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1. Az 1848/49-es esztendők a Habsburg- biroda
lom térségeiben az osztrák kormányzati körök szá
mára komoly kérdések kezelését, egy átfogó krízis- 
helyzet megoldásának szükségességét vetették fel. A 
bécsi felkelésen ugyan úrrá tudtak lenni, de az olasz 
és magyar hadszíntéren, a függetlenségi és szabad
ságmozgalmak ellen az osztrák haderőnek nagy erő
feszítéseket kellett tenni. Napirenden volt az osztrák 
szerepjátszás problem atikája a német egységtörekvé
seknél is. A háttérben pedig ott volt a  birodalom 
nemzedékek óta elodázott m odernizációjának kérdé
se: a hatalmi gépezet és a jogélet szükséges és esz
közjellegű korszerűsítése, és az ennek megfelelő tár
sadalom átalakítás. A Schwarzenberg kormány első 
tizenhárom hónapjának nagyrészletességű és igen 
nagy volumenű forrásanyaga éppen ennek az osztrák 
kormányzattörténeti (és egyben m agyar politikatör
téneti) szempontból elengedhetetlenül fontos, centrá
lis jellegű döntéshozó testületének működésébe en
ged izgalmas betekintést.

2. A neoabszolutizmus egészét tekintve miniszter- 
tanácsot gyakorta tartottak, sokszor vasárnap is, sür
gető esetben még karácsonykor is. A vizsgált időszak 
248 minisztertanácsi ülésén zömmel Schwarzenberg 
Félix herceg elnökölt, az esetek közel 14 százaléká
ban maga az ifjú Ferenc József. A korm ány a nagy
súlyú kérdések mellett kisebb, egyedi kérdésekkel is 
foglalkozott, m int hivatalnoki kinevezések, nyugdí
jak, kitüntetések, kegyelmezések. A magyarországi 
tárgyú ügyek a sorsdöntő hónapokban nem egyszer a 
napirenden levő ügyek zöm ét tették ki.

3. A résztvevők tehetségét nem  lehet elvitatni, 
am ellyel egy új, egységes Ausztriát akartak terem te
ni -  felülről végrehajtott reformokkal. Eljárásuk so-
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egyaránt jelen volt. Ez húzódik meg a fiatal, uralko
dói elhivatottságtól áthatott I. Ferenc József bizalmát 
élvező miniszterelnök következetes rideg centralizá
ló kormányzati modernizáló akarata, a politikai je l
lemgyenge dr. Alexander Bach igazságszolgáltatási 
és adminisztratív kreativitása, Bruck gazdaságpoliti
kai nagyralátása, Stadion és Schm erling korm ányza
ti szándékai mögött.

4. A reformok egy relatíve modern Ausztria alap
jait rakták le: az olmützi oktroyált alkotmányon ala
pulva a községi igazgatásban, az igazságszolgáltatás
ban, a földtehermentesítésben, az oktatásügy számos 
területén. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezeket az 
alapokat a  Szilveszteri Pátens részben reakciós mó
don felszaggatta, és az osztrák zegzugos alkotmány- 
fejlődés útján, az 1860-as években, különösen 1867 
után kellett visszatérni azokhoz.

5. A magyar olvasó számára számos kérdés nyer 
magának a döntéshozó osztrák szerv motívumainak, 
elhatározásának alakulásával részletes megvilágítást. 
Ezek közül néhánynak a részletezése feltétlenül ide 
kívánkozik.

6. Elsődleges az orosz beavatkozás kérdése. A 
pénzügyi tám ogatás kérdése már 1849. elején felme
rült. A katonai segélykérés már „nyögvenyelősebb” 
falatnak bizonyult. A segítségkérés gondolata teljes
ségében április végére érett meg. M árcius 29-én 
Welden báró táborszernagy még azt bizonygatta, 
hogy segítség nélkül is leverhető a magyar felkelés, 
és a külső támogatással Ausztria teljes morális vere
ségét és ájultságát bizonyítaná. Ez legvégső esetben, 
csak akkor lenne indokolt, ha a m onarchia léte forog
na kockán. Április 21-én a m iniszterelnök Welden 
azon kijelentését tolmácsolja, hogy a  segélykérés 
szükségszerű. A következő hónapokban a beözönlő 
cári csapatok túlereje által támogatott osztrák ármá
dia vérbe fojtotta a magyar szabadságharcot. A szö
vetségesek kapcsolatában voltak súrlódások, az oro
szok például a , jó  érzelm ű” Sáros megyében jelentős 
károkat okoztak (452. o.), az osztrák fővezér ismétel
ten panasszal élt cári generálisokra, július 30-án a 
m inisztertanácsnak egy duzzogó orosz tábornok 
ügyével kellett foglalkoznia, aki hiányolta az általa 
vezetett csapatok m anővereinek a bécsi hivatalos 
lapban való közzétételét.

7. Pszichológiailag karakterisztikus Haynau és a 
korm ány viszonya. A kem ény, kegyetlen -  bár nem 
sikertelen -  hadúrról m ár egy korábbi parancsnoka 
is m egm ondta, hogy olyan borotva, am elyet hasz
nálat után gondosan tokba kell helyezni. A m inisz
tertanácsi jegyzőkönyvek alapján az a vélemény 
alakul ki az olvasóban, hogy akcióiban is felette sok 
kellem etlenséget okozott az osztrák politikai veze
tésnek. így a m inisztertanács észrevételezte prokla- 
m ációiban az ellenálló helységek kím életlen felége
tésére vonatkozó passzust -  hiszen m égiscsak a le
gitim  korm ánycsapatok nyom ultak előre, -  term é
szetesen az osztrák csapatok hátában történt tárna-
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dások kapcsán ezt a szankciót indokoltnak tekintet
ték. Aggályosnak tűnt a korm ány szám ára, hogy 
Haynau hadfoglyokat akaszta to tt, m ert 
represszáliáktól tartott m agyar részről. A zt sem 
érezték kívánatosnak, hogy az osztrák hadsereg fe
gyelmének fenntartására helytelen, nyom tatásban is 
közzétett hadseregparancsban helyezett kilátásba 
intézkedéseket, és ezzel rossz fényben tüntette fel 
az osztrák árm ádiát. A táborszernagy kom or lelkű
id én ek  rejtelm eibe ad bepillantást, hogy javaslata 
szerint a csendőrség m agyarországi egységeinél a 
nem zeti szokásokat figyelem bevevő  zsinóros 
egyenruhát kellene alkalm azni -  a javasla to t az 
egységes uniformis javára a m inisztertanács egy
hangúan elvetette.

8. A megtorlásnál gr. Batthyány Lajos sorsa sze
rintünk a kivégzést elrendelők rossz lelkiism eretére 
utal. Az 1849. október 29-i m inisztertanácson az 
igazságügym iniszter az első felelős m agyar m inisz
terelnök halálos ítéletét indokoló újságcikket sürget 
a W iener Zeitung-ba, mert a grófot sok helyen, fő
leg külföldön nem tekintik bűnözőnek, és szerinte 
ebben nem kevés szerepe volt a közétett ítélet hiá
nyos indoklásának. N ovem ber 1-jén a cikk meg is 
jelent. Az október 31-ei korm ányülésen Schm erling 
igazságügym iniszter beszám olt arról, hogy a Gráz- 
er Kurír a Batthyányi perben több ízben használta 
(nem kevés civilkurázsit tanúsítva!) a „m eggyilko
lás” kifejezést. További eljárás a lap jelen ték telen
sége miatt nem szükséges, jobb , ha az ügy nyugvó
pontra jut.

9. Találunk a jegyzőkönyvek lapjain Jókai M ór re
gényeinek valóságtartalmát bizonyító háttéranyagára 
is adalékokat: ilyen a Nádor huszárok története. 
1849. júniusában szökések és bujtogatás fordultak 
elő a magyar lovas-alegységnél. Ennek elfojtásában 
a Leobeni és St. Micheli nemzeti gárda derekasan 
közreműködött. A császári zászló alatt megmaradt 
huszárok feltehetően domonstrálni akarták rejtett é r
zelmeiket, mert az 1849. június 23-ai minisztertaná
cson a hadügyminiszter arról szám oltbe, hogy Inns
bruckba érkezve a Nádor-huszárok „Őcsászári felsé

ge Ferdinánd előtt „Éljen” kiáltásokkal vonultak el 
díszm enetben.”

10. A kötet kísérő apparátusa a sorozatban m eg
szokott, és minden m odern forráskiadás számára 
m intaként szolgál. W altraud H eindl töm ör, orientá
ló előszavát Thom as K leteéka  igen részletes, az idő
szak valam ennyi alapkérdésére kitérő bevezető ta
nulm ánya követi. Figyelem re m éltó, hogy a terje
delm es bibliográfiában m agyar szerzők alapművei 
is szerepelnek. Hasznos és elengedhetetlen a rövidí
tések és a m ára m ár elavult kifejezések megadása. 
A korm ány tagjainak teljes jegyzéke pedig azért 
nélkülözhetetlen, m ert a protokollum ok sokszor 
csak a funkciót em lítik, és a szem élyt az alkalm a
zott szerkesztői segédlettel így lehet igen gyorsan 
azonosítani. Az igen vaskos kötet forgatását m eg
könnyíti, hogy a m inisztertanácsi napirendi tárgyak 
nem csak az adott korm ányülés fejlécében szerepel
nek, hanem  külön alfejezetben töm örítve, lehetősé
get adva a  kutatóknak a felgyorsított, plasztikus át
tekintésre. A m agunk részéről külön kiem elnénk a 
nagy m űgonddal szerkesztett, több m int 70 oldalas 
m utatót a kötet végén. A kom binált index a nevek, 
esem ények, fogalm ak, jogszabályok, földrajzi he
lyek m esteri összekapcsolásával hihetetlen módon 
m egkönnyíti a fo rrásközlés használhatóságát, 
ugyanakkor a történések súlypontjait a je lö lt hivat
kozási helyek szám szerű összevetéssel segíti m eg
állapítani.

11. Az ismertetett forráskiadványt köztörténetünk, 
alkotm ány- és jogtörténetünk Ausztriával való év
százados összefonódása miatt minden m agyar a kor
szak históriájával részletesen foglalkozó szakember, 
de egyben minden tisztán látni kívánó nem céhbeli 
érdeklődő szám ára nélkülözhetetlen alapmunkaként 
ajánljuk, különösen, mert a modernizáció kulcsidő
szakára vonatkozik, és azért is m ert hihetetlen adat
gazdagságával a história-joghistória részletkérdései
ben is adatokkal, összefüggések feltárásával, a dön
tés kialakítás finom összefüggéseinek m egjelenítésé
vel lepi m eg az olvasót.

Kajtár István

Fontos mérföldkő a tudós em ber életében egy 
évforduló, bár tudjuk, hogy m unkássága szem 
pontjából csupán egy pillanatkép, am elyen át

suhan a száguldó idő, hogy új irányokat vegyen, és 
folytassa a történész feladatát, élete m inden nap
ján, nyugodalm at nem ismerve, a m últ értékeinek 
felkutatásában. Szom bathelyen, 1943. novem ber 2- 
án született Blazovich László, aki 1980 óta a 
Csongrád M egyei Levéltár igazgatója, 1989-től pe
dig a Szegedi Tudom ányegyetem  Jogtörténeti T an
székének egyetem i tanára. így alig pár hónapja, 
hogy betöltötte hatvanadik évét, am elynek a tiszte
letére jelent meg a Csongrád M egyei Levéltár k i
adásában, Berta Tibor és Géczi Lajos  szerkesztésé-
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ben az a tanulm ánykötet, am ely az ünnepelt -  szá
mos tanulm ánya közül -  néhány je len tős publikáci
óját gyűjtö tte egybe.


