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Szervezése, felépítése, feladatai, ténykedése és 
ügykezelése 1740—1848 

A 18. század első évtizedeinek jelentős területgyarapodásai, a birodalom 
belső helyzetének megszilárdítása és nagyhatalmi pozíciójának fenntartása 
létfontosságúvá tették a Habsburgok számára a soknemzetiségű monarchia 
központosítását. E törekvés egyik megnyilvánulása volt a már régebbről 
fennálló bécsi központi kormányszervek megerősítése, illetőleg újak fel
állítása, valamint a birodalom bel- és külbiztonságát szolgáló hadügyi szer
vezési intézkedések megtétele. v 

A hadügyeket birodalmi szinten az 1556-ban I. Ferdinánd által felállított 
Haditanács — 1564-től Udvari Haditanács —5 valamint az 1650-ben szer
vezett és I. Lipót uralkodása idején udvari hatósággá emelt, a hadsereg 
ellátását, pénzügyeit és azok ellenőrzését kézben tartó főhadbiztosság irá
nyította, majd ennek 1767-ben elrendelt beolvasztása1 után teljesen az Ud
vari Haditanács látta el. Közbülső, területi, a parancsokat végrehajtató és 
azok végrehajtását ellenőrző katonai közigazgatási szervek hiányában azon
ban ténykedése sokkal inkább adminisztratív, semmint irányító jellegű 
volt, aminek következtében a hadügy fejlődésének nem egy esetben inkább 
kerékkötőjévé, mint előmozdítójává vált.2 A hadügyek központi irányításá
nak hatékonyabbá tétele céljából és biztonsági szempontokból szervezték 
meg a katonai területi parancsnokságokat — a generalátusokat 1699—1740 
között, nem egészen fél évszázad alatt, a birodalom csaknem valamennyi 
országában és tartományában felállítottak ilyeneket.3 

A generalátusok csírái a 17. század első felében alakultak ki a Török 
Birodalom szomszédságában fekvő és azzal közvetlenül határos varasdi és 
károlyvárosi határőrvidékeken. II. Ferdinánd utasítására dolgozták ki, és 
1630. október 5-én ő adta át egy 12 tagból álló varasdi deputációnak e ha
tárőrvidék első alkotmányát. Először itt fordul elő a generalátus kifejezés. 
Élére egy vezérezredes került. Mivel a károlyvárosi határőrvidék élén is 

* Ez a tanulmány része a magyarországi főhadparancsnokság 1848-as tevékenységét. tár
gyaló, tervezett munkának. Mivel e katonai főhatóság keletkezése és az 1848-as forradalom 
közötti időszakra vonatkozóan nincs önálló irodalmi feldolgozás, indokoltnak látszott itt a 
szervezését, illetőleg százéves fennállásának főbb kérdéseit röviden ismertetni. 5 

1 Publikationen des österreichischen Staatsarchivs. II. Serie. Inventáre üstereíchiseher 
Archive. VIII. Inventar des Kriegsarchivs Wien. I—II. Wien, 1953. I. k. 153. o. (A továbbiak
ban — Inventar . . .) ; Újhelyi Péter: Az állandó hadsereg története L Lipót korától Mária Te
rézia haláláig (1657—1780). Budapest, 1914. 261. o. ; 

2Vö.: Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. I—III. rész. Budapest III. 
rész. (1906) 95. o.; Újhelyi Péter: i. m. 122. o. 

3 "A grazit, a bécsit és a lembergit valamivél később, 1744-, 1749-. illetőleg 1774-ben szervez
ték. (Inventar . . . , I. k. 166—167. o.) - - ' 

A General Commandők szervezésének és tevékenységének részletes és önálló feldolgozása 
nincsen. Alphons Wrede Geschichte der k. u. k. Wehrmacht című munkájának VI. kötete, 
amely a fővezérlet, a katonai hatóságok és intézmények történetét ismertette volna, sajná
latos módon nem készültel. • •>••• i ; 
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vezérezredes állott, 1630-tól e határőrvidéket is generalátusként kezdték 
említeni.4 Szervezésük és General Commandókként való elnevezésük azon
ban csak a 18. század első felében vált általánossá. 

A törökök ellen 1699-ben győzelmesen befejezett háború után a felsza
badult és a Habsburg-birodalomhoz csatolt területeknek, valamint az e te
rületek benépesítésére és felvirágoztatására I. Lipót által nagy számban le
telepített szerb lakosságnak a várható török támadás elleni védelme céljá
ból5 a már meglevő varasdi és károlyvárosi generalátusok mellett — és 
ezek mintájára — 1701—1702-ben — két új generalátust létesítettek a Szá
va—Duna, illetőleg a Tisza—Maros folyók közötti határőrvidékeken.6 Ha
tósugaruk és felügyeletük viszonylag kis területre korlátozódott, ezért — 
többszöri egyesítés, illetőleg szétválasztás után7 — az 1780-as években vég
leges egyesítésekre került sor. II. József 1783. május 30-án legfelsőbb elhatá
rozásában8 elrendelte a varasdi General Commando és a zágrábi határőr
vidék összevonását varasdi és bánsági General Commando elnevezéssel, de 
Vins altábornagy ideiglenes vezénylete alatt, valamint a temesvári és a 
szlavóniai határ-generalátusokét, Pétervárad székhellyel, szlavóniai és bá
náti határvidéki General Commando elnevezéssel. Az egyesített General 
Commando vezénylő tábornokává Mathesen altábornagyot nevezte ki. To
vábbi összevonásként 1786-ban a károlyvárosi és a varasdi General Com-
miandók egyesítésére került sor, horvát General Commando elnevezéssel." 

A határőrvidék General Commandói mellett a 18. század első évtizedei
ben a Habsburg-birodalom más országai és tartományai katonai közigazga
tásának intézésére is ilyeneket állítottak fel: Lombardiában, Csehország
ban, Morvaországban, Sziléziában és Erdélyben, majd Magyarországon. 
Szervezetük a 18. század végére öltött végleges formát. Számuk ekkor 12 
volt: 1. a bécsi — Felső-, Alsó- és Elő-Ausztria ; 2. a grazi — Belső-Ausztria 
és Tirol; 3. a prágai — Csehország; 4. a brünni — Morvaország; 5. a lem-
bergi — Galícia és Lodoméria; 6. a budai — Magyarország; 7. a nagy
szebeni — Erdély; 8. a temesvári — a Bánát; 9. a péterváradi — a szlavó
niai határőrvidék; 10. a zágrábi — a bánsági, a károlyvárosi és a varasdi 
határőrvidék; 11. a milánói—Lombardia és 12. a brüsszeli — a Németalföld 
számára.10 

A Magyarország területén 1740-ben General Commando für Hungarn el
nevezéssel felállított főhadparancsnokság élére október 24-i leiratában11 Má-

4 Franz Vaniček: Specialgeschichte der Militärgrenze, i—IV. Wien, 1875. I. k. 86. és 99. o. 
5 Hermann Meynert: Geschichte der k. k. österreichischen Armee, ihrer Heranbildung und 

Organisation, so wie ihrer Schicksale, Thaten und Feldzüge von den frühesten bis auf die 
jetzige Zeit. 1—4. Wien, 1852. 3. k. 152. o. 

6 Vaniček: i. m. I. k. 127. o. 
7 Az első egyesítésük 1763-ban volt Beck tábornagy alatt, majd 1768-ban újból elkülönültek 

egymástól. (Vaniček i. m. II. k. 69. o., 160—161. o.) 
8 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL.), General Commando für Ungarn (a to

vábbiakban — GC.) 1783—27—10, 1946. sz. és Vaniček i. m. II. k. 293—295. o. 
9 HL. GC. 1786—27—3, 1751. sz. es Vaniček i. m. II. k. 309—310. o. 
10 Inventar . . . , I. k. 166. o. 
11 HL. GC Prothocoll deren Kayserlichen und Hof-Kriegs-Räthlichen Rescripten, 1740—1742.. 

1. o. (a továbbiakban — Prothocoll. . . ) és Kriegsarchiv Wien, Hofkriegsrath 1740 Registratur. 
Oktober 611. 

Újhelyi Péter a már idézett munkájában (213. o.) október 29-ére teszi Pálffy kinevezését. 
K. László Józsefnek Az 1740-ben felállított magyarországi főhadparancsnokság című cikkében 
(Levéltári Közlemények, 1937, 163. o.), valamint a már idézett Inventar des Kriegsarchivs 
Wien című kiadványban is október 24-e szerepel a kinevezés időpontjaként. 

A kinevezési okmány tisztázata nincs meg a GC. levéltárában, csupán a Kriegsarchivban őr
zött fogalmazvány xerox-másolatával rendelkezünk. A fogalmazvány kelte: 1740. október 24. 
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ria Terézia erdődi gróf Pálffy János tábornagyot nevezte ki vezénylő tá
bornokká, 

A történelmi Magyarország területén, az ország akkori területi és poli
tikai széttagoltságának megfelelően, a General Commando für Hungarn 
szervezésekor (kívüle még öt működött : az erdélyi Nagyszeben —, a szlavó
niai Eszék [•—, a horvátországi Károlyváros és a bánáti Temesvár szék
hellyel.1* 

A Magyarország területén felállított General Commandók az Udvari Ha
ditanácsnak, alárendelve egymással mellérendelt kapcsolatban állottak, a 
magyarországi azonban mind területi nagysága, mind központi fekvése kö
vetkeztében fontosság szempontjából a többi fölé emelkedett. Erre enged 
következtetni az a tény, hogy az 1783-ban összevont varasdi és bánsági, 
valamint a szlavóniai és bánáti, de még a károlyvárosi General Commandók 
hatásköre is csak a területükön elhelyezett határőrezredekre terjedt ki, 
míg a tábori alakulatok, az ezekhez beosztott hadbiztossági hivatalnokok, 
hadipénztárak, a helyőrségi zászlóaljak, a lovasság, valamint az erődítési 
ügyek felett a magyarországi General Commando diszponált.i:î 

Az újonnan létrehívott magyarországi főhadparancsnokság Pozsonyban 
kezdte meg tevékenységét, majd miután II. József elrendelte az országos 
kormányszervek Budára helyezését, a Helytartótanács és a Kamara mellett 
1784 októberében a General Commando is Budára tette át a székhelyét,14 

és itt folytatta működését megszűnéséig — 1882-ig. 
Felállításának szükségességét Mária Terézia Pálffy János kinevezési ok

mányában azzal indokolta meg, hogy a magyar királyság és tartományai 
békéje megőrzésének és erősítésének legbiztosabb eszköze egy General 
Commando létrehozása, amelynek az élén álló vezénylő tábornok állandóan 
az országban tartózkodik, következésképpen közvetlen és kellő ismeretekre 
tesz szert és ez megkönnyíti a felügyelet gyakorlását.15 

A Pálffy Jánosnak, herceg Liechtenstein József Vencel tábornagýnalc10 

és gróf ď Ayasasa József Károly lovassági tábornoknak kiadott meglevő 
instrukciók alapján17 a General Commandónak — mint Magyarország leg
főbb területi katonai parancsnokságának — az országterület rendje, bel-
és külbiztonsága fenntartásán kívül elsősorban az volt a feladata, hogy 
az ország területén tartózkodó mindennemű katonaság, katonai objektum, 
parancsnokság, intézmény, szerv és személy közéletének és tevékenységé
nek irányítója, felügyelője és ellenőrzője legyen. A tevékenységéhez szük
séges utasításokat az Udvari Haditanácstól kapta, e főhatóságon keresztül 
jutottak el hozzá, az uralkodónak, mint legfőbb hadúrnak a leiratai is. Or
szágos vonatkozásban a legfőbb katonai parancsnokság szerepét töltötte 

12 Elnevezésük és székhe lyük — mikén t e r r e m á r u t a l tunk — a 18. század végén megvá l to 
zott. --.. 

A század közepén ä tör téne lmi Magyarország terüle tén m ű k ö d ő felsorolt öt GC. mel le t t rö 
vid ideig\ feltehetődén létezet t egy ha todik is , Fe lső-Magyarországon, amire a kirá lyi le i ra tok 
és udvar i "h'ad.itanjaosi rende le tek i n d e x é n e k 1743. szeptember 30-i kel tezésű következő be jegy
zése šcngeď következ te tn i : (das) „Genera l C o m m a n d o ober H u n g a r n soll nach Abs te rbung des 
Genera len dè r^Caya l l e r i e ' Î ï r a f en von Károly i nicht m e h r ersetzt werden . ' ' (HL. GC. Index 
1740—17K>.) *'"c' • ' • . . • • 

13 HL. )C>C. 1783—27—lfl, J.946. sz. és 1783—27—23, 2362. sz. 
14 HL. <JC. 1784—27-$3, 1856, sz . 
15 HL. SC. 1740. Pálify János kinevezési okmánya. 
16 HL. Gt2 t 1753—4^=8. i 
17 HL. GCXl7J3-n30rr723> 1130. sz. Míg a Pálffy számára kiadott instrukciónak csak a fogal

mazvány-másolata váh meg, addig a másik kettő eredeti tisztázat formájában maradt fenn. 
A fentieken kívül több kinevezési okmány eddig nem került elő. 
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ugyan be, birodalmi viszonylatban azonban másodrendű szerv volt, csupán 
közvetítő az Udvari Haditanács és az ország területén elhelyezett csapatok 
és parancsnokságok között. 

Az ország határos lévén a Kelettel, a vezénylő tábornokoknak állandó 
kapcsolatot kellett fenntartaniuk^az erdélyi, a bánáti, a szlavóniai, a horvát
országi, a belső-ausztriai és varasdi, a károlyvárosi, a morvaországi és szi
léziai területek parancsnokaival, hogy ezektől az országot és a legfőbb szol-, 
gálatot érintő minden jelentős hírről és eseményről tájékoztatást kapjanak, 
illetőleg az ő parancsnokságuk alatt álló területekre vomatkozóakat velük 
közöljék. A beérkezett hírekről és az ezek figyelembe vételével, a köz és 
az uralkodó érdekeinek szem előtt tartásával hozott intézkedésekről, vala
mint a hadügy helyzetéről folyamatosan kellett jelentést küldeniük mind az 
uralkodónak, mint 'az Udvari Haditanácsnak.18 

Ugyancsak fontos feladatként jelölte meg Mária Terézia a szigorú fegye
lem betartását, a szolgálati szabályzat előírásainak érvényre juttatását és 
a lakosságot sújtó minden kihágás elkerülését. Amennyiben ilyenek elkö
vetésére mégis sor került, a vezénylő tábornok köteles volt a lakosság, il
letőleg a hatóságok panaszait azonnal és alaposan megvizsgálni, a sértet
teknek elégtételt nyújtani, a kihágást elkövetőket pedig megbüntetni.19 

Hivatali tevékenysége során a General Commando szoros kapcsolatban 
állott a Helytartótanáccsal, amelynek hatásköréhez tartozott a katonaság 
elhelyezésének kijelölése, az élelmezés biztosítása, valamint az újoncozás 
megszervezése. A vezénylő tábornokká kinevezett és 1741-től a nádori tiszt
séget is betöltő Pálffy János számára kiadott működési utasításban még 
nincs említés a két hatóság közötti együttműködés és egyetértés fontossá
gáról, feltehetően azért, mert Pálffy nádorként a Helytartótanács elnöke is 
volt. A gróf d'Ayas&sa József lovassági tábornok 1773-ban magyarországi 
vezénylő tábornokká történt kinevezése során kiadott utasításnak20 külön 
pontja foglalkozik a katonaság és a közigazgatás állandó egyetértésének 
fontosságával. Ha egy ügy elintézésében a két hatóság nem tudott egy
mással megegyezni, annak jellegétől függően az Udvari Haditanács vagy a 
magyar királyi Udvari Kamara döntött. Az esetleges súrlódások elkerülése 
céljából a fenti utasításában Mária Terézia a vezénylő tábornokot az ország 
területén szolgálatilag a helytartónak rendelte alá, aki az előbbitől tet
szése szerint kérhette bemutatásra a beérkezett iratok jegyzékét, vagy 
szükség esetén magukat az iratokat is. Ugyancsak ő adta át a vezénylő 
tábornoknak a jelszavakat is.21 

A vezénylő tábornokkal szemben támasztott legfőbb követelmény az ud
var iránti feltétlen lojalitás, az uralkodó érdekéinek hűséges képviselete és 
védelme volt. Kinevezésükkor a személyes rátermettségen, a hadügyben, a 

18 HL GC. 1740. Pálffy J á n o s kinevezési o k m á n y a és GC. 1753—4—8. 
19 HL. GC. 1753—4—8; 1773—30—23, 1130. sz. 
20 HL. GC. 1773—30—23, 1130. sz. „ Ins t ruct ion , u n d Befehl für den Hoch, und wohlgeborenen , 

Unse rn K a m m e r e r n , Genera len der Cavallerie, u n d bestel ten Obris ten Joseph Grafen d 'Aja-
sasa, des Mili tärischen Mar iae Theres iae Ordens Commandeu r , w o r n a c h derse lbe un te r Un-
sers Fe ldmarscha l iens , Locumtenen tens , und Genera l Capi ta ins in dem Königre iche H u n g a r n 
Herzogen Alber t zu Sachsen Teschen-L iebden das I h m e a n v e r t r a u t e Genera l C o m m a n d o in 
gedach ten Kőnigsreich übe r die da r inn befindliche, aber ins Künft ige dah in zu s tehen k o m 
m e n d e Kriegsvölker , Besa tzungen, Plä tze , u n d w a s ad Mili tare gehör t , zu führen h a t . " 

21 Az utas í tásból nem derü l ki, hogy a j e l szavaka t a he ly ta r tó m a g a ha tá roz ta -e meg, vagy 
központ i lag megál lapí tva Bécsből kap t a - e azokat , és ő csupán továbbí to t ta őket a vezénylő 
t á b o r n o k n a k ? A je lszavak és j e lhangok központ i m e g h a t á r o z á s á n a k a gyakor l a t a a 19. szá
zadban is fennáll t . 
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politikában és a közigazgatásban szerzett ismereteken és érdemeken kívül 
nem kis mértékben vették figyelembe családjuk évszázados udvarhűségét.22 

Egy 1807-ben kiadott rendelkezés23 a fejedelem szolgálata mellett a haza 
javának az előmozdítását is kötelességükké tette, és a hadi ismeretek he
lyett az igazi államszolga-típus megtestesítését részesítette előnyben. 

A magyarországi vezénylő tábornokok nagy része a német, vagy elnéme
tesedett katona-arisztokrácia köréből került ki, illetőleg szolgálatai révén 
ide emelkedett fel. A 142 éven át működő magyarországi General Com
mando kinevezett és ideiglenesen megbízott 27 vezénylő tábornoka24 között 
két főherceget, hat herceget, nyolc grófot, tíz bárót és egy lovagot talá
lunk; nevük alapján pedig négy volt magyar eredetű. Szolgálatukért évi 
16—21 000 arany javadalmazásban részesültek.25 

A magyarországi General Commando parancsnoki karának és hivatali 
személyzetének létszáma kezdetben igen alacsony volt. Mivel Pálffy János 
vezénylő tábornokot hivatali ténykedése Pozsonyhoz kötötte, szükségessé 
vált, különösen Felső-Magyarorsrzágon, tábornokok rendelkezésére bocsá
tása. Mária Terézia báró Römer Károly altábornagyot, gróf Saint Ignon és 
báró Philbert Ferenc vezérőrnagyot, valamint a Felső-Magyarországon fő-
hadbiztosi funkciót is betöltő és a sószállítmányok felett felügyeletet gya
korló gróf Károlyi Sándor tábornokot rendelte Pálffy alá. Míg ez utóbbit 
Pálffynak alárendelve is változatlanul Felső-Magyarországhoz kötötték fel
adatai, az első három közvetlen szolgálattételre került mellé.2fi Miután pedig 

22 HL. GC. 1740. Pálffy J á n o s kinevezési o k m á n y a és GC. 1753—4—8. 
23 Vorschrift über die a l lgemeinen und besonderen Obliegenheiten der Genera l -Comman-

den und der bey denselben angestel l ten Beamten, dann über die wechselsei t igen Befugnisse 
und Verbindl ichkei ten der Oberen und Untergebenen. Wien. Aus der k. k. Hof- und Staa ts -
Druckerey . 1807. 

24 A magyarország i Genera l C o m m a n d o vezénylő — és ideiglenes vezénylő t ábornoka inak 
so r rend je : 
Erdődi gróf Pálffy János t ábornagy 1740—1751 
Herceg Lobkowitz György Kereszté ly t ábo rnagy 1751—1753 
Herceg Liechtenstein József Vencel t ábornagy 1753—1759 
Károly Fr igyes Rajna-pfalzi gróf és zweybrücken i herceg, t ábornagy 1759—1763 
Erdődi gróf Pálffy Lipót t ábornagy 1763—1773 
Gróf d 'Ayasasa József Káro ly lovassági t ábo rnok 1773—1779 
Báró Schackmin (Jacquemin) Henr ik lovassági t ábo rnok 1779—1787 
Gróf Kinsky József lovassági t ábo rnok 1787 
Báró Barco Vince a l tábornagy/ lovassági tábornok, id. vezénylő t ábornok 1788—1790 
Herceg Szász-Coburg-Saalfeld Józsiás t ábornagy 1790—1794 
Báró Barco Vince lovassági t ábornok , ideiglenes vezénylő t ábo rnok 1794—1797 
Borberek i bá ró Alvinczy József t áborsze rnagy / tábornagy 1797—1810 
Gróf Kolowra t -Liebs te insky Vince táborszernagy 1811—1816 
Osztrák-es te i Ferd inánd Káro ly főherceg, lovassági t ábornok 1816—1832 
Báró Lederer Ignác lovassági t ábo rnok 1832—1848 
Lengsfeldi bá ró Boyneburg Móric Henr ik a l tábornagy, 

ideiglenes vezénylő t ábo rnok 1848 
Hrabovai bá ró Hrabovszky J á n o s a l t ábornagy 1848 

1849-ben betöltetlen. 
Gróf Wal lmoden-Gimborn Károly a l t ábornagy , ideiglenes vezénylő t ábornok 1850 
Báró Appel Keresztély a l tábornagy, ideiglenes vezénylő t ábo rnok 1850 
Albrecht főherceg lovassági t ábo rnok 1851—1850 
Lovag Benedek Lajos t áborsze rnagy 1360 
Herceg Liechtenstein Ferenc lovassági t ábornok I860—lSfii 
Gróf Coronini -Cronberg J á n o s táborszernagy 1861—1363 
Herceg Liechtenstein Fr igyes lovassági t ábornok 1865—1869 
Báró Gablenz Lajos lovassági t ábo rnok 1869—1371 
Gróf H u y n J á n o s t áborsze rnagy 1871—1373 
Báró Edelshe im-Gyula i Lipót t ábo rnok 1874—1882 

A Magyarországi Főhadpa rancsnokság vezénylő t ábornoka i névso rának az összeáll í tásához 
for rásu l szolgál tak: a Genera l C o m m a n d o i ra ta i (1740—1882) ; ös te r re ich i scher Mil i tär-Alma
n a c h ; Schema t i smus der kais . königl . A r m e e ; Militär Schemat i smus des österreichischen 
K a i s e r t h u m s ; Kais , königl. Mi l i tä r -Schemat ismus , Wien. 1791—1882.; J . Hirtenfeld: Der Mili-
t ä r -Mar ia -Theres ien-Orden und seine Mitiglieder. Wien, 1857. 1—2. k. -, 

25 HL. GC. 1790—45—266, 1995. SZ. ; 1797—27—11, 1216. SZ. 
X HL. GC. 1740. Pálffy J á n o s kinevezési o k m á n y a . 
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Römer és Philbert tábornokokat 1740. december 20-án Sziléziába vezényel
ték a hadhoz, ideiglenesén gróf Pálffy Károly altábornagyot és báró ď 
Olone Sándor vezérőrnagyot vezényelték a főhadparancsoksághoz szolgálat
tételre.27 1742-ben már hadmérnököket is beosztottak,28 majd a hadbírói 
teendők ellátására 1744. szeptember 2-án Kőgl József hadbíró-hadnagyot 
vezényelték a General Commandóhoz, akinek a pozsonyi mellett a győri 
és a komáromi igazságügyi teendőket is el kellett látnia.29 A vezénylő tá
bornok kinevezésével egyidejűleg megbízták Eyrich Ferdinánd udvari és 
tábori hadi titkárt az irodai teendők irányításával, és beosztottak mellé 
két tábori hadi írnokot — Baumeistert és Schőnsteint —, akik közül az 
utóbbi később az utóda lett.30 

A General Commandók szervezete, hivatali tagozódása és teendői nagy
mértékben hasonlítottak az Udvari Haditanácséira, amelynek alá voltak 
rendelve. Három csoportra tagozódtak: a tábori hadi irodára („Feld-Kriegs-
Cantzley"), amely a katonai és a politikai ügyeket látta el; a hadbiztos
ságra — a pénz- és illetményügyek intézésére és ellenőrzésére; végül az 
igazságügyekre volt az úgynevezett iudicium delegatum militare mixtum, 
egy törzshadbíró vezetésével.31 

Az első évtizedek ügykezelése igen kezdetleges volt. A beérkező iratok 
hátlapjának jobb felső sarkában feltüntették a küldő hivatal nevét, az irat 
kiállításának idejét és rövid tartalmát, majd alatta az elintézés módját, 
valamint a kiadás időpontját. A beérkezés keltét általában az első olda
lon tüntették fel. Az iktatás 1771-ig ismeretlen volt. A kimenő és beérkező 
iratokat együttesen irattározták ; az irattári elhelyezés alapját a kronológia 
képezte. Az ügymenetet méggyorsító és azt megbízhatóbbá tevő, valamint 
az iratok ellenőrzését szolgáló segédletek sem készültek. Az 1740—1771 kö
zötti időszak segédkönyvei — protokollumok, elenchusok, indexek — nagy 

^ része nem egyidős az iratokkal, hanem évekkel később állították őket össze. 
Egykorúan csupán a királyi leiratokat és az Udvari Haditanács rendeleteit 
lajstromozták. E lajstromoknak ma az ad különös jelentőséget, hogy ben
nük azoknak a királyi leiratoknak és haditanácsi rendeleteknek is megtalál
ható a rövid tartalmi kivonata, amelyeknek eredetije az elmúlt évszázadok 
során elveszett vagy megsemmisült.32 A lajstromokban való eligazodást a 
hozzájuk készített két mutató biztosítja. 

A magyarországi General Commando működésének első négy évtizedé
ben, egészen Mária Terézia haláláig, az összes beérkező irat számához vi
szonyítva aránylag sok az uralkodó által kiadott és 'aláírásával ellátott le
irat. E gyakorlat a későbbi uralkodók idején egyre ritkábbá vált, majd a 
19. század közepétől teljesen meg is szűnt. A változás a főhadparancsnokság 
jelentőségének változását, szerepének csökkenését is tükrözi, azt a folya
matot, ahogy a hadügyek egykori irányító szervéből fokozatosan a katonai 
közigazgatás bürokratikus szervévé vált. 

Jelentős változás állt be a General Comando ügykezelésében és irattári 

27 HL. GC. P r o t h o c o l l . . . 1740—1742. 5—6. o. Az Udvar i Had i t anács rendele te 1741. j a n u á r 
26-áról és K. László József: i. m. 165. o. 

28 UO. 
29 HL. GC. I n d e x 1740—1755., K betű. 
30 HL. GC. ProtOhOCOll . . . 1740—1742., 1. O. 
31 Inventer . . . . I. k. 166. o. 
32 Pé ldául az 1741. évi l a j s t romkönyvben összesen 140 i r a tnak ta lá lha tó meg a bejegyzése , a 

va lóságban pedig je lenleg c supán 33 da rab van meg . 
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rendszerében 1772-ben. Az 1740-ben még csupán néhány főből álló pozsonyi 
iroda tisztviselőinek létszáma 1773-ra 25 főre nőtt.33 1772-től mind a ki
menő, mind a beérkező iratokat iktatták. Az iktatás departamentumonként 
— ügyosztályonként — történt. Az ügyviteli teendőket három departa
mentum fogta össze és az iratokat — témájuktól függően — e három ügy
osztály egyikébe sorolták be. A gazdasági jellegű ügyeket a departamentum 
in oeconomicis intézte, a közügyeket a departamentum in publicis, az igaz
ságügyeket pedig a departamentum in iustitialihus. E háromhoz társult 
1775-ben negyedikként a iuditium delegatum müitare,u majd 1794-től ötö
dikként a departamentum in annonariis, az ellátási ügyek intézésére. 

Az ügymenet, ügyintézés és iratkezelés szabályozása mellett az irattá
rozás rendszere is megváltozott. Az új szisztéma szerint az iratokat a meg
felelő departamentumon történt iktatás után tárgyi szempontok alapján 
kezdetben 60, majd 1774-től 63 rovatba — rubrikába — sorolták. A rova
tok tárgyi meghatározása a kezdeti bizonytalanságok után 1774-ben sta
billá vált, és egészen 1802-ig — Károly főherceg reformjáig — változatlan 
maradt.35 

Károly főherceg hadseregátszervezési reformjában az ügyvitel ésszerű
sítése is helyet kapott. 1803. december 31-én adta ki a General Comman-
dók ügykezelését szabályozó utasítását36, aminek következtében megválto
zott ügyvitelük és irattári rendszerük. Hivatali tevékenységüket változat
lanul öt departaimentum fogta át, amelyeket valamennyi General Comman-
dónál egységesen P, Q, R, S, és T betűkkel jelöltek. A katonai ügyeket a 
P departamentum (Militär Abteilung), a politikai ügyeket a Q departa
mentum (Politische Abteilung), a gazdasági ügyeket az R departamentum 
(öconomische Abteilung), az ellátási ügyeket az S departamentum (Anno-
narische Abteilung), az igazságügyeket pedig a T departamentum (Justiz 
Abteilung) látta el. Az ügyosztályokba besorolt iratokat ezután departa-
mentumok szerint elenchusba vezették be, ahol minden irat külön számot 
kapott. Az ügyosztályok élén egy-egy referens állott, aki a fontosabb ügyek 
elintézését magának tartotta fenn, a többit pedig — megfelelő utasításokkal 
ellátva — a fogalmazóknak adta át elintézésre. Az irodai tevékenység leg
fontosabb hivatalnoka a titkár volt, aki irányította és ellenőrizte a lajstrom
könyvek vezetőinek, a kiadóhivatalnak és az irattárnak a munkáját. Ugyan
csak ő sorolta be az érkező vagy kimenő iratokat a megfelelő departamen-
tumba, és ő határozta meg a regiszterek címszavait is. Az öt ügyosztály 
számára egy közös irattár volt, és egy közös regisztert írt elő az utasítás. 

Az iratokat deparatamentumok szerint havonként fascikulusokban he
lyezték el, és minden hónapban eggyel kezdődő sorszámmal látták el azo-

33 HL. GC. 1773—38—82., 2015. sz. 
34 1775. ápri l is 25-én rende l te el az Udvar i Had i t anács felál l í tásukat . (HL. GC. 1775—31—1, 

514. sz.) 
Á dep. in iustitialibus hatáskörébe a katonaszemélyek által elkövetett szolgálati vétségek, 

illetőleg bűnügyek kivizsgálása tartozott. Az iuditium delegatum militare (később Landes Mi
litär Gericht) 1800—1870 között önálló országos katonai törvényszékké fejlődött. Hatáskörébe 
katonák polgári perei tartoztak, főként anyagi természetű ügyeik (például: hagyatékok, há
zassági óvadékok, letétek, gyám- és illetékügyek, adósságok, árverések stb.) jogi tisztázása és 
lezárása. 

35 A magyarországi General Commando ügymenetére, ügyintézésére, iratkezelésére és irat
tári rendszerére, valamint az iratokban folytatható kutatás módjára, továbbá az 1802-ig fenn
álló rovatok tárgyára lásd részletesebben: Böhm Jakab: A Magyarországi Főhadparancsnok-
ság iratai ä Hadtörténelmi Levéltárban. Levéltári Szemle, 1969. 3. sz., 545—569. o. 

36. HL. GC. 1803. Miscellanien. •••'•-' 
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kat. Az egy ügyhöz tartozókat kronologikus sorrendben csatolták egymás
hoz és a sorszámot annyi alszámmal törték, ahány irat volt. 

E körültekintő és részletes utasítás kisebb módosításokkal egészen 1852-ig 
megszabta az ügykezelés és az irattározás rendszerét. 

A magyarországi General Comando az uralkodóház és a birodalom érde
keit képviselő es. kir. osztrák szerv volt, amelynek működését és tevé
kenységét —• miként az egész hadügyet — semmilyen mlagyar kormány
szerv, vagy az országgyűlés nem befolyásolhatta irányító vagy ellenőrző 
szerepével. A magyar nemesség az 1715: VIII. törvénycikk megalkotásával 
lemondott arról a jogáról, hogy befolyása legyen a hadügy fejlődésére, és 
az országgyűlés 1867-ig nem is alkotott a hadsereg tárgyában törvényt.37 

Törekedtek ugyan befolyásuk erősítésére, így például 1741-ben, amikor az 
országgyűlés vitáján az a követelés szerepelt, hogy a magyarországi hadi
adót magyar hivatalnokok kezeljék, akik a nádornak és a Helytartótanács
nak vannak alárendelve, továbbá, hogy az Udvari Haditanácsba vonjanak 
be magyarokat is, vagy terjedjen ki a felállításra javasolt magyar titkos 
tanács hatásköre katonai ügyekre is;38 vagy 1790-ben. amikor az ország
gyűlés vegyes bizottsága az előterjesztendő hitlevél XIII. pontjában azt kö
vetelte a megválasztandó II. Lipóttól, hogy a magyar főhadparancsnokság 
született magyarokból és birtokos nemesekből álljon, a nádor legyen az el
nöke, legyen független az Udvari Haditanácstól és egyéb udvari kormány
szervtől.39 E javaslatok azonban különböző okok miatt nem váltak törvé
nyekké. 

A magyarországi főhadparancsnokság 1740-től 1848-ig lényegében válto
zatlan elnevezéssel működött.40 Funkciójában sem történt változás ez idő
szakban, megtartotta eredeti alá- és fölérendeltségi viszonyát is, csupán 
ügyvitele, iratkezelési és irattári rendszere változott meg a kiadott ügyke
zelési és irattározási reformok nyomán. 

Évszázados tevékenységét viszonylag konszolidált bel- és külpolitikai kö-1 

rülmények között tudta kifejteni. Kritikusabb időszakot csupán Mária Te
rézia örökösödési háborúja és a hétéves háború, valamint a napóleoni har
cok jelentettek. Fennállását és létét első ízben az a forradalmi vihar tette 
kétségessé, amely 1848 tavaszán Európán végigsöpörve betört a Habsburg
birodalomba is, megreszkettetve annak korhadt rendszerét. 

Tevékenysége és működése 1848 tavaszán, a Batthyány-kormány 
hivatalba lépéséig 

A március 15-i pesti forradalom, ha meglepetésszerűen is, de nem vá
ratlanul érte Lederer Ignác lovassági tábornokot, a magyarországi főhad
parancsnokság sorrendben 15. vezénylő tábornokát.41 A párizsi februári 

37 Grünívald Béla: A régi Magyaország 1711—1825. H a r m a d i k k iadás . Budapes t , 1910. 193. o. 
38 Alfred Arneth: Maria Theres ias ers te Regie rungs jahre . Wien, 1863—1879. 1—10. k. 1. k. 

283—284. O. 
39 Grünwald Béla: i . m . 208. o . -"•"*'<•*• 
4.0 Csupán az 1773—1794 közötti években címezték General Militär Commando in Hungarn-

nak is. 
41 A németalföldi eredetű családból származó Lederer Ignác 1769-ben született Bécsben. 

1832-től 1848-ig volt a magyarországi főhadparancsnokság vezénylő tábornoka. Szepes várme
gye » . . . jeles érdemeire és tetteire . . . , valamint a magyar nemzet iránti különös vonzal
mára hivatkozva 1839-ben honosítását javasolta az országgyűlésnek (HL. GC. 1839. ein. 628. sz.), 
amit 1840-ben el is nyert. A forradalom kitörésekor a reakció eszközeként gátolni igyekezett 
a magyarországi átalakulást. A május 10-én ellene-tüntetőket katonasággal kergette szét; a 
felelősségre vonás elől Bécsbe menekült. Rövidesen, 1849 szeptemberében meghalt. --*-
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forradalom hírére a bécsi kormány biztonsági intézkedéseket rendelt el a 
katonaság ütőképességének fokozására,42 a bécsi forradalom kitörése után 
pedig számolni lehetett azzal, hogy a forradalom Pesten sem várat már 
magára sokáig. Március 5—6—7-én Budán és Pesten nagy pénzzavar volt43; 
a budai váltóbanknál keletkezett roppant tolongás miatt Ottinger vezér
őrnagy katonaságot vonultatott fel, amit azonban csakhamar vissza is ren
delt, mivel az ingerültséget nem sikerült lecsillapítani. Hatodikán Pesten, 
az Ellenzéki Kör ajtaján „Le Metternichhel, le Apponyival, le cinkosaik
kal" szövegű falragaszt találtak, mely szöveget az ifjúság egy része cso
portokba verődve hangosan hirdetett. 

Este már nagy sokaság tette ugyanazt. Hetedikén reggel a fenti szövegű 
falragasz megjelent az utcák szegletén is. Az összeverődött néptömeg fel-
alá vonulva ismételgette, megtoldva „le a katonasággal" jelszóval.4'1 Már
cius 14-én reggel újabb — az ifjúság által megszerkesztett és 12 pontba 
foglalt követeléseket tartalmazó — falragaszok váltak láthatóvá a város 
főbb helyein, amelyeket mindenütt nagy sokadalom vett körül.45 A már
cius 13-i bécsi forradalom kitöréséről feltehetően Burits vezérőrnagynak, 
vagy Müllner ezredesnek, a toscanai 4. dragonyosezred parancsnokának 
március 14-i jelentéséből szerzett Lederer először hivatalosan tudomást. 
Jelentésükhöz csatoltan mindketten megküldték másolatban Albrecht fő
herceg hozzájuk intézett utasítását, aki a bécsi forradalom megfékezésére 
jelentős katonai erők összevonását tartotta szükségesnek. E célból elrendel
te, hogy a soproni hadosztálytól a toscanai nagyhercegről elnevezett drago
nyosezredét — a Pozsonyban állomásozó osztályt kivéve — gyorsmenetben 
indítsák Bécsbe, és hogy a Károly főherceg nevét viselő ulánusezred 3 osz
tályát helyezzék készültségbe az előbbi ezred követésére.40 

A március 15-i forradalom hírére Lederer délután 2 órakor adta ki biz
tonsági intézkedését, melyben elrendelte a kaszárnyák, a lőszer- és fegy
vertárak, valamint a híd jelentős katonai megerősítését esetleges támadás 
visszaverésére, a helyőrség fennmaradó részét pedig készültségbe helyez
tette, hogy bármely pillanatban fegyvert foghasson. A fegyverhasználatot 
azonban csak végső esetben, a csapatok tényleges megtámadása esetére 
engedélyezte.47 A pesti forradalom első napjairól készített, az Udvari Ha
ditanácsnak felterjesztett titkos jelentései nem terjedtek ki a helyzet elem
zésére, csupán tényként közölte a forradalom kitörését, Táncsics szabadon 

42 Vö. : Nyári Albert: A m a g y a r for radalom napja i . Pest , 1848. Idézi : Spira György: A ma
gyar í o r r ada lom 1848—49-ben. Budapes t , 1959. 83. o. 

43 A pénzzavar — az ezüst vál tópénz h i ánya — a további he t ek során is nehézséget o k o 
zott. 

44 HL. GC. 1848. ein. 68/p. 
45 Kléh István: A pest i for rada lom tör ténete 1848-ban. Pest , 1848. 21. o. 
46 HL. GC. 1848. ein. 100/p. Albrech t főherceg rende le tének az a lsó-auszt r ia i GC. elnöksége 

által megkü ldö t t máso la ta 14-én reggel 7 ó r a k o r érkezet t futár ú t ján Sop ronba ; Buri ts je len
tését 16-án ve t temezte a főhadparancsnokság . Az Udvar i Hadi tanács ugyané t á rgyban Lede-
re rhez intézet t márc ius 14-i ein. 661/g számú utas í tása , va lamint Müllner ezredes je lentése 
Budá ra é rkezésének időpont ja nincs fe l tüntetve az i ra tokon. Bur i t s vezérőrnagy márc ius 
16-án je lente t te Kőszegről , hogy a Windisch-Grätz herceg ál tal k iadot t 2/0 P . számú márc ius 
15-d rendele t é r te lmében a Káro ly u lánusezred S á r v á r á n és Rohoncon á l lomásozó 2 százada 
18-án Sopronban egyesül , ma jd ha ladék né lkü l Bécsbe vonu l ; a más ik két század követ i . 
(HL. GC. 1848. ein. 103/p.) A ha t század ápri l is közepén vonul t be Győrbe és csat lakozot t Nu
gent t a r t a lékhad tes téhez , ame lynek Velence visszafoglalása volt a fe ladata . (Erich Freiherr 
Riedi v. Riedenau: Geschichte des k. u. k. Uhlanen-Regimentes Erzherzog Carl Nr. 3. Wien, 
1901. 137—138. o.) 

47 HL. GC. 1848. ein. 79/p. Az utas í tás t a pes t i hadosz tá lyparanesnokság , a pesti vá rospa 
rancsnokság , a t üzé rdandár pa rancsnoksága , a buda i hadosz tá lyparancsnokság és a buda i vá
ro spa rancsnokság kap t a . 
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bocsátását, a városi tanács fegyverigényét a polgárőrség számára és a rend
zavarás megelőzésére hozott különböző katonai óvintézkedések megtételét.48 

Az új helyzet megítélésében és az új helyzethez való alkalmazkodásban 
egyelőre a várakozás álláspontjára helyezkedett. Legfőbb törekvése az volt, 
hogy — megfelelő őrség biztosításával — megvédje a különböző kincstári 
értékeket és katonai objektumokat, nehogy fegyver jusson a lakosság ke
zébe,49 továbbá, hogy a katonaság ne kerüljön közvetlen összeütközésbe a 
néppel. A rend fenntartása érdekében szükségesnek tartotta az általa lo
jálisnak minősített pesti polgárőrség ellátását némi fegyverrel, annál is in
kább; mivel ez át akarta venni az éjszakai őrszolgálatot, ami lényeges köny-
nyítést jelentett a csapatok számára és így lehetővé vált, hogy jelentős ere
jű egységet biztosítson a Váci út közelében levő lőszerraktár őrizetére. Szá
molva azonban a forradalmi események intenzitásának fokozódásával, a 
f egy ver osztást túl veszélyesnek tartotta ahhoz, semhogy 150—200 fegyver
nél többet adjon át felsőbb felhatalmazás nélkül.50 

"''.' A fegyverek kiadását azonban egyre inkább sürgették, amihez — a la
kosság izgatottságának a lecsillapítására hivatkozva — csakhamar újabb, 
máskeletü kívánságok és követelések is párosultak. Ilyenek voltak például 
ä nemzeti színek és a címer használata a katonai épületeken, vagy a nem
zetőrség és a katonaság közös őrségadásának követelése a különböző kato
nái és kincstári épületek előtt. 

A nyugtalanító fővárosi eseményekkel csaknem egyidőben majdnem min
den jelentősebb városból a pestihez hasonló, aggasztó híreket jelentettek a 
hadosztály-, a dandár-, az ezred- és. állomásparancsnokságok is, amelyek 
növelték Lederer gondjait. Az első riasztó hírről a nagyváradi hadosztály
parancsnok, Gauser vezérőrnagy adott számot március 14-i keltezésű jelen
tésében.51 A rend és nyugalom fenntartása érdekében helyenként adtak át 
fegyvereket — néhol már modern, csapantyús puskákat is — a megalakult 
polgár-, illetőleg nemzetőrség számára,52 és az egyéb követelések megtaga
dását sem tartották célszerűnek. Debrecenben például — a fővárost követve 
— a só- és harmincadhivatalnál felállítói katonaság mellé nemzetőröket ál
lítottak őrségbe, a hadipénztárhoz pedig egy polgári ellenőrt kívántak ki-

48 HL. GC. 1848. ein. 8l/p, 82,'p, 85/p. L e d e r e r n e k az Udvar i Hadi tanácshoz , illetőleg a bécsi 
hadügymin i sz té r iumhoz intézet t fontosabb jelentései t függelékben közöljük. (82/p. Függelék 1, 
85/p. Függelék 2) 

49 Március 18-án el rendel te , hogy a fegyver tá ra t további intézkedésig a Ceccopieri gyalog
ezred egy osztálya é j je l -nappal őrizze. Az ezred más ik négy_százada azonnal a v á r b a t a r t o 
zot t ' vonulni , ha Pes t rő l nép tömeg közeledett . Közülük h á r o m n a k az udva ron levő fegyver
t á r a t kellett biztosí tania, egynek pedig a GC. épüle te előtt kel let t felállnia. U g y a n c s a k azon
nal Budá ra kellett mennie néptömeg köze led té re a Pes ten levő lovasőrségnek, a m e l y n e k fel
állítási helye a buda i Szent György té ren volt. (HL. GC. 1848 ein. 84/p.) Spanoghe a l tábor
nagy, pesti hadosz t á lypa rancsnok márc ius 20-án je lente t te Ledere rnek , hogy zava rgások ese
té re milyen biztonsági in tézkedéseke t t a r t a lmazó u tas í tás t adot t k i Moga vezé rő rnagy dán-
d á r p a r a n c s n o k n a k . Az u tas í tás elrendelte , hogy a he lyőrség legénységét személyenkén t 60 
éles töl ténnyel kell e l lá tn i ; fel kell á l l í tani a r ö k k a n t h á z b a n levő 6 ágyú t és el látni lőszer
re , va lamin t személyzet tel . In tézkedet t továbbá a r r a is, hogy viszály esetén mi lyen csapa tok 
menjenek a rokkan tházba , a Neugebäudéba és a tüzérszertárba,* va lamin t a r ra , hogyan biz
tos í t sák a különböző k a s z á r n y á k a t . (HL. GC. 1848. ein. 87/p.)' \ L '-•* 

50 HL. GC. 1848. ein. 88/p. (Függelék 3) 
51 HL. GC. 1848. ein. 86/p. 
A je lentéséhez mel lékel te a Bihar megyei adminisz t rá tor , Tisza Lajos által megküldöt t , 

márc ius 14-i átiratához, csatolt , fel tehetően népi eredetű , következő szövegű falragaszt, ; a m e 
lyet á város több pont ján függesztet ték k i : „Le Tiszával le Apohyiva l Vége a hunczo tok 
Ura lkodásának Éljen a Szabad A lko tmány a Népképvise le t Felelős Minis te r ium." 

52 Nagyvá radon 300 d a r a b c sappan tyús fegyver t (HL. GC. 1848. ein. 191/p), Győrö t t pedig 
733 da rab c sappan tyús p u s k á t (HL. G C 1848. ein. 176/p, [Függelék 9], 205/p) ad t ak át ä m á r 
ciusi n a p o k b a n ; a pozsonyi és a kassa i h a d o s z t á l y p a r a n c s n o k o k — L a m b e r g és Bechtöld — 
meg tagad ták fegyverek á tadásá t . (HL. GC 1848. ein. 104/p és 177/p.) 
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rendelni annak megakadályozására, hogy jelentősebb pénzösszeget vihesse
nek ki az ország területéről.53 Győrött a császári zászlókat kívánták a pos
ta- és harmincadhivatal épületéről eltávolítani, Bakonyi alezredes figyel
meztetésére azonban, hogy ez a katonasággal való összeütközést eredménye
zi, egyelőre elálltak szándékuktól.54 Székesfehérvárott a kincstári épületek 
kapuit és az őrházakat szándékoztak a magyar nemzeti színekkel bemá
zolni.55 Első utasításait Lederer március 19-én bocsátotta ki valamennyi 
hadosztály- és várparancsnoknak, amelyek — az Udvari Haditanácstól ka
pott instrukciók hiányában — csak általánosságban fogalmazták meg az új 
helyzettel kapcsolatban kialakítandó magatartást. Arra hívta fel a parancs
nokok figyelmét, hogy legyenek okosak és körültekintőek, rendelkezzenek 
megfelelő önuralommal. Fő célja az volt, hogy a tisztikar és a katonaság 
érintetlen maradjon a változás szellemétől, hogy ne nyilvánítsanak véle
ményt a kialakult politikai helyzetről, hogy a fegyveres erő őrizkedjék a 
pártviszályokba való oktalan beavatkozástól, óvakodjék a meggondolatlan
ságtól és őrizze meg méltóságát. Rendzavarás esetén a katonaság — lehe
tőleg semleges álláspontra helyezkedve — kísérje figyelemmel az esemé
nyeket, legfeljebb figyelmeztetően és tiltakozóan lépjen közbe. Fegyver 
használatát csak abban az esetben engedélyezte, ha a csapatot támadás éri 
és meg kell menteni a katonai becsületet.56 

A márciusi forradalom és a forradalom hatására szentesített 1848-as tör
vények rést ütöttek a feudalizmus egyik bástyája, a hadsereg évszázadok 
alatt kialakult és megszilárdult hierarchikus felépítésén is. Bár az 1848: 
III. te. 6. paragrafusa a katonaság kérdésében a független magyar minisz
térium számára rendkívül csekély hatáskört biztosított, pusztán annyit, 
amennyit korábban a Helytartótanács gyakorolt és a legfelsőbb hadúr válto
zatlanul az uralkodó maradt, a paragrafusnak abból a megfogalmazásából 
azonban, mely szerint a „ . . . katonai, és általában minden honvédelmi tár
gyakban ő Felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag csak a magyar 
ministerium által fogja gyakorolni",57 és a törvénycikket szentesítő már
cius 31-i királyi leiratból nyilván következett, hogy a hadsereget addig irá
nyító és ellenőrző központi szervnek, az Udvari Haditanácsnak a helyébe a 
magyarországi katonaság és az uralkodó közé a jóváhagyott magyar minisz
térium ékelődik. A rend biztosítására intézkedési hatáskörrel felruházott 
és a fővárosba küldött miniszterek, részben a ténylegesen kialakult erővi
szonyok lehetőségeként, részben pedig a körülmények kényszerítő hatására 
tevékenységükben — tudatosan, vagy anélkül —, már a hadügyi önállóság 
elismerését és a felelős minisztérium királyi jóváhagyását megelőzően ér
vényesíteni kívánták az idézett törvénycikk megfogalmazta jogot. Száznyolc 
éves fennállása óta első ízben fordult elő, hogy a magyarországi főhadpa-
rancsnokság — az uralkodó, vagy az Udvari Haditanács által kiadott köz
vetlen utasítások eddigi gyakorlatától eltérően — nemcsak tőlük, hanem 
magyar nyelven, egy új magyar hatóságtól, a minisztériumot helyettesítő 
Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmánytól is kapott utasításokat. 

53 HL. GC. 1848. ein. 231/p. Ledere r a közös őrséget jóváhagyólag t udomásu l vet te , a n n a k a 
követe lésnek azonban , hogy egy polgár i személynek be tek in tése legyen a had ipénz tá r ügyei 
be, ka tegor ikus v isszautas í tásá t rendel te el. 

54 HL. GC. 1848. ein. 95/p. 
55 HL. GC. 1848. ein. 107/p. 
56 HL. GC. 1848. ein. 93/p. 
57 Magyar Tö rvény tá r . 1836—1868. évi tö rvényc ikkek . Budapes t , 1896. 219. o. 
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Ai közrend fenntartására szervezett és Pestre küldött Ideiglenes Bizottmány 
képviselői március 27-én jártak Ledéreméi, felmutatva Batthyány Lajos 
felhatalmazását hivataluk ellátásához.58 Lederer azonban, mivel sem a mi
niszterek kinevezéséről értesítést,59 sem arra vonatkozó utasítást nem ka
pott, hogy vezénylő tábornokként milyen álláspontot alakítson ki velük 
szemben,60 csupán arra tett Ígéretet, hogy a rend és a törvényesség fenn
tartására irányuló erőfeszítéseiket támogatja,61 és maga is mindent meg
tesz a katonaság és a lakosság közötti összeütközés elkerülésére. A főhad-
parancsnok és a megközelítően egy hónapig működő Ideiglenes Bizottmány 
együttműködése és egymás közötti viszonya távolról sem volt oly barátsá
gos és harmonikus, miként azt Meszlényi Antal tanulmányában beállítja.62 

A közrend fenntartásában, ha ellenkező előjellel is, mindkét fél egyaránt 
érdekelve volt, ez lehetővé tette az ideiglenes együttműködést. Míg azon
ban a közcsend biztosítása az Ideiglenes Bizottmány számára az új rend, 
az alkotmány által szentesített átalakulás zavartalan kibontakozásának egyik 
fontos előfeltételét jelentette, addig Lederer számára a háttérben maradás
nak, a katonaság és a lakosság közötti nyílt összecsapás elkerülésének és a 
régi, megdöntött rendszerhez való visszatérésnek a lehetőségét. A közös 
törekvés ellentétes érdekű megközelítése az együttműködést ideiglenessé és 
viszonylagossá tette, a nézeteltéréseket és az összeütközéseket viszont tör
vényszerűvé. E veszéllyel mindkét fél számolt. A Közcsendi Bizottmány 
nem bízott a katonaság „ . . . csendes magaviseletében..." és a város meg
támadásától tartott,63 Lederer pedig az Udvari Haditanácsnak küldött hely
zetelemzését, a várható eseményekkel szembeni aggályait és gondjait tar
talmazó jelentésében annak a szkeptikus véleményének adott hangot, hogy 
„ . . . hasonló passzív magatartást, mint amilyet a es. kir. csapatoknak eddig 
szerencséjük volt tanúsítani, nem lesz módjuk a jövőben is fenntartani."64 

Az Ideiglenes Bizottmány Ledererhez, illetőleg a főhadparancsnoksághoz 
intézett átiratainak hangnemét roppant határozottság és öntudatosság jelle
mezte és egy percig sem hagytak kétséget afelől, hogy az Ideiglenes Bizott
mány a főhadparancsnokságot végrehajtó szervének tekinti, amely minden 
tőle származó utasítást tartozik teljesíteni, ugyanakkor semmilyen jelentős 
intézkedést nem hozhat tudta és jóváhagyása nélkül. Lederer — bár mind
végig nem kapott határozott és egyértelmű utasítást arra, milyen hivatali 
viszonyt alakítson ki az Ideiglenes Bizottmánnyal — részben a helyzet tisz
tázatlansága és a rendelkezésre álló csekély katonai erő miatt,65 részben pe
dig abból a meggondolásból, hogy részengedmények adásával megmenthető 

58 HL. CG. 1848. ein. 141/p. (Függelék 5) ,--;.. , 
59 I s tván nádo r csak m á r c i u s 29-én ér tes í te t te Ledéré r t a r ró l , hogy B a t t h y á n y fe lha ta lmaz ta 

Klauzál t és Szemerét a pest i köz rend f enn ta r t á sá ra . (HL. GC. 1848. ein. 169/p.) 
60 Márc ius 27-én ké r t a r r a vonatkozó u tas í t ás t az Udvar i Hadi tanács tó l , hogy mi lyen á l lás 

ponto t a lakí tson ki az Ideiglenes Bizo t tmányt képviselő Szemerével , Klauzál la l és Pu l szkyva l 
szemben. (HL. GC. 1848. ein. 141/p.) 

61 HL. GC. 1848. ein. 141/p; Pulszky Ferenc: É le tem és k o r o m . Budapes t , 1880—1882. I—IV. 
II. k. 63. o. 

62 Meszlényi Antal: A minisz ter i országos ideiglenes b izo t tmány m ű k ö d é s e 1848. március-
2S-tól ápr i l is 20-ig. Századok, 1924. 722. o. 

63 Pulszky Ferenc i. m. I I . k. 61. o. 
64 HL. GC. 1848. ein. 141/p. 
65 B u d á n és Pes ten 7600 fő és 260 ló állott Ledere r rende lkezésére , amiből 3 századnak Dal

mác iába kellet t vonulnia . A be tegeknek és a nap i szolgálatot e l l á tóknak a levonása u t á n a 
k ivonuló lé tszámot 6—7000 e m b e r r e becsül te . (HL. GC. 1848. ein. 141/p. Ledere r je lentése az 
Udvar i Hadi tanácsnak . ) 
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az egész, ameddig lehetett, tartózkodott attól, hogy nyíltan ellentmondjon az 
Ideiglenes Bizottmány rendelkezéseinek. Míg kifelé igyekezett lojalitást mu
tatni és együttműködési szándékának adott hangot, addig a valóságban — 
miként ez az Udvari Haditanácshoz intézett jelentéseiből kiderül — egyre 
nagyobb ellenszenvvel és egyre több fenntartással figyelte a körülmények 
alakulását, az Ideiglenes Bizottmány határozottsága következtében csökkent 
hatásköre miatt pedig egyre tarthatatlanabbnak minősítette saját helyzetét. 
Az Udvari Haditanácstól hasztalan kért magatartási utasításokat t66 e főható
ság a jelentősebb kérdéseket az uralkodó elé terjesztette döntés céljából, 
egyéb ügyekben pedig azzal tért ki a körülhatárolt utasítások adása elől, 
hogy a körülmények pillanatonkénti változása ilyenek megfogalmazását nem 
teszi lehetővé. Csupán attól óvta a vezénylő tábornokot, hogy a katonaság 
konfliktusba keveredjék a lakossággal, egyébként jóváhagyta eddigi tevé
kenységét, helyeselve a rend és törvényesség fenntartása érdekében han
goztatott együttműködési szándékát és annak a meggyőződésének adott ki
fejezést, hogy a rendkívüli helyzetben Lederer minden bizonnyal úgy cselek
szik, ahogy azt a szükség megköveteli és a körülmények megengedik. Ha 
pedig az eszközei elégtelenek, kellő mérlegelés után adja fel azt, amit nem 
lehet tartani.67 

A főhadparancsnokság és a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány 
közötti első összeütközésre a nemzetőrség felfegyverzésére vonatkozó fegy
verkiadás iránti kérelmek, illetőleg ezek megtagadása szolgáltatta az okot. 
E vonatkozásban az első bonyodalmak már az Ideiglenes Bizottmány te
vékenysége előtt jelentkeztek. Az egyelőre 1500 főre tervezett nemzetőrség 
felfegyverzésére a Közbátorsági Választmány küldöttsége 1500 fegyver ki
adását kérte Lederertől, aki azonban azzal utasította el a kérést, hogy telje
sítéséhez nem rendelkezik elegendő fegyverrel és csupán 200 darab átadásá
hoz járult hozzá.08 Ténylegesen azonban 500 fegyver átadására került sor 
16-án, mivel Almásy Móric királyi biztos személyesen támogatta a kérel
met.69 Március 17-én és 18-án Almásy Móric és Zichy Ferenc, a pesti vá
sárra érkező parasztság esetleges rendbontására hivatkozva, a Helytartóta
nács felelősségére újabb 10Ö0 darab fegyvert kért a pesti nemzetőrség 
további felfegyverzésére,70 a budai magisztrátus számára pedig 200 f Un
tát.71 Lederer — feltehetően félve a pesti vásáron esetleg bekövetkező rend
bontástól és megnyugodva a Helytartótanács felelősségvállalásától — teljesí
tette az újabb kérést; március 20-ig összesen 1500 darab kovás gyújtású 
puskát adott át. A további igényeket azonban — bár Almásy Móric és 
Zichy Ferenc személyesen jelentek meg nála és kérték még 1500 fegyver 
átadását, hivatkozva arra, hogy Pesten óráról órára fokozódik az ingerült
ség és jelentős nyugtalanság kitörésétől lehet t a r t a n i — ismét a csekély 

66 Március 27—28-án kér te a ké t ha tóság között i v iszony t isztázását a 141/p, 142/p és 147/p 
számú je lentéseiben. 

67 HL. GC. 1848. ein. 168/p. Az Udva r i Hadi tanács m á r c i u s 29-i a d P räs , 898—899 et 906/C. K. 
.számú, leirata . 

68 Lederer még az á tadás nap ján , 16-ári déli 12 ó rakor je lentet te az e semény t az Udvar i Ha
d i t anácsnak , u tó lagosan ké rve engedély t a 200 fegyver á tadásához és u t a lva a r ra , is, hogy 
fegyverek további á t adásába — felsőbb engedély né lkül — nem kíván bocsátkozni . (HL. GC. 
1848. ein. 82/p.) 

69 HL. G C 1848. ein. 83/p. Az 500 d a r a b rég imódi fegyvert az 5. tüzérezred adta á t a m a 
g i sz t rá tusnak , és he lyet te u g y a n a n n y i c sappan tyús p u s k á t vételezett a fegyver tárból . 

70 HL. GC. ein. 81,'p., 83/p., 91/p. — * .. - , 
71 HL. GC. ein. 96/p. (Függelék 4) . 
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fegyverkészletet okként felhozva, elutasította. Általános államérdek miatt 
azonban maga sem akarta, hogy esetleges felkelésre kerüljön sor, illetőleg 
ennek megakadályozásához ne rendelkezzék a nemzetőrség elegendő fegy
verrel, ezért Bécsbe küldte Balogh lovassági kapitányt, többek között annale 
tisztázására, hogy a fegyvertárban tárolt csappantyús puskákból kiszolgál
tathat-e még a nemzetőrségnek 1500 darabot.72 E jelentésében a megoldás 
eszközeként célzást tett arra a lehetőségre, hogy az Udvari Haditanácsnak 
módjában állana a fenti mennyiségű öreg, kovás gyújtású puskát a bécsi 
készletekből gőzhajón Budára szállítani.73 Az Udvari Haditanács március 
22-én kelt 765/C. K. számú leiratában arról értesítette Ledérért, hogy az 
1500 fegyvernek Bécsből Budára küldését legfelsőbb döntés céljából az ural
kodó elé terjesztette és remélhető, hogy már 23-án gőzhajón Budára tudja 
küldeni a kért mennyiséget.74 A további fegyverigénylések leszerelésére a 
futár Bécsbe küldésének napján, 20-án, Lederer István nádor közreműködé
sét kérte, aki utasította is Pest és Buda polgármestereit, hogy ne igényel
jenek további fegyvereket a vezénylő tábornoktól.75 Ugyanakkor azonban 
azt is tudtára hozta Lederernek, hogy a fegyverátadás a nemzetőrség szá
mára nem ellentétes az uralkodó szándékával, ha megfelelő készlet áll ren
delkezésre; ha pedig nem, akkor csekély, a főhadparancsnok által megha
tározott mennyiség adható át.76 E megfogalmazás Lederer elutasító állás
pontját erősítette meg, hiszen teljesen tetszése szerint állapíthatta meg, hogy 
a fegyverkészlet elegendő-e vagy sem. Az Udvari Haditanácshoz küldött 
ein. 96/p számú jelentése alapján feltehető, hogy a kovás gyújtású puskák
ból átadott 1500 darabon felül nem volt további készlet a fegyvertárban, 
modern csappantyús puskákat pedig nem akart átadni, amit rövidesen az 
Udvari Haditanács is megtiltott, illetőleg már Lederer fenti jelentésére 
adott március 22-i 765/C. K. számú válaszában arra utasította a vezénylő 
tábornokot, hogy ha a kényszerű körülmények hatására időközben mégis át 
kellett engednie a nemzetőrségnek a kért 1500 csappantyús puskát, akkor 
a Bécsből küldött kovás gyújtású puskák cseréje révén szerezze vissza azo
kat.77 Ledererrel egyidőben Almásy Móric és Zichy Ferenc is a nádorhoz 
fordult a pesti mozgalmakkal kapcsolatos sürgős magatartási rendszabályo
kért, valamint a nemzetőrség számára kiadandó további fegyverek ügyé
ben. A futár Szőgyény alkancellárhoz intézett levelet hozott magával, 
amelyben Lajos főherceg engedélyezte, hogy további, nem túlzottan nagy 
mennyiségű fegyvert át lehet adni a pesti nemzetőrség számára, abban az 
esetben pedig, ha Budán nincs már tartalék, Ígéretet tett szállításra.78 Almá
sy a fentiekre hivatkozva — az „ . . . erőszakos kihágások megelőzésére . . ." 

72 Uo. : 
73 UO. 
74 HL. GC. 1848. ein. 126/p. 
75 HL. GC. 1848. ein. 130/p. I s tván nádor márc ius 21-i le i ra ta Ledererhez . Ledere r márc ius 

20-án kelt, I s tván nádorhoz intézet t levelét közli Andics Erzsébet A nagybi r tokos a r i sz tokrá 
cia e l lenforradalmi szerepe 1848—49-ben c ímű o k m á n y t á r b a n . Budapes t , 1952. II . k, 30—31. o. 

76 Uo. Ferdinánd állásfoglalását a nemzetőrségnek átadandó fegyverek ügyében március 
29-én közölte az Udvari Haditanács Ledererrel. Az elhatározás szerint a nemzetőrség azzal 
a feltétellel kaphat csak fegyvereket, ha találhatók a fegyvertárakban olyanok, amelyeket 
nem a hadsereg fegyverszükségletének a biztosítására tartalékolnak. (HL. GC. 1848. ein. 
188/p.) 

77 HL Az 1848/49. évi for rada lom és szabadságha rc i ra ta i (a tovább iakban — 1848/49) : 1/19. 
(A 765/C. K. számú i ra t 1929-ben készül t másola ta az Udvar i Had i t anács i ra t tá rából . A továb 
b iakban — 1928-as, ill. 1929-es másolat .) 

78 HL. GC. 1848. ein. 149/p. Almásy Móric Lede re rnek m á r c i u s 23-án. 
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és egy „ . . . új felkelés megakadályozására . . . " — sürgősen kérte „ . . . je
lentősebb mennyiségű . . . " fegyver átadását.79 

A Bécsből érkezett fegyverek átadása már a Miniszteri Országos Ideig
lenes Bizottmány hivatali ténykedésének idejére esik. Az Ideiglenes Bizott
mány 1. számú átiratát március 27-én intézte Ledererhez, amelyben — el
lentétben Almásy Móric királyi biztossal és Zichy Ferenc helytartótanácsi 
elölülővel — nem kérte, hanem országos megbizatására utalva, magyar 
nyelven arra szólította fel hivatalosan a vezénylő tábornokot, hogy: 

1. adjon át azonnal 1000 darabot a kincstári fegyverekből Rottenbiller 
alpolgármesternek ; 

2. küldjön értesítést arról, hogy mennyi fegyver található még a kincstári 
raktárban, mely a nemzetőrség számára átadható; 

3. intézkedjék, hogy minél több fegyver kerüljön a fővárosba a nemzet
őrség felfegyverzésére.80 

Az átirat hatására a vezénylő tábornok intézkedett, hogy a Bécsből ér
kező fegyverekből szállítsanak 27-én és 28-án 500—500 fegyvert a Neuge-
bäudeba átadás céljából. A 2. pontra azonban, ha udvarias formában is, 
elutasító választ adott, hivatkozva arra, hogy felsőbb engedély nélkül nem 
adhat számot a fegyverkészletről, és szolgálati hűtlenséget bizonyára nem 
kíván tőle az Ideiglenes Bizottmány sem. Korábbi elutasító magatartásával 
ellentétben rendkívül előzékenynek mutatkozott az újabb fegyvermennyi
ség átadása terén. Kérése csupán az volt, hogy ha még jelentősebb számú 
fegyverre van szükség, erről idejében értesítsék, mivel a puskákat Bécsből 
kell igényelnie.81 Felfogása megváltoztatásában közrejátszhatott István ná
dor március 21-i leirata82 és Lajos főherceg engedélye83, valamint az az 
esetleges tévhite, hogy a 28-ig átadott 35008'' fegyveren felül számottevő 
mennyiség igénylésére nem kerül már sor. Ferdinánd március 26-i legfel
sőbb elhatározását pedig — amelyben megtiltotta a főhadparancsnokságok-
nak, hogy fegyvert szolgáltassanak ki a nemzetőrség számára a politikai 
hatóságok kívánsága szerint, ez utóbbiakat pedig arra utasította, hogy ilyen 
irányú kéréseiket esetről-esetre terjesszék az Udvari Haditanács elé — ekkor 
még nem ismerhette, mivel erről csak 27-én tájékoztatták.85 A vezénylő tá
bornok azonban már másnap, március 28-án saját nagylelkűségének csapdá
jába esett, ugyanis az Ideiglenes Bizottmány Székesfehérvár, Pest megye, 
valamint Pest és Buda városok nemzetőrsége számára további 6000 fegy
verre, valamint 20 000 éles és 10 000 vaktöltényre nyújtotta be igényét.86 Le
der er reagálása az Ideiglenes Bizottmány átiratára iskolapéldája a színle
lésnek. Az Ideiglenes Bizottmányt azzal igyekezett leszerelni, hogy számol
va a nemzetőrség további fegyverszükségletével, ebben az ügyben már 
Bécshez fordult, és nem kétli, hogy helyzetábrázolása nyomán az Udvari 

79 uo. 
80 HL. GC. 1848. ein. 143/p. 
81 HL. GC. 1848. ein. 143/p. Lederer átirata a MOIB-nak március 27-én. 
82 HL. GC. 1848. ein. 130/p. 
83 HL. GC. 1848. ein. 149/p. 
84 Vrbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 n y a r á n . Budapest , 1973, 24. o. 
85 HL. GC. 1848. ein. 157/p. Az Udvar i Had i t anács m á r c i u s 27-i l e i r a t ának s záma P r ä s . 

840/C. K. 
86 HL. GC. 1848. ein. 153/p. A MOIB 21. számú, márc ius 28-i ke l tezésű á t i r a t a a f ohadpa -

rancsnoksághoz . Az éles és vak tö l t ények egy részének á t a d á s á r a néhány n a p múlva ke rü l t 
sor, amiko r az u ra lkodó m á r c i u s 17-én adot t szavá t megmás í tó ké t le i rat i smer t té vá l á sako r 
felkeléstől lehete t t t a r tan i . (HL. GC. 1848. ein. 163/p.) (Függelék 8) 
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Haditanács leszállítja a fővárosba a fegyvereket és így rövidesen módjában 
áll e kívánságot teljesíteni. A fegyverek kiszolgáltatásához néhány napi ha
ladékot kért, azzal a hozzáfűzéssel, hogy azt ne tekintsék készsége hiányá
nak.87 István nádortól — kifejtve abbéli aggályait, hogy felingerelt embe
rek kezébe fegyver kerüljön — azt kérte, utasítsa az Ideiglenes Bizottmányt 
arra, hogy álljon el a követelésétől és kímélje meg őt a továbbiakban ha
sonló kívánságoktól, amelyek teljesítése szemben áll a kötelességével.88 Az 
Udvari Haditanácshoz küldött március 28-i jelentése — az iktatószám alap
ján — megállapíthatóan valamivel korábban keletkezett, mint az Ideiglenes 
Bizottmányhoz intézett átirata,89 azonban nincs benne szó fegyvereknek 
Bécsből Pestre szállításáról,90 hanem arról, hogy szükség esetén további 
fegyvereket ad át, ami a nemzetőrség megbízhatatlansága miatt igen veszé
lyes kísérlet ugyan, a nyilvános felkelés megakadályozásának azonban pil
lanatnyilag az egyedüli eszköze.91 Számolva azzal, hogy a kérés teljesíté
sének megtagadása zavargásokra adhat okot, Zichy Ferencnek azzal a 
megjegyzéssel hozta döntését tudomására, hogy az esetleges zavargások le
hetőségére hívja fel az Udvari Kamara és egyéb illetékes hivatal figyel
mét, és arra kérte, hogy a pest-budai hajóhidat az átkelés megakadályozása 
céljából az avizójára nyissák ki.92 

A további fegyverigénylések beszüntetésének elrendelésére vonatkozó ké
rések, és az ezek kapcsán kiadott utasítások nem jártak nagy eredmény
nyel. Leder érnek az Udvari Haditanácshoz intézett újabb, április 1-i jelen
tése szinte vádirat a nádor, a Helytartótanács és az Udvari Kamara elnöke 
ellen. A nádortól — bár ismételten kérte tőle, állítson sorompót a minden
felől érkező követelések elé — március 27-én és 29-én azt a kifejezett uta
sítást kapta, hogy vagy rendeljen ki két század katonaságot a Selmecbá
nyái arany- és ezüstkészlet védelmére, vagy ha nem áll módjában ezt tel
jesíteni, bocsásson legalább 300 fegyvert a kamaragróf rendelkezésére.93 A 
Helytartótanács és az Udvari Kamara elnökei pedig azért ostromolták, hogy 
a budai polgároknak — akiket a pesti mozgalom igen megijesztett — adjon 
át saját védelmükre további fegyvereket.94 

A fegyverkövetelések mellett a középületeken és a kincstári épületeken 
elhelyezett felségjelek megvédése jelentett gondot Lederernek. A márciusi 

87 HL. GC. 1848. ein. 149/p. 
88 UO. 
A nádor márc ius 29-i l e i ra tában azt j avaso l ta Ledere rnek , hogy mind a fegyver- , m ind a 

tö l tényigényt u tas í t sa vissza a r r a h iva tkozva , hogy i lyen je len tős menny i ség n e m áll a ren
delkezésére . Székesfehérvár s zámára viszont t anácsosnak t a r to t t a 500 fegyver és néhány ezer 
tö l tény á tadásá t . (HL. GC. 1848. ein. 170/p.) 

89 A MOIB-nak kü ldö t t á t i ra t k i m e n ő száma 1848. ein, 149/p, az Udvar i H a d i t a n á c s n a k c ím
zett felterjesztésé pedig ein. 147/p. (Függelék 6) Mindkét i ra t ke l te m á r c i u s 28-a. 

90 A meglevő i ra tokból megá l l ap í tha tóan Ledere r csak a m á r c i u s 20-i, ein. 96/p s zámú i ra t 
ban ké r t Bécsből fegyvereket . Az ein. 147/p. számú, márc ius 28-i je lentése fo ly ta tása az előző 
n a p ein. 142/p s zámmal e lküldöt t je lentésnek, ez az i ra t azonban n incs m e g a GC. levél tá rá
ban , az ik ta tókönyv pedig a pest i he lyzet i smer te tésé t adja meg t á rgykén t , fegyverkére lem 
nincs fe l tüntetve. A h a r m a d i k lehetőség az, hogy Ledere r szándékosan félrevezet te az Ideig
lenes Bizot tmányt . 

91 HL. GC. 1848. ein. 147/p. A nemzetőrség számára á tado t t fegyverekkel rész le tesen foglal
koz ik Urbán Aladár A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 n y a r á n c ímű könyvében , a 
t ö rvényha tóságok által országosan igényelt fegyverek számát pedig Meszlényi Antal i smerte t i 
n m á r idézett t a n u l m á n y á b a n . 

92 HL. G C 1848. ein. 156/p. 
93 HL. G C 1848. ein. 176/p. Lederer Se lmecbányá ra 300 rég imódi kovás p u s k á t küldöt t , a 

Székes fehérvár ra vona tkozó nádor i u tas í t á s t pedig úgy teljesítette, hogy Ö00 szurony nélkül i 
ka r abé ly t küldöt t oda a buda i fegyver tárból . (Je lentés ápr i l i s 1-én az udva r i Hadi tanácsnak . ) 

94 Uo. Lederer he ly t adot t a ké ré snek és 300 öreg muské t a , va lamin t 300 ka rabé ly á tadá
sát engedélyezte a buda i fegyverraiktárból. 
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forradalom eredményei hatására örömmámorban úszó fővárosi nép és 
egyéb városok lakossága el akarta távolítani az épületekről a régi rendszert 
jelképező császári-királyi jelvényeket, színeket és feliratokat, amit Lede-
rer az uralkodó, a kormány és a hadsereg elleni merényletnek, a törvé
nyes rend, elleni tüntetésnek tekintett. A császári színek inzultálásáért haj
landó volt a legkeményebb összeütközést is vállalni. Az Almásy Mórichoz 
intézett figyelmeztetés hatására a fővárosi ifjúság elállt ugyan a császári 
sasok erőszakos eltávolításának a gondolatától, azt a követelésüket azonban 
változatlanul fenntartották, hogy a kaszárnyákra tűzzék ki a nemzetiszínű 
zászlót. Az Udvari Haditanácsnak küldött, már említett március 20-i jelen
tésben Lederer az ügyet önmagában jelentéktelennek minősítette, tenden
ciája miatt azonban nem tartotta ajánlatosnak az engedély megadását, ille
tőleg csak abban az esetben, ha azt a „ . .. rossz szellem leszerelésének po
litikai eszközeként hatásosan fel lehet használni."95 Az eseményekkel szem
beni nyílt fellépést még korainak találó udvari reakció a fegyverigénylés
hez hasonlóan e kérés teljesítését sem utasította vissza kategorikusan, állás
pontja kialakításában azonban meglehetősen bizonytalan volt. Március 23-i 
leiratában még arról tájékoztatta az Udvari Haditanács Ledérért, hogy az 
uralkodó nem engedélyezte a nemzetiszínű zászlók kitűzését a kaszárnyák
ra, ha erre azonban mégis sor kerül, a körülményekhez kell igazodni.96 Egy 
nappal később, március 24-én azonban már azt közölte, hogy Ferdinánd 
hozzájárult a nemzetiszínű zászlók kitűzéséhez valamennyi középületen, 
mindenesetre olyan formában, hogy a császári címer elsődlegessége félre
érthetetlenül kitűnjék.97 Lederer azonban nem volt abban a helyzetben, 
hogy e kívánalomnak érvényt szerezzen és biztosítsa, hogy a császári felség
jelek ne szenvedjenek csorbát, vagy ne érje őket sérelem. Egerben például 
levették a császári sast a toborzó-házról ; Szegeden minden kincstári épü
letről eltávolítani szándékozták a császári-királyi jelvényeket, színeket és 
feliratokat; Baján azzal a kívánsággal hozakodtak elő, hogy átfestenék az 
ottani élelmezési raktár kapuit, ajtóit és karfáit, de hasonló jelzésű jelenté
sek érkeztek az ország szinte minden részéből. Ezért Lederer arra kérte az 
Udvari Haditanácsot, hasson oda, hogy a minisztérium és a hatályon kívül 
helyezett országos hatóságok kapjanak legfelsőbb parancsot arra, hogy egy
részt megkíméljék a további fegyverigényléstől, másrészt pedig, hogy a 
„rendbontás" végre korlátok közé szoríttassék, vagy legalább — alternatív le
hetőségként—lássák el őt azokkal az eszközökkel, amelyek megfelelnek a 
követelményeknek.98 

A „rendbontással" szembeni nyílt fellépés mellőzésének legfőbb oka az 
ország területén elszállásolt katonaság csekély ereje volt.99 A fővárosnak az 
egész ország helyzetére kiható jelentőségét felismerve, a vezénylő tábornok 
döntő fontosságúnak minősítette a kormányhatalom fenntartásának bizto
sítása céljából a Pesten és Budán állomásozó katonaság szétforgácsolásának 

95 HL. GC. 1848. ein. 96/p. Lederer je len tése márc ius 20-án az Udvar i Hadi tanácsnak.^ 
96 HL. GC. 1848. ein. 131/p.. Az i ra t n incs meg. 
97 HL. GC. 1848. ein. 134/p. Az irat n incs meg. 
98 HL. GC. 1848. e in . 176/p. 
99 Az országban levő cs. kir . ka tonaság diszlokációjára és ere jére lásd Urbán Aladár: A 

magyaro r szág i .osz t rák hadszervezet és a h a z á n k b a n ál lomásozó ka tonaság 1848 ápr i l isában 
c ímű t anu lmányá t . (Hadtör ténelmi Közlemények , [a t ovább iakban — HK.] 1963. 2. sz., 145— 
169. o.) 
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megakadályozását, és ezzel ütőképességének biztosítását egy esetleges ösz-
szetűzés esetére. Nagyobb gondot jelentett számára az ország más terüle
tein elhelyezett alakulatok elszigeteltsége, ami különösen vonatkozott a kis 
alegységekre szétszakított lovasságra. Nagyobb egységekbe, legalább osztá
lyokba történő összevonásukra vonatkozó javaslat tételétől visszatartotta a 
félelem, hogy ezáltal fokozódhat a bizalmatlanság a kormányhatalom iránt. 
A csapatösszevonások megvalósításához azonkívül a polgári hatóságok hoz
zájárulása is kellett, amit, ha a Helytartótanácstól esetleg sikerült volna is 
elnyerni, még mindig kérdésessé tett, hogy a megyék teljesítik-e a paran
csait.100 A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány hozzájárulása pedig 
kétségesnek látszott. A lovasság összevonásának a célszerűségére és szüksé
gességére az Udvari Haditanács első ízben a március 27-i, ein. 854/C. K. 
számú leiratában hívta fel a vezénylő tábornok figyelmét és jelentést kért 
a megvalósítás módozataira.101 Sajátos módon ugyanazon a napon, már
cius 29-én fejtette ki Lederer elképzelését — a körülményeket figyelembe 
véve — a lovasság összevonásának lehetetlenségéről, és foglalkozott ismé
telten e kérdéssel az Udvari Haditanács a vezénylő tábornok március 27-i, 
ein. 141/p és 142/p, valamint a március 28-i ein. 147/p számú jelentéseire 
adott válaszleiratában. Az ügy végül is Ferdinánd elé került döntés cél
jából, kettős megoldási lehetőségként javasolva a lovasság rajononkénti 
összevonását nagyobb csoportokba Pesten és Budán, Varasdon, valamint 
Kassán, vagy esetleg ezredenként az elhelyezési körletükben.102 Az ellátást 
mindkét esetben a kincstárnak kellett volna biztosítania, ami számottevő 
anyagi terhet jelentett volna, holott a lakosság eladdig sehol sem tagadta 
meg a lovasság számára a természetbeni hozzájárulást.103 Lederer nem tar
totta tanácsosnak, hogy a lovassági alakulatok összevonására vonatkozó 
javaslat tőle származzék, mivel ez a vele — és a katonasággal •— szembeni 
bizalmatlanságnak adott volna tápot. Ehelyett inkább közvetett módon kí
vánta elérni a célt, számítva arra, hogy a földesurak félelme a parasztság
tól katonai asszisztencia kérésére fogja szorítani a törvényhatóságokat. En
nek minél előbbi megvalósulása érdekében arról igyekezett meggyőzni a 
juriszdikciókat, hogy kis létszámú, egymástól elszigetelt alakulatok elhelye
zési körletükben nem képesek sok segítséget nyújtani a fölizgatott tömeg
gel szemben, ellenben egy összevont, kompakt erő, amely gyorsan és meg
lepetésszerűen tud megjelenni minden fenyegetett helyen, hatványozott tá
mogatást nyújthat. Ha viszont a törvényhatóságok közreműködésének hiá
nyában mégsem valósítható meg a lovasság összevonásának fenti módja, 
akkor tervével mindaddig a háttérben szándékozott maradni, amíg az or^ 
szággyűlést fel nem oszlatják és a nádor vissza nem tér.104 Az Udvari Ha
ditanács javaslatára Ferdinánd engedélyezte a lovasság egyesítését oly mó
don, hogy először dandárokba csoportosítsák, úgy választva meg a csopor
tosítás körletét, hogy szükség esetén a vezénylő tábornok által meghatáro-

100 HL. GC. 1848. ein. 141/p. Ledere r je len tése az Udvar i H a d i t a n á c s n a k m á r c i u s 27-én. 
101 HL. GC. 1848. ein. 152/p. Lederernek a lovasság összevonását tartalmazó jelentése, vala

mint az Udvari Haditanácsnak ilyen tárgyú leirata egyformán 27-én keletkezett és a kettő 
időben keresztezte egymást. 

102 HL. GC. 1848. ein. 168/p. Az Udvar i Had i t anács l e i r a t ának k imenő száma : ad P r a s . 
898, 899 et 906/C. K. 

103 HL. GC. 1848. ein. 141/p. 
104 HL. GC. ein. 162/p. J e l en té s az Udvar i Had i t anácsnak m á r c i u s 31-én. -, 
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zott budai és pesti, varasdi, valamint kassai raj ónba összevonhatók legye
nek.105 

Az összevonás első módozatának sikerre vitele céljából a főhadparancs-
n okság felszólította a lovasezredek parancsnokait,106 értessék meg a tör
vényhatóságokkal, hogy ez az ő érdekükben történik, és hassanak oda, hogy 
ezek — felismerve annak előnyét és szükségességét — maguk tegyenek rá 
javaslatot. A feladat végrehajtása közben kellő óvatosságra intett az utasí
tás, nehogy olyan gyanú keletkezzék, mintha az összevonások reakciós cé
lokat szolgálnának.107 

A csapatösszevonást engedélyező királyi leirat hatására, és bízva az ezred
parancsnokok közreműködésének eredményességében, a főhadparancsnokság 
maga is megtette az ügy érdekében a szükséges lépéseket a Miniszteri Or
szágos Ideiglenes Bizottmánynál. Megszerezve a szóbeli hozzájárulást, ápri
lis 4-én már az intézkedés gyakorlati kivitelezésének tisztázása miatt for
dult Lederer az Ideiglenes Bizottmányhoz és kérte, a megyei hatóságok 
kapjanak megfelelő utasítást.108 ö maga, meg sem várva az Ideiglenes Bi
zottmány írásos válaszát, csupán a szóbeli megállapodásra építve, már áp
rilis 4-én felszólította az ezredparancsnokokat, hogy késedelem nélkül kezd
jék meg a tárgyalásokat a megyékkel az összevont csapatok állomáshelyei
nek kijelölése céljából, majd a közös megállapodás után azonnal rendeljék el 
a koncentrálást.109 A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány írásban is 
egyetértett a lovasságnak osztályonkénti és századonkénti újabb elhelyezé
sére tett javaslattal és hozzájárult annak megvalósításához,110 ennek ellenére 
Lederer a Helytartótanács közreműködését is kérte a törvényhatóságok meg
győzésében.111 A koncenrtrálás tényleges megvalósítására azonban csak ké
sőbb, a Batthyány-kormány hivatalba lépése után került sor.112 Lederer 
még április 3-án is arról panaszkodott Batthyányhoz intézett levelében, hogy 
a megyei hatóságok a javaslat ellen vannak és ezzel megbénítják a személy
es vagyonbiztonság egyedül hatásos eszközének érvényesülését.11-' 

Áprilisban tovább növekedett azoknak az érintkezési területeknek a szá
ma az Ideiglenes Bizottmány és a főhadparancsnokság között, amelyek a 
súrlódási lehetőségeket is szaporították. 

A kevésbé jelentős ügyeket — például a es. kir. tisztek redelkezésre bo
csátását a nemzetőrség kiképzésére; a vasútnál dolgozó szabadságolt kato
nák behívás alóli felmentését — vagy sikerült mindkét hatóság megelége
désére rendezni, vagy, ha nem rendeződtek is, jellegükből fakadóan nem 
váltak nézeteltérések forrásaivá. Az Eszéknek szánt lőpor lefoglalása, ille
tőleg az Ideiglenes Bizottmánynak az eset kapcsán támasztott követelése, 
hogy a nemzetőrség és a katonaság közösen őrizze a lőszeraktárt és a ka-

105 HL. GC. 1848. ein. 188/p. 
106 A pa rancso t Bal theser , Fe jé rváry , Gut jahr , Sedelmayer , Fa lkenhayn , Lederer , Kiene es 

Kolowrat ezredesek kap ták . 
107 HL. GC. 1848. ein. 177/p. Ledere r u tas í tása az előbb eml í te t teknek ápri l is l -én. 
108 Uo. : A vezénylő t ábo rnok ekkor m á r nagyobb nyomatéko t tudot t adni az összevonás 

szükségességének azzal, hogy az ország n é h á n y réázén a tö rvényha tóságok felléptek azzal az 
igénnyel, hogy a ka tona i pa rancsnokságok nyú j t s anak ka rha t a lmi segítséget . 
109 Uo. 
110 HL. GC. 1848. ein. 229/p. 
111 HL. GC. 1848. ein. 177/p. 
112 Vö. : Urbán Aladár: A magyaro r szág i osz t rák hadszervezet és a h a z á n k b a n á l lomásozó 

ka tonaság 1848 ápr i l i sában. (HK. 1963. 2. sz. 157. o.) 
113 HL. 1848/49.: 1/59. sz. 
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szárnyakat, illetőleg aiegyvertár megvizsgálására vonatkozó igénye, továbbá 
az a jogos kívánsága, hogy előzetes tudta nélkül ne foganatosítsanak csa
patáthelyezéseket és. katonaszállítást az ország határain túlra, azonban igen 
kiélezte a helyzetet. A kérdéseknek az Ideiglenes Bizottmány számára ked
vező megoldásában igen nagy szolgálatot tett a pesti nép, amely figyelem
mel kísérte a katonaság tevékenységét, s élénken reagált minden, általa tör
vénytelennek tartott jelenségre. A Bizottmány éppen arra hivatkozva tudta 
Ledérért meghátrálásra kényszeríteni, hogy utalt a nép várható ingerült
ségére, ha nem enged a követeléseknek. 

A nemzetőrség eredményes felhasználásának egyik feltétele a fegyver
rel való ellátottság mellett a fegyverhasználat elsajátítása volt. Kézenfek
vőnek látszott, hogy a nemzetőrség fegyverkiképzését magyar származású, 
magyarul tudó nyugdíjas vagy hivatásos állományú es. kir. tisztek irányít
sák, amit Almásy Móric királyi biztos március 25-én kért Lederertől. A 
főhadparancsnokság elnöksége március 26-án hozzájárult ahhoz, hogy nyug
díjazott, vagy tiszti rendfokozattal kvietált tisztek — amennyiben vállalják 
— részt vegyenek az újonnan alakult nemzetőrség f egy ver kiképzésében. 
Ilyen szellemben utasította a toborzó- és várparancsnokokat is, azzal a meg
hagyással, hogy értesítsék erről a nyilvántartásukba tartozó érintett tiszte
ket.114 Április 7-én a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány újólag fel
kérte a vezénylő tábornokot annak elrendelésére, hogy bocsássanak a tör
vényhatóságok rendelkezésére a megalakult nemzetőrség kiképzéséhez arra 
alkalmas katonákat.115 Április 10-én Száz János gránátos kapitányt és 
Sztankó Soma alhadnagyot a Tursky-, Egyed és Konkoly tiszteket pedig 
a Gyulai-gyalogezredből kérte az Ideiglenes Bizottmány a nemzetőrség ki
képzéséhez, amihez a vezénylő tábornok hozzá is járult, azzal a kikötéssel, 
hogy a nevezett tisztek szolgálatmentes óráikban vehetnek részt a nemzet
őrség kiképzésében.116 Hivatásos állományú tisztnek a nemzetőrséghez való 
átvezénylésére csak később, a Batthyány-kormány hivatalba lépése után 
került sor. Korponay János cs. kir. főhadnagy részvételének engedélyezé
sét a nemzetőrség kiképzésében Kiss Károly nyugalmazott kapitánnyal 
egyetemben már március 19-én vagy 20-án kérte a Rendre Ügyelő Választ
mány,117 Korponay nemzetőrségi kiképzési tevékenységéhez azonban a 
főhadparancsnokság — éppen tényleges tiszt volta miatt — nem járult hoz
zá.118 Nem volt foganatja a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány áp
rilis 11-i e tárgyú iratának sem.119 A nemzetőrség felállításával és szervezé
sével megbízott Batthyány Lajos miniszterelnök április 16-án hivatalosan 
felszólította a vezénylő tábornokot, hogy Korponay János főhadnagyot „osz
tályozza" hozzá.120 Az óhajnak Lederer „örömmel" tett ugyan eleget, ám 
csak ideiglenesen bocsátotta a főhadnagyot Batthyány rendelkezésére, mi-

114 HL. GC. 1848. ein. 135/p. 
115 HL. GC. 1848. ein. 221/p. A MOIB á t i r a t á n a k k imenő száma 188. A főhadparancsnokság az 

ápri l is 8-i 221/p számú vá laszában uta l t a r r a , hogy néhány vá rosban m á r cs. kir . t isztek i rá
nyí t ják a nemzetőrség kiképzését és e r r e mindenho l sor kerü lhe t , ahol ezt a nemzetőrség 
ké r i a ka tona i pa rancsnok tó l . 

116 HL. GC. 1848. ein. 251/p. A MOIB ápr i l i s 10-i á t i r a t ának k imenő száma 266. A í ő h a d p a -
rancsnokság vá lasz i ra tában Száz János ró l nem tet t említést . 

117 He ly ta r tó tanács j k v e . 14. (március 20-i ü lés) . Közli Urbán Aladár: A nemzetőrség és. 
honvédség szervezése 1848 n y a r á n . 16. o. 

118 Urbán Aladár: i. m . 16. o. 
119 HL. G C 1848. ein. 273/p. A MOIB á t i r a t á n a k száma 324. 
120 Uo. 
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vei úgy vélte, nincs joga, hogy Korponayt teljesen elszakítsa a katonai szol
gálati köteléktől.121 

Ha nem is a nemzetőrség kiképzésében részt vevő tisztek átengedésével 
azonos módon, de különösebb indulati kitörések nélkül folyt a huzavona 
az Ideiglenes Bizottmány és a főhadparancsnokság között a központi vas
útnál szolgálatban levő szabadságolt katonák behívása, illetőleg szolgálat
mentessége kérdésében. A behívás előidézte várható ingerültségre és a köz
lekedésre kiható hátrányra hivatkozva az Ideiglenes Bizottmány április 
11-én Ledérért — a minisztérium Pestre jövetelének az időpontjáig — a 
bevonulásra vonatkozó rendelet felfüggesztésére szólította fel.122 Lederer 
azonban nem tartotta kivihetőnek a szabadságolt katonák behívásának fel
függesztését, mivel a rendelkezést az uralkodó adta ki és csak arra tett 
ígéretet, hogy az esetben, ha a vasútnál dolgozó szabadságolt katonákat nem 
tudják másokkal pótolni, a nádor közvetítésével kéri az uralkodótól a ren
delkezés módosítását.123 A Miniszteri Bizottmányt feltehetően nem elégítette 
ki Lederer válasza, ugyanis április 13-án újból arra szólította fel, hogy a 
nádor Pestre érkezéséig és megfelelő intézkedés meghozataláig halassza el 
a vasútnál dolgozó katonák behívását.124 Lederer az erélyes hangú felszólí
tásra akként riposztozott, hogy nem hozhat az ügyben határozott intézke
dést, mivel a főhadparancsnokságnak nincs pontos ismerete a szóban forgó 
személyekről és azt javasolta, hogy a vasútigazgatóság — ezredeik feltünteté
sével — állítson össze névjegyzéket azokról a katona-személyekről, akiket 
továbbra is meg akar tartani.125 

A viszonyt jelentős mértékben kiélezte az Eszéknek szánt, a budafoki lő
szerraktár közelében talált és a nemzetőrség által március 28-áról 29-ére 
virradó éjszaka lefoglalt, majd Pestre szállított 35 mázsa lőpor,120 illetőleg az 
Ideiglenes Bizottmánynak az eset kapcsán támasztott az a követelése, hogy 
a nemzetőrség és a katonaság a jövőben közösen őrizze a lőszerraktárt,127 

továbbá, hogy a vezénylő tábornok adjon számot a fegyverekről és a lő
szerről.128 Lederer e követelést arra hivatkozva utasította el, hogy abban 
nem a nyugalom helyreállításának, hanem megzavarásának eszközét látja. 
Ha viszont az Ideiglenes Bizottmány ragaszkodik terve megvalósításához és 
ez okot ad a rendzavarásra, a felelősséget a várható eseményekért elhárítja 
magától.129 Egy esetleges felkelés kitörésének megakadályozásában tanúsított 
addigi magatartását úgy ítélte meg, hogy engedmények terén „nagy ön
megtagadással" a végsőkig ment el, ezért a bekövetkezhető támadást a leg-
erélyesebben elhárítja. Csapatait nem szándékozott a városi harccal járó 
nagy veszteségnek kitenni, ezért Pestről minden köteléket Budára kívánt 

121 uo. 
122 HL. GC. 1848. ein. 251/p. A MOIB átiratának kimenő száma 309. 
123 Uo. : Lederer válasziratának kelte április 12. 
124 HL. GC. 1848. ein. 257/p. A MOIB átiratának kimenő száma 425. 
125 Uo. : A válasz kelte április 14-e. 
126 A lőport Promontor közelében a Dunán, már hajóba rakva találta meg a nemzetőrség 

őrjárata. 
127 HL. GC. 1848. ein. 154/p. (Függelék 7) Lederer jelentése március 29-én az Udvari Hadi

tanácsnak és a nádornak. 
128 OL. Az 1848/49-es minisztérium levéltára. MOIB iratai. 1848. :27. Szemere Bertalannak 

Ledererhez intézett március 29-i levelét közli Deák Imre: A szabadságharc története levelek
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vonni; ez lehetővé tette volna, hogy a fegyvertár mellett a kamarai pénz
tárt is hathatósan védelmezni tudja.130 A vezénylő tábornok jelentésétől 
megrettent uralkodó április 2-i legfelsőbb elhatározásában jóváhagyta Lede-
rer szándékát, hogy a Pesten és Budán állomásozó csapatokat összevonja 
Budán az említett két objektum védelmére.131 A helyzet további kiéleződé
sének elkerülése céljából Ferdinánd — Ledferer biztonsági intézkedéseinek 
jóváhagyásával egyidejűleg — István nádor hatékony közreműködését kérte 
annak érdekében, hogy az Ideiglenes Bizottmány ne csorbítsa a vezénylő tá
bornok hatáskörét és ne tévessze meg.132 A közös őrség elutasítása és a le
foglalt kincstári lőpor rendeltetési helyére való szállításának határozott kö
vetelése sem tántorította el az Ideiglenes Bizottmányt elhatározása megvaló
sításától. Rottenbiller Lipót arra kapott utasítást, hogy állíttasson fel a 
fegyver- és lőporraktáraknál, az Űj épületnél és a Duna-híd két végén nem
zetőröket, azzal a feladattal, hogy tapasztalataikat azonnal jelentik, anélkül 
azonban, hogy bármibe is beavatkoznának.133 A hozott utasításról az Ideig
lenes Bizottmány a vezénylő tábornokot is értesítette,134 aki végül is kény
telen volt hozzájárulását adni a közös őrség felállításához és ennek megfe
lelő utasítást adott, a katonaság megnyugtatásaként hangsúlyozva, hogy a 
közös őrség nem jelenti a katonai tekintély és tisztesség megsértését, ha
nem a rend fenntartása közös érdekének együttes megvalósítását.135 Nem 
tett engedményt a lőpor ügyében sem az Ideiglenes Bizottmány. A közve
títőként felkért István nádor a vezénylő tábornokhoz intézett április 5-i 
leiratában a legegyszerűbb elintézési módként annak kijelentését tanácsolta, 
hogy szolgáltassák azt vissza, vagy pedig váltsák meg pénzen, ami által 
törvényes fordulatot lehetne adni az ügynek.136 Lederer a nádor javaslata 
alapján 2460 forint 15 krajcárért megvételre kínálta fel a lőport, illetőleg 
minél előbbi visszaadására szólított fel, ha a vétel nem kedvező.137 Az 
Ideiglenes Bizottmány még nem találta a kedélyeket eléggé lecsillapodott
nak ahhoz, hogy az ügyben intézkedni lehessen, és mivel az országgyűlés 
berekesztése és a teljes minisztérium Pestre érkezése már csak napok kér
dése volt, igyekezett Ledererrel elfogadtatni a minisztérium rövid időn be
lül várható rendelkezésének bevárását.138 Csupán a kincstári fegyverekről 
és lőszerről kért kimutatás követelésében nem volt teljesen következetes az 
Ideiglenes Bizottmány, holott Lederer, március 29-i elutasítása139 ellenére, 
a nádor tanácsára, szóbeli tájékoztatást adott volna a készletről.140 A kincs-

130 HL. GC, 1848. ein. 154/p. Ledere r je lentése m á r c i u s 29-én I s tván n á d o r n a k és az Udvar i 

131 HL. GC. 1848. ein. 206/p. Ferdinánd legfelsőbb elhatározását az Udvari Haditanács ápri
lis 3-án küldte el Lederernek Präs, 1060/C. K. számmal. 
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140 HL. G C 1848. ein. 227/p. Is tván nádor le i ra ta Ledere rnek ápri l is 5-én és Ledere r je len

tése Is tván n á d o r n a k ápri l is 9-én. 
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tári fegyverek és lőszer számbavételének és ellenőrzésének megvalósítása 
a hivatalba lépő Batthyány-kormány első teendői egyike volt.1*1 

A katonaság feletti felügyelet gyakorlását fokozatosan megvalósítani tö
rekvő Ideiglenes Bizottmány az Eszéknek szánt lőpor kiváltotta felzúdu
lást arra is felhasználta, hogy a már említett követelések mellett kitérj esz-
sze az ellenőrzést a fegyverek, a lőszer és hadiszerek, valamint a katonaság 
elhelyezésében történő mindennemű változásra és figyelmeztette Ledérért, 
hogy ilyen jellegű intézkedéseket csak a Bizottmány előzetes tudtával és 
hozzájárulásával hozhat.142 Ennek megvalósítása már csak azért is nehéznek 
látszott, mivel az Udvari Haditanács, majd megszűnése után a bécsi had
ügyminisztérium — magát tartva a birodalom legfőbb hadügyi központi 
hatóságának — változatlanul diszponálni kívánt az ország területén elszállá
solt katonasággal, és csapatkivonások vagy áthelyezések ügyében közvetlen 
utasításokat adott a budai főhadparancsnokságnak. Már a bécsi forradaLom 
kitörésekor kivonták az országból a toscanai dragonyosezredét és a Károly 
ulánusezred 2 osztályát, majd március 27-én és 28-án az ezred még Ma
gyarországon tartózkodó 3. osztályának Stájerországba, illetőleg Illiriába 
vonulását is elrendelte Hohenlohe táborszernagy, az Udvari Haditanács 
elnöke, tekintetbe nem vehető kérdésnek minősítve azt, hogy a nevezett lo
vasosztályra Magyarországon pillanatnyilag szükség van-e 1Vii A Bizott
mánynak a március 29-i felszólítást már másnap meg kellett ismételnie an
nak kapcsán, hogy 29-én Óbudáról egy hajórakomány nyerget és kardot hoz
tak Pestre azzal a céllal, hogy onnan gőzhajón tovább szállítsák, és erről az 
Ideiglenes Bizottmány nem kapott értesítést.iM A két hatóság közötti irat
váltásból megállapíthatóan a főhadparancsnokság a továbbiakban is igyeke
zett e területen kivonni magát az Ideiglenes Bizottmány ellenőrzése alól 
azáltal, hogy nem küldött előzetes tájékoztatást, hanem csak ismételt fel
szólításra, utólag adott számot, amikor valamely csapat áthelyezési tervé
nek, vagy már gyakorlati megvalósításának a híre nyugtalanságot váltott 
ki. Április 5-én az a hír terjedt el a fővárosban, hogy a Budán és Pesten 
elszállásolt magyar és olasz katonákat elvezénylik, s helyükbe a lengyel ki
egészítésű Nugent gyalogezredet hozzák be az országba. A hírt a pesti 
Közbátorsági Választmány hozta az Ideiglenes Bizottmány tudomására, 
amely azonnal felszólította a vezénylő tábornokot, hogy álljon el a kato-

141 A magyar minisztertanács április 16-i határozata alapján Batthyány április 18-ra tűzte 
ki a budai főhadparancsnokság kezelése alatt levő fegyvertárak és hadiszerek megvizsgálá
sát. (HL. 1848/49: l/58b. 1928-as másolat korabeli másolatról.) Batthyány utasításának Lederer 
által megküldött másolatát Zanini hadügyminiszter 464/M. K. számmal terjesztette fel Ferdi
nándnak. A felülvizsgálatot elrendelő, ein. 277/p számmal iktatott utasítás eredeti példánya 
nem található fel a GC. levéltárában. 

A magyar minisztertanács április 16-i határozatát, amelynek alapján Batthyány utasítást 
küldött Leder érnek, közli: Kossuth Lajos összes Munkái, (a továbbiakban — KLÖM) XII. 
Kossuth Lajos 1848/49-ben, II. k. Kossuth Lajos az első felelős minisztériumban. 37. o. Sajtó 
alá rendezte Sinkovics István. (Vörös Antal egykorú másolata. OL. 1848/49-i minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek gy.) 

142 OL. Az 1848/49-es minisz té r ium levél tára . MOIB i ra ta i 1848:27. Közli Deák Imre: i. m. 
53—54. o. 

143 HL. GC. 1848. ein. 148/p és 151/p. Az Udvar i Had i t anács le i ra ta inak s z á m a ein. 859/g és 
377/g. A Magyarországon elszállásolt es. kir . k a t o n a s á g n a k U r b á n Aladár ál tal közzétett , 
1848. február 16-án kel t diszlokációs k i m u t a t á s á b a n (Urbán Aladár: A magyarország i osz t rák 
hadszervezet és a h a z á n k b a n ál lomásozó ka tonaság 1848 ápr i l i sában. HK. 1963. 2. sz. 145—169. 
o.) a Káro ly u lánusezred csak 2 osztállyal szerepel . (Uo.: I. Melléklet , 165. o.) 

144 HL. GC. 1848. ein. 160/p. A MOIB á t i r a t ának k imenő száma 38. Március 26-a és 30-a k ö 
zött ké t felszerelési szá l l í tmányt indí tot t el az óbuda i ruháza t i b izo t t ság : az egyiket a H a n 
nove r -huszá roknak szánták , a más ika t pedig a veronai , a grazi , a p rága i és a s tockerau i r u 
házat i b izo t t ságoknak. (Lederer válasza a MOIB át i ra tára . ) 
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naság kicserélésének szándékától, ha volt ilyen terv, és munkálkodjék maga 
is közre abban, hogy a fővárosban elszállásolt katonaság vonatkozásában 
semmilyen változás se történjék.145 Április 8-án a bécsi hadügyminiszté
rium arra utasította a komáromi várparancsnokságot,146 hogy a Schwar-
zenberg-gyalogezred 3. zászlóalja indítson útnak 300 főt kiegészítés céljából 
az ezred Tirolban állomásozó két tábori zászlóalja számára. A szállítást 
Komáromtól Linzig a Dunagőzhajózási Társaság útján kívánta a komáromi 
várparancsnok, Mertz altábornagy biztosítani, és e célból egy gőzhajó ren
delkezésre bocsátását kérte a főhadparancsnokságtól.147 A fentiekkel majd-

- nem egyidőben — április 10—11-én —a pesti katonai szállítóház — különböző 
csapatok legénységéből, bevonult szabadságosokból és elbocsátás előtt álló 
katonákból, a Vilmos-gyalogság gránátosainak kiegészítéséből, valamint a 
nádor-huszárok néhány újoncából összeállított — 100 fős csapatot kívánt 
Bécsbe szállítani.148 Az országhatárain túlra szándékolt szállítás tervének 
a kipattanása mind a fővárosban, mind Komáromban nagy ingerültséget 
váltott ki és kis híján a katonaság és a polgárság, illetőleg a nemzetőrség 
közötti fegyveres összecsapás előidézőjévé vált. A komáromi ellenzéki gon
dolkodásúak nyíltan hangoztatták, hogy a szállítás ellen nemcsak opponál
nak, hanem intézkednek, hogy a gőzhajó elmenetelének meggátlása céljá
ból ne nyissák meg előtte a hidat. Fellépésük dilemma elé állította Mertz 
altábornagyot: a behajózás és az elindulás megakadályozóival szemben hasz
náljon-e erőt, vagy alkalmazkodjék-e a „körülményekhez és a korviszo
nyokhoz?"149 Az újoncok Pestről történő elszállításának megakadályozására 
a nemzetőrség első százada fegyveres őrizet alá vette a rokkantház kaszár
nyájának kapuit azzal az eltökélt szándékkal, hogy Lederer törvényellenes 
tervének a megvalósítását, ha kell, fegyveresen is meggátolja,150 de nem kis 
szerepe volt ebben a Közbátorsági Választmány éberségének és határozott
ságának is. A választmány elvként mondta ki, hogy semmilyen, de különö
sen magyar katonaságot nem szabad kivinni az országból. A katonaság ter
vezett elszállításának hírére népgyűlést hívott egybe, amely azzal ostromol
ta az Ideiglenes Bizottmányt, hogy gátolja meg a transzport elindítását, 
mert ellenkező esetben ők azt erőszakkal is megakadályozzák. A nép fenye
gető fellépésének, valamint az Ideiglenes Bizottmány felszólításának151 

együttes hatására Lederernek, ha fogcsikorgatva is, de újból meg kellett 
hátrálnia. Parancsot adott a transzport elindításának ideiglenes elhalasztá
sára,152 de egyúttal a nádor közreműködését is kérte, adjon erélyes utasítást, 
hogy némiképpen megint módjában álljon „ . . . a katonai — és államérde-

145 HL. GC. 1848. ein. 220/p. A MOIB április S-i átiratának kimenő száma 174. Lederer áp
rilis 8-i lakonikus válaszában a hírt légből kapottnak minősítette; a helyőrség kicseréléséről 
sem hivatalos, sem magánúton semmilyen értesülést sem szerzett. 

146 A bécsi hadügyminisztérium utasításának a kimenő száma 66/M. K. 
147 HL. GC. 1848. ein. 238/p. Mertz jelentése Lederernek április 10-én és Lederer jelentése 

a bécsi hadügyminisztériumnak április 11-én.' 
148 Uo. : Lederer jelentése István nádornak április 11-én. 
149 HL. GC. 1848. ein. 260/p. Mertz április 12-i jelentésének kimenő száma 227. 
150 Nemzeti Űjság. 1848. április 13., 667. sz., 1217. o., és Jelenkor, 1848. április 16., 46. sz., 187. 

ö. Ez utóbbi az újoncok számát 200 főre teszi és arról is tudni vél, hogy a fővárosban állo
másozó minden magyar katonaságot titokban Olaszországba akartak elindítani. 

151 HL. GC. 1848. ein. 268/p. A MOIB a 333. számú, április 11-i átiratában a szóban forgó 100 
fő elindításának elhalasztása mellett arra is felhívta Ledérért, hogy a minisztérium megér
kezéséig az ország határain túl levő ezredekhez ne indítson útnak se szabadságos, se újonc 
katonákat. 

152 HL. GC 1848. ein. 238/p. Lederer jelentése István nádornak április 11-én. 
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kek megkövetelte diszpozíciókat akadálytalanul végrehajtani."153 A nádor a 
13-án Pozsonyból Pestre menő gőzhajóval parancsot küldött Klauzál Gábor
nak egy gőzhajó biztosítására abból a célból, hogy a Schwarzenberg-gya-
logezred Tirolban levő két zászlóaljának szánt kiegészítést Komáromból 
Linzig szállítsa, a pesti 100 fő továbbítása ügyében pedig akként történt 
intézkedés, hogy az április 14-én Pestre utazó minisztertanács maga fog 
dönteni az ottani körülményekről szerzett tapasztalatai alapján.15i Zanini 
hadügyminiszter pedig arra ,,kérte" Ledérért, ha a Schwarzenberg-ezrednek 
szánt 300 fő komáromi behajózása a nádor közreműködésével sem valósít
ható meg, akkor rendelje el, hogy a szóban forgó legénység Stájerországon 
és a Dráva völgyén keresztül gyorsított menetben, a legrövidebb úton csat
lakozni tudjon Dél-Tirol felé előrenyomuló ezredéhez.155 

Az Ideiglenes Bizottmány határozott hangú átirata ellenére Lederer tel
jesíteni szándékozott a bécsi hadügyminisztérium egy másik utasítását is, 
amely elrendelte a Dunántúl megyéiben állomásozó 7. számú Hardegg-
vértesezred egy részének áthelyezését Várasd megyébe, ami annál inkább is 
kellemetlenül érintette az Ideiglenes Bizottmányt, mert az ezred egy részére 
vonatkozóan már másképpen rendelkezett. A Bizottmány barátságosan 
ugyan, de kategorikusan arra utasította Ledérért, hogy a bécsi hadügymi
nisztérium parancsának mellőzésével a Hardegg-vértesezred Varasdra ren
delt alakulata a korábbi rendeltetési helyén maradjon. Egyúttal nyomaté
kosan felszólította arra is, hogy mivel a törvények szentesítése napjától az 
ország területén elszállásolt katonaság felett csak a magyar hadügyminisz
térium rendelkezhet, a teljes minisztérium megérkezéséig teljesítse a rend 
és a nyugalom fenntartására vonatkozó rendeleteit.156 A jegyzék kategorikus 
hangneme és az ország területén elhelyezett katonaság feletti rendelkezés 
jogának hangsúlyozása mind Ledererben, mind Zanini hadügyminiszter
ben azt a lidércnyomásszerű félelmet keltette, hogy a vezénylő tábornok 
hatáskörének korlátozásával a bécsi hadügyminisztérium valamennyi ren
delete is hatástalanná válik, ami a magyar minisztérium küszöbön álló hi
vatalba lépésével még csak fokozódik, és ez rövidesen közvetlen befolyást 
fog gyakorolni a katonai közigazgatás valamennyi ágazatára.157 E félelmük
nek alapot adott Batthyány április 16-án Ledererhez intézett rendkívül 
energikus hangú leirata, amelyben egyrészt a magyar minisztérium afeletti 
megütközését tolmácsolta, hogy az Udvari Haditanács, illetőleg a bécsi had
ügyminiszter még mindig rendelkezik Magyarország és kapcsolt részei fő-

153 Uo. 
154 HL. GC. 1848. ein. 260/p. István nádor leirata Lederernek április 13-án. 
A minisztertanács e vonatkozású április 12-i határozatát közli: KLÖM XII. k. 24. o., IV. 

pont. (Vörös Antal egykorú másolata. OL. 1848/49-i minisztertanácsi jegyzőkönyvek gy.) 
Április 16-án ismételten kérte a vezénylő tábornok a 100 fő elszállításának az engedélyezé

sét, ezúttal már a magyar miniszterelnökségtől, hivatkozva arra, hogy újabb 100 fős szállít
mány érkezik Pestre, amelynek nem tud az első szállítmány elindítása nélkül elhelyezést 
biztosítani. (HL. GC. 1848. ein. 268/p.) 

155 HL. GC. 1848. ein. 260/p. Zanini április 13-i rendeletének kimenő száma 231/MK. 
A Linzben elszállásolt két zászlóalj századainak feltöltésére behívott szabadságos katonák 

május 12-én érkeztek Győrből —, ahol a Komáromban állomásozó 3. zászlóalj fő toborzópa-
rancsnoksága volt — Roveretóba. (Vidor Weissenbacher: Geschichte des k.u.k. infanterie-
Regimenten Nr. 19 Erzherzog Franz Ferdinand, Wien. 1896. 513. o.) 

156 HL. 1848/49: l/58f. (1928-as másolat, korabeli másolatról.) A MOIB április 12-i átiratának 
jelzete: OL MOIB. 1848:265. sz. 

157 HL. 1848/49: l/58e és d. Lederer ein. 262/p számú jelentése (Függelék 10) április 14-én az 
Udvari Haditanácsnak és Zanini 389/MK. számú, április 17-i keltezésű felterjesztése Ferdi
nándnak. (Mindkettő 1928-as másolat, az Udvari Haditanács irattárából.) 
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hadparancsnokságaival, másrészt félreérthetetlenül tudomására hozta a ve
zénylő tábornoknak, hogy „Mi után tehát a közelebbi országgyűlésen al
kotott törvényczikkek értelmében a Végrehajtó Hatalom s általában min
den rendelkezés kizárólag a Magyar Ministerium által gyakoroltathatik, — 
ezen Fő Hadi kormánynak ezennel tudtára adatik: miszerint e most érin
tett törvény értelmében az illető parancsokat és rendeleteket ez úton kire-
kesztőleg a Magyar Ministeriumtól veendi, — és minden engedetlenség 
azon törvények elleni ellenszegülésnek fog nézetni."158 

Zanini Lederer ein. 262/p. számú, a magyar minisztériummal kapcsolatos 
állásfoglalás tisztázását kérő jelentését Ferdinándhoz terjesztette fel legfel
sőbb döntés céljából.159 Ferdinánd azonban semmitmondó módon csak az 
1848: III. te. 6. paragrafusát ismételte meg, amennyiben azt jelölte meg az 
„összhadügyet" irányító katonai közigazgatás tevékenysége irányaként, hogy 
a magyar minisztériummal ugyanolyan kapcsolatot tartson fenn, mint a ko
rábbi magyar Udvari Kancelláriával és Helytartótanáccsal, amelynek ez az 
örökébe lépett, és lehetőleg konfliktusok mellőzésével puhatolja ki és álla
pítsa meg, hogy a katonai szolgálat szempontjából melyek a katonai ügyek 
kezelésének a legelőnyösebb módszerei Magyarországon.160 

A katonaság és a polgári lakosság közötti konfliktus elhárításának eladdig 
sikeres politikája április 11-én egy másik ügy kapcsán is majdnem hajótö
rést szenvedett. Pabst hadnagy, a Zanini-gyalogezred tisztje, április 11-én 
az Invalidusházban letartóztatott egy oda behatoló polgári egyént, aki olasz 
nyelvű felhívást adott át egy katonának, mely felhívás saját hazájukba 
való távozásra és annak védelmére szólította fel az olasz katonákat.161 A 
letartóztatás hírére a főbejárathoz tóduló nemzetőrség és nép hevesen köve
telte a letartóztatott Bezerédi kiadását, és az összeütközést csak úgy sike
rült elkerülni, hogy a kiküldött Földváry Ígéretet tett Darieux ezredesnek 
arra, hogy a proklamáció ügyében a legszigorúbb vizsgálatot és felelősségre 
vonást rendelik el.162 

Az eseten túlmenően nem kis nyugtalanságot okozott a es. kir. katona
ságnak az is, hogy a felhívás az olasz katonák egy részénél nagy szimpá
tiát váltott ki, és az ügyről jelentést tevő Spanoghe altábornagy az olasz 
csapatok magatartását igen kétségesnek minősítette egy, a lakosság és a ka
tonaság közötti összetűzés esetén.163 Az Ideiglenes Bizottmány törvénytelen-

158 HL. 1848/49: 1/58C. Ba t thyány Lede re rnek ápri l is 16-án. A főhadpa rancsnokság ik ta tószá
m a ein. 277/p. Az i r a t h iányzik a GC. levél tárából . (1928-as másola t az Udvar i Hadi tanács i r a t 
tárából.) 

159 HL. 1848/49: l/58d. Zanáini fel ter jesztésének száma 389/MK. (1928-as máso la t az Udvar i H a 
d i tanács i ra t tárából . ) Az ein. 262/p számú je lentésen felül Zanini Bat thyányinak Ledere r ál tal 
megküldö t t 255. és 261. számú utas í tásá t is felterjesztette F e r d i n á n d n a k . A 261. s zámú a buda i 
főhadparancsnokság kezelése alat t álló f egyver tá rak és hadiszerek megvizsgá lásának az el
rendelésére vona tkoz ik . 

160 HL. 1848/49: l/58d. Fe rd inánd u tas í tása Zanin i ápr i l i s 17-i, 389/MK. s z á m ú fel terjesztésére. 
(1928-as másola t az Udvar i Hadi tanács i ra t tárából . ) 

161 Pesti Hírlap. 1848. április 13., 28. sz., 325. o.; Nemzeti Xjjság. 1848. április 13., 667. sz.( 1217. 
o. és 1848. április 20., 681. sz., 1233, o.; Jelenkor 1848. április 16., 46. sz., 187. o. 

Az olasz nyelvű proklamációt teljes terjedelemben közli Urbán Aladár: Ľ influenza nelľ 
Ungheria dei movimenti Italiani rivoluzionari per ľ independenza in primavera deli' anno 
1848 című szeparátumában. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando 
Eötvös nominatae. Sectio Historica. Tom. IV. Budapest, 1962. 120—121. o.) 

Az eset időpontjaként a korabeli sajtó és az üggyel kapcsolatos iratok április 12-ét tünte
tik fel, a MOIB-nak Ledererhez intézett átirata azonban, amelyben a rokkantházi incidens
ről tájékoztatja, április ll-i keltezésű. 

162 HL. GC. 1848. ein. 252/p. Spanoghe a l t ábornagy je lentése ápri l is 12-én Ledere rnek . 
163 Uo. 
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nek nyilvánította a letartóztatást. Az eset előidézte ingerültség gyors lecsil
lapítása érdekében vegyes bizottság kinevezését javasolta az ügy kivizsgá
lására; a jövőbeli esetleges összeütközés, valamint a katonaság és a lakosság 
közötti közvetlen érintkezés elkerülése céljából pedig nemzetőrök felállítását 
rendelte el a kaszárnyák előtt.164 A vezénylő tábornok egyetértett egy vegyes 
bizottság összeállításával az ügy kivizsgálására, Pabst tevékenységét azon
ban nem tartotta törvénytelennek.165 A vegyes bizottságban részt vevő tisz
tek kijelölésével megbízott Moga városparancsnok Szél alezredest, Lázár. 
Gaál, Gedeon és Habermann századosokat, valamint Mitis térszázadost java
solta.166 A pesti csendbizottmány által közzétett felhívás miatt — amely 
hibáztatta Pabst hadnagy magatartását — Lederer már másnap visszavonta 
előzőleg adott beleegyezését, arra hivatkozva, hogy a bizottságnak csak a 
tény megállapítása lehet a feladata és nem annak megállapítása, hogy az el
járás törvénytelen volt-e, vagy sem.167 Az Ideiglenes Bizottmány azonban — 
a csendbizottmány felhívását magára nézve kötelezőnek, a bizottság számá
ra pedig követendőnek nem tartva — a főhadparancsnokot 12-én tett Ígé
retének betartására szólította fel.168 

Ilyen körülmények közepette érkezett a fővárosba a kormány, amelynek 
hivatalba lépésével új helyzet alakult ki. A hatalmat addig gyakorló és a 
közrendet fenntartó ideiglenes szervek további működése feleslegessé vált. 
A Rendre Ügyelő Választmány április 15-én lemondott,169 majd néhány nap
pal később Szemere Bertalan belügyminiszter körlevélben értesítette a tör
vényhatóságokat, hogy a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány ápri
lis 20-án befejezte a munkálkodást.170 Az uralkodó által kinevezett felelős 
magyar minisztérium szemben találta magát mindazokal a kérdésekkel, ame
lyeket a helyzet ideiglenessége miatt sem a Miniszteri Bizottmány, sem a 
magyarországi főhadparancsnokság nem tudott megoldani és nem is kívánt 
kenyértörésre vinni. Az ország belső átalakításának és építésének munkája 
mellett a „közös" ügyek — közöttük a hadügy — rendezése még Ausztria 
jóindulata és őszinte szándéka esetén is óriási feladatot jelentett volna a 
magyar minisztériumnak. A jogait a hadügy kérdésében is érvényesíteni 
kívánó magyar minisztérium hadügyi politikája megvalósításában azonban 
szembe került az udvari reakcióval és az osztrák kormánnyal, amely az egy
séges hadseregben látta a hatalom fenntartásának biztosítékát, céljai meg
valósításának eszközét. A két, egymással ellentétes hadügyi politika érvé
nyesítési törekvése szükségszerűen a két minisztérium és az osztrák érde
keket képviselő budai főhadparancsnokság közötti nézeteltérések és össze
ütközések forrásává vált. 

164 Uo . : A MOIB 368. számú, ápri l is 11-i á t i r a t a Ledere rnek . A nemzetőrségnek az Inval i 
duspalo ta előtti fe lál l í tására m á r 12-én sor kerül t , ugyanis a k a s z á r n y á b a siető Klauzál azt 
kér te , hogy az ingerül tség lecsi l lapí tására a nemzetőrség is őrséget adhasson a kapukná l , 
amit Dar ieux ezredes engedélyezet t . (Spanoghe a l t ábornagy je lentése Lederernek ápri l is 
12-én.) 

165 Uo. : A GC. e lnöksége a MOIB-nak ápri l is 12-én. 
166 Uo. : Moga je lentése Ledere rnek ápri l is 12-én. 
167 Uo. : Lederer a MOIB-nak ápril is 13-án. 
168 Uo . : A MOIB 427. s z á m ú á t i ra ta Lede re rnek ápri l is 13-án. Az ügy további mene té re sem 

a GC. levél tá rában, sem a korabe l i sa j tóban nincs adat . 
169 Budapesti Híradó. 1848. ápri l is 25., 819. sz., 389. o.; Szeremlei Samu: Magyarország k r ó 

n iká ja az 1848. és 1849. évi fo r rada lom idejéről . Pest , 1868. I—II. I. k . 68. o. 
170 Budapesti Híradó, 1848. ápri l is 30., 824. sz., 413. o. 
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FÜGGELÉK 

1 

An d [as] hochlöb[iche] Hofk[rie]gsraths Präsidium 
Ofen, d [en] 16. März, Mitt[ag] 12 Uhr 
Präsid. Nro. 82/p 

Vom Pesther Stadtmagistrat ist heute Vormittag eine Deputation mit der Bitte 
zu mir gekommen, ihm zur beabsichtigten Vermehrung der Bürgermiliz, welche 
in dieser Zeit die Mitwirkung zur Aufrechthaltung der Ordnung sich zur Auf
gabe stellt, aus dem hiesigen Zeughause 1500 Gewehre zu verabfolgen. 

Ich habe zuförderst dieses Ansinnen mit dem Bemerken zurückgewiesen, dass 
die hiesigen Vorräthe nicht so gross wären, um ihr Ansuchen erfüllen zu können, 
dass ich ihnen jedoch für den ausgesprochenen löblichen Zweck 150 bis 200 
Gewehre zu geben geneigt sey. 

Nachdem der Pesther Magistrat u[nd] die Masse der Bürger gutgesinnte, ord
nungsliebende Leute sind, so kann ihre Mitwirkung bey Bestreitung des Sicher
heitsdienstes nur von guten Folgen seyn u[nd] zur Aufrechthaltung der bis jetzt 
weningstens durch keine Gewaltthat gestörte Ordnung wesentlich beytragen. 
Aus diesem Grunde glaube ich die Verabfolgung von 150—200 Gewähren bey 
Einem pt. rechtfertigen zu können. Auf eine grössere Willfährigkeit kann u[nd] 
will ich mich jedoch ohne höhere Ermächtigung — um welche ich mich hiermit 
zu bitten bemässiget sehe — nicht einlassen u[nd] habe demnach auch zur 
Vertheidigung des Zeughauses, Falls man eine Gewaltschritt machen wollte, 
meinen Vorkehrungen getroffen. 

Lederer 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
A városi tanács küldöttsége ma délelőtt 1500 fegyver kiutalását kérte a pol

gárőrség számára. A kérelmet — készlethiányra hivatkozva — elutasította. Csu
pán 150—200 fegyvert ad át a mondott célra. Mivel a pesti magisztrátus és a 
polgárok többsége megbízható és rendszerető, részvételük a közrend fenntartá
sában hasznos lehet. Több fegyvert engedély nélkül nem ad ki. A fegyvertár 
védelmére megtette a szükséges intézkedéseket. 

2 

An Ein k. k. hochlföbliches] Hofkriegsraths Praesidium 
Ofen, am 17. März 1848 
Praesidiale Nro. 85/p 

Im Nachhange zu meinen beiden Berichten vom gestrigen Tage Praes. Nro. 
81 und 82 habe ich Einem pt. über den weitem Verlauf der hierortigen Ereignisse 
nachstehende gehorsame Anzeige zu erstatten. 

Gestern früh ist mir von S [eine] r Kaiserlichen] Hoheit, dem durchlauchtigsten 
H [err] Erzherzog Stephan, Reichspalatin, die gnädige Verständigung, zugekom
men, dass Höchstdieselben den vice Präsidenten der königlichen] ung [arischen] 
Hofkammer, H[err] Grafen Moritz Almásy zum königlichen] Commissair für 
Ofen und Pesth, behufs der Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung in den 
benannten beiden Städten, zu ernennen geruht haben. 

Die bereits in meinem gestrigen Präsidial Berichte Nro. 82 erwähnte Depu
tation des Pesther Magistrats, wegen Verabfolgung von Gewehren zur Bewaff
nung der Bürger, ist von dem benannten kföniglichen] Comissair persönlich 
und mündlich unterstützt worden, so mir hierüber auch ein schriftliches An
suchen der Landes-Behörde vorliegt. Ich habe selbes zwar in den erwähnten 
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Art abgewiesen, da jedoch dieses Ansuchen später wieder von dem königlichen] 
Commissair dringend erneuert wurde, so habe ich Nachmittags die Uibergabe 
einer geringen Anzahl der altartigen Steinschloss-Gewehre an den Pesther Ma
gistrat bewerkstelligen lassen, womit man sich vor der Hand zufrieden gestellt 
hat, und eine dieserwegen schon in Anzüge nach Ofen gewesene Volksmenge 
sich beruhigte und wieder nach Pesth zurückkehrte. 

Um 12 Uhr Mittags erschien neuerlich eine, jedoch nicht sehr zahlreiche 
Volks Deputation unter Anführung eines Mannes zu Pferd, und unter Vortra
gung einer Nationalfahne. Es wurden auf dem Paradeplazt Reden gehalten, 
worauf die Volksmenge gegen das Rathaus zog, mir jedoch gleichzeitig die 
Meldung erstatten Hess, dass selbe in friedlicher Gesinnung versammelt sey, und 
nichts weiter beabsichtige, als den Ofner Magistrat und die Bürger zur Theil-
nahme an ihrer, die erwähnten 12 Punkte umfassenden Representation einzula
den. Es waren zugleich die nöthigen militairischen Vorsichtsmassregeln getroffen, 
um Unordnungen und Ruhestörungen allenthalben zu begegnen. Die Menge zog 
hierauf ruhig ab, und auch der Nachmittag verging ruhig, doch wurde von 
den Magistraten der beiden Städte auf Veranlassung der Volksparthei zur Feyer 
dieser Ereignisse eine allgemeine Beleuchtung angesagt, welcher auch allenthal
ben in Privat und öffentlichen Gebäuden Folge geleistet Würde. In beiden be
leuchteten Städten zogen dann Abends mehrere grosse Volkshaufen mit brennen
den Fackeln unter Jubel und lärmenden Geschrei herum, welche aber gleich
zeitig auch von Abtheilungen der bewaffneten Bürger-Miliz begleitet waren, 
durch welche Verfügung die Ordnung aufrecht erhalten wurde, und keine 
Excesse Statt gefunden haben. 

Arbter Hauptmann 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
A március 16-i ein. 81. és 82. számú jelentéséhez kapcsolódóan beszámol a 

további fejleményekről. 
A nádor tegnap reggel arról értesítette, hogy a rend és a nyugalom biztosítása 

céljából gróf Almásy Móricot királyi biztosként Budára küldte. 
A pesti polgárságnak fegyverek kiadására vonatkozó kérelmét, amiről a 82. 

számú jelentésében már számot adott, a királyi biztos személyesen támogatta. 
Ismételt sürgetésére engedélyezte csekély mennyiségű kovaköves puska átadását. 
A magisztrátus ezzel egyelőre elégedett, úgyszintén a Budához közeledő nép
tömeg is, amely a fegyverátadás hírének hallatára visszavonult. 

Déli 12 órakor újabb néptömeg gyűlt egybe a Dísz téren, ahol beszédeket 
mondtak, majd a tanácsháza irányába elvonultak. Szándékaik békések voltak. 
A szükséges óvintézkedéseket megtette. A 12 pont megünneplésére este mindkét 
várost kivilágították és több nagy népcsoport vonult fel égő fáklyával. 

3 

An d[as] Hochl[öbliche] Hofk[rie]gsraths Präsidium 
Ofen, d [en] 18ten März 848 
Präsid. Nro. 88/p "* 

Einem pt. habe ich bereits mit meinen geh[eimen] Berichten vom 16. d{ieses] 
M[onats] Pr. 82 und 85 anzuzeigen die Ehre gehabt, dass ich sowohl von Seite 
des zur Aufrectothaltung der Ordnung, hierher gesendeten königlichen] Com
missars, Gr[a]f]e]n Moritz Almásy, als auch von der königlichen] Statthalterey, 
besonders aber vom Pesther Magistrate dringend um Feuergewehre zur noth-
wendigen Vermehrung der bewaffneten Bürgermiliz angegangen worden bin. 
Obwohl mir die loyalen Gesinnungen des grösstentheils der Pesther Bürger zu 
lange u[nd] zu wohl bekannt sind, um Misstrauen gegen sie zu hegen, so hielt 
ich dennoch in dieser Zeit, wo die Wiener Ereignisse mehr oder weniger alle 
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Köpfe in Flammen gesetzt hatten, eine Waffenaustheilung für ein zu beden
kliches Experiment, als dass ich ihr ohne höhere Ermächtigung eine grössere 
Ausdehnung als auf 150—200 Stücke hätte geben mögen. 

Die Umstände haben aber in dem Verlauf der letzten zwey Tage ihre Gestalt 
wieder wesentlich u[nd] der Art geändert, dass ich nun selbst die Bewaffnung 
eines grossen Theiles der Pesther u[nd] Ofner Bürger für eine noth wendige 
Massregel erkennen muss. 

Bey der ersten Nachricht von den Wiener Ereignissen erhitzten sich natürlich 
alle Köpfe, besonders die, der seit lange her im radikalen Sinne bearbeiteten 
ungarischen Jugend, die ihre Freude nun in allerley öffentlichen Manifesta
tionen kundgab u[nd] viele ruhiger Gesinnte wenigstens scheinbar mit hinriss. 
Indessen wurde durch die von der Statthalterey verfügte Freygebung eines 
wegen Veröffentlichung einer aufregenden Brochure hier inhaftierten Stattsge
fangenen, durch die Gewährung der Pressfreyheit u[nd] dadurch, dass die Be
hörden den Anstalten zu einem Reformbanquet — von dem man jedoch wieder 
jetzt abgekommen ist — keine Hindernisse in den Weg legten, die Ruhe in so 
weit erhalten, dass keine Art von Excessen vorkommen. Die mit grösster Schnel
ligkeit im Lande verbreitete Nachricht von dem Umschwung der Dinge, den 
uns die jüngste Zeit brachte, beginnt nun bereits ihre Wirkung auf das Land
volk zu äussern. Der Bauer, dem man die Freyheit u[nd] Gleichstellung nach 
oben angekündigt, soll nach eingegangenen Nachrichten aus einigen Komitaten, 
sehr gefärliche Simptome äussern. Man fürchtet sogar hie u[nd] wieder eine 
Nachahmung der letzten galizischen Bauernexcesse. In der Umgebung von Pesth, 
aus welcher man zu dem projektiven Banquet eine Menge gemeiner Edelleute 
zur Theilnahme eingeladen hatte, rotten sich nun ganze Ortschaften zusammen 
u[nd] wollen am künftigen Sontag, den 19. d[ieses] M[onats] nach der Stadt 
kommen. Nicht ohne Grund sind alle Bürger u[nd] die grosse Zahl der zum 
Markt in Pesth anwesenden Fremden Kaufleute für die Sicherheit ihrer Habe 
besorgt u[nd] wollen alles aufbieten um den drohenden Ungewitter zu begegnen. 
Viele, der als Tumultuanten hier gewesenen Edelleute hat eine gleiche Sorge 
zur Abreise in ihre Heymath bewogen. Der besitzende Theil der Ofner u[nd] 
Pesther Bürger sind nun übereingekommen, das Eindringen der erwähnten Mas
sen in die Städte zu verhindern, selbst die Statthalterey u[nd] Magistratsbeamten 
G[ra]f Moritz Almásy u[nd] Franz Zichy an der Spitze schliessen sich ihnen 
an u[nd] zur Erreichung dieses Zweckes bestürmen sie mich alle mit ihren 
Bitten, ihnen die nöthige Anzahl von Gewehren aus dem Zeughause zu verab
folgen, indem die k[önigliche] Statthalterey mir dazu die schriftliche Erklärung 
gab, dass nur wohlgesinnte u[nd] ansässige Bürger damit betheiligt werden 
sollten u[nd] sie somit jede Verantwortlichkeit für die Folgen gerne auf sich 
nehmen wolle. 

Wenn ich in diesem Drange der Umstände nach allseitig gepflogenen reifer 
Überlegung zu dem Entschlüsse gekommen bin, diesem Ansinnen Folge zu 
geben, so glaube ich dabey von dem Vorwurfe zu grosser Nachgiebigkeit um 
so mehr freygesprochen zu seyn, als ich eine wohlgesinnte Bürgermiliz zur Auf
rechthaltung der Ordnung in der eigenen Stadt für weit geeigneter halten muss, 
als die bewaffnete Macht, die im besten Falle durch ihr Einschreiten immer 
viele u[nd] oft lange nachwirkende Gehässigkeit auf sich ladet, u[nd] ich ferner 
bey der im ganzen Staate so wesentlich veränderten Gestalt der Dinge nicht 
bloss auf die nächste Umgebung meine Augen richten, sondern auch darauf 
Bedacht nehmen muss, dass durch die Rückwirkung,- welche meine Weigerung 
— falls ihr nachtheilige Folgen zugeschrieben werden könnten — auf die ohnehin 
aufgeregten Gemüther machen würde, die vereinzelten Kavallerie Abtheilungen 
nicht in die Lage gerathen, dass ihnen zur Vergeltung vom Lande die Verpfle
gung verweigert werde. 

Überhaput glaube ich Einem pt. meine Besorgnis nicht verbergen zu dürfen, 
dass auch ohne eines weiteren Anlasses uns in solcher Beziehung grosse Ver
legenheiten bevorstehen. Die Erhaltung der Kavallerie ist die fühlbarste Last 
des Bauern, gewiss dürfte er also jetzt, wo er sich entfesselt glauben wird, 
diese Abgabe zuerst verweigern oder wenigstens nur in Gemeinschaft mit dem 
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Adel tragen wollen. Selbst für die Bequartierung u[nd] Verpflegung der mar
schierende Truppen u[nd] Transporte hege ich Besorgnisse u[nd] sehe nicht ab, 
wie diesem Allen begegnet werden soll, wenn die Milit[är]-Alimentationsfrage 
von dem Landtage nicht bald ihre Erledigung erhält. 

Nach dieser gehorsamsten] Darstellung glaube ich der Zustimmung Eines 
hfohen] pt. zur Abgabe von altartigen Feuergewehren an die städtische Miliz 
von Ofen u[nd] Pesth um so mehr versichert seyn zu können, als diese den 
nächtliche Patrouillen Dienst übernehmen will, wodurch den jetzt sehr ange
strengten Truppen der hiesigen u[nd] Pesther Garnison eine wesentliche Erleich
terung zugeht u[nd] in die Lage gesetzt werde, eine angemessen starke Abthei
lung zur Sicherung der Munitionsdepots nächst der Waitznerstrasse verwenden 
zu können. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
Bár nem bizalmatlan a pesti polgárok iránt, mivel azonban a bécsi esemé

nyek többé-kevésbé mindenkit lázba hoztak, túlzottan veszélyes lett volna 150— 
200, fegyvernél többet kiadni számukra. A helyzet változása miatt azonban most 
már maga is szükségesnek tartja a pesti és a budai polgárok jelentős részének 
a felfegyverzését. 

A bécsi események híre különösen a radikális ifjúság fejét forrósította fel. 
Táncsics szabadon bocsátása, a sajtószabadság és reformbankett engedélyezése 
által egyelőre sikerült biztosítani a nyugalmat. A helyzet változásának a híre 
gyorsan terjed az országban és érezteti a hatását a nép körében is. A parasztság 
magatartása néhány megyében kezd veszélyessé válni. Pest környékéről nagy 
néptömeg készül 19-én a városba vonulni, amit a pesti polgárság meg akar 
akadályozni. Félő, hogy a parasztság megtagadja a lovasság ellátását. Kívánatos 
lenne, hogy az országgyűlés minél előbb döntsön a katonaság ellátásának a kér
désében. 

4 

An [das] h[ochlöbliche] H[o]fk[rie]gsraths Präsidium 
Ofen, d[en] 20. März 848 
Präsid. Nro. 96/p 

In meinem g[eheimen] Präsid[ial] Bericht vom heutigen Tage hatte ich die 
Ehre Einem pt. anzuzeigen, dass ich — nachdem ich zur Bewaffnung der Pesther 
Nationalgarde bereits 1500 Steinschlossgewehre hinausgegeben — die weitere 
diesfällige Anforderungen wegen Mangel an sonstigen Vorrath zurückweisen 
musste. Gegen Abend kommen doch der als königl [icher] Commissär hier 
befindliche G[ra]f Moritz Almásy u[nd] G[ra]f Franz Zichy mit dem dringenden 
Ersuchen zu mir, ihnen noch 1500 Gewehre verabfolgen zu wollen, weil die 
Aufregung in Pesth von Stunde zu Stunde wachse u[nd] das Ausbrechen von 
bedeutenden Unruhen zu fürchten sey. 

Schon heute Vormittag kam mir die Meldung zu, dass die unruhedurstige 
Jugend die Forderung stelle, dass die kaiserlichen] Adler u[nd] Insignien von 
unsern Kasernen entfernt werden, widrigenfalls sie heruntergerissen werden 
würden. 

Ich machte hierauf den vorbesagten G[ra]fen Almásy die Erklärung, dass die 
hiesige bewaffnete Macht ihre vollkommene Mässigung u[nd] Enthaltung aller 
Einmischung in die politische Händel durch diese Tage her sattsam dargelegt 
habe, dass wir hingegen den Adler, zu welchen wir geschworen, u[nd] die 
Farben unseres Kaisers auf keine Weise insultiren, sondern es lieber auf den 
härtesten Zusammenstoss ankommen lassen würden. Auf diese Erklärung wurde 
von dem Adlerabnehmen abgestanden, nun verlangen sie aber, dass auf die 
Kasernen die Nationalfahne ausgesteckt werde. 
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So unbedeutend diese Sache an sich selbst ist, so macht sie doch die ihr zu 
Grunde liegende Tendenz nicht recht thunlich, wenn aber der böse Wille damit 
zu entwaffnen wäre, so möchte ich in Gottes Namen dazu rathen. 

Da ich nun aber den auf ängstliche Besorgnisse gegründeten Bitten der ob-
genannten beyden H[errn] Grafen gerne Gewährung leisten möchte u[nd] selbst 
im allgemeinen Staatsinteresse möglichst dahin zu wirken trachte es zu keinen 
Ausbruch kommen zu lassen, der bey meiner geringen Truppenzahl u[nd] den 
vielen weitauseinander liegenden Punkten, die ich gegen eine dermalen unge
heuer angewachsene Volksmenge zu schützen hatte, bey dem vortheilhaftesten 
Ausgange jedenfalls die Gehässigkeit gegen die k. k. Truppen noch vermehren 
u[nd] auch sonst die übelsten Nachwirkungen haben würde, so erlaube ich mir 
den R[i]tt[mei]st[e]r Balogh als Kourier nach Wien zu schicken u[nd] erbitte 
mir durch ihn die hochgefällige Wirkung geben zu wollen, ob ich 

1. Das Aufstecken der ungartischen] Nationalfahne auf die k. k. Kasernen 
gestatten u[nd] 

2. ob ich von den im Zeughause befindlichen Percussions] Gewehren noch 
1500 Stück der Nationalgarde verabfolgen soll. Hierbey erlaube ich mir den 
Wunsch auszudrücken, dass es Einfem] pt. gefällig seyn möchte, aus den Wiener 
Vorräthen die obige Anzahl an alten Steinschlossgewehren mittelst Dampfschiff 
hierher zu schicken. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 

Jelenti, hogy a pesti nemzetőrségnek már átadott 1500 kovaköves puskát, Al-
másy Móric és Zichy Ferenc azonban sürgősen kérte még 1500 fegyver átadását, 
mivel Pesten óráról órára fokozódik az ingerültség és zavargásokra lehet szá
mítani. 

Az ifjúság ma délelőtt azt követelte, hogy távolítsák el a kaszárnyákról a 
császári sast és jelvényeket, mert ellenkező esetben letépik azokat. Arra a nyilat
kozatra azonban, hogy e sértésért a katonaság a legkeményebb összeütközést is 
vállalja, elállt a követeléstől és kérte a nemzeti zászló kitűzését a kaszárnyákra. 
Általános államérdek és a csapatok csekély ereje miatt oda kíván hatni, hogy 
ne törjön ki felkelés, amelynek sikeres leverése is súlyos következményekkel 
járna és még csak növelné a es. kir. csapatok iránti gyűlöletet. 

Utasítást kér arra vonatkozólag, hogy engedélyezheti-e a nemzeti zászlók ki
tűzését a kaszárnyákra, és kiszolgáltathat-e a nemzetőrségnek további 1500 csap
pantyús fegyvert. 

5 

An Ein hfochlöbliches] H[o]fk[rie]gsraths Präsidium 
Ofen, d [en] 27. März, 848 
Präsid. Nro. 141/p. 

Die gestrige teutsche Pesther Zeitung bringt das namentiche Verzeichnis der 
für das Königreich Ungarn ernannten Minister u[nd] drey dieser Herrn: Sze
mére, Klauzál u[nd] Pulszky sind bereits im Pesth angekommen u[nd] haben 
über ihren ämtlichen Stellung eine Beglaubigung des Miniszterpräs[identen] 
G[ra]f B[atthyány] mitgebracht. 

Nachdem mir ausser einem Erlass S[eine]r königlichen] H[oheit] des E[rz]-
h[erzogs] Reichspalatins vom 17ten dfieses] M[onats] über die Ernennung des 
G[ra]fen Batthyány zum M [inister] Präsidenten, wovon ich Einem pt. mit 
Präsfidial] Bericht vom 20. dfieses] Mfonats] ad Nro. 94 geh[eime] Meldung 
machte, weder über diese Ministerernennung, noch über die Stellung, welche 
ich als kommandfierender] General ihnen gegenüber einnehmen werde, etwas 
weiteres dienstliches zugekommen ist, so bitte ich Eine mir die diesfalls nöthigen 
Instruktionen hochgefälligst zukommen zu lassen. Zuförderst habe ich die Her
ren, als sie mir gestern ihren Besuch machten, bloss die Versicherung gegeben, 
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dass ich ihre Bemühungen zur Auf rech thai tung der Ordnung u[nd] Gesetzlich
keit bestens zu unterstützen bemüht seyn werde. 

Bey der grossen Erschütterung, welche der gesetzliche Organismus dieses 
Königreichs in letzter Zeit erlitten hat, sind so viele Interessen verletzt u[nd] 
so viele Leidenschaften aufgeregt worden, dass sich noch gar nicht klar absehen 
lässt, welche Richtung die unausbleiblichen Reaktionen nehmen werden. Leider 
dürfen wir uns nicht verhehlen, dass eine gleich passive Stellung, wie sie die 
k. k. Truppen bis jetzt behaupten zu können so glücklich waren, nicht fernerhin 
u[nd] vielleicht nicht mehr lange wird beobachtet werden können. Es beschäf
tiget mich daher die ernste Sorge, wie ich bey dem denkbaren Fall von grös
seren Unruhen, welche vielleicht auch das öffentliche u[nd] Privateigenthum 
bedrohen, namentlich in Pesth u[nd] Ofen mit unzureichenden Mitteln die ver
schiedenen weitausseinander gelegenen Punkte als: 

die Munitionsdepots an der Waitznerstrasse, die ärar[ische] Holzlegstädte hinter 
dem Lager-Spital, das Fuhrwesensdepot und die verpflegsämtl[iche] Vorräthe 
u[nd] die noch weit bedeutenderen Kameralkassen u[nd] Niederlagen in Pesth, 
die Altofner Monturs-Commission u[nd] die Munitions Depots auf dem rechten 
Donauufer u[nd] nächst Promontor zu decken im Stande seyn werde. Meine 
Streitkräfte in beyden Städten bestehen nach den dermaligen Stand in 7600 
M[ann] u[nd] 260 Pf [erde], in so lange die zur Ablösung der Artillerie Dé
tachements in Dalmatien dahin bestimmte 3 Kompagnien nicht abmarschirt 
seyn werden. Nach Abschlag der Kranken u[nd] des tägl[ichen] Dienstes bleibt 
ein ausrückens Stand von beiläufig 6—7000 M[ann]. Diese geringen Mittel dürfen 
durchaus keine Zersplitterung erleiden, wenn die Hauptsache, die Macht der 
Staats Regierung, den im Lande vorherrschenden separatistischen Tendenzen 
gegenüber aufrecht erhalten werden soll. Dieses höchster Interesse vor Augen 
habend, glaube ich also im vorhinein entschuldigt zu seyn, wenn ich vorkom
menden Falls die minder wichtigen Punkte preis zu geben mich gezwungen 
sehe, 

Eine weitere Sorge macht mir die vereinzelte Stellung der auf dem Lande 
verlegten Truppenabtheilungen, besonders die in lauter kleine Parzellen zer
rissenen Cavallerie. Ein Zusammenstoss in der Hauptstadt des Landes wurde 
seine Nachwirkung im ganzen Lande haben u[nd] diese in grosse Gefahr ver
setzen. Ich würde auch Zusammenziehung derselben in grössere Truppenkörper, 
wenigstens in Divisionen gerne antragen, wenn ich nicht fürchten müsste, durh 
diese Massregel das ohnehin sehr lebhafte u[nd] künstlich gepflegte Misstrauen 
gegen die Regierungsgewalt damit erst recht aufzustacheln. Übrigens ist diese 
Massregel ohne Zustimmung der Statthalt[erey] nicht ausführbar u[nd] selbst 
mit dieser wären die Besorgnisse wegen der Verpflegung der Truppen nicht 
beseitigt, weil die ämtliche Wirksamkeit dieser Stelle ebenfalls sehr gelähmt 
u[nd] keineswegs darauf zu rechnen ist, dass in den Komitaten ihre Befehle 
befolgt werden. Glücklicherweise lauten bis jetzt die Berichte über die Stim
mung der Landbewohner gegen die k. k. Truppen nicht ungünstig u[nd] noch 
nirgends ist der Kavallerie die Naturalien Abgabe verweigert worden. Bloss 
gestern lief der Bericht von ödenburg ein, dass der Eisenburger Komitat die 
Erfolgung der Pensionen u[nd] Patentalgehalte aus der Komitatskasse untersagt 
habe, bis nicht höhere Anweisungen deshalb erfolgen werden, worüber ich 
bereits sub Präs. Nro. 136 Einem pt. Meldung zu erstatten die Ehre hatte. 

Ich kann Einem pt. meine persönliche .Ansicht nicht vorenthalten, dass — 
wenn nicht andere Ereignisse eintreten, die den Ungarn fortbestehen des Ver
bandes mit der Monarchie wünschenswerth machen müssen — die Regierung 
in solcher Beziehung nur auf eine schwache u[nd] eingeschüchterte Parthey zu 
rechnen haben wird. 

Dadurch, dass man dem Edelmann für seine Verluste an Roboten u[nd]s[o]-
w[eiter] eine Entschädigung durch den projektirten Verkauf oder die Verpfän
dung der Kammergüter in Aussicht stellt, wird auch dieser bey ohnehin vor
hersehender Tendenz dazu, für die separatistische Richtung gewonnen werden. 
Es ist überh[au]pt voraus zu sehen, dass unserer Regierung wegen Behauptung 
der königlichen Rechte auf die Kameralgüter mit der im Lande herrschende 
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Parthey ein harter Kampf bevorsteht. Ein mir gestern zugekommenes a[Uer]-
h[ochste] Handbillet befehlt mir zum Schutze der Hofkammer die etc. 

Ich werde in solcher Beziehung gewiss mein Möglichstes thun u[nd] wünsche 
nur, dass meine geringe u[nd] im ganzen Lande zerstreute Kräfte dazu aus
reichen möchten. Die im Errichten begriffene Nationalgarde, welche zwar bis 
jetzt den besten Geist zeigt, erweckt in mir dennoch kein Vertrauen, denn das 
Material, aus welchem sie zusammen gesetzt ist, dürfte nur zu geneigt seyn 
sich auf die Seite der Bewegungsparthey zu stellen u[nd] sie wird dann unter 
solchen Voraussetzung ein sehr bedrohliches Werkzeug gegen uns. Welche Rich
tung die illirische Parthey u[nd] das Königreich Kroatien bey dieser Bewegung 
nehmen werden, darüber fehlen mir noch hinreichende Andeutungen. 

Ich glaube Einem h[ochlöblichen] H[o]fk[rie]gs[rath] von dem Stande der 
Dinge in diesem Lande, wie ich ihn täglich sich entwickeln sehe, mit Hinzu
fügung meinen eigenen Ansichten um so mehr in steter Kenntnis erhalten zu 
sollen, als hiernach Ein pt. für die militärischen Aufträge, welche mir ertheilt 
werden sollen, auch zugleich die Hinlänglichkeit der Mittel wird im Betracht 
zeihen können und mir da, wo sie sich als unzureichend darstellen, die nöthige 
Verstärkung zu geben geneigt seyn möge. 

Welche Verhaltungsbefehle ich in diesem Drange der Verhältnisse den unter
stehenden Truppen gegeben habe, wolle Ein pt. aus der Beylage entnehmen. 
(Präsid[ial] Verordnung] v[on] 19/3. 848. Nro. 93/p.) 
Expediert] am 27. März 848 mittelst Estaffete. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
Utasítást kér arra vonatkozólag, hogy vezénylő tábornokként milyen állást fog

laljon el a Pestre érkezett Szemerével, Klauzállal és Pulszkyval szemben. Az 
előző nap nála járt minisztereknek csupán arra tett ígéretet, hogy a rend és 
törvényesség fenntartására irányuló erőfeszítéseiket támogatja. 

Az országot ért megrázkódtatást követő reakció iránya még nem állapítható 
meg. A katonaság távol tartása az eseményektől a jövőben nem lesz biztosít
ható. Az a gond foglalkoztatja, hogy rendzavarás esetén hogyan lesz képes cse
kély erejével a Pesten és Budán levő különböző, egymástól távol fekvő ponto
kat biztosítani. A fővárosban levő csapatokat nem szabad szétforgácsolni, ha 
fenn akarják tartani a kormányhatalmat az országban uralkodó szeparatista 
törekvésekkel szemben. Szívesen javasolná az országban szétszórt lovas alakulatok 
összevonását, ezáltal azonban fokozódna a bizalmatlanság a kormányhatalom 
iránt. Ha nem következnek be olyan események, amelyek a magyarok számára 
kívánatossá teszik a Monarchiához fűződő kötelékek fenntartását, a kormány e 
vonatkozásban csak egy gyenge és megfélemlített pártra számíthat. 

A kamarabirtokok feletti királyi jog fenntartásáért minden bizonnyal kemény 
harcot kell majd vívnia a kormánynak az országban uralkodó párttal. 

A szervezés alatt álló nemzetőrség eddig ugyan igen jó szellemű, mégis félel
met kelt benne, ugyanis összetételénél fogva alkalmas arra, hogy az ellenzéki 
párt oldalára álljon, és ebben az esetben igen fenyegető eszközzé válhat ellenük. 

6 

An d[as] h[ochlöbliche] H[o]fk[krie]gsraths Präsidium 
ÍOfen, d [en] 28. März 848. 
Präsid. Nro. 147/p. 

Im Verfolg meines gestrigen geh[eimen] Berichtes Präsid. Nro. 142/p beehre 
ich mich Einem pt. beyliegend ein Exemplar des Aufrufes an die ungartischen] 
Patrioten zu hochgeneigter Einsicht zu übersenden. 

Wie ich bereits gestern anzuzeigen die Ehre hatte, lässt sich durchhaus nicht 
darauf rechnen, dass die ungarische Nation jetzt ihren Forderungen rücksicht-
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l[ich] der vollständigen Ministerernennung nur im Geringsten abstehen wird. 
Alles wird von dem leitenden Ausschuss in Pesth vorbereitet um im Falle einer 
Weigerung von Seiten der Regierung den Aufstand im ganzen Lande zu ver
breiten u[nd] wie der gegenwärtige Aufruf unverhohlen ausspricht, würde es 
sich dabey um nichts Geringeres, als den Sturz der Dinastie handeln. 

Ein hfochlöbliches] pt. möge sonach in hochgefällige Erwägung ziehen, in 
welcher schwierigen Lage ich mich unter solchen Umständen hier befinde. Mein 
Bemühen kann soweit nur dahin gehen, den Ausbruch so lange als möglich 
hinzuhalten u[nd] besonders einen blutigen Zusammenstoss zu vermeiden. 

Leider muss ich Einem pt. die Bemerkung machen, dass in Folge der Nach
richten aus Italien u[nd] der vielseitigen Bemühungen die italienischen Soldaten 
der hiesigen u[nd] Pesther Garnison davon zu unterrichten, die Stimmung dieser 
Truppen sehr gedrückt sich darstellt. 

Wie ich bereits gestern gehors[amst] anzeigte, steht zu erwarten, dass zur 
Bewaffnung der Nationalgarde noch mehr Gewehre von mir angesprochen 
werden werden. Das Hinausgeben derselben in so unverlässliche Hände ist 
allerdings ein gefährliches Experiment, aber in diesem Augenblick das einzige 
Mittel, um einen offenen Ausbruch noch hintanzuhalten. Ich werde daher in 
der Hoffnung die Ruhe damit noch nothdürftig zu erhalten u[nd] die Regierung 
wenigstens nicht ganz aufhören zu machen, bis durch die sehnlichst erwartete 
Ankunft S[eine]r kfaiserlichen] Hfoheit] des E[rz]h[erzogs] Palatin u[nd] die 
ihm verliehene Vollmachten zur Beruhigung der Gemüther vielleicht etwas 
Mehreres geschehen können wird, auch zu diesem Mittel greifen u[nd] ihnen 
im Nothfalle noch ein weiteres Quantum an Gewehren verabfolgen lassen. 

Ich erlaube mir diesen gehorsamsten Bericht mittelst des grenad[ier] Haupt
manns Mertens Einem pt. zu übersenden, der ihn mündlich ergänzen u[nd] 
über etwaige Fragen Auskünfte zu ertheilen im Stande seyn wird. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 

A magyar nemzet nem tekint el a teljes minisztérium követelésétől. Ennek 
megtagadása országos felkelést idézne elő. 

Az Udvari Haditanács mérlegelheti ennek alapján, hogy milyen nehéz a hely
zete. Fáradozásai oda irányulnak, hogy késleltesse a felkelés kitörését és meg
akadályozza a véres összeütközést. 

A nemzetőrség felfegyverzésére még több fegyvert fognak tőle kérni. Fegyve
rek kiadása ily megbízhatatlan kezekbe igen veszélyes dolog, e pillanatban azon
ban az egyedüli eszköz a nyílt felkelés megakadályozására. A kedélyek lecsil
lapítása érdekében szükség esetén további fegyvereket ad át. 

7 

Hofk[rie]gsr[a]ths Präsidium 
Ofen, d [en] 29. März 848. 
Präs. 154/p 

Der hiesige Garnis[ons] Artillerie] Distrikt hatte auf Befehl des Obersten 
Feldzeugamtes 35 Zentner Exercierpulver, welches seine Bestimmung nach Esseg 
hatte, miteist Contrakt nächst dem Munitionsdepot bey Promontor in ein Schiff 
verladen lassen, welches zum Abgehen bereit lag, heute Nacht aber auf Befehl 
der Ministerial Commission] durch eine von Pesth gekommenen Abtheilung 
Nationalgarde weggenommen u[nd] unter dem Vorwande nach Pesth gebracht 
wurde, dass durch solche Absendungen das Land beunruhigt werde, das Schiff 
übrigens nicht mit den vorgeschriebenen Warnungszeichen versehen u[nd] nicht 
von Militär bewacht gewesen sey. Sträflicherweise hatte mir der Garnis[ons] 
Artillferie] Distrikt nichts von dieser Versendung gemeldet gehabt, ich glaubte 
also anfänglich, als dieser Vorfall gemeldet wurde, dass von der Hinwegnahme 
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eines Privateigenthumes die Rede sey. Auf meines hieraufgestelltes Ansuchen 
an die Ministerial Landes Commission dieses Ärarialgut wieder freyzugeben 
u[nd] seiner Bestimmung zugehen zu lassen, erhielt ich die in teutscher Über
setzung beyliegende Note als Antwort. 

Ein pt. werden bey hochgefälliger Einsichtsnahme derselben zu ermessen die 
Gnade haben, dass darin Forderungen an mich gestellt werden, die meiner 
Pflicht so sehr zuwider laufen, dass ich keine andere, als eine verneinende 
Antwort darauf geben konnte u[nd] rücksichtlich des Verlangens einer gemein
schaftlichen Bewachung der Munitionsdepots nur bemerken könne, dass ich 
dies nur als ein Mittel betrachten könne die Ruhe zu stören statt sie aufrecht 
zu erhalten, bey dem Beharren darauf aber mich von aller Schuld feyerlichst 
lossage, wenn damit der Anlass zu Ruhestörungen gegeben würde. 

Nachdem ich nun zur Hintanhaltung eines Ausbruches in meiner Nachgiebig
keit mit grosser Selbstverleugnung bis zur aussersten Gränze gegangen bin, sa 
setze ich mich nunmehr in die Verfassung einen möglichen Angriff auf das 
Ernsteste zu begegnen, gedenke aber um meinen Truppen nicht einem undank
baren u[nd] verderblichen Stadtgefecht in Pesth auszusetzen, mich mit allen 
Truppen nach Ofen zu ziehen, wo ich nebst dem Zeughause auch das Kamerái 
Zahlamt zu nachdrücklich schützen im Stande seyn würde. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány utasítására a nemzetőrség egy 

alakulata lefoglalta az Eszéknek szánt 35 q lőport, amelyet Promontor közelében 
hajóba rakva találtak. A Bizottmánynak a lőszerraktár közös őrségére tett ja
vaslatát elutasította. Elhatározta, hogy egy bekövetkezendő támadást a legeré-
lyesebben elhárít és csapatait Budára vonja. 

8 

An d [as] hfochlöbliche] H[o]fk[krie]gsraths Präsidium 
Ofen, d[en] 31. März 848. 
Präsid. Nro. 163/p 

Durch einige Tage erfreuten wir uns in Pesth einer ziemlichein Ruhe, weil 
durch die von Pressburg hierhergekommene Nachricht, dass die a [lier] h [ochste] 
Resolution über die Besetzung der Ministerien des Kriegs u[nd] der Finanzen 
bereits nach dem allgemeinen Wunsch des Landes erflossen sey, einige Befrie
digung in die aufgeregten mistrauischen Gemüther zurückgekehrt war. Gestern 
Abends aber erhob sich der Sturm von neuem, weil die Beschränkungen, mit 
welchen diese a [lier] h [ochste] Resolution für die Wirksamkeit dieser Ministerien 
begleitet waren, den gehegten Erwartungen gar nicht entsprach. Die Bewegungs
parthey — der sich auch die Besonnenem aus Furcht als schlechte Patrioten 
zu gelten anschliessen müssen — versammelte sich vor dem Rathause, man 
schrie über Verrath, rief zu den Waffen, hielt aufreitzende drohende Reden 
u[nd] viele Stimmen riethen zu den extremsten Massregeln. 

Den anwesenden drey Ministern, Klauzál, Szemere und Pulszky, gelang es 
indessen die Gemüther damit einigermassen zu beschwichtigen, dass sie der 
versammelten Menge eröffneten, S[eine]r kaiserlichen] Hfoheit] der Reichs-
palatin sey abermals nach Wien in der Absicht gegangen, eine, den Wünschen 
des Landes entsprechende Ermässigung der a[ller]h[öchsten] Resolution zu er
langen, dass also seine Rückkehr u[nd] die Resultate seiner Bemühungen jeden
falls abzuwarten wären, bevor man sich für weitere Schritte u[nd] Beschluss-
nahmen entschliesse. Die Versammlung ging auf diesen Vorschlag ein u[ndl 
nunmehr schienen die Sachen auf ihren Wendepunkt zu stehen. Die obbenann-
ten drey H[erren] Minister waren so eben bey mir um mir diese Mittheilungen 
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zu machen. Sie bathen mich dabey ihrem Eifer für die möglichste Aufrecht
haltung der Ordnung Vertrauen zu schenken u[nd] mich — was auch immer von der 
aufgeregten Masse beschlossen oder ausgesprochen werden möge — jeder Ein
mischung, die das Übel nur vergrössern könne, zu enthalten, was ich ihnen 
auch zusagte. Sie hoffen mit dem verlässlichsten Theil der bewaffneten Natio
nalgarde das Volk in den gehörigen Schranken zu erhalten u[nd] etwaige tolle 
Beschlüsse, die hier gefasst würden, hätten ja noch keine Kraft für das ganze 
Land. Sie bathen mich bey dieser Gelegenheit ihnen einen Theil der 20 000 
scharfen u[nd] 10 000 blinden Patronen, welche ich ihnen schon anfangs zu
gesagt hatte, erfolgen zu lassen, was ich unter Einem verfügt habe. 

Sowohl S[eine]r kfaiserliche] H[oheit] der E[rz]h[erzog] Palatin, als der Mi
nister Präsident] G[ra]f Batthyány sollen erklärt haben, dass von dem günstigen 
oder ungünstigen Resultate ihrer Vorstellungen das Beybehalten ihrer Stellen 
oder ihr Rücktritt abhängen würde. Sollte unglücklicherweise das Letztere ge
schehen, so wäre damit das ganze Land in einen völlig anarhischen Zustand 
versetzt, dessen weitere Folgen sich gar nicht berechnen liessen. 

Wie ich Einem pt. bereits in meinen früheren Berichten zu hoher Kenntniss 
brachte, folgt zwar das ganze Land der eingeschlagenen nationalen Richtung, 
offenbart aber dabey die entschiedenste Anhänglichkeit an das regierende Haus, 
so wie sich denn auch bis jetzt zu meiner grossen Beruhigung noch gar keine 
Animosität gegen die k. k. Truppen bey den Landbewohnern kundgiebt. Ich 
kann aber durch die Besorgnis nicht verhehlen, dass sich auch dieser befriedi
gende Umstand schnell zum Gegentheile umgestalten könnte, wenn es in Folge 
der a [Her] h [ochsten] ausgesprochenen Modalitäten, welche die letzten Land
tagsbeschlüsse über die gänzliche Aufhebung der Urbariallasten erleiden sollen, 
der Bewegungsparthey gelingen sollte den ganz zufriedengestellten Bauernstand 
glauben zu machen, dass die Regierung damit umgehe, sie der erhaltenen Vor-
theile wieder verlustig zu machen. Es wäre in solcher Beziehung vom aller
höchsten Interesse, dass man dem ung [arischen] Adel die Verluste, welche er 
sich durch sein jahrelanges oppositionelles wühlerisches Treiben u[nd] durch 
die auf dem Landtag von ihm selbst gefassten Beschlüsse, zugezogen hat, allein 
tragen lassen u[nd] sich durch die unbeschränkte Bestättigung des Urbarial-
gesetzes, des noch wohlgesinnten kernhaften Volkes versichern, mit dessen 
Hülfe — wie die Sachen jetzt stehen — der Staatsverband mit den übrigen 
Provinzen allein erhalten werden könnte. 

Die Zusammenziehung der auf dem Lande vereinzelten Kavall[erie] Abtheil
ungen in grössere Körper, welche mir Ein pt. mit dem erhaltenen Präs, Res
kripten Nro. 898—899—906 C. K. vom 29sten dfieses] M[onats] als eine wünschens-
werthe Massregel andeutet, habe ich schon seit dem Beginne der jetzigen Be
wegung vor Augen, bey dem dermaligen Stande der Dinge würde sie aber — 
wenn der Antrag von mir ausginge — einen neuen Anlass zu Misstrauen geben, 
u[nd] auf ordentlichen Wege gar nicht ausführbar seyn. Ich hoffe aber vielleicht 
indirekt zu diesem Ziele gelangen zu können, nachdem sich schon in mehreren 
Komitaten Besorgnisse wegen bevorstehenden Gewalttät igkeiten des besitzlosen 
Theils der Bevölkerung gegen die Grundherrn laut machen, u[nd] um ihnen 
zu begegnen auf Vermehrung der bewaffneten Macht angetragen wird. In solcher 
Beziehung wurde laut heute eingelaufenen Bericht von chev[aux] leg[ers] Ré
gim [en] t Kress um eine Asssistenzleistung im Vesprimer Komitate von der Be
hörde angegangen. Ich will nun auf unscheinbare Weise dahin arbeiten, den 
Jurisdiktionen anschaulich zu machen, dass kleine vereinzelte Abtheilungen in 
ihren Cantonirungen gegen aufgeregte Massen nichts zu leisten im Stande 
wären, dass jedoch eine zusammengezogene compakte Macht, der die Mittel 
gegeben würde, sich plötzlich u[nd] überraschend nach jedem bedrohten Punkte 
zu wenden, weit mehr dazu geeignet wäre, solchen auf Mord, Brand u[nd] Plün
derung ausgehenden Banden Respekt einzuflössen. Wenn in Folge dieser erlang
ten Überzeugung die Jurisdiktionen selbst auf die Conzentrierung d [er] Truppen 
antragen werden, so wird sich dann diese erwünschte Massregel leicht aus
führen lassen. Sollte aber auch auf diesen Wege nichts zu erlangen seyn, so 
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muss ich mit diesem Projekt wenigstens in so lange im Rückhalte verbleiben, 
bis der Landtag aufgelöst u[nd] S[eine]r kaiserliche] H[oheit] der E[rz]h[erzog] 
Palatin hierher zurückgekehrt seyn werden. 

Eine mir so eben zugekommene neue Anforderung der Ministerial Com
mission] um 

200 Gewehre für das Graner 
1000 Gewehre für das Neograder 
800 Gewehre für das Veszprimer u[nd] 
500 Gewehre für das Stuhlweissenburger 

Komitat zur Bewaffnung der Nationalgarde habe ich ablehnend mit dem Be
merken zurückgewiesen, dass ich ohne höhere Autorisirung diesem Ansinnen 
nicht entsprechen könne. 
Expediert am 31. März 848 mit Estaffette um 6 ü h r Nachmittag. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
A had- és pénzügyminiszterek működése korlátozásának hírére tegnap újból 

feltámadt a vihar. A forradalmi párt árulásról kiabált, fegyverre szólította fel 
a tömeget és fenyegető beszédek hangzottak el. Klauzálnak, Szemerének és 
Pulszkynak sikerült a kedélyeket annak közlésével lecsillapítani, hogy a nádor 
a legfelsőbb rezolúciónak az ország kívánsága szerinti megfelelő megváltoztatása 
céljából Bécsbe utazott. A három miniszter bízik abban, hogy a felfegyverzett 
nemzetőrség képes a népet kordában tartani. A lakosság körében eddig még 
nem nyilvánult meg semmilyen ellenszenv sem a es. kir. csapatokkal szemben. 
E békés állapot azonban gyorsan megszűnhet, ha a királyi szentesítés megsérti 
az országgyűlésnek a jobbágyterhek teljes felszámolásáról hozott törvénycikkét. 
A jobbágy tör vény teljes jóváhagyásával meg lehetne nyerni a népet és fenn 
lehetne tartani az államszövetséget a többi tartománnyal. 

A lovasság összevonását úgy akarja megvalósítani, hogy arra a megyék tegye
nek javaslatot. Ha tervét így nem tudja megvalósítani, akkor mindaddig a hát
térben marad, amíg az országgyűlést fel nem oszlatják és a nádor vissza nem 
tér a fővárosba. A MOIB fegyverigénylését elutasította. 

9 

An Ein kaiserliches] königliches] hochlöbliches Hofkriegsraths Praesidium 
Ofen, am 1. April 1848 
Praesidiale Nro. 176/p 
Mittelst Estaffete 

Ich muss Einem pt. in Gehorsam zur hohen Kenntniss bringen, dass die An
forderungen um Waffen für die Nationalgarde immer häufiger und dringender 
werden, und ich von allen Seiten damit bestürmt bin, und obwohl ich mich 
selbst schon wiederholt an S [eine] r kaiserlichen] Hoheit den durchlauchtigsten 
E[rz]h [erzog] Reichspalatin mit der Bitte gewendet habe, diesen mir allenthalben 
zukommenden Anforderungen Schranken setzen zu wollen, so habe ich doch von 
S[eine]r kaiserlichen] Hoheit unterm 27. und. 29. v[origen] M[ona]ts die aus
drückliche Weisung erhalten, zum Schutze der Gold und Silbervorräthe in 
Schemnitz entweder zwei Kompagnien dahin zu detachiren, oder wenigstens 
dem dortigen Kammergrafen 300 Gewehre zur Disposition zu stellen. Da ich 
nun der erstere Weisung wegen Detachirung von 2 Kompagnien durchaus nicht 
entsprechen kann, so treffe ich unter Einem die Veranlassung, dass von dem 
geringen Vorrathe in Comorn 300 altartige Steinschlossgewehre nach Schemnitz 
abgesendet werden. Desgleichen konnte ich nicht entstehen, der weitere Weisung 
S[eine]r kais[erlichen] Hoheit, de Stadt Stuhlweissenburg wenigstens 500 Gewehre 
nebst Patronen zu verabfolgen, dadurch zu entsprechen, dass ich dahin 500 
Karabiner ohne Bajonette aus dem hiesigen Zeughause abgeben Hess. 
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Von den Hferrn] Präsidenten der königlichen] ungarischen] Statthalterei 
und Hofkammer binn ich gleichzeitig bestürmt worden, den Ofner Bürgern, 
welche durch die Pesther Bewegung sehr geängstiget werden, eine weitere Zahl 
von Gewehren zum eigenen Schutz zu verabfolgen, was ich auch in Anbetracht 
der geltend gemachten Umstände durch Zuweisung von 300 alten Musketen und 
300 Karabinern aus dem Ofner Zeughause bewerkstelligte. Die provisorische 
Ministerial-Commission fordert bedeutende Waffenabgaben für den Pesther, 
Graner, Neograder, Veszprimer und Stuhlweissenburger Komitat, und gleiche 
Verlangen sind in Grosswardien, Pressburg, Erlau, Caschau, Fünfkirchen, so wie 
in andere Orten gestellt worden, welche ich in Folge des hohen Präsidial Auf
trages vorn 27. März d[ieses] J[ahres] Nro. 840/C. K. vor der Hand abzuweisen 
gezwungen binn, ohne jedoch für die nächsten Tage von gleichen, dringenden 
Begehren gesichert zu seyn. 

Auch habe ich dem H[au]ptwerbcommando von Schwarzenberg I[n]f[an]t[e]rie 
zu Raab, so wie dem dortigen Stationscommando über eine gleiche Anforderung 
des dortigen Magistrats und vice Gespannsamtes unterm 30. v[origen] M[ona]ts 
bedeutet, dass die Verabfolgung von Gewehren aus dem dortigen Urlauber Vor-
räthe zur Bewaffnung der Nationalgarde nicht zulässig und von hohen Orten 
selbst untersagt ist; doch sind mir so eben von erwähnten H[au]ptwerbcom-
mando und Raaber Stationscom[man]do die anruhenden beiden Berichte von 
30. und 31. v[origen] M[ona]ts zugekommen, woraus Ein pt. hochgeneigtest 
entnehmen wolle, dass dortorts die Verabfolgung von 738 Stfück] Perkussions 
Gewehren aus dem Urlauber Vorrathe im Drange der Umstände mittlerweile 
bewerkstelliget werden musste, ehe noch meine diesfällige verneinende Weisung 
dort angelangt war, welche unter den obwaltenden schwierigen Verhältnisse 
selbst nicht zu realisiren gewesen wäre. Es erübrigt mir sonach nichts anderes, 
als für den letzten Fall Ein pt. zu bitten, um die Perkussions-Gewehre des 
Urlauber Vorrathes von Schwarzenberg I[n]f[an]t[e]r[ie] nicht in den Händen 
der Nationalgarde zu lassen, geneigtest die Absendung einer gleichen Anzahl 
Steinschloss-Gewehre von Wien direkte nach Raab zu veranlassen, um deren 
Umtauschung möglichst bald bewerkstelligen zu können, in welcher Beziehung 
ich auch gleichzeitig an das besagte Hauptwerbcom[man]do den entsprechenden 
Auftrag erlasse. 

Wie schwierig auch in dieser Beziehung meine Stellung und die der detachir-
ten Truppencommandanten hierlandes ist, geruhe Ein pt. nach hohen Ermessen 
hiernach selbst gnädig zu beurtheilen, und doch muss ich noch einen weiteren 
Uibelstand hiermit zur Sprache bringen, der diese schwierige Stellung, noch 
mehr erschwert. In Folge des mit dem hohen Präsidial Reskripte vom 27. 
vorigen] M[ona]is Nro. 811/C. K. mir kundgemachten A[ller]h[öchsten] Kabinett
schreibens S[eine]r Majestät habe ich zwar zur weitere Nachachtung allgemein 
verlautbart, dass die Aufsteckung der Nationalfahne auf allen öffentlichen Ge
bäuden nur in der Art gestattet sey, dass das kaiserliche] Wappen stets den 
Vorrang kenntlich behaupte, und überhaupt die kaiserlichen] Insignien nicht 
beeinträchtiget oder gar verletzt würden. Dessenungeachtet bin ich leider nicht 
in der Lage, dies allenthalben kräftig aufrecht erhalten zu können; — so hat 
man in Erlau den kaiserlichen] Adler vom Werbgebäude abgenommen, und aus 
einer Mittheilung des Banater General Commando, welches darüber gleichzeitig 
Einem pt. den Bericht erstattet hat, entnehme ich, dass dies auch in Szegedin an 
allen aerarial Gebäuden mit den k. k. Insignien, Farben und Inschriften beab
sichtiget wird. Desgleichen ist in Baja die Anforderung gestellt worden, bei 
dortigen Verpflegs Magazin die Thöre, Thüren, Geländer etc. mit den National
farben überstreichen zu lassen, um bedauerlichen Excessen vorzubeugen, und 
ähnliche Anzeigen, so wie das gestellte Verlangen wegen Tragung der National 
Kokarde laufen mir stündlich aus allen Theilen des Landes ein, wo keine 
gesetzliche Ordnung mehr herrscht, und Alles sich in einem anarchischen Zu
stande befindet. 

Mit den geringen zu Gebothe stehenden Mitteln lässt sich nicht allenthalben 
Gewalt entgegen setzen, und diesem tollen Treiben lässt sich nur mit der 
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äussersten Resignation zusehen, und es gibt kein Mittel die mitunter ganz ex-
ponirten Urlauber Vorräthe zu schützen. 

Ich fühle mich daher verpflichtet diesen Sachverhalt unumwunden Einem 
pt. mit der ergebensten Bitte zur hohen Kenntniss zu bringen, wo möglich 
und schleunigst einen A[ller]h[öchstea] Befehl an das Ministerium und die 
obwohl leider beinahe ausser Wirksamkeit gesetzten kandesbehörden zu er
wirken, damit ich einestheils mit den fortgesetzten Anforderungen um Waffen 
verscheut werde, andererseits diesem Unfuge endlich Schranken gesetzt werden, 
oder mich hochgeneigtest mit jenen Mitteln zu versehen, die den Umständen 
in dieser Beziehung «angemessen sind. 

Um Einem pt. die fernere Uiberzeugung zu verschaffen, welch' übler Geist 
in Pesth verwaltet, schliesse ich beiliegend zwei Proklamationen bei, welche 
allenthalben vertheilt und angeheftet wurden, und obwohl über die heute Nachts 
mittelst Dampfschiff vorläufig eingelangte Nachricht von der vollständigen 
A[ller]h[öchsten] Bewilligung zur Bildung des ungfarischen] Ministeriums augen
blicklich eine freudige Sensation erregte, und sogar um 4 Uhr früh einen tu-
multuarischen Umzug mit Musik und Fackeln in beiden Städten veranlasste, 
wodurch die Bevölkerung übrigens bedeutend allarmirt wurde, so erheben sich 
doch jetzt schon unzufriedene Stimmen dagegen, und es ist neuerdings auf 
heute Nachmittag eine Volksversammlung in Pesth angesagt, welche die ein
zelnen Punkte erörtern und nach ihrer speziellen Ansicht modifiziert wissen 
will. Damit ist die Ruhe und Ordnung noch keineswegs hergestellt, und jede 
Stunde kann bedauerliche Ereignisse und neuerliche Ruhestörungen herbei
führen. 

Arbter Hauptmann 
Expediert mittelst Estaffete am 1. April 848, Abends 6 Uhr. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 

A nádor arra utasította, hogy a Selmecbányái arany- és ezüstkészlet védelmére 
küldjön oda két század katonaságot, vagy 300 puskát. A Helytartótanács és az 
Udvqri Kamara elnöke a budai polgárok, a MOIB pedig különböző városok szá
mára kért fegyvereket. Ez utóbbi kérelmet elutasította. Győrött 738 csappantyús 
puskát adtak át. Kéri, hogy kicserélésükre küldjön az Udvari Haditanács Győrbe 
hasonló mennyiségű kovás puskát. 

Annak a legfelsőbb rendeletnek, amely szerint a középületekre csak oly mó
don szabad a nemzeti zászlót kitűzni, hogy a császári felségjelek ne szenved
jenek csorbát, nem tud érvényt szerezni. 

Az Udvari Haditanács hasson oda, hogy legfelsőbb parancs menjen a minisz
tériumnak és a rendbontás végre korlátok közé szoríttassék, vagy pedig lássák 
el őt a körülményeknek megfelelő eszközökkel. 

A magyar minisztérium szentesítése nagy örömöt váltott ki, azonban már most 
vannak elégedetlen hangok és délutánra népgyűlést hirdettek ki Pesten. 

10 

An Ein k. k. Hohes Kriegsministerium 
Ofen, am 14. April 1848 
Praesidiale Nro. 262/p 

Auf meine mit dem Praesidialberichte von 27. vforigen] M[onats] Nro. 141 
gestellte Anfrage über die Stellung, welche ich als Commandirender General 
dem ungarischen] Ministerium gegenüber einzunehmen habe, und die diesfalls 
mir erbetenen Instruktionen ist mir mit dem hohen Präsidial Reskripte vom 29. 
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v[origen] M[ona]tls Nro. 898—899 et 906/C. K. bedeutet worden, dass ich durch die 
abgegebene Erklärung, mich demselben in den Bemühungen zur Aufrechthaltung 
der Ordnung und Gesetzlichkeit anschliessen zu wollen, bereits das vorläufig 
zweckdienliche beschlossen habe, und möglichst trachten salle, auch auf diesem 
Felde zu bleiben. 

Da jedoch durch die seitherigen wiederholten Eingriffe der provisorischen 
Ministerial Reichs Deputation in rein militärische Dispositionen, wie ich selbe 
Einem hohen Kriegs Ministerium schon mehrmahlen zur hohen Kenntniss 
brachte, diese passive Stellung nicht mehr aufrecht erhalten werden kann und 
bei dem heute noch zu gewärtigende Ankunft des Herrn premier Ministers um 
so weniger haltbar erscheint, so war ich eben im Begriffe, mich diesfalls um 
weitere bestimmte Instruktionen an Ein hohes Kriegs-Ministerium zu wenden, 
als mir soeben die in getreuer Übersetzung hierneben anverwahrte Note der 
Ministerial Reichs Commission zugekommen ist, worin dieselbe über die von 
Einem k. k. hohen Kriegs Ministerium verfügte Detachirung einer Escadron des 
Regiments Heinrich G[ra]f Hardegg Cürassier nach Warasdin unverhohlen ihr 
Befremden mit dem beigefügten Bemerken ausdrückt, dass fortan nur das 
ungarische Kriegs Ministerium über die im Lande dislocirten Truppen zu ver
fügen habe, wozu noch die Anforderung zugefügt ist, es jedenfalls von dieser 
Detachirung abkommen zu lassen, und weiters einzuleiten, dass selbe an ihrem 
früheren Bestimmungsorte verbleibe. 

Ich sehe mich dadurch allerdings in die unan[nehmliche] Lage versetzt, dem 
Drange der Umstände nachgebend, der ung[arischen] Ministerial Commission 
erwidern zu müssen, dass ich, obwohl mir in dieser Beziehung noch keine 
höhere Weisung zugekommen ist, doch im Vertrauen auf die diesfalls von selben 
bereits getroffene entsprechende Einleitung — wornach diese Escadron also 
dortorts entbehrlich wird, in diesem Antrag eingehe, und somit auch den be
reits verfügten Abmarsch der fraglichen Escadron nach Warasdin unter Einem 
wieder redressire, was hiemit auch geschieht, indem ich nicht ermangle, Einem 
k. k. hohen Kriegs-Ministerium hievon mit Bezug auf das hohe Reskript vom 
11. dfieses] M[ona]ts Praes. Nro. 152/MK. und unter Rückschluss des herabge
langten Communicats, die gehorsamste Anzeige zu erstatten. 

Aus dem kathegorischen Tone, mit welchem diese Note verfasst ist, wolle ein 
hohes k. k. Kriegs Ministerium ferner geneigtest entnehmen, wie ich nicht nur 
in meinem Wirkungskreise beschränkt bin, sondern wie hierdurch selbst die 
allenfalsigen Verfügungen Eines hohen Kriegs Ministeriums gänzlich paralisirt 
sind. 

Wie unumgänglich notwendig mir daher zur Richtschnur für mein künftiges 
Benehmen die bestimmte Instruction ist, wie ich mich gegenüber dem un
gartischen] Ministerium in meiner Stellung als Commandirender General zu 
verhalten habe, brauche ich sonach dem weisen Ermessen Eines hohen Kriegs 
Ministeriums nicht dringender darzustellen, und dies immer mehr, als das unga
rische Ministerium bald einen directen Einfluss auf alle Zweige der Militär 
Administration nehmen zu wollen, zu beabsichtigen scheint, wobei gewiss auch 
die schon einmal verlangte Auskunft über die hierländigen Munitions und 
Waffen Vorräthe erneuert werden wird, und meine Stellung dann ganz unhalt
bar würde. 

Lederer Gfeneral] d [er] Kfavallerie] 

Kivonat az eredeti tisztázat másolatából 
A MOIB-nak a tisztán katonai ügyekbe történő beavatkozása miatt az eddigi 

passzív álláspontját nem tudja tovább fenntartani. Még kevésbé látszik ez tart
hatónak a ma érkező miniszterelnökkel szemben. Csatoltan megküldi a MOIB 
hozzá intézett jegyzékét, amelyben ez tudomására hozza, hogy a jövőben a ma
gyar hadügyminisztérium rendelkezik az országban elhelyezett csapatokkal. A 
jegyzék kategorikus hangneméből megállapítható, hogy nemcsak őt korlátozzák 
a hatáskörében, hanem a es. kir. hadügyminisztérium rendeletei is hatástalanná 
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válnak. Utasítást kér arra vonatkozóan, hogy milyen legyen az álláspontja a 
magyar minisztériummal szemben, amely minden bizonnyal megismétli az itteni 
lőszer- és fegyverkészletről egyszer már kért felvilágosítást, és helyzete akkor 
teljesen tarthatatlanná válik. 
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Я К А Б Б Е М 

ВЕНГЕРСКОЕ Г Л А В Н О К О М А Н Д О В А Н И Е В 1848 ГОДУ 

Резюме 

Первая часть статьи, исходя из централизации австрийского военного дела 
в X V I I I веке, описывает организацию новых территориальных командований, в том 
числе формирование венгерского Генерального Командования. Задачей нового ко
мандования было обеспечение интересов господствующей династии, поддержание 
порядка в подведомственной ей части страны, осуществление руководства, инспек
ции и контроля над всеми видами вооруженных сил, находящихся на территории 
страны. Его функции и деятельность не регламентировались никаким венгерским 
правительственным органом, даже государственное собрание не могло осуществлять 
над ним контроль или руководство им. Большинство венгерских генералов руково
дящего состава вышло из круга онемеченной аристокрации. 

Далее в статье рассматриваются официальные связи и членение венгерского Ге
нерального Командования, делопроизводство и его архивная система. 

Во второй части статьи рассматривается короткий период между мартовской ре
волюцией и назначением правительства Баттьани с той точки зрения, какие сложи
лись отношения между Венгерским Генеральным Командованием и Государственным 
Временным Комитетом Министра, направленным в Пешт для поддержания порядка. 
Анализируется временный характер и относительность сотрудничества этих двух 
органов; автор указывает на неизбежность расхождения взглядов и столкновений 
между представителями старого и нового порядка. Используя донесения, направ
ленные Придворному Военному Совету и венскому министерству военных дел, по
казывает тактику командующего генерала Игнаца Ледерера и его заключение о 
сложившейся обстановке; посредством документов, направленных Временным Госу
дарственным Комитетом Министра Ледереру, а также то, чтобы в отношении воен
ного имущества и снаряжения без его ведома и согласия не происходило никаких 
изменений. Он подробно описывает те дела, которые означали область столкновения 
в деятельности обоих ведомств, так в вопросах вооруженния, и обучения нацио-
ной гвардии, вывешивания национальных флагов на общественные здания и ка-
аармы, сосредоточения конницы, несения совместного караула, направления войск 
за пределы страны. В вышеуказанных вопросах Ледерер, хотя и скрежетал зубами, 
но, как правило, вынужден был отступать перед требованиями Государственного 
Временного Комитета Министра, часто ссылающегося на вероятное возмущение на
родных масс и пользовавшегося этим. В его отступлении наряду с деостаточной 
военной силой играло роль также и то, что Придворный Военный Совет вместо 
решительных указаний мог рекомендовать лишь, чтобы он припособлялся к об
становке и ценою частных уступок спасал то, что было можно спасти. 

Назначенное правителем ответственное венгерское министерство в середине ап
реля столкнулось лицом к лицу со всеми теми вопросами, которые вследствие 
временного характера ни Государственный Временный Комитет Министра, ни вен
герское Генеральное Командование не могли разрешить, но и не намеревались 
порывать отношения. 

Статья дополняется схемой, на которой изображено размещение Генеральных 



Командований, действовавших на территории Венгрии в ту историческую эпоху, а 
также десять, напечатанных с сокращениями, донесений Ледерера, направленных 
Придворному Военному Совету и венскому министерству военных дел. 

JAKAB BÖHM 

DAS GENERAL COMMANDO FÜR UNGARN IM FRÜHJAHR 1848 

Resümee 

Der erste Teil der Studie nimmt von der im 18. Jahrhundert erfolgten Zentra
lisation des österreichischen Heerwesens seinen Ausgang, beschäftigt sich dann 
mit der Organisierung der neuen Territorialkommanden (Generalate), darunter 
der Schaffung des ungarländischen General Commandos. Diese neue Komman
dostelle hatte die Aufgabe, die Interessen des Herrscherhauses zu sichern, die 
Ordnung in dem ihm unterstellten Landesteil aufrechtzuerhalten, alle auf dem 
Territorium des Landes befindlichen verschiedenen Militärformationen zu len
ken, zu beaufsichtigen und zu kontrollieren. Ihr Funktionieren, ihre Tätigkeit 
konnte von keinerlei ungarischem Regierungsorgan durch lenkende oder kont
rollierende Rolle beeinflusst werden, selbst vom Reichstag nicht. Der Grossteil 
der in Ungarn dienenden kommandierenden Generäle stammte aus den Reihen 
der deutschsprachigen Militäraristokratie. 

Im weiteren befasst sich die Studie mit den amtlichen Verbindungen, der Glie
derung, dem Geschäftsgang, sowie dem Registratursystem des General Comman
dos. 

Der zweite Teil untersucht den kurzen Zeitabschnitt zwischen der Märzrevo
lution und dem Amtsantritt der Regierung Batthyány aus dem Gesichtpunkte, 
was für ein Verhältnis sich zwischen dem ungarländischen General Commando 
und dem zur Aufrechterhaltung der Ordnung nach Pest entsandten Provisorischen 
Landes-Ministerial-Kommissariat herausgebildet hatte. Die Studie analysiert das 
Provisorium und die Relativität der Zusammenarbeit der beiden Organe; sie ver
weist darauf, daß Meinungsverschiedenheiten und Zusammenstöße zwischen den 
Vertretern der alten und der neuen Ordnung unvermeidbar waren. Die dem 
Hofkriegsrat, bzw. dem Wiener Kriegsministerium vorgelegten Berichte benut
zend werden Taktik und Meinung des kommandierenden Generals Ignatz Lederer 
über die sich herausgebildete Lage dargestellt; und im Spiegel der an Lederer 
gerichteten Zuschriften des Provisorischen Landes-Ministerial-Kommissariats wird 
das Bestreben des Kommissariats beleuchtet, daß in bezug des auf dem Gebiet 
des Landes befindlichen Militärs, Kriegsmaterials und Ausrüstung ohne seinem 
Wissen und seiner Zustimmung keinerlei Veränderungen vorgenommen werden. 
Eingehend werden jene Angelegenheiten behandelt, die in der Tätigkeit der bei
den Behörden Reibungsflächen bedeuteten, und zwar: Aufrüstung und Ausbildung 
der Nationalgarde, Hissung der Nationalfahnen auf den öffentlichen Gebäuden und 
Kaserner, Zusammenziehung der Kavallerie, Stellen gemeinsamer Wachen, Frage 
der Abkommandierung und die Kommandoführung des Militärs außerhalb der 
Landesgrenzen. In diesen Fragen mußte sich Lederer in der Regel den Forderun
gen des sich auf die Gereiztheit der Volksmasse berufenden und diese benutzen
den Provisorischen Landes-Ministerial-Kommissariats beugen. In seinem Zurück
weichen spielten nioh nur der Umstand eine Rolle, daß ihm Militär nur in un
genügendem Maße zur Verfügung stand, sondern auch elas, daß ihm der Hofkriegs
rat statt entschiedener Weisungen bloß vorschlug: sich den Umständer anzupas
sen und mit Teilzugeständnissen zu retten, was noch gerettet werden konnte. 
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Das vom Herrscher ernannte verantwortliche ungarische Ministerium sah sich 
Mitte April all jenen Fragen gegenübergestellt, die wegen der provisorischen Lage 
weder vom Landes-Ministerial-Kommissariat, noch vom ungarlândischen General 
Commando gelöst werden konnten, da keine der beiden Behörden es zum Bruch 
kommen lassen wollte. 

Ergänzt wird die Studie durch eine Skizze, die die Dislokation der auf dem 
Gebiete des geschichtlichen Ungarns tätigen General Commandos zeigt, ferner 
durch zehn, im Anhang angeführte Meldungen Lederers an den Hofkriegsrat, 
bzw. an das Wiener Kriegsministerium. 
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