig, november 14-ig jelent meg. A lapban az elsõk kö-
zött követelte az erdélyi jobbágyviszonyok azonnal megszüntetését.17 1848. június
9-én kinevezték a belügyminisztérium statisztikai hivatalának rendes tagjává. Ki-
nevezése után már Dózsa Dániel vitte a lap szerkesztését, Kõvári hivatalának el-
foglalására Pestre ment. Augusztus végén a Pesti Hirlapban írt cikket Erdély külön-
állása ellen. Szeptemberben az országgyûlési küldöttség kísérõjeként õ is megfor-
dult Bécsben, majd október elején az OHB megbízásából visszatért Erdélybe. Ott
volt az agyagfalvi gyûlésen, részt vett a székely tábor kudarccal végzõdõ hadjára-
tában, s mint annyian, Háromszékre menekült, s tanúja volt a székely önvédelmi
harcnak. Innen Gedeon József vezérõrnagy csapatainak támadása után Dózsa
Elekkel és az isztambuli magyarok által küldött Scheidenberg hadmérnökkel
Moldvába utazott, ahol Foksánban találkoztak az angol konzullal. Tõle tudták meg
a december 2-i trónváltozást, s a konzul azt állította, hogy az új királlyal már foly-
nak a béketárgyalások.

Hazaérkezésük után a kézdivásárhelyi tanács ennek alapján tette közzé a trón-
változás és a béketárgyalások hírét. Ez is egyik oka volt annak, hogy Háromszék
fegyverszüneti tárgyalásokba kezdett a cs. kir. csapatokkal. Kõvári a december 28-i
árapataki szerzõdés után rövid idõre a moldvai Bacãuba menekült. Csak Bem
gyõztes észak-erdélyi hadjárata után tért vissza elõbb Marosvásárhelyre, majd on-
nan Kolozsváron át utazott Debrecenbe,18 ahová 1849. február 22-én érkezett
meg.19 Február 24-én hosszú beadványt intézett az OHB-hoz Erdély, azon belül pe-
dig fõleg a Székelyföld rendezésével kapcsolatban teendõ intézkedésekrõl.20 Már-
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cius 7-én már a Közlönyben jelent meg tõle hosszú cikk, A székely nép címmel, a
háromszéki önvédelmi harc részleteirõl.

Lisznyai Kálmán költõ szintén jogot végzett, s Nógrád megyében volt aljegyzõ,
táblabíró s törvényszéki hivatalnok. 1843-ban ismerkedett meg Petõfivel, s késõbb
azzal tette magát nevezetessé, hogy elsõ verseskötetét Petõfinek ajánlotta. Tagja
volt a fiatal írókat tömörítõ Tízek Társaságának, s az 1848 márciusi átalakulás
után a Marczius Tizenötödike szerzõi közé tartozott.21 Országos ismertségre való-
színûleg azzal tett szert, hogy a Vahot Imre által kiadott országgyûlési kötetben
versciklusban mutatta be a nevezetesebb ellenzéki politikusokat.22 Azt nem tud-
juk, hol volt, és mit csinált március 15-én; a kortársi beszámolókban nem szere-
pel a neve, s a nagy napon játszott szerepérõl beszámoló tudósítások mind kései-
ek és megbízhatatlanok.23 Két – nem túl megbízható – visszaemlékezés szerint ott
volt a Pest városi Rendre Ügyelõ Választmány 1848. március 18-án Pozsonyba kül-
dött, Hajnik Pál vezette küldöttségének soraiban is.24

1848 májusában Pest és Komárom megyék küldöttségével utazott Erdélybe, s
részt vett az utolsó erdélyi országgyûlésen.25 Ezt követõen visszatért Pestre, ahol
belépett a baloldal egységes szervezetének szánt Egyenlõségi Társulatba, amely-
nek 39 (a negyedik legtöbb) szavazattal választmányi tagja is lett.26 Egy július 23-i
hírlapi tudósítás szerint aznap a Radical Körbõl hazaindulva rosszul lett, össze-
esett, szájából vér ömlött, s végül a segítségül hívott orvos vitette lakására, ahol
gonos ápolásban részesítette.27

Kossuthhoz intézett késõbbi jelentése szerint 1848. július végén ismét Erdély-
be ment, „a Kossuth-huszárok kiállításában s a székely nép közti lelkesítésben
részt veendõ”. A dátummal kapcsolatban az okoz némi kétséget, hogy Berzenczey
László kormánybiztos csupán augusztus 17-én kapott megbízást Kossuthtól az
említett lovascsapat kiállítására.28 Berzenczey és kísérete augusztus 24-én érkezett
Kolozsvárra, majd augusztus 30-án Marosvásárhelyre. Szeptember 12-én Lisznyai
is ott volt Háromszék Szentkatolnán tartott közgyûlésén, s õ maga is beszédet
mondott. A részt vevõ Bíró Sándor református lelkész emlékirata szerint „hangja
éles csengésû, de nyelve, beszéde nagyon palócias, mit székely ember nem érthet,
következõleg hatásnélküli szónok lévén, babért csakis az általa választott költõi
pályán arathat”.29

Lisznyai tehát részt vett a Kossuth-lovagok, a késõbbi 15. (Mátyás) huszárez-
red toborzásában és kiállításában, állítólag mint Berzenczey segédtisztje; Bíró
Sándor emlékezése szerint azonban csak a titkára volt. Ugyanakkor érdekes, hogy
a Berzenczey küldetésérõl és a huszárezred történetérõl megjelent visszaemléke-
zések egyike sem említi a szentkatolnai gyûlést követõ idõszakból a nevét. Ennek
talán az lehet a magyarázata, hogy – mint Kossuthnak szóló levelében írja – 1848
õszén a kolera ledöntötte a lábáról, s Marosvásárhely 1848. november 5-i elvesz-
tésekor már felgyógyultan, maga is menekülni kényszerült, valószínûleg a még el-
lenálló háromszéki területre, „s ott több csatákban, még katonailag le nem köte-
lezve” részt vett.30 Megjegyzendõ, hogy testvére,  Lisznyay Damó Ferenc maga is
kivette a részét az önvédelmi harcból, a nógrádi önkéntes mozgó nemzetõrzászló-
aljban, majd az ebbõl alakult 62. honvédzászlóaljban szolgált elõbb hadnagyi,
majd fõhadnagyi rangban.31

Jakab Elek visszaemlékezése szerint december második felében Marosvásárhe-
lyen, Lázár József gróf házában találkozott Lisznyaival, s innen indultak összesen
tizenketten Kolozsvár felé, hogy a magyar tábor helyzetérõl hírt szerezzenek, s va-
lamikor január elsõ napjaiban érkeztek meg Kolozsvárra. Lisznyainak azonban út-
közben elfagyott a lába, ezért Marosvásárhelyre visszatérni már nem tudott. Jakab
emlékirata azért érdekes, mert maga Lisznyai nem említi ezt a küldetést; ugyanak-
kor Jakab emlékiratában személyes élményeit illetõleg nem írt olyasmit, ami bizo-
nyíthatóan téves lenne.3292
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A visszaemlékezést megerõsíti a hivatalos Közlöny hasábjain megjelent, 1849.
január 6-i tordai tudósítás is, amely szerint elõzõ este, azaz január 5-én érkezett 
a városba „hét úri egyén – köztük Lisznyai Kálmán, Macskási, Jenei, Tolvaj, – uta-
zók, s egyszersmind küldöttek a Székelyföldrõl”. A tudósító szerint tizenheten 
[a számok alapján valószínûleg nyomdahiba, tizenketten helyett] indultak el Ma-
rosvásárhelyrõl, de útközben öten már „részint elbetegülve, részint elfagyva” el-
szakadtak tõlük, köztük a küldöttséget vezetõ katolikus lelkész is. A küldöttek 
január 4-én érkeztek Kolozsvárra, s onnan mentek tovább Tordára.33

Miután Bem csapatai 1849. január elején megjelentek a Székelyföldön,
Lisznyai – Kossuthhoz intézett beadványa szerint – visszatért Marosvásárhelyre, s
kérte Forró Elek alezredest, „hogy ha Debrecenbe küldendõ futárra lesz szükség,
engem küldjenek, s úgy, hogy vissza ne kelljen jönnöm”. Forró megígérte a kérés
teljesítését. Lisznyai 1849. január 24-én a medgyesi vendéglõben találkozott a
Bem seregét keresõ Petõfivel,34 majd – nyilván Bem január 21-i nagyszebeni vere-
ségének hírét véve –visszatért Marosvásárhelyre. Február elején Lisznyai éppen
azt várta, hogy megérkezzen Bem Kossuth Lajoshoz írott hivatalos jelentése Ma-
rosvásárhelyre, ám a tábornok február 4-i vízaknai veresége következtében ideig-
lenesen megszakadt az összeköttetés Bem hadserege, a besztercei magyar erõk és
a Székelyföld között.35 Forró Elek látta, hogy Lisznyainak már erõsen utazhatnékja
van, s így is kiadta számára a hadútlevelet. Debrecenben találkozott Perczellel,
akit Kossuth éppen március elején akart megbízni a délvidéki csapatok parancs-
nokságával. Lisznyai kérte Perczelt, mint régi jó barátját, hogy vigye magával.
Perczel meg is ígérte, hogy Szegeden alkalmazni fogja, de felszólította, hogy az úti-
költségrõl maga gondoskodjék. Lisznyai ezért március 11-én Kossuthhoz intézett
beadványában arra hivatkozva, hogy a román fölkelõk Marosvásárhelyen minden-
bõl kirabolták, birtoka pedig „Nógrád vármegyében, Varsányban van, Pesthez 5
órányira, hol éppen az ellenség tanyáz”, kérte Kossuthot, hogy a négy [!] hónapi
bujdosása alatt elmaradt napi egy ezüstforintnyi fizetését vagy rendelje ki számá-
ra, vagy adjon számára valamilyen állást. „Önérzettel bátorkodom kijelenteni,
hogy akár szociális s politikai, s akár irodalmi téren, mindég szabadságimádó
valék, s ennek szellemében igyekeztem szûk hatáskörömet betölteni.” Árulkodó a
levél befejezése is: „Kormányelnök úrnak teljes republikánus tisztelettel alázatos
polgártársa.” Kossuth még aznap intézkedett titkára, Stuller Ferenc útján, hogy
Lisznyainak utalványozzák az általa kért 120 forintnyi összeget.36

Mészáros Károly ügyvéd, 1848 elõtt a konzervatív Gyülde tagja volt, s 1846.
április 20-ától 1848 júliusáig Moson megye tiszti alügyészeként szolgálta a konzer-
vatív kormányzatot. 1848 júliusában leköszönt tisztérõl, s a fõvárosba ment, ahol
– mint annyi más eszmetársát – a radikális baloldal tagjai között találjuk.37 Tagja
volt a Demokrácia Klubja nevû, Petõfiéktõl balra álló Demokrácia Klubjának, majd
õ is csatlakozott a baloldal egységes szervezetéhez, az Egyenlõségi Társulathoz.
1848 szeptember elején már a Társulat által szervezendõ, de Szemere belügymi-
niszter fellépése révén végül is meg nem szervezõdõ önkéntes ezred tisztikarában
találkozunk a nevével. E társulatban ismerkedhetett meg Madarász Lászlóval és
Perczel Mórral. Némileg zavaros kronológiájú visszaemlékezéseibõl is megállapít-
ható, hogy a Társulat tagjai a zavaros szeptemberi napokban a fegyveres hatalom-
átvétel gondolatával kacérkodtak. 1848 decemberétõl a baloldali Jövõ egyik szer-
kesztõje volt, majd – részben radikális hangvételû, a végsõkig menõ harcot és 
a Habsburgok trónfosztását követelõ cikkei miatt is – követte a kormányt Debre-
cenbe. Debrecenben eszmetársa, Madarász László, az OHB tagja s az Országos
Rendõri és Postaosztály vezetõje tanácsossá nevezte ki. 1849. január végén kimon-
dottan veszélyes küldetést látott el, amikor a fõváros felõl a Schlik hadtestével
egyesülni akaró Schulzig altábornagy hadosztályáról szerzett híreket. Az ideigle-
nes fõvárosban Mészáros egyike volt az Egyenlõségi Társulat újjászervezõinek, sõt história
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valószínûleg õ dolgozta ki a Társulat új alapszabályát is. A Társulat tagjaitól ezúttal
sem volt idegen egy fegyveres hatalomátvétel gondolata, s állítólag ennek részét ké-
pezte volna az, hogy a Társulat minél több tagja kísérelje meg gerillacsapatok
szervezését.38 Mészáros március 11-én két beadvánnyal is megörvendeztette az
OHB-t. Az egyikben közölte, hogy Perczeltõl megbízó levelet kíván nyerni „a Tisza-
melléken szabadcsapat alakításra”, s ezért kérte, hogy Perczelt hatalmazzák fel en-
nek kiadására. Az OHB még ezen a napon teljesítette a kérést. Szintén ezen a napon
kért nyílt rendeletet „az alvidéki táborban szabadságharcunk történeti adatainak
öszveszedésére”. Az OHB ezt a kérést is rövid úton áttette Jósika Miklóshoz. Az már
senkinek nem tûnt fel, hogy a két megbízatás némileg kizárja egymást...39

Zalár, eredeti nevén Hízli József kispap volt 1848 elõtt. 1848 nyarán a Heves
megyei mozgósított nemzetõrség soraiban õ is lemasírozott a Délvidékre, s részt
vett a szerbek elleni harcokban. Ezután visszatért Heves megyébe. Itt ismerkedett
meg a költõ Vachott Sándorral, aki 1848 december közepétõl Kossuth irodáján dol-
gozott. A kispap csakhamar megunta a reverendát, s elhagyta hivatását. 1849 
január végén Debrecenbe ment, s itt gyakori vendége volt a Vachott házaspárnak.
(A látogatásokat a Vachottné húga, Csapó Vilma iránti érdeklõdése is inspirálta.)
A Vachott házaspár szalonjának gyakori vendégei voltak Vörösmarty, Jámbor Pál,
Sárosi Gyula is. Hízli komoly késztetést érzett magában arra, hogy németes hang-
zású nevét is magyarral cserélje fel, s Vachottné tanácsára március 17-én kérte 
a belügyminisztériumot, hogy engedélyezze nevének Zalárra változtatását. A mi-
nisztérium másnap adta ki az engedélyt.40

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a kinevezettek mindegyike a szabad-
ságharc fiatal, radikális értelmiségéhez tartozott. Kõvárit történészi mûködése,
Dobrossyt és Friebeiszt korábbi országgyûlési tudósítói ténykedése látszott alkal-
massá tenni e feladatra. Dobrossy, Mészáros és Lisznyai kineveztetését minden bi-
zonnyal támogatta eszmetársuk, az OHB-ban kulcsfontosságú szerepet betöltõ
Madarász László is. Zalárnak Sárosi Gyula és az OHB irodáján dolgozó Vachott
Sándor szerezte meg a kinevezést. Lisznyainak iskolatársa volt a Zalár kinevezé-
sét támogató Sárosi Gyula; jól ismerték egymást Vachott Sándorral; Jósika Miklós-
sal pedig – aki a hadtörténészi szervezet „ötletgazdája” lehetett – még az utolsó er-
délyi rendi országgyûlésen találkozott; sõt az õ révén jutott be Kossuthhoz is.41

A kiadott utasítás szerint az egyes történeti jegyzõk szolgálati helyüket csak 
„a hadparancsnok különös megbízása következtében” s hivatásuk érdekében
hagyhatták el. Feladataik közé tartozott „úgy a nagyobbszerû ütközetekben, mint
kisebb csatákban a sereg állása-, mozdulatai-, a csata egyes fordulatairól a leghite-
lesebb jegyzeteket tenni”. Az utasítás kötelességükké tette a seregben egyre inkább
„kifejlõdõ rendet és fegyelmet, vitézséget szemmel kísérni”. Felszólította õket,
hogy „ne csak küldetése idejétõl kezdve, hanem a múltra nézve is” szerezzenek hi-
teles adatokat „mindenrõl, mi a hadi életben feljegyzésre, s emlékezetre méltó”.
Az utolsó passzus már a költõknek szólt: „Mindezekben a lehetõ legkevesebb, sõt,
semmi költészet, de annál több valóság legyen; a történeti stílnek megvan a maga
nemessége és egyszerû magasztossága – ezt ügyekezzék sajátjává tenni, hogy a
költöttnek a valóságtóli elválasztása nehéz munkájától e dicsõ harcnak egykori
történetírója megkíméltessék.”42

Az OHB március 16-án megküldte a kinevezettek névsorát a pénzügyminisz-
tériumnak. Az értesítés szerint a felsoroltak közül Fribeisz István, Kõvári László 
és Mészáros Károly „az álladalom részérõl eddigi hivatalaik után rendes fizetéssel
lévén ellátva, eddigi fizetéseiket hivatások változtával is megtartandják”, a többi-
eknek a pénzügyminisztérium március 16-tól elsõ havi illetményként 70 pengõ 
forintot s valamennyi jegyzõnek útiköltségül 60 pengõ forintot utalványozzon.
Március 17-én a pénzügyminisztérium utasította a fõpénztári fiókhivatalt e
kifizetésekre.4394
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Ugyanezen a napon az OHB értesítette a hadügyminisztériumot, illetve az egyes
seregparancsnokokat a kinevezésekrõl. A hadügyminisztériumhoz szóló értesítés
szerint Kõváry László április 1-jétõl havonta 125, Mészáros Károly és Fribeisz István
április 1-jétõl havi 70, Lisznyai, Dobrossy és Zalár április 16-ától számítva havi 70
forint illeményre jogosultak, amelyet a hadipénztárból kell fizetni. „Ezen felül hiva-
tásuk érdekében teendõ szükséges utazásokra külön költséggel a hadi pénztárból
lesznek ellátandók, valamint lehetõleg nyugalmas szállással is.”44

A kinevezettek nem kaptak katonai rangot, Zalár szerint azért, mert a kormány
nem akarta, „hogy a magasbrangú tisztekkel szemben feszéllyel járjon
inferioritásuk”.45

Március 17-én az OHB közleményben tudatta, hogy „a történeti jegyzõk meg-
kívántató száma be lévén töltve, – további folyamodásoknak helye nincsen”.46

Kõvári március 17-én, Lisznyai és Zalár március 19-én, Friebeisz március 31-én
indult útnak, legalábbis az országos rendõri és postaosztály ezen a napon állítot-
ta ki nyílt rendeleteiket.47 Friebeisz azonban április 2-án még bizonyosan Debre-
cenben volt, mert a pénzügyminisztérium ezen a napon utasította a fõpénztári 
fiókhivatalt, hogy Friebeisznek útiköltségre további 80 forintot utalványozzon, s
emellett országgyûlési naplószerkesztõi fizetését is április hónapra fizesse ki.48

Az egyes történészek a megbízás után néhány nappal már el is utaztak Debre-
cenbõl. Ám mûködésük meglehetõsen eltérõ sikerû volt. Közülük összesen ketten,
Kõvári László és Mészáros Károly végeztek érdemi munkát; a többiek, Lisznyai,
Dobrossy, Friebeisz és Zalár jó esetben egy-két jelentést küldtek, rosszabb esetben
semmit sem tettek az ügy érdekében. E szempontból tanulságos a Görgei VII. had-
teste mellé kirendelt Lisznyai Kálmán esete, akinél alkalmatlanabbat alighanem
lámpással sem lehetett volna találni e feladatra.

Lisznyai úgy értelmezte az OHB utasítását, hogy õt nem a VII. hadtesthez, ha-
nem Görgeihez nevezték ki, s így amikor a tábornok átvette a magyar fõsereg ve-
zényletét, az õ fõhadiszállásához csatlakozott. Jellemzõ, hogy mûködésének elsõ
közel két hónapjáról nincs semmilyen adatunk, pedig a VII. hadtest a legjobban
dokumentált magyar hadtestek közé tartozik. Ténykedésérõl az elsõ, jelenleg 
ismert adat az, hogy Buda alatt május 6-án Görgei kézipénztárából fölvett 70
forintot.49 A táborban találkozott Petõfivel is.50 A vár május 21-i bevételekor id.
Lendvay Mártonnal, a neves színésszel és Sükey Károllyal együtt siettek fel a vár-
ba, hogy megkeressék Lendvay fiát, a 42. honvédzászlóaljban szolgáló ifjabb
Mártont.51 Degré Alajos emlékirata szerint a budai várban raboskodó Czuczor Ger-
gely kiszabadulásának tiszteletére verset is rögtönzött.52 Egy visszaemlékezés sze-
rint Lisznyainak nemcsak a hadtörténeti adatok összegyûjtése, hanem „alkalmas
idõben” egy katonai hírlap szerkesztése lett volna a feladata.53

A hadtörténeti jegyzõk feladata körüli bizonytalanságokat jelzi, hogy amikor
Klapka György helyettes hadügyminiszter 1849. május 23-án a hadmûveleti nap-
ló pontos vezetésére és esetleges hiányainak pótlására utasította Poeltenberg Ernõ
ezredest, a VII. hadtest parancsnokát, Poeltenberg május 29-én azt felelte, „hogy
Lisznyai Kálmán úr, ki egyenesen a VII. hadsereg [!] történetírójává volt a honvé-
delmi bizottmány által egykoron kinevezve, – anélkül, hogy magát jelentette vol-
na, a hadseregtõl eltávozott, – azóta semmi tudomása sem lévén e parancsnokság-
nak a fennérintett úrnak hollétérõl”. Poeltenberg ezért kérte a hadügyminisztériu-
mot, hogy vagy mielõbb rendeljék vissza Lisznyait a hadtesthez, vagy „helyette
más történeti jegyzõ neveztessék ki”. Holott Klapka utasításában egyértelmûen
szerepelt, „hogy e napló vitele csak hadtörténeti adatok összeállítására szükséges
képzettséggel bíró tisztre bízassék”, márpedig ezt a legnagyobb jóindulattal sem
lehetett elmondani Lisznyairól, ahogy a többi történeti jegyzõrõl sem.54

Lisznyai történészi mûködését híven jellemzi, hogy az egyes szereplõktõl – pl.
a Görgei táborkaránál szolgáló Karsa Ferenc hadnagytól – beszerzett feljegyzések história
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mind-mind elkeveredtek a kezén.55 Mûködésének egyetlen eredménye egy igen
hosszú, Görgeihez intézett költemény volt, amelyet a Lisznyaihoz hasonló szorgal-
mú Fribeisz István közölt az általa (a történészi munka helyett) szerkesztett Komá-
romi Lapok második, július 12-i számában.56

Lisznyai részt vett a június 21-i peredi csatában, s amikor a cs. kir. tüzérség
Görgei kíséretét kezdte lõni, így szólt hozzá: „Tábornok úr! ugrassa a lovát jobbra,
mert istenuccse leüti a golyó.” Mire Görgei csak annyit mondott: „Aki fél, haza-
mehet.” A szemtanúi beszámoló szerint „Lisznyai se szólt többet, álló egész
nap”.57 Berecz Károly szerint június végén Pesten a Színház téri, a Prófétához cím-
zett vendéglõben találkozott Vasvárival, Arannyal, Petõfivel, Jókaival, Garay Já-
nossal és Kerényi Frigyessel. Ennek az emlékezésnek a hitelességét Hatvany Lajos
kétségbe vonta, többek között arra hivatkozva, hogy Lisznyai nem volt Pesten az
adott idõszakban. Tudjuk azonban, hogy Görgei június 24–27. között a fõvárosban
tartózkodott, s elképzelhetõ, hogy Lisznyai is vele ment.58 Komárom elhagyása
után, 1849. július 13-án egy komáromi csizmadiamester 16 éves, Julcsa nevû lá-
nyát vitte magával, fiúruhában, „privatdienerként [magánszolgaként – H. R.]”, aki
hûségesen követte Lisznyait a fogságba is.59

1849 augusztusában – Jókai eleven leírása szerint – együtt poharazgatott 
a Görgei táborába érkezõ orosz hadikövetekkel, s az orosz–magyar szövetség lehet-
séges elõnyeit ecsetelgette a fiatal orosz hadnagynak, aki nem maradt adós a ma-
gyarok illúzióit növelõ válasszal.60 Egy másik leírás szerint az augusztus 2-i deb-
receni ütközet napján Lisznyai a fõhadiszálláson lévõ orosz fogoly tiszteket pró-
bálta „begyakorolni” a forradalmi és szabad eszmékbe, s azt bizonygatta nekik,
„hogy most is tönkreverik a muszka sereget, – a muszka seregben szolgáló lengye-
lek meg cserkeszek mind hozzánk állnak”. Mire az egyik fogoly tiszt megjegyezte,
hogy ha a cár egyszer segítséget ígért a császárnak, addig és annyi katonát küld
Magyarországra, amíg és amennyi le nem gyõzi a magyarokat.61

A szintén e napokban Görgei fõhadiszállására érkezõ Jókai szerint Lisznyait
egy hadifogoly orosz tiszt társaságában találta, aki jól beszélt franciául, de értett
németül is. A fõhadiszálláson ekkor már mindenféle hírek terjedtek arról, hogy 
a kormány felajánlja a magyar koronát a cárnak, s Lisznyai a maga túlzó lelkesült-
ségével „hegyestül-völgyestül odaajánlotta Muszkaországnak Magyarországot és 
a forradalmi seregeket”. A hadifogoly azonban lehûtötte reményeit: „Nekünk ti
nem kelletek, sem országotok, sem katonáitok, ha ti még most sem tudjátok, hogy
miért jöttünk ide? az rátok nézve szomorú dolog.” Lisznyai erre odasúgta Jókai-
nak, hogy a hadifogoly jó fiú, de a politikához nem ért, s errõl nem is tehet, mert
hiszen – muszka szegény.62

A fegyverletétel után Lisznyai járt a hadtörténészek közül a legrosszabbul: míg
a többiek különösebb retorzió nélkül élték túl a megtorlást, õt besorozták a cs. kir.
hadseregbe. Sõt, még azt a megaláztatást is el kellett viselnie, hogy augusztus vé-
gén, amikor immáron fogolyként áthaladt az aradi vár kapuján, s nem tisztelgett
egy cs. kir. tisztnek, az megpálcáztatta.63

A besorozott honvédtiszteket ezután – Komárom ellenállása és a bizonytalan
katonai-politikai helyzet miatt – a katonai Határõrvidéken, Szlavónián, Horvátor-
szágon és Stájerországon keresztül indították útnak új állomáshelyük felé.64 Lisznyai
az 1560 fõbõl álló „legelsõ hadifogoly transport”65 tagjaként augusztus 30-án indult
el Óaradról külföldre. Ekkor még úgy tudták, hogy a magyarországi kiegészítésû
34. (Porosz herceg) gyalogezredbe fognak kerülni, amelynek újjászervezését oszt-
rák területen kezdték meg a cs. kir. hatóságok. (Az ezred mindhárom zászlóalja 
a magyar oldalon szolgált a szabadságharc alatt.) A szállítmány útvonalát Pod-
maniczky Frigyes naplója alapján tudjuk követni: Orczyfalva, Temesvár, Écska,
Perlasz, Titel, Szalánkemén, India, Ruma, Tovarnik, Vukovár, Eszék, Valpó, Verõ-
ce, Szakolca, Varasd, Pettau (itt értesültek október 3-án Komárom kapitulációjá-96
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ról), Marburg volt a gyalogmenet útvonala. Marburgból vasúton szállították õket
Bruck an der Murba. A legénységi állományú besorozottakat innen továbbküldték
Josefstadtba. A Bruck an der Muron Graz felé átutazó Haynau állítólag felbõszült,
amikor arról értesült, hogy a fogoly honvédtiszteket késõbb a magyarországi cs.
kir. hadseregbe fogják beosztani, s kieszközölte, hogy az itáliai cs. kir. hadsereg-
hez kerüljenek. Bruck an der Murban kb. két hétig tartózkodtak, ezalatt a besoro-
zottak még eltávozást is kaphattak. Október 9-én értesültek Batthyány és az aradi
vértanúk kivégzésérõl. Október 20-án indultak tovább Bruck an der Murból, 21-
én Grazon át Laibachba vonultak. Innen az Adelsberg–Görz útvonalon értek
Udinéba, ahol ismét néhány napig pihentek. Udinétõl a Codropipo, Pordenone,
Conegliano, Treviso, Castelfranco útvonalon érték el Vicenzát, majd a Verona,
Valeggio, Volta, Castiglione, Brescia, Rovato, Caravaggio, Gorgonzola útvonalon
vonultak Milánóba, ahová november 20-án érkeztek meg. Innen 23-án indították
õket tovább Lodiba, hogy ott végleg beosszák õket új alakulatukba, a 7. illíriai
(karinthiai és felsõ-ausztriai) kiegészítésû, Franz Adolf Prohaska von
Guelphenburg báró nevét viselõ gyalogezredbe.66 Podmaniczky Frigyessel és vagy
tíz más társával ide került közkatonaként Lisznyai is, három forint foglalóval.67 (Az
idõk folyamán aztán az ezredbe besorozott honvédtisztek száma felment
harmincra.68) A szintén besorozott Podmaniczy Frigyes naplója szerint 1849. no-
vember 23-án Lodiban találkozott Lisznyaival, aki kezet szorított vele, s azt kíván-
ta neki, „hogy friss kedélyem s rózsás kedvem ne hagyjon el soha”. Maga Lisznyai
„nagyon le volt hangolva, mondhatnám, meg volt törve” – írja Podmaniczy.69

Lisznyai ezrede 1848–49-ben az itáliai hadszíntéren szolgált, csupán a 4. zász-
lóalj 12. osztálya (23–24.) század harcolt a magyar hadszíntéren. Az ezredtörténet-
ben található diszlokációk alapján valószínûsíthetõ, hogy Lisznyai az ezred 2.
zászlóaljának 5. osztályához (9–10. század) került, amely az ezredtörzzsel 1849.
szeptember 8. óta állomásozott Lodiban. Ide érkezett be december 21-én a 3. zász-
lóalj, valamint a hónap végére a 2. zászlóalj többi százada is. Itt maradtak egészen
1850 júniusáig.70

1850. január 25–26-án Lisznyait – Podmaniczky szerint – 23 más volt
honvédtiszttel71 együtt átvezényelték Tirolba, s egyben áthelyezték a galíciai ki-
egészítésû, 30.  Laval Nugent gróf, táborszernagy nevét viselõ gyalogezredbe, ahol
a 2. zászlóalj 10. századába került.72 Miután vele együtt Podmaniczkyt is áthelyez-
ték a 8. (Lajos fõherceg gyalogezredbe), az õ naplója alapján nyomon tudjuk követ-
ni Lisznyai útját is. 1850. január 26-án indultak el Lodiból a Crema, Brescia, Cas-
tiglione, Valeggio, Verona, Volargne, Ala, Roveredo, Trient, St. Michael, Neumark
Botzen útvonalon, s február 19-én értek Innsbruckba. Podmaniczky naplója sze-
rint a háromhetes menet alatt több szenvedést álltak ki, mint korábban Világostól
Milánóig. Állandóan bokáig érõ hóban meneteltek, lábbelijük átázott, a veronai
laktanyában többségük megtetvesedett, útközben szállásaik istállókban voltak, s
az ellátásuk sem volt megfelelõ.73

A 30. gyalogezred, amelyhez Lisznyai került, 1. és 2. zászlóalja 1848–1849-ben
az itáliai hadszíntéren, 3. zászlóalja és Landwehr-zászlóalja a magyarországi had-
színtéren harcolt. A 4. zászlóaljat 1849 nyarán vezényelték Magyarországra, az 5.
zászlóaljat 1849 februárjában Lembergben állították fel, majd 1850 februárjában
feloszlatták. Az ezred 1., 2. és 3. zászlóaljait 1849 õszén Tirolba vezényelték. Itt
állomásozott egészen 1850. novemberéig, amikor a cs. kir. IV. hadtest soraiban – a
Poroszországgal kialakult, háborúval fenyegetõ feszültség miatt – Bajorországba
vonult. Az ezredben már Lisznyaiék megérkezése elõtt is szolgáltak fogoly hon-
védtisztek, egy 1850. február 1-jén kelt kimutatás szerint összesen 32 fõ. Ha ehhez
hozzáadjuk Lisznyaiék csoportját, még mindig csak 40 fõt kapunk, azaz az ezred
18 századában századonként átlagban alig 2-3 fõ szolgált.74
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A 2. zászlóalj, amelyhez Lisznyai is tartozott, december 1-jén Nördlingenben
állomásozott. Idõközben a háborús veszély elmúlt, azonban az 1848-ban Dánia és
a hozzá tartozó, de nagyobbrészt német lakosságú Schleswig és Holstein herceg-
ségek háborús konfliktusának befejezéséig a hadtest ott maradt. A Német Szövet-
ség határozata alapján Ausztriának kellett megszállnia Holsteint és a lauenburgi
hercegséget. 1850. december 28-án az ezred a Kissingen–Kassel–Hildesheim–Lü-
neburg–Lauenburg–Bergedorf útvonalon Hamburgba vonult, ahová 1851. január
30-án érkezett meg. Itt is maradt egészen 1851 augusztusáig, amikor bevonult Hol-
steinbe. Az ezredtörténetbõl nem derül ki, hogy maga a 2. zászlóalj hol állo-
másozott.75 Lisznyai azonban a holsteini megszállásban már nem vett részt, mert
1851. április 10-én „Real-Invalid”-ként, azaz tényleges rokkantként, tehát egész-
ségügyi okokból szerelték le.76

Lisznyait azonban több mint egy hónappal a leszerelési határozatot megelõzõ-
en elengedték, hiszen március 8-án már Pozsonyban volt, s 10-én már Pestre érke-
zésérõl adott hírt a Pesti Napló. A híradás szerint Lisznyai azzal a tervvel foglal-
kozott, hogy közzéteszi a forradalomra vonatkozó adatait; s noha még 1861-ben is
fogadkozott, hogy megírja 1848–1851 közötti emlékeit, a szép terv végül mégsem
valósult meg. Vagy a feljegyzések, vagy a szorgalom hiányzott hozzá.77
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nos, Macskásy (Matskási, Matskási) Antal, Urházy György, Lisznyai, Balázs Sándor, Jenei József, Tol-
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33. Torda, 1849. jan. 6-án. Közlöny 1849. jan. 16. No. 2. 8.
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1849. június 26. és július 30. közötti idõszakból. Csapó Zoltán – Hermann Róbert – Jánosi András: 
A dunántúli önkéntes mozgó nemzetõrség 1848-as „parancsolatkönyve”. Hadtörténelmi Közlemények
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ban, amelybõl 4. nem mehetett futárként Görgeihez Debrecenbe, mert Görgei viszont ott volt a kápol-
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gén indult vissza az erdélyi táborba. Hermann Róbert: Történetíróból katona – Vasvári Pál utolsó éve.
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mány nevezte ki hadi krónikásnak a táborba. Noha Görgey István, a fõvezér öccse több száz oldalt írt
össze a feldunai hadsereg 1849. évi történetérõl, Lisznyairól csupán ennyit említ, ami sokat elárul a köl-
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71. Az áthelyezettek a 8. (Lajos fõherceg), a 28. (Benedek Lajos) és a 30. (Nugent) gyalogezredhez kerül-
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