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URBÁN ALADÁR

A RENDŐRSÉG JELENTÉSE ÉS A KORMÁNY INTÉZKEDÉSEI… 
AZ 1848. MÁJUS 10-I BUDAVÁRI KATONAI VÉRENGZÉST KÖVETŐEN

Az 1848. április 11-én hivatalba lépő Batthyány-kormánynak az első pillanattól két 
kérdés okozott gondot. Az egyik a március 23-án sietve kinevezett horvát bán, Jellačić 
magatartása, aki nem volt hajlandó felvenni a kapcsolatot a magyar kormánnyal, és nem 
hirdette ki az áprilisi törvényeket. A másik probléma az országban állomásozó katona-
ság feletti rendelkezés joga volt. Az 1848:III. tc. 6. §-a egyértelműen leszögezte, hogy a 
magyar kormány a volt udvari Kancellária, a Helytartótanács és a magyar Kamara jogkörét 
vette át. Ugyanakkor a katonai főhadparancsnokságokról semmit sem szólt. A törvény  
szövege ugyanis csak általánosságokban beszél a kormánynak a katonai „és általában 
minden honvédelmi tárgyakban való” illetékességéről. Ez első megközelítésben meg-
nyugtató szöveg, ami a március végi kemény tárgyalások eredményeként született. Olyan 
kompromisszum, amelyet Batthyány és kísérői – más fontos eredmények mellett – ezt az 
elérhető lehetséges és elfogadható eredménynek tekintették.

Az országban állomásozó katonaság feletti rendelkezés módját és mértékét tehát a gya-
korlatban kellett tisztázni. Április 16-án Batthyány Lajos a minisztertanács döntése alap-
ján kormányának „megütközéséről” értesítette Esterházy Pál külügyminisztert, mivel a 
bécsi hadügyminisztérium változatlanul rendelkezik az országban és kapcsolt részeiben 
állomásozó katonasággal. A levél leszögezte, hogy az elfogadott törvények értelmében 
minden végrehajtó hatalmat, s általában minden rendelkezést a magyar minisztériumnak 
kell gyakorolnia, de erről a bécsi hadügyminisztérium mindeddig semmilyen utasítást 
nem bocsájtott ki a katonai főhadparancsnokságoknak (Budán, Zágrábban, Péterváradon 
és Temesváron), hogy az említett törvény értelmében parancsaikat kizárólag a magyar 
minisztériumtól veszik. Egyben értesítette a külügyminisztert, hogy a főhadparancsnok-
ságoktól pontos kimutatásokat kért a rendelkezésükre álló katonai készletekről. Ennek 
megfelelően Batthyány április 17-én közölte a főhadparancsnokságokkal, hogy az ország-
gyűlés által jóváhagyott törvény értelmében Magyarországon és kapcsolt részeiben  

„a végrehajtó hatalom és általában minden rendelkezés a magyar ministerium által gya-
koroltatik”. Ennek értelmében a parancsokat és rendeleteket tehát kizárólag a magyar 
minisztériumtól veszik, s minden engedetlenséget a törvény megszegésének tekintenek. 
Ugyanezen a napon Batthyány értesítette a budai főhadparancsnokság vezénylő tábor-
nokát, Lederer lovassági tábornokot, hogy a budai fegyvertár megvizsgálására bizott-
ságot nevezett ki, amely másnap, április 18-án teljesíti feladatát. A főhadparancsnokság 
tehát tegye meg ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket. Lederer még aznap vála-
szolt, s jelentette, hogy Bécsből semmilyen rendelkezést nem kapott, mi szerint kizárólag 
a magyar kormánynak lenne alárendelve. Ezért másnap Bécsbe utazik, hogy a kérdésben 
az uralkodótól személyes felvilágosítást kapjon.

Batthyány nem várta meg Lederer visszaérkezését, hanem április 22-én rendeletben 
közölte az érintett főhadparancsnokságokkal, hogy május 1-jétől minden katonai hiva-
tal és szervezet kizárólag a magyar minisztériumtól fogadhat el rendelkezéseket. Két nap 
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múlva, április 24-én értesítette a főhadparancsnokságokat, hogy megtiltja hadianyagok 
szállítását az országban mindaddig, míg a felelős magyar honvédelmi miniszter át nem 
veszi hivatalát. Rövidesen megérkezett Bécsből a válasz Batthyány törvényértelmezési 
kísérletére. Április 28-án a király arra figyelmeztette István főherceg nádort, hogy az 
általa jóváhagyott törvények szándéka szerint a magyar kormány csak a korábbi magyar 
főhivatalok helyébe lépett, de más változás nem következett be. Így az ő, a hadsereget 
illető főparancsnoki jogai érvényben maradtak, ezért a főherceg akadályozza meg a 
magyar kormány további túlkapásait. 

Jellačić magatartása és a katonai kérdés a helyzet sürgős tisztázását igényelte. Ezért 
Batthyány május 2-án a minisztertanács döntése értelmében Bécsbe utazott. Tárgyalásai 
eredményeként elérte, hogy a király május 6-án arra utasította a horvát bánt, hogy „szo-
rosan engedelmeskedjék” a magyar kormánynak. Másnap, május 7-dikén a miniszterel-
nök erélyes fellépésének eredményeként megszületett a királyi kézirat, amely az érintett 
főhadparancsnokságokkal tudatta, hogy a továbbiakban a magyarországi katonaság min-
den parancsot és rendeleteket „az illető magyar ministerium útján” fog venni. (Erről azon-
ban külön, a magyar kormánynak címzett kézirat nem született.)

Időközben Pesten és Budán a fővárosi ifjúság a neki nem tetsző személyek ellen 
lármás tüntetést (ún. „macskazenét”) rendezett. Május 7-én az ellenszenves egyetemi 
tanárok, 8-án és 9-én a minisztérium ezekben a napokban kinevezett, korábban a Hely-
tartótanácsban szolgált államtitkárok ellen tüntetett. Május 9-én Lederer főparancsnok 
ellen készültek, mivel ő a márciusi napokban az alakuló nemzetőrségnek az elégtelen 
készletekre hivatkozva csak kevés fegyvert adott, miközben a megejtett vizsgálat a fegy-
vertárban sok ezer puskát talált. Ekkor már a nádor megkapta a katonai főparancsno-
kokhoz intézett királyi kézirat másolatát, s azt május 9-én közölte a minisztertanács tag-
jaival. Ennek híre nemcsak gyorsan elterjedt a fővárosban, de a Pesti Hírlap (ez idő tájt 
a kormány hivatalos lapja) május 10-én rövid, félhivatos közlésben tudósított a királyi 
kéziratról. Ez felbátorította a korábbi tüntetés szervezőit, mert joggal vélték azt, hogy 
a főparancsnok megkapta a királyi utasítást,1 ezért a fiatalok május 10-én este a budai 
várba vonulva Lederer lakása előtt akartak tüntetni. A készenlétben álló, a közeli fegy-
vertár udvarán elrejtett lovas és gyalogos katonaság előzetes figyelmeztetés nélkül azon-
nal megtámadta a megérkező tüntetőket, s karddal, szuronnyal vagy puskatussal megse-
bezve szétszórta őket.2

A szemtanú Perczel Mór, a belügyminisztérium rendőri osztályának vezetője és Hajnik 
Pál rendőrtanácsos másnap az alábbi, címzés nélküli jelentést készítették a miniszterta-
nács számára. Ennek szövege: 

„Alul írottak a f. é. Május 10-én estvéli tíz óra körül Buda városában Báro Lederer 
fő hadi parancsnok szállása előtt történt kicsapongások és illetőleg katonai vérengzések 
iránt tesszük hivatalos jelentésünket. 

Már több napok olta kerengett a hír, hogy az ifjúság B. Lederer fő hadi parancsnok 
személye körüli véleményét és nehezteléseit egy úgy nevezett „macska zene” adásá-

1  A május 7-ei kéziratot Latour hadügyminiszter csak május 12-ei kelettel küldte meg Budára, illetve a 
többi parancsnokságnak. Hadtörténelmi Levéltár. 1848-49. évi iratok gyűjteménye. 1/84. 

2  Az előzményekre és a fejleményekre lásd Urbán 1968. 72–79. o. Batthyánynak a szövegben említett ren-
delkezéseire lásd: Urbán 1999. 333–334., 337–338., 371., 387–389., 406–407. o. A királyi kéziratokról: Pap 
1868. I. k. 76–79. o.

Hk 2018 1 sz.indd   29 2018.03.06.   16:50:45



30 

Urbán Aladár

val kívánja nyilvánítani. Május 10-én biztosb értesülést nyervén a belügy ministere alul 
írottakat a történhető mozgalom fölötti éber őrködésen kívül még különössen részint a 
meggátlás kísérletére, részént a bekövetkezendőknek valószínűleg felvett [feltételezett] 
öszveütközések s erőszakoskodások lehető mellőzésére utasítá el.

Tisztünknek megfelelni iparkodva, a demonstratio megelőzésére nézve többféle szó-
beli közbenlépést használánk, és néhány nagyobb bizodalommal bíró tagjaival a radical 
körnek értekezve, többeket is felszólítánk, hogy a mindenesetre veszéllyel járó cselekvés-
től az ifjúságot eltartóztatni iparkodjanak, – mindezek közbenvetésének sem lőn azon-
ban kívánt sükere. A forradalmi csarnok előtt gyülekezett ifjúság mit sem hallgatva több 
jeles hazafiak tanácsára, először is egy dobszó mellett a magyar színház előtti térre, utóbb 
pedig, miután ott egyik szónoka nyilván kikiáltá Budára menni való szándéklatukat, visz-
szafordulva csakugyan Budára irányza lépéseit…3

Alólírott osztályigazgató már reggel mind a két város kapitányait illetőleg elutasítva 
a rend s bátorság fenntartására nézvést, és mihelyt a menet tudomására juta, tüstént a 
pesti városházához sietve a polgár mester urat újra felszólítá, hogy éberséggel is készülve 
legyen minden bekövetkezhető események ellenében, – maga pedig bérkocsin átsiete 
Budára, az útban Hajnik Pál rendőri osztálytanácsossal találkozva, véle együtt érkezénk 
mintegy negyed órával az utánunk lóduló, s mindég növekedő tömeg előtt a Várba. Báro 
Lederer lakásához térve, közös értekezés után nem lévén sok időnk mulasztani annak 
megtudása végett is, hogy minő készületek történtek a katonaság részéről, de még azért 
is, hogy mindennémű rendelkezések béfolyásunk alá foglaltassanak, – alólírott tanácsos 
bement a hadparancsnok házába, de ott mindannak dacára, hogy hivatalbóli rendelteté-
sünket a főparancsnok segédtisztjének kijelenté, semmi értesítést nem nyervén, és szára-
zon elutasítván, mindketten elsieténk a belügyminister úr lakására, kivel azonban, miután 
a Vár végén fekvő hivatalos szobáiban foglalkoza, nem beszélheténk, és nehogy az időből 
kifogyjunk, visszasieténk a hadiparancsnok szállására. Ott a kapu alatt polgári öltönyben 
tartózkodó két segédtiszttel szóba ereszkedénk, de általuk ismét csak hidegen fogadtatva, 
se azt meg nem tudhatánk, ki rendelkezend itt helyben a résen álló katonasággal, se a had-
kormányzóhoz követelésünk szerint fel nem bocsájtatánk. 

Ezalatt a demonstratiót képező – és miután a nagyobb rész messze elmaradt – alig pár 
száznyi főből álló néptömeg megérkezett a színhelyre, és hozzája kezdett a sípoláshoz és 
üvöltéshez, de csak alig egy pár másodpercig teheté ezt, miután a lesbe állított katonaság 

3  Ekkor Perczel sietve az alábbi levelet küldte Rottenbiller helyettes polgármesternek, a pesti nemzetőr-
ség főparancsnokának: 

„Polgármester úr! Egy jó nagy tömeg indul éppen most Budára; mindenesetre készen kell lennünk valami 
megtörténhető összeütközés akár megelőzésére, akár legalább következései enyhítésére. Midőn tehát sietve 
intézem hozzája, polgármester úr, e sorokat, egyszersmind arra vagyok bátor felkérni, hogy maga is iparkodna 
a városházánál megjelenni, némü felügyellés alatt tartsa ezen mozgalmakat, és a körülmények szerént – amik-
ről én is hamar fogom Önt értesíteni, intézkedjék a közjó bátorságosítására.

Perczel Móric
Én tegnap iparkodtam a sarat kiállani, szíveskedjék a mai intézkedéseket magára vállalni, hisz a hestoria 

[!] úgyis valószínűleg Budán történik.
Rottenbiller”

Eredeti sk. tisztázat. Österreichische Nationalbibliothek. Handschriften-Sammlung. Series nova II. Zur 
Geschichte der Jahre 1848 & 1849. Bd. II. Kívül: Perczel sk: „Polgármester úrnak sietve”. Rottenbiller a pol-
gármestert áthúzta, s fölé írta: „Szekrényessy Endre főkapitány”. – Hermann Róbert szíves közlése.
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minden oldalról és sarokbul előrohanva, a népet szétveré. A lovasság kivont karddal vág-
tatva, a gyalogság leeresztett fegyverrel s hadi léptekkel nyomult előre.

Mi mindketten, amint a néptömeg elérkeze és megkezdé zenéjét, felhagyva a haszta-
lan versengéssel, kifutánk a főhadi parancsnok házából, de sehogy sem lépheténk hiva-
tásunk s szándokunk szerint rendezőleg [lépni] közbe, miután a katonaság is épazon [ti. 
ugyanazon] első percekben tevé rohanását, be sem várva azt, hogy a tömeg a polgári 
hatóság részéről oszlásra s nyugalomra intessék, – úgy hogy az alulírott osztályigazgató 
egy szomszéd házba kényszerült több másokkal egyetemben a szuronyok előtt menedé-
ket keresni, az alólírott tanácsos pedig csak alig kerülheté ki, hogy egy az őt is szuronyos 
fegyverével megrohanó gránátos által meg ne sebesíttessék.

Néhány pár perc alatt a térről minden polgári egyén elűzetett, mire a katonaság min-
denüvé rendesen elhelyezve sorbaállott, – ezt tapasztalók ismét besiettünk a főhadi kor-
mányzó szállására, bizonyos Papp nevű pesti polgárt, ki puska ágyával fején nyert kemény 
ütés következtében vérzett, oda bévezettünk és a cselédség ápolása alá bocsájtánk. – Újra 
követelénk a főhadi parancsnokkal az értekezést, – minden baj s felesleges erőszak elhá-
rítása tekintetéből. – Azonban ez tőlünk a már érintett segédek részéről szinte újra meg-
tagadtatott, erre mi kivonulva a város kapitányának hollétét tudakoltuk, és őt csakugyan 
nagy hamar a közel lévő vendégházban, egy fején kardvágással nagyon sebesült egyén 
ápolásával foglalkozva találtuk. Kihívtuk őt, és miután tudomásunkra jutott, s látánk is, 
hogy többen részént eltapodás, részént szuronyozás és vágás által megsebesültek, és azt is 
jelentették nékünk, hogy a menekülők után a katonaság a házakba is berontott, mindhár-
man a már ekkor a kormányzó háza előtt rendesen felállított gránátosok csapatját paran-
csoló tiszthez járulánk, és bejelentvén nékie rendeltetésünket, felszólítottuk, hogy mutassa 
ki nekünk azon főtisztet, kivel mi hivatos érintkezésbe léphetnénk, vagy bocsájtasson fel 
magához a főhadi kormányyzóhoz, – de a felszólított tiszt hetvenkedőleg, és olly nyilvá-
nításokkal, miként ő nékiök megvan saját parancsnokuk, hogy nékiök a polgári hatóság-
gal semmi közük, kívánt bennünket visszautasítani. Mi erre ünnepélyesen kijelenténk 
rosszallásunkat a törvénytelenség ellenében; kijelenténk, hogy a katonaságnak a polgári 
hatóság mellőzésével történt alkalmazása épp úgy, mint a mi többszörös elutasítatásunk 
alkotmányellenes merény, hogy mi őt épp úgy, mint a főhadi parancsnokot is a magyar 
ministerium nevében felelőssé tesszük mind a már megtörtént, mind pedig a még tör-
ténhető katonai erőszak és szerencsétlenségek miatt, egyszersmind pedig elhatározot-
tan tiltakozánk minden további üldözés és vérontás ellen. E kijelentésekben mindhármon 
elhatározott hangulattal, de személyes bántalmakat kizárva vettünk részt.

A felszólított tiszt azonban nagy lármával magát Báro Lippének mutatva be, több 
nemű kifakadások között először is azt válaszolá, hogy ők mit sem törődnek a magyar 
ministeriummal, velük csak a General-Commando parancsol, és hogy mi tüstént taka-
rodjunk el, különben elszuronyoztat, és erre kardját az alólírt tanácsos fejének emelve, 
csapatját fegyverfogásra parancsolva kényszerített bennünket hátravonulásra. Mind ezek 
általunk tüstént a most már otthon talált belügyminister úrnak bejelentettek.

Nem mellőzhetjük még itt előterjesztését annak, hogy midőn a nyomban nádor őfel-
ségéhez járuló belügyminister úrral a szomszéd ucca sarkához értünk volna, a sarokház 
kapujánál megállítattunk és számos tisztes külsejű német polgárok s házbeli lakosok által 
tudomásunkra adatott, hogy ezen házba is betörtek a futamlók után a katonák és egyet 
megsebesítettek.
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Költ Budán Május 11. 1848.

Perczel Móric
rendőri osztályigazgató

Hajnik Pál
rendőri osztálytanácsos”4

A jelek szerint Szemere Bertalan beosztottjaitól a tüntetés megakadályozását, illetve a 
katonasággal való összeütközés megelőzését várta. Nem ismételte meg az előző napon a 
budai polgármesterhez intézett utasítását, amelyben az illetékeseket felhatalmazta, hogy 
a tüntetés megakadályozására alkalmazza a nemzetőrséget.5 Most úgy vélhette, hogy a 
pesti nemzetőrség nem lépne fel a tüntetők ellen, míg a kis létszámú és gyengén szerve-
zett budai nemzetőrségre nem lehet számítani. Ezért a rendzavarás megelőzése érdeké-
ben a Radical Kör segítségére, vezetőinek tekintélyére és befolyására számított, remélve, 
hogy az ifjúságot „a mindenesetre veszéllyel járó” fellépésről lebeszélik. Mivel ez nem 
sikerült, az összegyülekezett ifjúság a magyar színház elől megindult Budára. Perczel 
pedig a hozzá csatlakozott Hajnikkal bérkocsival a várba hajtatott – megelőzve a tünte-
tőket. Mint olvashatjuk, nemcsak Lederer főparancsnokkal nem sikerült beszélniük, de 
a segédtiszt a katonai készületekről sem volt hajlandó tájékoztatást adni. (Nem egészen 
világos a jelentésnek az a kitétele, mi szerint a segédtiszt azért utasította el a felvilágosí-
tást, mert „semmi értesítést nem nyervén”. Perczel és Hajnik ekkor Szemerének a vízivá-
rosi kapu közelében lévő lakásához, az ún. Batthyány-házhoz sietett. A belügyminisztert 
azonban nem találták, mert az a vár túlsó végében lévő irodájában tartózkodott. Szemere 
közismert volt nagy munkabírásáról, de joggal tételezhetjük fel, hogy este tíz óra körül 
azért nem tartózkodott otthon, hogy elkerülje a kialakuló helyzetben elvárt személyes fel-
lépését, illetve annak esetén a nyilvánvaló kudarcot. Mivel a katonaság akcióját nem sike-
rült megakadályozni, másnap a Maczius Tizenötödike a kormány lemondását követelte, és 
azt, hogy Nyáry Pál (Szemere politikai „ellenlábasa”) alkosson minisztériumot.

A jelentés a továbbiakban beszámolt arról, hogy Perczel és Hajnik visszatértek a főpa-
rancsnok házához, ahol változatlanul nem hallgatták meg őket. Arra nem volt idejük, hogy 
a megérkező tüntetőket „a polgári hatóság részéről” oszlásra szólítsák föl, mert a katona-
ság azonnal – és figyelmeztetés nélkül – megtámadta az érkezőket. A rendőrtisztviselők 
maguk is menekülésre kényszerültek. Amikor a tüntetés befejeződött, ismét visszatértek 
a főparancsnok lakásához, ahol ünnepélyes tiltakozásukat durván elutasították. Ezt köve-
tően megkeresték Szemere Bertalant, akit ekkor már otthon találtak és vele együtt István 
nádorhoz siettek, hogy jelentést tegyenek. 

A nádornál rögtönzött tanácskozást tartottak, amire Szemere sietve meghívta Deákot, 
Klauzált és Széchenyit. Nem tudjuk, hogy az értekezlet mit határozott. Valószínűleg nem 
születhetett döntés, mert Széchenyi naplójában azt olvashatjuk, hogy a résztvevők között 
nem volt egyetértés. Ő ugyanis – és nyilván a nádor is – nem a katonaságot, hanem a 

4  Hadtörténelmi Levéltár. A budai főhadparancsnokság iratai, III. Armée und Landes General-Kommando 
1858. I/2.–19–17.

5  Pest város levéltára. Pesti rendőri iratok 1848: 95. A rendelet fogalmazványa hiányzik a BM általá-
nos iratai 1848: 789. sz. alól. Szemere ezzel a rendelettel egy nappal korábban megfogalmazta azt a gyanúját, 
hogy egy ilyen tüntetés „előbb-utóbb magán ellenszegülésre találhat, amely esetleg a közrendet veszedelme-
sen megzavarhatja”. Vagyis feltételezte Lederer ellenakcióját.
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tüntetőket ítélte el. A határozatlanságban az is szerepet játszhatott, hogy Batthyány még 
Bécsben volt, Kossuth pedig ezekben a napokban beteget jelentett. A joggal elvárt határo-
zott intézkedés elmaradása azonnal köztudottá vált. A sajtó részletes tudósításaiból arról 
értesülünk, hogy Pest megye éppen ülésező választmánya május 11-én délelőtt Nyáry 
Pál alispán vezetésével küldöttséget menesztett a nádorhoz. A főherceg határozatlanságát 
látva Nyáry „a vezérmegye” forradalmi fellépésével fenyegetett, ezért a nádor engedett a 
követelésnek: beleegyezett Lederer felmentésébe és felelősségre vonásába, a vétkes kato-
natisztek megbüntetésébe és megígérte, hogy a közeljövőben felesketik a sorkatonaságot. 
A nádor azt követően értesítette Lederert, aki azonnal civilbe öltözött, s egy segédtisztje 
kíséretében zárt bérkocsiban Komáromon át Bécsbe menekült.6 Ennek hírére déli egy óra-
kor összeült a minisztertanács, hogy határozzon a teendőkről. A Pest-Budán tapasztal-
ható ingerültség és feszültség miatt úgy döntöttek, hogy az intézkedésekről azonnal tájé-
koztatják a fővárost és az országot. A határozatokat ezért azonnal kinyomtatták, röplapon 
terjesztették, s azt a Pesti Hírlap másnapi számába helyezve mellékelték, majd a 13-ai 
számban a szöveget újra közölték. Az a lépés, hogy a minisztertanács határozatait teljes 
részletességgel nyilvánosságra hozták, egyedülálló eset a Batthyány-kormány történeté-
ben. A kétrészes közlemény szövege a következő: 

I.
„A tegnap este Budán történt véres botrány megvizsgálása elrendeltetvén, annak,  

a törvényes következések bevégzéseig B. Lederer Ignác eddigi fő hadikormányzó helyett 
a főhadi kormányzóságot Budán Báró Boyneburg Móric altábornagy fogja ideiglenesen 
viselni, és erről a ministerelnök, mint ideiglenes honvédelmi minister mind őt, mind a 
többi hadikormányokat tudósítani fogja.

Mivel pedig B. Lederer Ignác lovassági tábornok a vizsgálat megrendelése után ma 
délután mint állíttatik, Bécsbe távozott, anélkül, hogy az iránt az illető ministernek 
jelentést tett volna; itteni jelenléte pedig azért is szükséges, mert a megrendelt vizsgá-
lat által ő is terheltettetik, Herczeg Eszterházy [sic] Pál külügyministert oda utasította a 
ministertanács, hogy B. Lederer Ignácnak itteni megjelenését a maga útján eszközölje.

Buda, Május 11-én 1848. 
a minisztertanácsból”

II.
„A vizsgálatra kirendelt küldöttség elnökének, Zoltán János belügyministeri álladalmi 

titkár úrnak meghagyja a ministertanács, hogy a botránynál jelen volt, vagy a rendelet 
kiadásába befolyt katonai egyénekre nézve akképp intézkedjék, hogy azok a vizsgálat 
bevégeztéig innen, s át ne tétessenek, se el ne távozzanak.

A vizsgálatot a küldöttség az eddigi szokás szerint nyilvánosan teljesíti, azon hoz-
záadással, hogy: ha bármi rendzavarás vagy háborgatás nehezítené annak folytatását, a 

6  Lederer mondta el Mertz altábornagynak, Komárom várparancsnokának, hogy a nádor figyelmez-
tette őt a menekülésre. Mertz emlékirata: Darstellung der Ereignisse und des Verfahrens, Wodurch der k. k. 
Feldmarschall Lieutenant von Mertz... vorhin Commandant der Festung Comorn in Ungarn, zu Wien kassirt 
worden ist. Aus dessen nachgelassenen Papiere zuzammangestellt. (Aus Manusciupt gedruct.) Frankfurt a. M. 
1860. 16–17. o. Az emlékiratot felhasználta: Szinnyei 1887. Lederer egyébként május 11-én reggel jelentette, 
hogy az ellene tüntetőket szétzavarta. Urbán 1999. I. k. 474–475. o. Az elmondottakra lásd még: Urbán 1968. 
76–84. o. 

Hk 2018 1 sz.indd   33 2018.03.06.   16:50:45



34 

Urbán Aladár

rendnek és csendnek tüsténti és tökéletes helyreállításáról bírói tiszte szerint, erélyesen és 
szilárd határozottsággal gondoskodandik.

Buda, Május 11-én 1848
a minisztertanácsból”7

A komoly feszültséget okozó eseményről a nádor május 11-én futár útján sietve tájé-
koztatta Ferenc Károly főherceget. Közölte, hogy az elmúlt napokban fiatalok tartottak a 
kormánytisztviselők ellen tüntetéseket, amelyeknek nem voltak következményei. Tegnap 
este Lederer tábornok ellen tüntettek, amit a minisztereknek nem sikerült megakadá-
lyozni, így a többnyire fiatalokból álló résztvevőket a katonaság szétszórta. Ennek során 
néhányan megsebesültek, többé-kevésbé tizenketten. Még az éjjel nála értekezletet tar-
tottak, s mellékelte az eseményeket kivizsgáló bizottságról szóló közleményt. Egyben 
jelentette, hogy Lederer vezénylő tábornok még aznap Bécsbe utazik, hogy személyesen 
tegyen jelentést, és valószínűleg felmentését fogja kérni. (Vagyis a nádor a miniszterta-
nács döntését az éjjeli azonnali értekezlet eredményének állította, hallgatott arról, hogy 
Lederernek ő tanácsolta a menekülést.) Jelentett arról is, hogy a tüntetés szervezői más-
napra népgyűlést hirdettek, ami további gondokat jelent.8 

A minisztertanács tagjai úgy érezték, hogy a felháborodott közvélemény megnyugta-
tására nem elég az, hogy nyilvánosságra hozták a minisztertanács döntését. Ezért május 
10-ére datált felhívást bocsájtottak ki Polgárok megszólítással. Bevezetése a „ma este” 
történteket említi, s a megbízott vegyesbizottság által végzendő vizsgálat elrendelését a 
nádornál éjjel folytatott megbeszélés eredményének állította. Kijelentette, hogy a bűnösö-
ket törvény elé állítják, s közölte a polgári-katonai vegyesbizottság névsorát. Ugyanakkor 
hangsúlyozta „sajnos érzésüket” a közelmúlt megismételt „utczai rakonczátlanságok” 
miatt. Csalódását fejezte ki, hogy „időszaki lapok” nem ítélték el kellően a történteket. 
Felszólította a polgárokat, hogy a közrend érdekében kerüljenek mindenféle rendzavarást. 

„Az utczai becstelenkedő lárma nem azon hang és mód, melyen szabad polgárok nyilat-
kozni szoktak.”9

Május 11-én este a bécsi hajóval érkező miniszterelnököt a hajóállomásnál, a sajtó 
tudósítása szerint, a nádori iroda küldönce várta. Ekkor az a várba hajtatott, ahol a tájé-
koztatás után aláírta a jelek szerint előre elkészített és azonnal futárral Esterházy Pál kül-
ügyminiszterhez intézett levelet. Ebben a történtek ismertetése után arra szólította fel a 

7  Urbán 1999. I. k. 477. o. Pap 1868. 93–94. o. A nádor május 11-én megemlítette Ferenc Károly főherceg-
hez intézett levelében, hogy ellenezte a történtek nyilvános kivizsgálását. Az volt a véleménye, hogy az ügy-
ben hadbíróságnak kellene eljárnia. Lásd Urbán 1999. I. k. 505–506. o.

8  Urbán 1999. I. k. 472–474. o. A jelentés lehetségesnek tartotta, hogy a katonaság elleni ingerültség miatt 
„külhoni példák alapján” kivonják a fővárosból a helyőrséget. Mertz emlékirata szerint Lederer bizalmas levél-
ben ezt javasolta a parancsnokságot tőle átvett Boyneburg altábornagynak. Erre azonban nem került sor.

9  Urbán 1999. I. k. 468–469. o. A nyomtatvány szövegét a Pesti Hírlap (PH) május 13-i száma leközölte. 
A felhívást aláírta Deák Ferenc (a távollévő Batthyány helyettese), Széchenyi István, Szemere Bertalan, Kla-
uzál Gábor és Eötvös József. A vizsgálóbizottság polgári tagjai: Zoltán János államtitkár, elnök, Nyáry Pál, 
Rottenbiller Lipót, Hollman József, Bajcsy Károly, Tóth Gáspár; katonai tagok: Ottinger vezérőrnagy, Liebler 
ezredes, Pausner [Baussnern József] őrnagy, Petrovich katonai ügyész, báró Pásztori kapitány. A május 12-i 
népgyűlés küldöttei közül Nyáry javaslatára beválasztották Korányi Frigyest és Lauka Gusztávot. Két nap 
múlva a bizottságot két katonai taggal kiegészítették. Ezek neve nem ismert. 

Hk 2018 1 sz.indd   34 2018.03.06.   16:50:46



35

A rendőrség jelentése és a kormány intézkedései… 

herceget, hogy „eszközölje” az aznap előzetes bejelentés nélkül Bécsbe távozott Lederer 
megjelenését az eset kivizsgálására kiküldött polgári-katonai bizottság előtt.10

Május 12-én reggel 9 órakor Budán, a volt Helytartótanács épületében Zoltán János 
államtitkár elnökletével megkezdte munkáját az események vizsgálatára kiküldött 
vegyesbizottság. Egyidejűleg a Nemzeti Múzeumnál összegyűlt a márciusi fiatalok által 
meghirdetett népgyűlés. Küldöttséget menesztettek a miniszterelnökhöz, valamint a 
bizottsághoz. Ez utóbbitól azt követelték, hogy vegyék be küldötteiket a vizsgálóbizott-
ságba.11 A bizottság első munkanapjáról nincsenek ismereteink. Ezen az ülésen kidolgoz-
ták munkarendjét és fogadták a résztvevők, valamint a szemtanúk által benyújtott írá-
sos nyilatkozatokat. A nyilvános meghallgatások négy napon át folytak: május 13–14-én, 
16-án és 18-án. Az első alkalommal a szemtanúkat és a könnyebben megsebesült tüntető-
ket hallgatták meg. Ezek beszámoltak arról, hogy a fegyvertár udvarán elrejtett lovasság 
figyelmeztetés nélkül, kivont karddal rohamozott, s az őket követő gránátosok feltűzött 
szuronnyal, rohamra vert dobszóra indultak meg. (A vizsgálat során tisztázódott, hogy az 
akcióban 24 lovas és 48 gyalogos vett részt.) A meghallgatott szemtanúk közül egyesek-
nek tudomása volt arról, hogy a legénységet azzal vadították, mi szerint a kormány nem 
akar több katonát adni, így nekik tovább kell szolgálniuk. Volt, aki azt tudta, hogy a kato-
naságnak a tüntetőket „Duna-parti csirkefogóknak” nevezték, s azt állították, hogy az 
ellenük való fellépést a kormány rendelte el. Többen látták, hogy az akció után a gráná-
tosok bort kaptak. Egy budavári lakos a katonai készületeket látva, lesietett a hajóhídhoz, 
hogy az érkező tüntetőket figyelmeztette, de azok kinevették. (A tanúként kihallgatottak 
a jegyzőkönyvben névvel, életkoruk és foglalkozásuk feltüntetésével szerepeltek.) Ezen a 
napon meghallgatták még a tanúként jelentkező Szentpéteri Pál gránátost, aki beszámolt 
arról, hogy az egység dobosát rá akarták venni, vallja azt, hogy nem a roham jelét, hanem 
a lépést parancsoló jelet dobolta. (A később meghallgatott dobos belezavarodott vallomá-
sába, s elismerte, hogy a roham jelét verte.) A hosszúra nyúlt ülésen a továbbiakban tizen-
nyolc írásban beadott tanúvallomást ismertettek, de ezekről a feljegyzések nem szólnak. 

Másnap, május 14-én az elnöklő Zoltán János azt javasolta, hogy az előző napon az 
akcióban részt vett, de a meghallgatásra meg nem jelent tiszteket egy kiküldött külön 
bizottság hallgassa meg. Nyáry Pál, aki az előző napon szinte átvette a vezetést, tilta-
kozott a külön eljárás ellen. Szerinte a vizsgálatot nyilvánosan kell lefolytatni. A bizott-
ság katonai ügyész tagja ekkor kijelentette, hogy a hadseregben ilyen ügyek kapcsán 
nem szokás a nyilvánosság. Nyáry ezt azzal hárította el, hogy nem ismeri a hadseregen 
belüli eljárást, de most a magyar minisztérium idején a helyzet megváltozott. A hadsereg 
nem felette áll, hanem alatta van a minisztériumnak. A külön eljárást Nyáry egyébként 
sem tartotta „eszélyesnek”, mert az csak tovább növelné a katonaság elleni hangulatot.  

10  Urbán 1999. I. k. 476. o. A levél fogalmazványa a nádori iroda ún. miniszteri iratai között található. 
Rávezetve „sürgöny által továbbíttatott május 11. este 11 ½ órakor”. A miniszterelnököt csak a nádor kéret-
hette magához. Ismerte és tudomásul vette a Batthyány által aláírandó levél szövegét, vagyis Lederer ter-
vezett bizottsági meghallgatását. A külügyminiszterhez intézett levelet Szemere fogalmazta. Ezt az értesí-
tést ugyanis azonos szöveggel másnap a miniszterelnöki irodából is megküldték, s ennek fogalmazványára 
Szemere vezette rá a dátumot. Ez utóbbi, ugyancsak Batthyány által aláírt levelet a külügyben külön számon 
iktatták. Urbán 1999. I. k. 476. jegyzet. A megkettőzött értesítés oka nem világos.

11  A részletekről: Urbán 1968. 80–81., 90–91. o.
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A bizottság ezredes tagjának nyilatkozatára megállapodás született, hogy a tisztek kard 
nélkül jelenjenek meg. Míg elmentek értük, néhány új személy tanúvallomására került sor.

Elsőként Sebes Károly kapitány térparancsnokot hallgatták meg, aki először általá-
nosságban beszélt a fegyvertár szokásos védelméről. Kérdésre közölte: tudott a készülő 
macskazenéről, s az is várható volt, hogy a főparancsnok lakása előtt is sor kerül arra. 
Mivel 9-én nem történt semmi, 10-én este színházba ment. Az őt követő Cerini főhad-
nagy, a lovasok parancsnoka azt vallotta, hogy neki Sebes térparancsnok azt az utasítást 
adta, hogy a tömeget szépszerével, de ha az nem megy, úgy erőt alkalmazva oszlassa el.  
(A jelen lévő Sebes kapitány ezt azonnal tagadta.) Cerini a továbbiakban azt állította, hogy 
a lovasság megindulásakor a tömeget „Auseinander” szóval oszlásra szólította fel, de lehet, 
hogy azt nem hallották, mert a felszólítást a fegyvertárból történt kiinduláskor intézte a 
tüntetőkhöz. A főhadnagy azzal a képtelenséggel védekezett, hogy ő nem rendelt el sebes 
vágtát, hanem a jobb oldalán lévő káplár lova „megszaladt”, s az azonos oldalon lévő lova-
sok követték. Ő a különítmény másik részével állva maradt, sőt ki se húzta a kardját(!).  
A továbbiakban a lovas különítmény (az ún. Feuer-Piquet) többségében alsó-ausztriai szü-
letésű legénységét kihallgatva, azok a bizottság katonai ügyész tagjának sarkított kérdé-
sére röviden „Ja”, „Nein”, „zu dienen” szavakkal válaszoltak. Valójában mindent tagadtak.

Ezt követően báró Lippe János főhadnagy, a gránátosok parancsnoka következett, aki 
eredetileg beteget jelentett, majd együtt érkezett a megvizsgálására kiküldött katonai és 
polgári orvossal. A közben meghallgatott gránátosok közül többen állították, hogy a tün-
tetők őket kővel dobálták. A megérkezett Lippe főhadnagy is azt állította, hogy amikor 
megindultak, kőzápor fogadta őket. Erre a dobos – állítása szerint parancs nélkül – a 
rohamot verte. Az elkeseredett legénységet ő csillapítani próbálta, de eredmény nélkül.  
A gránátosok két részre oszló előnyomulását megismerve Nyáry joggal jelentette ki, hogy 
a tüntetőket bekerítették, két irányból támadva meg őket. Váratlanul megjelent Rosti 
György gránátos kadét, aki arról számolt be, hogy előző napi vallomása miatt (amikor azt 
mondta, hogy neki Zedtwitz őrnagy olyan kijelentést tett, mi szerint gránátosok alkalma-
zásáért vállalja a felelősséget) a laktanyába visszatérve a tisztek gorombáskodtak vele, őt 

„Spitzbube”-nak, „Lump”-nak nevezték. 
Aznap még Zedtwitz őrnagyot, Lederer segédtisztjét hallgatták meg. Állítása szerint 

május 9-én azt kérdezte a főparancsnoktól, hogy tegyen-e intézkedést a macskazene meg-
akadályozására. A válasz az volt, hogy csak azt biztosítsa: a házba ne törjenek be (!). 
Végül Arbter főhadnagy, Lederer másik segédtisztje arról számolt be, hogy Lippéhez az 
eredeti parancsot, a ranglétra alacsonyabb fokán álló két további tiszt juttatta el. Lippe azt 
nyilatkozta, hogy ő csak a következő parancsot kapta: „Die Person des Commandirenden 
zu vertheidigen”. (A vezénylő [ti. Lederer] személye megvédendő.)

Május 16-án az ülés kezdetén Nyáry összefoglalta az addigi ismereteket. (Miként 
léptek fel a tüntetők ellen, illetve miként kerítették be őket.) Majd úgy határozta meg a 
bizottság feladatát, hogy megtudják: ki és mit parancsolt a katonáknak? Ekkor elsőként 
Pest megye egy tisztviselője (számvevője) mondta el igen részletesen és pontosan, hogy 
egy védett helyre húzódva mit látott. Azt követően Kolenik Antal gránátos arról számolt 
be, hogy a fegyvertárból a lovasságot követően vonultak ki. Pár lépés után Lippe főhad-
nagy vezényelt: „Fällt des Bajonett. Tambour!” (Szuronyt szegezz! Dobos!) Amikor a 
tö meget szétszórták, a főparancsnok háza előtt felsorakoztak, az lejött és bort rendelt 
nekik. Zedtwitz őrnagy ekkor kijelentette, hogy „úgy tudja”, Lederer nem jött le a szo-
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bájából, a bort ő rendelte. Meghallgatták továbbá azokat a tiszteket is, akik a parancsot 
továbbították Lippéhez, de habozó válaszukkal további információt nem nyújtottak. Az 
ellent mondó nyilatkozatok által okozott zavar eloszlatására a bizottság jegyzője felolvasta 
Perczel és Hajnik jelentését.

Zoltán János elnök ekkor a tanúkihallgatásokat befejezettnek nyilvánította és közölte: 
a jelentést elkészítik, benyújtják a miniszterelnöknek, s az igazságügyi minisztérium majd 
fog intézkedni a „bíróság iránt”. Megállapította, hogy a katonaság és a polgárság között 
ellenszenv, keserűség van, s ennek meg kell szűnnie. Nyáry pedig kijelentette, hogy nem 
azért küldték ki a bizottságot, hogy megvizsgálja, ki kezdte a megtámadást. (Ennek a pol-
gárság részéről – mint mondotta – nincsen nyoma, kivéve néhány katona mentegetőző 
állítását.) A polgárság és a katonaság közötti ellenszenv – úgy véli – a nyilvános tárgyalás 
következtében megszűnt. Optimista nyilatkozatát azzal, a történtek lezárását célzó kije-
lentéssel egészítette ki, hogy mindkét fél követett el hibákat. Most azt várja, hogy az ifjú-
ság elleni ellenszenv megszűnjön, s a tisztek a katonaság soraiban „közremunkáljanak a 
polgári rend irányában”. (Vagyis a tisztikar kötelességének tekinti, hogy legénységben a 
polgárok iránti ingerültséget csökkentse.)

A május 18-ei ülés kezdetén Nyáry a rémhírek elkerülése érdekében közölte, hogy 
Promontornál a Dunából kifogtak egy holttestet. A megyei főorvos vizsgálata szerint az 
ember már régen eshetett a folyóba, sérülés nem volt rajta. Így az a híresztelés, hogy az 
illető május 10-én este sérült volna meg, nem igaz. Nyáry a továbbiakban közölte, hogy 
tizennégy sebesült van, s kettőnek a sebe halálos. Ami a történteket illeti, Lederer bővebb 
utasítás nélkül adta ki a parancsot, s a bajt a vezénylő tisztek túlkapása és a legény-
ség fegyelmezetlensége okozta. Majd a hírek alapján feltette a kérdést: a három gráná-
tos (Szentpéteri, Rosti és Korinek) miért van fogságban? Pausner [Baussnern] őrnagy,  
a bizottság tagja és a 2. (Sándor cár), a 32. (Ferdinand d’Este) és a 39. (Dom Miguel) 
gyalogezred gránátos osztályaiból álló Budán állomásozó gránátos zászlóalj parancsnoka 
azt válaszolta, hogy egyiket sem a kihallgatáson tett kijelentése miatt büntetik, hanem 
mert megsértették a katonai fegyelmet. (Ezt név szerint indokolta, elsorolva az állítóla-
gos fegyelemsértéseket.) Nyáry ezt követően javasolta, hogy a három gránátost el kell 
bocsájtani ezredétől és áthelyezni a most szerveződő nemzetőrséghez (ti. a honvédség-
hez). Ekkor előállt Rosti István, aki közölte, hogy fivérét „wegen Meuterei” tartják fogva. 
Zoltán János erre kijelentette, hogy a nevezettek mint tanúk voltak jelen, s a tanút a tör-
vény szerint büntetni nem lehet. Ezért, ha más okból büntették is őket, a minisztérium 
közbenjárását fogják ügyükben kérni. Nyáry hozzátette: a jelen helyzetben nehéz meg-
különböztetni a tanút a szubordinációt megsértő katonától, ezért javasolja, hogy a három 
embert bocsássák el a katonaságtól, vagy helyezzék át az „új őrsereghez”12 

A bizottság ezredes tagja Lederer mentségére azzal érvelt, hogy a főparancsnok elvár-
hatta volna a polgári hatósság fellépését. A történteket azzal magyarázta, hogy a főpa-
rancsnok sérelmét a hadsereg a maga sérelmének tekintette. Az elnök ekkor közölte, hogy 

12  Nyáry másnap, május 19-én levélben fordult Batthyányhoz és azt javasolta, hogy a nevezett gránáto-
sokat a zavarok elkerülése érdekében bocsássák el a hadseregtől. Urbán 1999. I. k. 582. o. Batthyány a leve-
let áttette Ottinger vezérőrnagy ideiglenes hadügyminiszterhez, aki május 21-én jelentette, hogy a levél értel-
mében utasította a főhadparancsnokságot, hogy Rosti, Szentpéteri és Korinek gránátos „a felállítandó rendes 
őrsereghez való ideiglenes áthelyezése iránt” intézkedjék. Urbán 1999. I. k. 582–583. o. – Rosti György a sza-
badságharcban főhadnagyi, Szentpéteri Pál hadnagyi rangot kapott. Bona 1989. 176., 262. o.
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az ilyen esetek elkerülése érdekében a belügyminiszter már rendeletet bocsájtott ki, hogy 
a polgárok által elkövetett rendzavarásoknál csak akkor avatkozhat be a katonaság, ha 
a polgári hatóság erre felszólítja. Nyáry szerint Lederer visszaélt a parancsnokságára 
bízott erőkkel. A polgári hatóságot kellett volna először felszólítania, hogy a tüntetést 
akadályozzák meg. Lederert ezért tartja felelősnek a történtekért. Ez következik ugyanis 
a vizsgálat megállapításaiból. Felelős tehát Lederer, aki a parancsot adta, Lippe és Cerini, 
aki a parancsot végrehajtotta. Az elnöklő Zoltán János ezzel a következtetéssel egyetér-
tett, miként a bizottság tagjainak többsége is. Az elnök ekkor a vizsgálatot befejezettnek 
tekintette. Kijelentette, bízik abban, hogy a közvéleményt megnyugtatja az eredmény. 
Megköszönte a bizottság tagjainak fáradozását, a hallgatóság fegyelmezettségét. Ezzel 
az eljárás véget ért.13

A vizsgálóbizottság jelentése már pár nap alatt elkészült, s a történtek részletes leírá-
sával május 21-én benyújtották a miniszterelnöknek. A jelentést a közvélemény tájékoz-
tatására és megnyugtatására a Pesti Hírlap május 26-ai száma publikálta. A jelentés az 
események ismertetése után beszámolt arról, hogy a katonaság fellépésének 9 kardvágás,  
7 szurony által, 4 lópatkó vagy puskatus által, illetve egyéb módon okozott sebesültje van. 
Közülük három személy sebesülése súlyos, de eddig még egyikük sem halt meg.14 A jelen-
tés báró Lippe és Cerini főhadnagyok tényleges felelősségét állapította meg, de leszö-
gezte: „közvetve felelős B. Lederer parancsnok is”, egyrészt mert a haza védelmére szánt 
katonaságot „személyes ügyében” használta, másrészt a fegyveres erőt nem háza előtt, 
hanem elrejtve állította fel, s annak speciális utasítást nem adott. Név szerint megemlí-
tette a letartóztatott három gránátost és javasolta, hogy őket „a most alakuló mozgó nem-
zetőrséghez” tegyék át. A jelentés azzal fejeződik be, hogy kívánatosnak tartja, hogy a 
bíróság olyan gyorsan mondjon ítéletet, ahogyan a vizsgálat megtörtént.15 

A vizsgálat első napjaiban a főváros lakossága és a helyőrség között igen komoly 
volt a feszültség. Mindkét oldalról elképzelhető volt a provokáció. Ez be is következett 
május 13-án, amikor az ifjúság az Úri utcában egy szalmabábút Lederer képében fel akart 
akasztani. Ezt sikerült megakadályozni.16 Ugyanezen a napon a budai városkapitány azt 
jelentette, hogy a katonaság ingerült, a tisztek nem jelennek meg a nyilvános helyeken.17  
A helyzet aggasztó volt, ezért ez Szemere Bertalant határozott lépésre késztette. Május 

13  A vizsgálat részleteire lásd: Urbán 1968. 82–89. o. A vizsgálati jegyzőkönyv rövidített változata: Pesti 
Hirlap 1848. május 15–16., 18–19. Közli: Pap 1868. 94–104. o. A részletes, gyorsírással készült jegyzőköny-
vet közli a Nemzeti napilap 1848. május 14., 16., 18–19., 21., 23., 25–26., 30. száma. A neveket a gyorsíró hallás 
után jegyezte fel, így akad néhány pontatlanság.

14  A fején kardvágástól súlyos sebet kapott Burger József zsidó orvostanhallgató május 28-án a Rókus kór-
házban belehalt koponyasérülésébe. Urbán 1967. 151–159. o. 

15  A bizottság civil tagjai által aláírt és a katonatisztek közül két rangidős tiszt Lederert mentegető külön-
véleményével ellátott jelentést lásd: Urbán 1999. I. k. 585–587. o. A jelentést a különvélemény nélkül: Pap 
1868. 104–107. o. (Ez megegyezik a Pesti Hirlapban közölt szöveggel.) A jelentés a belügyminisztériumhoz 
került, s onnan a hadsereg biztossági osztályának küldték meg. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
(MNL OL), Hadügyminisztérium biztossági osztály 1848-90-7., 10. Onnan a főhadparancsnoksághoz került a 
jelentés és a mellékletek. Itt a jelek szerint csak 1858-ban iktatták. (Lásd a közölt Perczel–Hajnik jelentés ikta-
tószámánál.) Bírósági eljárás nem volt. A Bécsbe menekült Lederert előbb szabadságolták, majd június 8-án 
a magyar kormány kérte, hogy mentsék fel állásából, mert mint főparancsnok „aligha lehetne katonai érde-
meihez képest itt kedves viszonyban”. MNL OL Hadügyminisztériumi iratok fogalmazványai 1848: 233., 503.

16  Jakab István miniszteri tanácsos naplója. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Hung. 1515. 
Az esetet Széchenyi is említi naplójában, s attól tartott, hogy a katonaság fellázad. Oltványi 1978. 1247. o. 

17  MNL OL Belügyminisztérium általános iratok 1848: 1343., 1348.
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13-án rendeletet intézett Pest és Buda polgármestereihez. Kijelentette: „Attól lehet tar-
tani, hogy a rakonczátlankodás erőt vesz a békén.” Ezért arra utasította a polgármestere-
ket és a városkapitányokat, hogy ne tűrjék meg „a zajos, békétlen, veszélyes csoportozáso-
kat”. Azokat oszlassák fel nemzetőri, „sőt ha kell, katonai erővel is”.18 A rendelkezés nem 
a nyilvánosság számára készült. Az intézkedés csak úgy érthető, ha feltételezzük, hogy 
Szemere a képtelen rendelkezéssel (hogy ti. a katonaság brutális fellépése miatt esetleg 
tüntetők ellen akár a katonaságot is fel lehet használni) kívánta hangsúlyozni a nemzet-
őrség határozott fellépésének szükségességét, a polgármesterek és a városkapitányok fele-
lősségét. Mivel a rendelkezés feltehetően nem maradhatott titokban, Szemere egyidejűleg  
falragaszokon fordult a lakossághoz. Hangsúlyozta, hogy a katonai vérengzés ügyében a 
vizsgálat megkezdődött, a vétkesek lakolni fognak. Kívánatos, hogy álljon helyre a polgá-
rok és a katonaság között az egyetértés, amely a város nyugalmának egyik feltétele volt. 
A rendet és a nyugalmat a nemzetőrség tartja fenn, s ha a „zajos csoportosulás” a csend-
biztosok háromszori felszólítására sem oszlik el, a nemzetőrséget, sőt a katonaságot is 
fel lehet használni a rend helyreállítására.19 Szemere tehát a nyilvánosság előtt is vállalta 
a meghökkentő lépést, hogy akár a katonaságot is felhasználja a rend helyreállítására,  
a helyzet további romlásának megakadályozására. Erre végül nem került sor, de a főher-
ceg nádor még május 15-én is arról jelentett az udvarnak, hogy Pesten és Budán még min-
dig rettenetesen nagy az izgalom a macskazenét követő „véres katasztrófa” miatt.20

*

A kedélyek csak lassan nyugodtak meg. A kormányt azonban ezekben a napokban 
már új aggasztó fejlemények foglalkoztatták. Május 15-ére megérkezett Hrabovszky altá-
bornagy, péterváradi főparancsnok jelentése arról, hogy Karlócán, a szerb nemzeti kong-
resszuson a török fennhatóság alatt álló Szerbiából nagy számmal jelennek meg fegyve-
res önkéntesek. Az ezen a napon tartott minisztertanács veszélyesnek ítélte a helyzetet. 
Azonnal intézkedtek egyrészt a déli végeken lévő várak háborús készenlétéről, másrészt 
döntöttek, hogy Szeged környékén fel kell állítani egy katonai tábort az események meg-
figyelésére. Másnap pedig megjelent Batthyány felhívása a „rendes nemzetőrsség” (a hon-
védség) toborzásáról. Május 15-én Bécsben újabb forradalom tört ki, s az uralkodó és az 
udvar titokban Innsbruckba menekült. Ennek hírére a minisztertanács május 19-én a csak 
későbbre tervezett országgyűlés sürgős összehívásáról döntött.21

A május 10-ei budavári katonai vérengzés vizsgálata felfedte a sorkatonaság idegen 
tisztjeinek magatartását. Nem segített ezen a május 7-ei királyi kéziratnak ünnepélyes 
kihirdetése, majd a fővárosi helyőrségnek a Vérmezőn történt – egyébként nem zavar-
mentes – eskütétele sem. Nem alaptalan a feltételezés, hogy a pesti Károly laktanyában 
Pünkösd vasárnapján, június 11-én kitört katonai lázadásnak előzményei részben május 
10-ére nyúlnak vissza.

18  MNL OL Belügyminisztérium általános iratok 1848: 1135.
19  A falragasz szövege csak a Pesti Hirlap május 23-ai számában jelent meg. 
20  Urbán 1999. I. k. 505. o.
21  Az ezekben a napokban történtekről: Urbán 2007. 172–186. o.
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Aladár Urbán

POLICE REPORT AND GOVERNMENT MEASURES UPON THE MASSACRE BY  
THE ARMY IN THE BUDA CASTLE ON 10 MAY 1848

(Abstract)

The paper discusses the story of a mock serenade of tragic consequences, performed 
for commander of Hungary and Feldzeugmeister Ignaz von Lederer on 10 May 1848. It 
presents a hitherto unpublished and unexploited source, the report by Mór Perczel and Pál 
Hajnik from 11 May 1848. This document describes the events in the Buda Castle, their 
antecedents, how the grenadiers and the cavalry dispersed the crowd, the reactions that 
followed and the investigation. The paper discusses the uncertain situation of the local 
leaders of the Imperial-Royal Army, describes their contradictory circumstances as well 
as the morale of the capital and the efforts of the government to secure the new order.

Aladár Urbán

DER POLIZEIBERICHT UND DIE REGIERUNGSMASSNAHMEN IM AN-SCHLUSS AN 
DIE MILITÄRISCHE BLUTTAT AM 10. MAI 1848 IN DER BURG VON BUDA (OFEN)

(Resümee)

Die Mitteilung gibt einen Überblick über die Geschichte der „Katzenmusik” für 
Feldmarschallleutnant Ignaz von Lederer, Befehlshaber in Ungarn, vom 10. Mai 1848 mit 
tragischem Ausgang und gibt den Bericht von Mór Perczel und Pál Hajnik hierüber vom 11. 
Mai 1848 kund, der eine bis heute unveröffentlichte, von der Forschung ungenutzte Quelle 
darstellt. Daraus gehen die Ereignisse in der Burg von Buda (Ofen), deren Vorgeschichte, 
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die Auflösung der Menge durch Grenadiere und Kavalleristen und die anschließenden 
Reaktionen und die Untersuchung hervor. Es werden die unsichere Situation der lokalen 
Befehlshaber der kaiserlich-königlichen Armee, die für sie widersprüchlichen Verhältnisse 
einerseits und die Atmosphäre in der Hauptstadt sowie die Anstrengungen der ihr Amt 
angetretenen Regierung im Interesse der Geltendmachung der neuen Ordnung vorgestellt.

Aladár Urbán

LE RAPPORT DE LA POLICE ET LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT 
APRÈS LE MASSACRE PERPÉTRÉ PAR DES SOLDATS AU CHÂTEAU DE BUDA  

LE 10 MAI 1848

(Résumé)

Cette communication traite le charivari à l’issue tragique qui fut fait au général de 
corps d’armée Ignaz von Lederer, commandant de Hongrie et publie une source inédite 
jusqu’ici inexploitée par les recherches : le rapport du 11 mai 1848 rédigé par Mór Perczel 
et Pál Hajnik. Ce rapport relate les événements qui se sont déroulés au Château de Buda, 
leur contexte, la dispersion de la foule par les grenadiers et les cavaliers, les réactions à 
celle-ci et l’enquête. L’étude présente la situation précaire des chefs locaux de l’armée 
impériale-royale, les conditions qui leur semblaient contradictoires, ainsi que l’ambiance 
qui régnait alors dans la capitale et les efforts du gouvernement investi pour imposer le 
nouvel ordre.

Аладар Урбан

ДОНЕСЕНИЕ МИЛИЦИИ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 
ВСЛЕД ЗА ВОЕННЫМ КРОВОПРОЛИТИЕМ БУДАЙСКОЙ КРЕПОСТИ  

10-ОГО МАЯ 1848 ГОДА

Резюме

Эта публикация рассматривает историю «кошачьей музики», с трагическим 
исходом, от 10-ого мая 1848-ого года для венгерского командира маршала Игнац 
фон Ледерер, и сообщает о неизданном до сих пор и не используемом в исследова-
ниях источнике: донесении от 11-ого мая 1848-ого года Мор Перцел и Пал Хайник. 
Из этого источника можно узнать о событиях в Будайской крепости, о предшест-
вующих событиях, о массовом разгроме гренадерской и конной кавалерии и пос-
ледующими за ними реакциями и расследовании. Представлено неопределенное 
положение местных лидеров императорско-королевской военной силы, противо-
речивные для них отношения так же, как и атмосфера столицы, и усилия вступив-
щего в должность правительства на осуществление нового порядка.

Hk 2018 1 sz.indd   41 2018.03.06.   16:50:46




