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ELŐSZÓ
AZ EMLÉKIRATOK SOROZATÁHOZ.

Ez a kötet nyitja meg azoknak a X V III. és X IX . 
századbeli emlékiratoknak sorát, melyeket a Magyar Tör
ténelmi Társulat „Magyarország Üjabbkori Történetének 
Forrásai“ című gyűjtem ényes vállalatában kiadni szándé
kozik. Különösen legújabbkori mémoire-irodalmunk elég  
szegény, minek okát talán nem annyira abban kell keres
nünk, hogy a magyar ember csak ritkán ír naplót vagy  
készít emlékiratszerű föl jegyzéseket, hanem inkább abban, 
hogy boldog emlékű királyunknak, Ferenc Józsefnek  

'hatvannyolcéves uralkodása olyan időket is szinte be
kapcsolva'tartott a jelenbe, melyekkel egyebütt a történet- 
írás már minden feszélyezettség nélkül foglalkozhatott. 
Nem egy családot a loyalitás tartott vissza attól, hogy e l
hunyt családtagja emlékiratait közrebocsássa, attól tartva, 
hogy ez az agg uralkodó érzékenységét érinthetné. Ferenc 
József halálával ezek a tekintetek elestek és reméljük, hogy 
a naplók és emlékiratok érdekes és jellemzetes m űfaját 
értékes művek közrebocsátásával fogjuk gazdagíthatni.

De ez a munka egyúttal első azoknak a kútfőknek 
sorában is, melyeknek kiadásával 1848—49-iki szabadság- 
harcunk történetét akarjuk teljesen földeríteni és közelebb
ről m egvilágítani. A  magyar történelemnek alig  van id ő 
szaka, melynek beállítására és megítélésére nézve a véle
mények úgy szerteágaznának, m int éppen X IX . századbeli 
nagy szabadságharcunkra nézve. A  közfelfogásnak ez a 
megoszlása visszanyúlik a nemzeti dráma két vezető egyé
nisége: Kossuth és Görgey személyi ellentétére s utóbb az 
emigrációban is föllépett meghasonlásokra. Utóbb pedig, 
félszázadnál hosszabb időn át, a 48-as és a 49-es eszme
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politikai programmá lett, pártalakulás alapjává vált, ami 
szükségszerűleg szintén megnehezítette a történelmi igaz
ság kialakulását. Éppen az ilyen eltérő elbírálás alá eső 
időszakokra nézve kétszeres fontossággal bírnak az állam- 
iratokat és magánlevelezéseket teljes szövegükben közre
bocsátó nagy kiadványok. A  .feldolgozások' szerzőit ugyanis 
könnyen vádolják meg elfogultsággal, pártossággal. A  for
ráskiadások ellenben a nagy történeti per iratait odatárják 
az utókor, az olvasóközönség elé, amely így abba a helyzetbe 
kerül, hogy a leghitelesebb adatok alapján maga alkothatja 
meg ítéletét. A  bécsi volt cs. és kir. házi, udvari és állami 
levéltár titkos osztályainak és a bécsi hadi levéltár eddig 
elzárt anyagának m egnyíltával most a legérdemlegesebb 
forrásanyagnak birtokába jutottunk. I tt  találta meg Steier 
Lajos, ennek a kötetnek kiadója, Beniczky Lajos 1848—49-i 
bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemléke
zéseit és jelentéseit s itt őrzik a Batthyány-kabinet, a hon
védelmi bizottmány, a Szemere-kormány és Kossuth kor
mányzósági, továbbá a honvéd hadsereg hadműveleti iratait. 
Dr. K árolyi Árpád, az érdemes történész már dolgozik gróf 
Batthyány Lajos minisztériuma államiratainak kiadásán, 
melyek előreláthatólag bárom testes kötetet fognak be
tölteni. Egyelőre az 1848—49-iki évre vonatkozó forrás- 
kiadásainkat Beniczky Lajos visszaemlékezéseivel és jelen
téseivel nyitjuk meg.

Budapest, 1922. év december havában.
A Magyar Történelmi Társulat.



ELŐSZÓ
BENICZKY LAJOS VISSZAEMLÉKEZÉSEIHEZ ÉS JELENTÉSEIHEZ.

Tizenkét esztendő előtt azzal a kéréssel fordultam 
Károlyi Árpád dr. úr Öméltóságához, a bécsi udvari levéltár 
akkori igazgatójához, hogy a tót nemzetiségi mozgalomra 
vonatkozó levéltári kutatás engedélyét nekem megadni szíves
kedjék. Szíves válasza azt közölte, hogy az engedély készsége
sen megadatik, azonban megfelelő anyagot a fennállott szigorú 
levéltári cenzúra miatt aligha fogok találni. így hát kénytelen 
valék lemondani tizenkét esztendővel ezelőtt a bécsi levéltárak
ban tervbe vett kutatási munkámról. A monarchia szétbomlása 
utáni időkben, szülőföldemről, Felső-Magyarországról való ön
kéntes számkivetésem első szakában a tót kérdésben szerzett 
ismereteimet a jogtalan területrablás elleni tiltakozásnak 
szenteltem. Ekkor merült fel bennem ismét a bécsi levéltárak 
átkutatásának eszméje, amire kiváltképen Schoen Arnold úr, 
barátom, ösztönzött. Nekifogtam a munkához és ama szeretet
teljes, jóindulatú, fáradságot nem ismerő, önfeláldozó támoga
tásnak, útbaigazításnak köszönhetem, hogy a bécsi levéltárak 
hatalmas anyagának útvesztőiben el nem tévedtem, hanem 
egyenesen a cél felé törhettem, — mellyel engemet a bécsi 
magyar történelmi intézet vezetői, Károlyi Árpád dr. és Szekfű 
Gyula dr. urak fogadtak és vezettek. Kutatásaim első hónapjai 
után ért engemet a Magyar Történelmi Társulat megtisztelő 
megbízása, hogy kutatásaim eredményét gyűjtsem egybe a 
„Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai“ cím alatt 
megindított nagyfontosságú vállalata részére.

A levéltári munka folyamán behatóan kellett foglalkoz
nom az 1848/49-iki felsőmagyarországi kormánybiztosok mű
ködésével is. Különösen Beniczky Lajosnak, Bars, Hont, 
Zólyom, Turóc és egyideig Árva megye kormánybiztosának
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jelentései ragadták meg figyelmemet. Működéséről a történeti 
irodalom csak általánosságokat közöl. Röviden átsiklik felette, 
holott csakhamar meggyőződtem, hogy sokkal fontosabb, 
következményeiben jelentőségesebb tevékenységet fejtett ki, 
mint sok más, akiknek oldalakat szentel a történelem. Mikor 
azután a 48/49-iki katonai események okmányait tanulmányoz
tam a Hurban-mozgalomra vonatkozó adatok szempontjából, 
réábukkantam a bécsi hadi levéltárban Beniczky Lajosnak 
Komárom és Kufstein várában írt visszaemlékezéseire, melyek
nek áttanulmányozása után közöltem Károlyi és Szekfű urak
kal, hogy a bennük foglalt adatok igen hasznos adalékai a tót 
kérdés történetének, valamint a Görgey-kórdésnek. Ugyanis 
a visszaemlékezések két egymástól független részből állnak. 
Az egyik rész Beniczkynek a szabadságharc alatti tapasztala
tait és megfigyeléseit, élményeit foglalja össze. A másik rész 
a tót mozgalom történetét adja 1836-tól 1849 októberéig. 
Károlyi dr. úr Öméltósága a visszaemlékezések elolvasása után 
azon javaslatomat, hogy hasznos volna ezeket Beniczkynek a 
kormányhoz intézett jelentéseivel együtt kiadni, felterjesztette 
a Társulat elnökéhez, Klebeisberg Kuno gróf úr őnagyméltó- 
ságához, aki a javaslatot elfogadta és az ő nemes, minden 
komoly munkát előmozdító fáradhatatlanságának köszönhető, 
hogy Beniczky feljegyzései a feledésnek majdnem hetvenéves 
szürke rétege alól napra kerülhettek.

A.Társulat forráskiadási szabályzatát tartottam szem előtt, 
mikor a bevezetésben életrajzot igyekeztem adni olyan módon, 
hogy a visszaemlékezéseket a jelentésekkel összehasonlítva, 
az ebből adódó eredményt bocsátottam közre. Természetesen 
a feljegyzésekből a Beniczky által kihagyott részletek pótlását 
szükségesnek tartottam és a bevezetés megírásánál nem any- 
nyira a feljegyzéseket, mint inkább tevékenységének egymás
utánját tartottam követendő irányvonalnak. A feljegyzések 
egyes részleteinek ismertetései között bizonyos különbséget 
tettem. Azokat az eseményeket, melyeket Beniczky, mint az 
eseményekben részes, leírt, részletesen ismertetem egyéb kuta
tási eredmények segítségével. Azokat a részleteket viszont, 
melyekben Beniczky olyan eseményekről értesít, melyeket nem 
mint közvetlen részes figyelt meg, csak annyiban taglalom,
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vájjon Beniczkynek felfogása, adatai, következtetései helyesek
nek bizonyultak-e. így különbség van a tót mozgalom 1836-tól 
1848-ig terjedő szakának és az 1848/49-iki szakának méltatása 
között. Amott csupán Beniczkynek erről mondott ítéleteit 
igyekszem bírálni, míg itt az általa előidézett eseményeket 
taglalom.

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy egyik kutatás 
sem lehet abszolúte teljes, — ez sem. Eredetileg nem akartam 
foglalkozni Beniczky szerepével az Almássy-perben, mert a 
visszaemlékezések anyagán kívül esik, az életrajz kiegészítése 
szempontjából azonban Beniczky életének ezen eseményét az 
Almássy-per anyagának megismerése után tisztázandónak 
találtam és a per érdekes adatait a Függelékben foglaltam  
össze.

Kötelességemnek tartom, hogy hálás köszönetemet fejez
zem ki Klebelsberg Kuno gróf úr őnagyméltóságának, hogy 
e munka megjelenését lehetővé tette. Köszönetét mondok 
Károlyi Árpád dr. és Szekfű Gyula dr. uraknak munkám 
folyamán irántam tanúsított szíves és jóságos támogatásukért. 
Szekfű Gyula dr. úr valóban páratlan önzetlenséggel és szíves
séggel végezte a kollacionálás nehéz és fárasztó munkáját. 
Igaz köszönettel tartozom a bécsi állami levéltár vezetőségé
nek, különösen Gross dr., Reinöhl dr., Schmidt dr. levéltárnok 
uraknak, Hoen Miksa báró tábornok úrnak, a bécsi hadi levél
tár igazgatójának, Sobitska ezredes úrnak, a kézirati osztály 
vezetőjének, a bécsi hadi levéltár magyar bizottságának, 
Englisch-Popparich és Thury ezredes uraknak, Csánky Dezső 
dr. úrnak, a m. kir. orsz. levéltár főigazgatójának, Maróthy dr. 
tanácsos és Vöglein dr. főlevéltárnok uraknak, Melich János dr. 
egyetemi tanár úrnak, akkor a Nemzeti Múzeum könyvtára 
igazgatójának, B. Szabó László dr. úrnak, a M. N. M. levél
tára igazgatójának, Zsinka, Szulika és Tóth dr. levéltárnok 
uraknak a sok szívességért és jóindulatért, mellyel munkámat 
megkönnyítették és előmozdították.

Köszönetét mondok végül Radics Vendel dr. úrnak, aki a 
másolás nehéz munkáját példás lelkiismeretességgel végezte,

Budapest, 1923 december havában.
Steier Lajos.
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I. FEJEZET.

Beniczky Lajos egyénisége. — Szabadságharcbeli működésének jelentősége. — 
Születése. — Neveltetése. — Alispánsága. — Ellenzékisége. — Kossuth 
Lajossal való barátsága. — A rendőrségi konfidens jelentései Beniczkyről. — 
Anyagi romlása. — Visszavonulása. — A z 1848. márciusi események Po
zsonyba szólítják. — Rabsága ala tt irt feljegyzéseinek tartalma. — Kor
mánybiztosi és katonai jelentései. — A jelentések és feljegyzések jelentősége 

a történetírásra nézve.

Nem volt a „nagy“ férfiak közül való, nem volt lángelme 
sem, hanem egyike azoknak, kik mint talpig férfiak a haza 
nehéz veszedelmeiben híven megtették kötelességeiket. Nem a 
nagy emberek a nagy idők jellemzői, hanem a náluk kisebbek, 
a szorgos kötelességtudók, kiknek munkájából kél új életre az 
elzsibbadó nemzeti erő. Vannak nagy idők nagy férfiak nélkül 
és nagy férfiak nagy idők nélkül és e két tényező egybekapcso
lásának elmulasztása a nemzet részére egy fel nem használt, 
tovairamló időszakot jelent. E két tényezőt egybefűzheti és 
egybekapcsolhatja a kötelességtudók, a kötelességteljesítők 
serege. Ha ez a kapcsolat létrejön, akkor hoz a nemzetre nézve 
hasznos és nagy eseményeket az idő méhe. Magános apostolok, 
kiknek tanításait, szózatjait az élettelen pusztaság nyeli el, 
hasztalan hozzák napfényre szellemük legszebb gyöngyeit. 
Egy érzéketlen társadalom nem más, mint ilyen dermedt siva
tag és az apostolok legszebb gyöngyeire por, a részvétlenség 
legszürkébb pora borul. Ha egy későbbi korban a dermedtséget 
elevenség váltja fel, ha netalán megtalálják a porlepte apostoli 
gyöngyöket, megtisztítják, kifényesítik, — úgy alkotójuk sze
rény kárpótlásul elnyeri a megtisztelő történetírói megjegy
zést: korát megelőzte. És itt ugyancsak megfordítható az ítélet 
és úgy konstruálható, hogy kora elmaradt mögötte. Ez pedig 
rendszerint azokban a korszakokban történik, melyekben a 
kötelességteljesítők, a megértő szerény tevékenyek rétege nem 
elég erős. Beniczky Lajos olyan korban élt és dolgozott, har
colt és szenvedett, mely szorosan apostolainak sarkában volt 
és melyben a kötelességteljesítők nagy serege tette a nagy 
férfiak hatását eredményessé, munkáját gyümölcsözővé. Egyike 
volt a sokaknak és a sokaságban nem mérték akkor, hogy ki



nagyobb, ki kisebb, — most azonban már a megfelelő történelmi 
távlatból, mikor a szükséges izoláló réteg már kialakult, meg
állapíthatjuk azt, hogy egy fejjel kimagaslott környezetéből, 
korából és korának viharaiból.

Beniczky Lajosnak élete története eseményekben dús 
és nemcsak a történetíró, hanem a regényíró részére is bősége
sen hálás anyagot tartalmaz. Sokféle pályán próbálkozott, 
tehetségével mindenütt kitűnt, azonban nem annyira annak 
mélysége és eredetisége által, mint inkább életrevaló könnyed
sége és vidorsága által. Rendszerint nyugtalan vérű emberek 
változtatják gyakran pályájukat, foglalkozásukat, — Beniczky 
azonban nem volt nyugtalan vérű, nem volt kalandortermészet, 
hanem a korában divatozó nevelési módszer következtében 
nem tudott hajlamainak megfelelő életpályán elhelyezkedni. 
Mint az útja irányát tévesztett vándor, egyik hamis ösvényről 
a másikra tévedt. Ez az ő ide-oda kalandozása elhúzódott 
1848-ig, hol végre meglelte önnönmagát és buján kibontakoztak 
eddig parlagon heverő képességei. Az 1848/49-es eseményeknek 
egyik legrokonszenvesebb és legmunkásabb szereplője, aki ön
álló és helyes judiciumával a kormánytól függetlenül az esemé
nyeknek a nemzetre kedvező irányt tudott szabni, aki mint 
kormánybiztos és katona erélyével és bátorságával a bécsi 
katonai vezetőknek a Hurbán-mozgalomhoz fűzött terveit 
halomra döntötte, aki tíz esztendeig raboskodott az osztrák 
várak odúiban és kiszabadulva, az új korszak küszöbén, a 
nemzeti megújhodás első évében, amikor a békés fejlődés nap
jaiban munkaerejét, tehetségét a nemzeti fellendülés javára 
hasznosíthatta volna, rémregénybe illő titokzatos módon el
tűnt. Életútja a hulló csillag útjához hasonló, -— nem nyugodt 
fényű, hanem fényes fellobbanású, nem szabályozott, hanem 
nyugtalanul rendszertelen és eltűnése nem kezdődik elhalvá- 
nyodással, hanem hirtelen belevész a nagy sötétségbe.

Beniczky egész életében nemzete (iránti kötelességét 
híven teljesítette és bármely időben, bármely helyzetben ezt az 
ő kötelességét abban látta, hogy a negyvenes évek reform
eszméit, melyeket a nemzet nagy férfiai hirdettek és elhintet
tek, a saját környezetében és hatáskörében terjessze, nép
szerűsítse és a megvalósítás egyik előfeltételét megteremteni 
segítsen. Ehhez a kötelességéhez való ragaszkodása sok keser
ves órát szerzett neki közigazgatási pályáján és hogy anyagi 
helyzetének összeomlása után kénytelen volt e pályáról vissza
vonulni és a közélet porondját egy ideig kerülni, csakis e köte
lességéből eredő meg nem alkuvásának lehet tulajdonítani. 
A szabadságharc alatti tevékenysége szintén azt igazolja min
den tettében, hogy nem kerülte a felelősségteljes munkát, nem 
bujt ki a döntő nehéz órákban, hanem ha kellett, személyesen

4  BENICZKY LA JO S É L E T E , M Ű K Ö D ÉSE ÉS HALÁLA.
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vezette szuronyrohamra tót honvédéit, személyesen, ő maga, 
irányította és sütötte el az ágyúkat és mikor az összeomlás 
után arról volt szó, hogy célirányos lesz részére menekülni, 
amihez ideje és módja volt, el nem hagyta hajtársait, bár tisz
tában volt azzal, hogy szenvedésteli sorsa leend.

Beniczky Lajo6 életéről és működéséről nagyon keveset 
mondott eddig a magyar történetírás. Ennek okát abban látom, 
hogy működése 1848/49-ben a főseregektől, valamint a kormány
tól elszigeteltségben történt és a megfelelő anyaghiány miatt 
történetíróink nem méltatták kellő figyelemre azon hatásokat, 
melyeket az elszigetelt helyzet dacára a főeseményekre gyako
rolt. Nézetem szerint Beniczky működésének egyes részeit nem 
lehet az epizódesemények közé sorozni azon oknál fogva, mert 
az összes események sorozatának irányt adott. Ilyen tettek 
nem lehetnek mellékes események és éppen ezért behatóbb és 
méltányosabb történelmi leírásra tarthatnak igényt a szabad
ságharc általános leírásának keretein belül.

Szabadságharcbeli működésének három fontos része van. 
Jelentőséget működésének mindenekelőtt az ád, hogy mint a 
szláv mozgalmak ismerője, teljhatalommal felruházott kor
mánybiztosi munkakörét teljes sikerrel látta el. Rajta kívül 
volt még néhány ilyen kormánybiztos, így: Jeszenák János br. 
nyitrai, Marczibányi Antal trencséni, Balogh János trencséni, 
Madocsányi Pál árvái, Justh József turóci, Irányi Dániel sárosi, 
Csáky László gróf szepesi kormánybiztos stb. stb. El nem 
vitatható e tevékeny férfiak nagy érdeme a népfelkelés szerve
zése, a hadseregellátás, a rend fenntartása, a kormány állandó 
informálása terén, — azonban mikor a fegyveres ellenállást 
ténylegesen meg kellett csinálni, többnyire tehetségük csütörtö
köt mondott az egyetlen Beniczky kivételével, és pedig azért, 
mert ő volt az egyetlen kormánybiztos, kiben veleszületett és 
akkor érvényesülő katonai tehetség lakozott, ki tudott nemcsak 
szervezni, de vezetni is odakint a harctéren. A Bécsből szított 
tót mozgalmat részint mint kormánybiztos, részint mint 
katonai parancsnok meghiúsította és leverte. Ennek a mozga
lomnak minden részletét és minden szereplőjét ismerte, mint
hogy pedig e mozgalom irodalma nem nagyon terjedelmes és 
rendkívül egyoldalú, e mozgalomra vonatkozó közlései jelentős 
forrásanyagot tartalmaznak. Természetesen nem mondja el 
azt, amit nem tapasztalt és amit nem látott, — ez Beniczky- 
nek jó sajátsága és ezért közlései, melyek e kötetben közre
adatnak, nem ölelik fel az 1848/49-iki évek összes tót vonatko
zású eseményeit, hanem csupán azokat, melyek Beniczky 
kormánybiztosi területén történtek. E terület középső része 
a bányavidék volt. A bányavidéknek a szabadságharc nemzeti
ségi és katonai terveiben rendkívül fontos szerepe volt. És
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Beniczkynek erre vonatkozó adatai minden bizonnyal a homály
ból kikerült anyag ujdonságszerű erejével hatnak, különösen a 
bányavidék munkásmozgalmait tárgyaló fejezetei.

Működésének második része magában foglalja katonai tet
teit. A budatini, a losonci, az eperjesi csata, a stureci átkelés, 
a liptói visszavonulás mind jelentős hadi események, melyek
nek jelentős következményeik voltak. E hadi tettek mind össze
függésben állnak a Hurban-mozgalommal és Beniczkynek e 
tekintetbeni tájékozottságával és erélyességével. Ami pedig 
úgy kormánybiztosi, mint hadvezéri működését egybekapcsolja, 
az nem más, mint a felvidéki nép körébeni nagy népszerűsége 
és a tót nép iránti szeretete. A tót nép — melyről Kemény 
Zsigmond is mondta közvetlenül a szabadságharc lezajlása 
után, hogy kísérte a magyart jó- és balsorsában, osztá lelkese
dését és tévedéseit — lelkesedéssel és örömmel fogadta 1848 
vívmányait és lelkesedéssel adta később a hazának fiait e vív
mányok védelmére. Az 1848/49-es mozgalmakat különösen a 
legutolsó esztendőkben néhány történetíró úgy igyekezett be
állítani, mintha azok a nemzetiségi kérdés nagy csatáját jelen
tenék és mintha a magyarság a maradi és reakciós türelmetlen
ség pártját képviselné és a nemzetiségek a haladás és egyen
jogúsítás fegyveres harcosai lettek volna. Ez a kényszerű , és 
az általuk kigondolt rendszer támogatására szolgáló okosko
dás egyáltalában nem felel meg a történeti igazságnak, külö
nösen pedig a tót kérdés szempontjából. Nem a tót nemzet 
fogott fegyvert a magyarság ellen, hanem Bécs kormánya. 
Nem a tót nemzet fiai törtek vagy akartak betörni Magyar- 
országba, hanem a bécsi pénzen elszegődött bécsi csőcselék 
— a ma már napvilágra került történelmi okmányok bizonyít
ják, hogy mindaz, amit e mozgalom megindításáról eddig írtak, 
elrajzolt tények, történethamisítás volt a még élő szereplők 
kedvéért. Igen, a tót nemzet fiatalsága győzelmet győzelemre 
aratott, de nem Húrban gyülevész népe között, hanem a szabad
ságharc háromszínű zászlaja alatt magyar testvéreik oldalán. 
És Bécs nem képviselte a haladást és így nem képviselhették 
zsoldosai és bérencei sem a haladás eszméit. 1849-ben úgy 
Olmützben, mint később Bécsben már egészen érthetően meg
rajzolták a Schwarzenberg-féle kormányzati rendszer kontúr
jait és a tót politikusok, kik ott- sürögtek-forogtak, kik irodal
már létükre megfelelő műveltséggel és világlátottsággal bírtak, 
meg tudták ítélni azt, vájjon Schwarzenberg a haladást kép
viseli-e inkább, vagy pedig Kossuth, vájjon az egyenjogúsítást 
komolyan akarja-e Windischgrätz—Schwarzenberg, vagy pedig 
Kossuth—Szemere? A magyar nemzet a békés megoldás, a 
megegyezés, a baráti kiengesztelődés módjait kereste és ebből 
a szempontból is emberiséghez méltóbb politikát képviselt,
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mint azok, kik a megtorlás és a bosszú, az elnyomás és az 
abszolutizmus igéit hirdették és valóra váltották. Férfiak, mint 
Hurbán, Stúr, Kollár, Kuzmány, Hodža, Hánrich és Hiaváts 
korántsem téveszthették össze a két fogalmat, a bosszúálló 
abszolutizmus és a kibékülést hirdető haladás fogalmát. Tuda
tosan állottak a reakció mellé akkor, mikor saját nemzetük 
átérezte és megértette az idő szavát és a haladás politikája 
mellé állott. Ezért buktak el, ezért fúlt minden lépésük gyászos, 
kudarcos felsülésbe, ezért nem tudtak sereget toborozni, ezért 
maradtak magukra, elszigetelten és megvetettem A tót nemzet 
magatartását nem ezen, a bécsi napidíjakon élő férfiak tettei 
szerint kell megítélni, hanem a nemzet zömének cselekedetei 
szérint. Ez a néhány férfiú Bécsben konspirált az alkotmányos 
szabadság ellen, míg a nép ugyanazért vérét ontá. Viszont el 
nem fogadható ellenvetés, amit néhol olvashatni, hogy a népet 
kényszerítették, mert nem létezik olyan kényszer, mely a 
dezertálást megakadályozhatná. A több mint negyvenezer tót 
honvéd, ha kényszer szorította volna őket a sorokba, csapato
san dezertált volna a visszavonulások vagy a csatavesztések 
szökésre alkalmas óráiban és minden bizonnyal kérkedő újjon- 
gással hirdették volna az osztrák bulletinek a hírt, hogy a tótok 
csapatosan átpártolnak. Ilyen hírre egyetlenegyszer sem buk
kanhatunk, pedig voltak egészen tiszta tót zászlóaljak.

Beniczkynek nagy érdeme, hogy öt felvidéki megye tót 
népét tanította, vezette, a negyvennyolcas vívmányok érdemei
vel megismertette. Ez a nép, a reánehezedő szegénység, az őt 
környező természet mostohasága miatt, mélyebben görnyedt a 
rendi alkotmány kiváltságokat osztó intézményei és intézke
dései alatt, mint a déli területek népe, mely számára bőségeseb
ben termett az élet és érett a kenyér. A szolgaság nehezebb és 
keservesebb, sőt irtóztató szegénysorsban, mikor a majdnem 
semmit meg kellett osztani a kiváltságos adószedőkkel, ezért 
volt a magyarság által kezdeményezett és kiküzdött 1848-iki 
átalakulásnak olyan mély, megrázó hatása Felső-Magyar- 
országra. A legmélyebb nyomor és szolgaság sorsából a sza
badság verőfényes és minden lehetőséget kínáló tájaira vezet
ték a magyar nemzet nagyjai a tót népet. Hála töltötte el a 
tót népet és nem követte a hálátlanság útján azokat, kik a 
reakció terveit és számításait szolgálták.

Beniczky 1849-iki működésének jelentőséget ad továbbá 
az a körülmény is, hogy hosszú ideig Görgey Artúr környeze
tében tartózkodván, okos megfigyeléseivel értékes adalékokat 
nyújthat Görgeyre vonatkozólag. Ismerte egyúttal Kossuth 
intencióit és így e két kivételes tehetségű egyéniségnek egy
máshoz való viszonyát a megbízhatóság minden külső és belső 
feltételeivel leírhatta. Különösen a Görgey—Dembinszky-ügy-
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nek, valamint a világosi fegyverletételt megelőző, az orosz 
táborba küldött békekövetségnek leírásai olyan adatokat tar
talmaznak, melyek ez események képeit jelentősen kiegészíthe
tik. Beniczkv ez eseményekben mint Görgey megbizottja ját
szott fontos szerepet, tehát informáltsága bizonyos. Az oro
szokkal való tárgyalások leírása pedig annál inkább számíthat 
érdeklődésre, mert Pöltenbergen kívül magyar részről másvalaki 
e tárgyalásokon részt nem vett és valószínűleg Beniczky volt 
e követségnek politikailag tanult feje és ezért irányítója, míg 
Pöltenberg csupán katonai rangjával adott a követségnek súlyt 
és fontosságot.

Beniczkynek Görgey szerepéről Írott terjedelmes feljegy
zései alkotják visszaemlékezéseinek első részét. Működése bele
kapcsolódik Görgey hadjárataiba. 1849 januárjától kezdve 
Görgey hadtestéhez tartozott és Görgey becsülte benne a bátor 
katonát és az okos embert, hiszen ezért bízta meg veszedelmes 
vállalkozásokkal és fontos küldetésekkel. Mikor pedig Benicz- 
kyt oktalan mellőzés, vagy igazságtalan feddés érte, Görgey 
védte meg Kossuthtal és Szemerével szemben. Valószínű az is, 
hogy Beniczky, ki Kossuth személyes híve volt, Görgey kör
nyezetében Görgeynek híve és barátja lett anélkül, hogy a  
Kossuth ellen szítók és cselekvők közé állott volna, viszont 
nem volt Kossuthnak bizalmi embere sem Görgey közelében. 
Lehetőleg megtartotta függetlenségét és megfigyelései ezért 
értékesek és figyelemre méltóak. — Megmagyarázható és meg
érthető azonban az, hogy Beniczky raboskodása idején irtóza
tos keserűséggel gondolt Görgeyre, a tisztjei és katonái által 
istenített vezérre, kit vakon követtek még a fegyverletétel 
megalázásába is. Azt hitték róla, hogy ő is varon követi őket, 
el nem hagyja őket a kínos megpróbáltatások idején. Azonban 
közbeszólt a végzet. Görgeyt cári közbenjárásra kíméletes 
száműzetésbe vitték az osztrákok. Felhördült a sok magyar 
rab: ennek csak árulás lehet az ára! Rettenetes csalódás rázta 
meg azok szívét, kiket rabláncra fűzve hajtottak a kegyetlen 
osztrákok messze fekvő várbörtönökbe. A börtönben pedig, 
ahol szenvedtek, tépelődtek, vágyakoztak a szabad napsugár 
és a hazai levegő után, nem lehettek sem tárgyilagosak, sem 
megbocsátó szívűek, mert hiszen minden rezzenésükre meg
csörrent lábukon és kezükön a bilincs. Ilyen lelki hangulatban 
tekintett vissza Beniczky Görgeynek magatartására és nem 
csodálni való, hogy a Görgey barátjából, a Görgeyt megértőből 
egy Görgeyt elítélő férfiú lett és közlött adatai valóban a 
Görgey által elkövetett hibák súlyát növelik. Mindezekről a 
kérdésekről azonban a Beniczky működését ismertető ezen be
vezetésnek egyik következő fejezetében fogunk részletesebben
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beszélni, mikor a Beniczky közléseit a Görgey-kérdés egyéb 
adataival fogjuk összehasonlítani.

Mielőtt azonban szabadságharcbeli tevékenységét ismer
tetném, szükségesnek tartom életének addig terjedő szakaszát 
rövid vázlatban megrajzolni.

Felső-Magyarország egyik legrégibb és legismertebb nemesi 
családjának ivadéka.1 Ennek a régi családnak zólyommegyei 
(micsinyei) ágából született Beniczky Lajos.2 Atyja, Beniczky 
Lajos, a magyar udvari kamara tanácsosa volt, ki sok eszten
dőn keresztül Zólyom megye követe is a pozsonyi ország- 
gyűlésen és a bécsi rendőrfőnökség által készített követi jel
lemzésekben mint színtelen követ szerepel. Ügy látszik tehát, 
hogy nem nézett sem jobbra, sem balra. Anyja, Puchner Ágnes, 
majdnem harmincöt évvel élte túl férjét és tíz esztendőn keresz
tül viselte az anyának szivmardosó sorsát, ki fiát láncraverve 
börtönben tudja azért, mert hazájáért harcolt. A fiú anyanyelve 
tót volt. Nevelése pedig latin és német. Szülei házában nagy
részt németül beszéltek és tótul. A magyar nyelvet később 
sajátította el, — de hibátlanúl soha nem tudott megtanulni. 
Még 1848/49-ben hibásan írt magyarul és valószínűleg fogsága 
idejében hatolt mélyebben a magyar helyesírás és mondatfűzés 
titkaiba, mert későbbi írásai már helyesebbek. A középiskolát 
Besztercebányán végezte és a selmeci bányászakadémiába irat
kozott a középiskolai tanulmányai befejezése után. Az akadé
miát azonban be nem fejezte, hanem Pestre ment jurátusnak. 
Technikai ismeretei, gyakorlati felfogása selmeci tanulmányai
ban gyökereznek. A bányászat iránt később is mindig érdeklő
dött és néhány komoly és figyelemreméltó tanulmányt is írt a 
magyar bányászati viszonyokról.3 Jogi tanulmányai után egy 
esztendeig mint huszárhadapród szolgált a hadseregben, majd 
mint huszonkétéves ifjú megyei pályára lépett és négyesztendei 
közigazgatási működése után, mint huszonhétéves fiatalember, 
1840 augusztus 26-án Zólyom megye másodalispánjává válasz
tatott.4

E választásról érdekesen számol be a Staatsconferenz tag
jai részére a rendőrfőnökség által szerkesztett „Informations-

1 Nagy Iván szerint a beniczei és micsinyei Beniczkv-család már 1235- 
ben bírá Pribóczot (Turóc m.) és ez időtájban kapta az ugyanezen megyé
ben levő Bene községet, amelytől nevüket is vették. A család az idők fo
lyamán több ágra szakadt. (Nagy Iván: Magyar családok I. 294. 1.)

2 Sz. 1813 májusában, Micsinyén (Zólyom m.).
3 „Magyarország pénzviszonyai, bányászati és kamarai rendszere.“ — 

„Ellenőr“ évkönyv 1847. — „A magyar és erdélyi bányászatról.“ — Sta
tisztikai közlemények 1861.

.* Várady Gábor gyászbeszéde. — A Hon 1868 okt. 3. — Szinyey: Ma
gyar írók és munkái I., 84. 1.



protokoll“.5 Ekkor fordul elő először Beniczky neve a bécsi 
illetékes körök előtt. Az információs jegyzőkönyvek ezen köz
léseit a bécsi rendőrség konfidenseinek jelentéseiből szerkesz
tették. A Selmecbányái konfidens következőképen jellemzi a 
fiatal új alispánt: „Ez a férfiú 28 éves, vallástalan, könnyelmű, 
akit úgy á pesti iskolákból, mint a selmeci bányászakadémiá
ból kicsaptak, ennek következtében tanulmányait be sem fejez
hette, mindazonáltal zseniális, a fortepianón valóságos virtuóz, 
nagyon kellemesen énekel, könnyed és zseniális a társaságban, 
sziporkázó élccel és különösen jó színész, mert mint ilyen, 
Radvánszky Antallal együtt a besztercebányai színpadon 
furoret csinált. Különben, ha most a szolid ismeretekre vetné 
magát, még mindig igen használható egyénné válhatnék, mert 
már most nagy irodalmi (belletristische) ismeretei vannak.“ 

Ez volt a fiatal Beniczky és a konfidens minden bizonnyal 
igazat írt, mert ami tanulmányai befejezését illeti, négy esz
tendő alatt úgy a bányászati, mint a jogi akadémiát be nem 
fejezhette, ha még közben egy évig katonáskodott is. A bányá
szati akadémián valószínűleg két esztendőt töltött, egy esz
tendeig jogászkodott és egy esztendeig katonáskodott. Haj
lama ezen pályák egyikére sem unszolta. A nemesi családok 
ifjai vagy tisztviselők, vagy katonák lettek. Beniczkyből 
viszont kiváló művész lett volna, <— zenész, színész vagy író, 
ha az akkori társadalmi előítélet meg nem gátolta volna e 
pályákra való neveltetését. Művészlélek volt, könnyelmű, szel
lemes és a korszellem iránt fogékony. A konfidens szerint hasz
nálható egyénné válhatnék, ha komoly tanulmányokkal foglal
koznék, — azonban nem vált azzá a bécsi kormány szemében, 
mert megértvén az idő szavát, mint alispán a reformtörekvések 
érdekében buzgólkodott. A könnyelmű ifjúból egy a liberális 
irányt testtel-lélekkel pártoló alispán lett és a felsőmagyar- 
országi ellenzéki mozgalomnak csakhamar ismert alakja. Al- 
ispánsága második évében a zólyomi konfidens már részletes 
információt küld Beniczkynek ellenzéki szerepéről. A konfiden- 
sek a nyári hónapokban a fürdőkben egybegyűlő magyar társa
ságokat lesték és figyelték. Szliácsfürdő ismert régi üdülő- és 
találkozóhelye volt nemcsak a felsőmagyarországi nemesi csa
ládoknak, hanem messze más vidékekről is felkeresték a jó
hatású fürdőt. Beniczky természetesen arra törekedett, hogy a 
fürdői életet felélénkítse és kedélyes, jó hangulatot teremtsen. 
Micsinyei birtoka a megye vezető férfiainak találkozóhelye volt. 
I tt  beszélték meg az ellenzéki akciókat. Egy ilyen találkozást 
figyelt meg a konfidens és beszámolván az ott lefolytatott

1 3  BENICZKY LA JO S É L E T E , M Ű K Ö D ÉSE ÉS HALÁLA.

s St. A. W. — Informations-Protokoll. Ungarisch-Siebenbürg. Sektion 
1840. 11. September. 4. o. — Sohler Komitat. (Bericht.)
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beszélgetésekről, azt írja0 Beniczkyről, hogy testtel-lélekkel 
ellenzéki, a klérus ellensége. A környezetében uralkodó felfogás 
szerint a nemesség csakis a liberalizmus és a hazafiság terén 
keresheti jövendő érvényesülését. — Itt olvassuk az akkor már 
általánosan ismert körülményt, hogy vagyoni viszonyai rend
kívül ziláltak.

A Beniczky társaságában levők beszéltek a szláv mozga
lomról is és a Jozeffy—Szeberényi-akció hátterében pánszláv 
mozgató erőket véltek látni, mert az aláírások gyűjtése végett 
körözött ívek más szövegűek voltak, mint a Bécsbe vitt felség- 
kérvény.7

E jelentésből kiderül az, hogy Beniczky jelentős politikai 
szerepet kezdett játszani és míg feje fölött mind sűrűbbre 
húzódtak össze az anyagi gondok felhői, ő tovább is kitartván 
elvei mellett, a Zólyom megyébe küldött Inkey báró adminisz
trátort nem nagyon szívesen fogadta. Elébe utazott a megye 
határáig és felhívta az adminisztrátor figyelmét arra, hogy a 
szabadság és a szabadelvűség földjére lép, melyet még áruló

9 St. A. W. — Inform.-Prot. Ung.-Siebenb. Sektion. 1842. Sept. 2. — 
8. 1. Über den Badeort Szliács. — „Der sohler Vizegespan Beniczky, der das 
Badeleben während seiner Anwesenheit nach Kräften aufheiterte, machte sich 
recht beliebt und als er in Neusohl Vorbereitungen zum Empfange der Natur
forscher treffen musste, lud er mehrere Badegäste (In- und Ausländer) auf 
sein Stammgut Micsinye, welches schon im Jahre 1150 existirte und auch 
historisch aus Giskras, Königs Matthias und Reformationszeiten merkwürdig 
ist, ein. Beniczky ist mit Leib und Seele ein Opponent und ein grosser Wider
sacher des Klerus. Bei ihm meinte man unter anderem, dass vor Zeiten nur 
die Aristokratie herrschte, und Alles in Allem war. Die Enkel dieser Fa
milien könnten sich zwar auch jetzt die Thaten ihrer Vorfahren zum Muster 
nehmen; doch müssten sie die vorgestreckten Ziele des Zeitalters verfolgen, 
um gleichen Ruhm zu erwerben und dies liesse sich gegenwärtig nur auf 
dem Felde der Liberalität und des Patriotismus erreichen. Man bemerkte hie
bei, dass die Sprösslinge der ältesten, historisch merkwürdigen Familien 
Hauptopponenten seien, und wenn sie es nicht sind, so mangle es ihnen nur an 
Fähigkeiten, wo hingegen die neuen Magnaten oder Adeligen meistens kon
servativ 6ind. Auch befinden sich die neuen Familien in bessern Umständen, 
während die Glücksumstände alter Familien oft so, wie die Ruinen ihrer 
Schlösser, zusammensinken; daher sehnen sie sich ebenfalls nach einer 
Abänderung. Beniczkys Umstände sind auch sehr zerrüttet und deshalb mein
ten einige Gäste, dass es eine grosse Täuschung wäre, die alten Familien 
als mächtige politische Stützen anzusehen. Man meinte also, dass die Kreirung 
einiger neuer Magnaten dem Reiche immer neuen Aufschwung geben könnte.“

„Man kam bei Beniczky auch auf den Panslavismus, rücksichtlich dessen 
der Prediger Hoits die Tendenz der Prediger als eine rein scholastische und 
kirchliche darstellte, die weit von jedem Russismus entfernt wäre. Man suchte 
ihn aber zu überzeugen, dass er im Irrthum befangen sei, da die Gesuche, 
welche zirkulirten, von jenen, die nach Wien gesendet wurden, abweichen, 
Ungesetzlichkeiten enthalten, z. B. das Begehren der Zensur und denselben 
eine andere Tendenz unterliegt. Endlich tritt dieser Schritt der Prediger nur 
zur Aufregung, da er die Patrioten zum Widerstande auffordert.“

7 Kérvényt nyújtottak át 1842 júniusában Bécsben Joseffy ág. ev. super
intendens vezetése alatt.
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meg nem szentségtelenített. Ha ellenséges szándékkal jön 
Inkey, úgy forduljon vissza, mert C6ak a jóindulatút fogadják 
szívesen. Ne kívánja, hogy hódolva fogadják, ez majd csak 
akkor lenne lehetséges, ha jövő magatartása erre érdemessé 
tenné. Inkey válaszában kijelentette, hogy Beniczkyt híréről 
már ismerte és ezért más fogadtatás meglepte volna.8 9

Mint alispán, társával, Radvánszky Antal első alispánnal 
Zólyom megyét ellenzéki irányba terelte, azonban anyagi 
zavarai 1845 szeptember 4-én fényesnek ígérkező pályáját 
kettészakítják és arra kényszerítik, hogy állásáról lemondjon. 
Bécsből küldte a lemondólevelet, melyet a megyéhez intézett és 
melyben keményszívű hitelezői ellen panaszkodik, bejelenti 
fizetésképtelenségét és hogy ellene a csődöt elrendelik.® 
A megye sajnálkozott a tehetséges másodalispán kényszerű 
visszavonulása felett, azonban ez a helyzeten mit sem változ
tatott.

Anyagi romlásával bekövetkezett egyúttal ellenzéki mű
ködésének ellanyhulása is. Alispáni tekintélyével az egész 
megyében agitált a védegylet érdekében és minden városban 
megszervezte a védegyleti fiókokat. Alighogy reázuhant az 
anyagi romlás, Zólyom megye is elcsendesedett. A beszterce
bányai konfidens 1846 február 9-én már azt jelenti örömmel, 
hogy a csődbe jutott másodalispán távozása óta minden a ren
des menetbe visszatért, a politikai agitációk megszűnnek és a 
védegyleti üléseket majdnem teljesen beszüntették.10

Beniczkynek tétlensége azonban csak látszólagos volt. 
Az ellenzéki akciók érdekében továbbra is dolgozott, csendben 
és szívósan és csakis az ő munkájának lehet tulajdonítani, 
hogy Zólyom a következő országgyűlésre majdnem kivétel 
nélkül ellenzéki követeket küldött. Ebben a munkájában állandó 
érintkezést tartott fenn az ellenzék országos vezérférfiaival, 
különösen pedig Kossuthtal, kivel 1846 nyarán együtt tartóz
kodott Szliácsfürdőn. A bécsi rendőrség, mely Kossuth minden 
lépésére figyelt, szliácsi tartózkodását is szemmel kísérvén, 
konfidensi jelentés alapján azt közli bizalmasan, hogy Kossuth 
és Beniczky nem keltettek feltűnést Szliácson és liberális dekla- 
mációikat meg sem hallgatták.11 * * * * A konfidens közlése kicsinyli 
e férfiak hatását, ez azonban csupán megnyugtatás céljából

8 St. A. W. Inf. Prot. 1842. szept. 26., 4. 1.
9 St. A. W. Inform. Prot. Ung. Sieb. Sektion 1845. okt. 24., 20. 1.
10 U. o. u. a. 1846 febr. 9., 34. 1.
11 U. o. u. a. 1846 aug. 31., 8. 1. — (Szliács, 20. August.) — „Kossuth

und der bakannte unter Konkurs stehende Exvizegespann Ludwig Beniczky
erregten während ihrer Anwesenheit im Badeorte Szliács durchaus keine Auf
merksamkeit und ihre liberalen Deklamationen (über Pressgesetz, Zollsystem,
Schutzverein etc.) fanden kaum ein freundliches Gehör.“
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íratott, mert más jelentések arról számoltak be, hogy Kossuth
nak nagy társasági köre volt Szliácson. Hiszen magától érte
tődő, hogy 1846-ban Kossuth már országos nevű tekintély volt 
és ebben a kis vidéki fészekben tiszteletteljes csodálat vette 
körül a nagy férfiút. Korántsem lehet igaz a konfidens közlése, 
hogy az ottani társaság meg sem hallgatta. A zólyomi főispán 
pozíciójának mentése céljából írta a konfidens ezt a jelentést, 
mert Zólyom megye ellenzékisége miatt szüksége volt a hely
zet szépítgetésére.

Hitelezőivel azonban kiegyezni nem tudott és helyzete, a 
megyében való megmaradhatása lehetetlenné vált. Kossuthhoz 
fordul tanácsért.12 Az egyik levelet a másik után küldi két
ségbeesésében.18 Bizalommal tárja fel Kossuth előtt szorult 
helyzetét és arra kéri, nem-e tudná az ellenzék olyan működési 
körben elhelyezni, ahol használhatná, mert ilyen helyzetben 
nem lehet pártjának hasznára a megyében és ezért kénytelen 
onnan távozni.

„Aminő gaz jellemtelenség lett volna — írja — elveimmel 
a pecsovicsoknál kereskedni, míg a dolog rentábilis volt, annál 
nagyobb alacsonyság és nemtelenség volna most, miután olyan 
becstelen alku perce számomra lejárt, az ellenzéktől jutalmat 
követelni, mert becsületes ember maradtam.“

„Ha viszonyaim e körben, melyben eddig forogtam, hatá
somat lehetetlenné teszik, akkor mást kell keresnem és ha azt 
lelni akarom, akkor alább kell szállnom, csatlakoznom kell 
ahhoz a néposztályhoz, melyet szép szavakkal táplálunk, de 
érte keveset, vagy éppen semmitse teszünk, vagy röviden ki
mondva: paraszttá kell lennem! Tán első pillanatban moso
lyogni fogsz, de ha érdemesnek tartod e felől egy kicsit gon
dolkozni, se alaptalannak, kevésbbé haszontalannak találandsz 
ez eszmét. Nem képzelem magamnak semmiféle arkádiai életet. 
Az eddigi művelt világontúli elválásában rejlő áldozatnak 
egész súlyát képes vagyok felfogni, egy szóval mindent meg
fontoltam, de erős határozatom, ha más kilátásom nincs, mely 
rövid idő múlva teljesíthető, akkor elég erős vagyok »elválásra 
és lemondásra', mert célom nemes, azt érzem és tudom".

Kossuth rögtön válaszolt Beniczkynek és hívja Pozsonyba, 
kilátásba helyezi, hogy kétségbeejtő helyzetéből ki fogják 
segíteni.14 Ügy látszik azonban, hogy Beniczky ottrekedt 
Zólyom megyében, sógora, Batik Sándornak birtokán Farkas
falván. Csendben meghúzódott és nem elegyedett többé köz
ügyekbe, saját gondjaival, exisztenciális terveivel lehetett el

18 M. N. M. I. — Kossuth iratai. — (Farkasfalva 1847 szept. 30.)
13 U. o. — Vörös Antal gyűjt. 39. sz. — (Alsó Micsinye 1847 okt. 2.)
14 U. o. — Beniczky-család levéltára.
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foglalva. Hitelezőivel való kiegyezési kudarcát megelőzte még 
érdemes működése a besztercebányai nőegyleti népkonyha érde
kében, hol naponkint kilencven szegénysorsú embernek osztot
tak ki ételt.15 1847-ben nagy Ínség volt Zólyomban és Beniczky 
elfelejtvén saját gondjait és bajait, segített ott, ahol lehetett 
és tudott.

Farkasfalvi magányából kicsalták a márciusi események, 
hiszen azok az elvek győzedelmeskedtek, melyéket mindenütt 
hirdetett és melyekért küzdött. Március 15-ike után Pozsonyba 
sietett, hol pártja vezéreinek, így mindenekelőtt Kossuthnak 
ajánlotta fel szolgálatait.16 A nemzeti követelések feletti öröm 
mámora Beniczkyt is elragadja és egy ünnepség alkalmával, 
mikor Pozsony lakossága a bécsi ifjúság küldötteit fogadta, 
német üdvözlőbeszédet mondott.

Az országgyűlés befejeztével Kossuth Lajos pénzügy- 
miniszternek megbízásából Pestre utazik, hogy a szervezendő 
pénzügyminisztériumban, mint a bányászati viszonyok alapos 
ismerője, megfelelő működési kört kapjon. Pesten kezdődött 
tevékenysége, mely a szabadságharc korszakára kiterjed. A vég
zet úgy hozta magával, hogy Beniczkyből ne legyen nyugalmas 
pénzügyi tisztviselő, hanem a harcok viharedzett katonája. 
Teljhatalmú kormánybiztos, őrnagy, alezredes, ezredes lett, 
kit a világosi fegyverletétel után várbörtönből várbörtönbe 
hurcoltak az osztrák pribékek. Arad, Pest, Komárom, Kufstein 
börtöneiben szenvedett nyolc esztendeig. Nyolc esztendő bilincs
ben ártatlanul! Mennyi tépelődés, gyötrődés, kín és elsenyvesztő 
egyedüllét! Amint, bár sebforradásoktól borítva, életteljesen 
kikerült a harcok veszedelmeiből, éppen úgy életteljesen hagyta 
el nyolcesztendei raboskodás után a sötét kufsteini kazamatát.

Komáromban és Kufsteinban írta azokat a visszaemléke
zésszerű feljegyzéseket, melyek a szabadságharc történetére 
vonatkozólag értékes anyagot tartalmaznak és melyeket a 
bécsi hadi levéltárban végzett kutatásaim alkalmával meg
találtam.17 A kézirat iránt már azért is érdeklődtem, mert 
Beniczky összes jelentéseit részint a bécsi állami levéltárban, 
részint pedig a hadi levéltárban előzőleg már egybegyüjtöttem, 
azonkívül a működésével kapcsolatos vonatkozásokat is figye
lemmel kísértem. A visszaemlékezések és a jelentések egymást

15 Jurkovich Emil: Beszterczebánya múltjából. (Besztercebánya 1906., 
114. 1.) — „Támogatta a hölgyek vállalkozását a városi tanács, meg az az 
ember, aki mindenütt o tt volt, hol érző szívre, avagy vitéz férfikarra volt 
szükség: Beniczky Louis, amint akkor nevezték, a nemsokára bekövetkezett 
szabadságharc rettenthetetlen guerillavezére, a budatini és losonci napok 
hőse, az ország legszebb férfiainak egyike.“ 94. 1.

ie Kr. A. W. — Ausserord. Kriegsgericht zu Arad 2/332 1849. — 
Summarisches Verhör.

17 Kr. A. W. — Krieg in Ungarn. Haupt-Armee 1849 13/322—331.
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kiegészítve tökéletes képét adják szabadságharcbeli élményei
nek, működésének és benyomásainak.

A kézirat 1 folio és 9 quart füzetnyi terjedelmű. Az első 
rész, mely hat füzetet foglal magában, Beniczky katonai mű
ködését ismerteti és Görgey jellemzésével foglalkozik beható 
részletességgel, az író személyes tapasztalatai és benyomásai 
alapján. Ez a rész 60 folio és 514 quart Írott oldalra terjed. 
Már Komáromban kezdte meg e munka írását. (Görgeynek 
Komáromtól Világosig vezető útjának leírását 1851 november
25-én kezdte meg.) A visszaemlékezések egyes részei közötti 
összefüggés lazasága azt igazolja, hogy a részeket nem egymás 
után írta, hanem egymástól függetlenül és csak azután egyesí
tette a részeket, amit a másik rész 10-es számú füzetének tar
talma is igazol. Ugyanis időrendben a 8-as füzet helyére kerül.

Az első rész rövid tartalomjegyzéke a következő: Az első 
rész első füzetében azon okokat vizsgálja, melyek az 1848-ban 
uralkodáshoz jutott párt győzelmét előidézték.18 A második 
füzet: Beniczky felvidéki működése az első Hurban-féle kaland 
után és a Simunic--betörés idején. A harmadik füzet: Beniczky 
elszigeteltsége Windischgrätz előnyomulásakor és Görgey 
északi hadjárata, melyben Beniczky fontos tevékenységet fejt 
ki. A negyedik füzet: A Görgey—DembinSzky-viszály részletei, 
Görgey és Kossuth kibékülése Tiszafüreden. Az ötödik füzet: 
Beniczky losonci támadásának leírása. A hatodik füzet: Görgey 
visszavonulása Komáromtól Világosig. Az orosz tárgyalásod  
Görgey jellemzése.

A visszaemlékezések másik része 560 írott quart oldalra 
terjed és négy füzetet foglal magában. Az 1836-tól 1849 végéig 
húzódó szláv, különösen tót mozgalmakkal foglalkozik. Az első 
füzet, vagyis a 7-ik, az 1836—1844. éveket ismerteti, a máso
dik, vagyis a 10-ik füzet az 1844-től 1848 márciusáig terjedő 
időszakot mutatja be, a harmadik és negyedik, vagyis a 8-ik és
9-ik füzet a szabadságharc alatti szláv mozgalmakat írja le és 
az eseményeket négy időszakban csoportosítja: I. 1848 már
ciusától a prágai szláv kongresszusig; II. a prágai rebelliótól 
Jellasics betöréséig; III. Jellasics betörésétől Pest elestéig;
IV. a debreceni meneküléstől Világosig. — Ezt a negyedik részt 
csupán megkezdte, de be nem fejezte és ez a csonka rész nincsen 
is külön megjelölve, hanem a III. fejezetbe beleolvadt. Tehát e 
visszaemlékezésekből hiányzik a losonci támadás napjától 
(1849 március 24) Beniczkynek a VII. hadtesthez való vissza- 
rendeltetéséig (1849 július 4) terjedő működésének leírása, így

18 Az első füzetet, minthogy az előzmények általános leírását adja, mely 
új és eddig ismeretlen szempontokat nem ad, csupán rövid kivonatban ismer
tetem.
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az eperjesi támadás, a stureci védelem, az orosz betörés idején 
való kormánybiztosságának részletei. Mindezek a részletek 
azonban a jelentéseiben találnak beható leírást.

Beniczky e feljegyzéseinek kiegészítésére szolgálhatnak 
azon jelentései, melyeket részint mint kormánybiztos Batthyány 
Lajos miniszterelnöknek, az Országos Honvédelmi Bizottmány
nak, annak elnökének, Kossuth Lajosnak, később Magyarország 
kormányzójának, részint pedig mint katona a hadsereg fő- 
parancsnokának küldött. Ezen jelentéseken kívül természetesen 
számos kormánybiztosi átirata, rendelete és parancsa, fal
ragasza és röpirata szolgáltatott érdekes és értékes anyagot. 
Körülbelül 150 darab ilyen iratot találtam, melyek érdemes 
adatot adnak. Sok aktát mellőznöm kellett tisztára adminisz
tratív jellegük miatt. Az érdemesebb darabokat e kötetben 
publikálom, — erősen megrostáltam a publikálandó anyagot, 
nehogy a kötet esetleges ismétlések következtében túlságosan 
terjedelmes legyen.

Az okmányokat a bécsi Staatsarchiv, Kriegsarchiv egyes 
osztályaiban gyűjtöttem egybe. Azonkívül a budapesti Orszá
gos Levéltárban és a Nemzeti Múzeum levéltárában. Az Orszá
gos Levéltárban Miskolczy Gyula dr. levéltáros úr megtalálta 
a Beniczky kormánybiztosságnak circa kilencven aktáját, azon
ban ezek részint ujoncozásra, részint pedig egyéb közigazgatási 
ügyekre vonatkoznak és így érdemesebb anyagot nem szolgál
tattak.

Jelentéseit Beniczky majdnem mindig sajátkezűleg írta és 
csak nagyon ritkán helyettesítette Frits Miklós kormánybiztos
helyettes az írásban. Minthogy nem bírta teljesen a magyar 
nyelvet, a jelentések úgy helyesírási, mint mondatszerkezeti 
szempontból kifogásolhatók. Tartalmi tekintetben azonban 
nagyon érdekes anyaggal bővítik 1848/49 történetét. Beniczky 
feljegyzései, valamint jelentései a következő szempontokból 
jelentőségesek: Beható és részletes taglalását adják a tót moz
galomnak. A Húrban-felkelés katonai részét, melyet csakis az 
elfogult osztrák és tót leírásokból ismertünk, megvilágítja. 
Alaposan foglalkoznak a bányavidék munkáskérdéseivel és 
munkásmozgalmaival, amelyekről eddigelé sehol sem találtunk 
megbízható és érdekes leírást, sőt ebben a tekintetben a 48-as 
átalakulásnak egészen új szempontjait bocsátja a történetírás 
rendelkezésére. Mint a Görgey—Kossuth-versengés szemtanúja, 
mint Görgey szííkebb környezetének tagja, mint Kossuth régi 
barátja, mint az oroszokhoz küldött békekövetség tagja, sok 
olyan részlettel bővíti e kor történetét, mely eddig ismeretlen 
volt.

A Hurbm-mozgalom eddigelé egy igen szűk magyar és tót 
irodalomra szorult. E mozgalomnak összefüggő és alapos le
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írásá t' nélkülözzük. Valószínűleg eredménytelensége az oka 
annak, hogy tót részről nem akadt történetírója. Az ismert 
Dohnány-fóle füzet19 nagyon elfogult és nagyon dilettáns, azon
kívül csupán a bevezető eseményekre szorítkozik. Hurbánnak 
visszaemlékezései Stúrra ugyan igen értékes anyagot szolgál
tatnak,20 azonban szintén nélkülözik a megbízhatóság feltéte
leit és többet elhallgatnak, mint amennyit beszélnek. Ezeken 
kívül van egynéhány önéletrajz, visszaemlékezés, jelentőség és 
fontosság nélkül.21 A levéltárak gondos átkutatása után végre 
összegyűjtöttem e mozgalom adatait és részint külön, részint 
pedig e kötetben adom közre, mert Beniczky működésének java
része e mozgalom meghiúsítására irányult és így jelentései is 
e tárgykörre vonatkoznak.

A Beniczky feljegyzései — mint már fentebb említettem —  
személyi helyzetében gyökerező hibákban bővelkednek. Minde
nekelőtt az, hogy fejtegetéseiben gondosan kerüli azt a le
tagadhatatlan tényt, hogy a szláv mozgalmak akkori erjeszté
sében a bécsi udvarnak és kormánynak volt a legnagyobb része. 
Bécsből szították a magyarság ellen a szláv felkeléseket azon 
régi Metternich-féle recipe szerint, hogy az erejében öntudatossá 
vált, magyarsággal szemben megfelelő ellensúlyt a szláv aspi
rációkban nyerjenek. Okoskodásaiban csupán a magyar nemze

tiségi eszme megerősödését okolja e zavarokért, holott ez neki 
sem meggyőződése, sem tapasztalata nem lehetett, azonban 
visszaemlékezései többféle célt voltak hivatva szolgálni. A fog
ság ijesztő és őrjítő csendjében és egyedüllétében enyhülést talál
hatott Beniczky abban, hogy megengedték neki az írást, a szel
lemi munkát. Minden megszámozott papírlapjáról, melyet neki 
a várparancsnokság engedélyezett, be kellett számolnia. A vár- 
parancsnok a feljegyzéseket elolvasta, ezekről jelentést írt, 
ezeket továbbította és valószínűleg, ha bennük nem javuló 
szellemet olvasott volna, úgy Beniczkynek megtiltotta volna 
az írást. Ezért maradt ki az osztrák intrika helyes beállítása 
az események leírásában. A fősúlyt arra fektette, hogy reá
mutasson a szláv mozgalmaknak ország- s monarchiabontó 
tendenciáira és egyúttal ezzel reávilágítson kormánybiztosi 
működésének indító okaira, az ország egységének megóvására. 
Ez az ő írása intő szó volt Bécs felé, hogy ne játsszanak a tűz- 
"zel, mely a szláv mozgalmakban rejlik, mert ez a tűz az egész 
monarchiát elhamvaszthatja. Azt bizonyítja bennük, hogy nem 
a monarchia, nem a császári trón iránti hűség vezette tetteiben 
e mozgalmat, hanem éppen ellenkezőleg, olyan célok, melyek 
a monarchia felbontásából akarják érvényesülésüket elérni.

18 Mikulás Dolmány: História povstanja slovenskjého z roku 1848.
50 Josef M. Húrban: Ludevit Stúr. — Slovenské Pohlady 1886.
51 Franciscy J.: Vlastný životopis. (1909.)
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Beniczkyt zárkája magányában valószínűleg az a gond bán
totta, hogy a bécsi kormány e tendenciák prédájául dobja oda 
az ország egységét, integritását és hogy Bécs e mozgalom veze
tőiben bízva, a monarchiát egy szédítő örvénybe taszítja és 
vele együtt a majdnem ezeréves Magyarországot. Bécs mindig 
olyan rossz politikát csinált, hogy az egyik tüzet azzal akarta 
oltani, hogy másutt is gyújtogatott és tüzet csinált és ahelyett, 
hogy az egyik elaludt volna, mindenütt lobogó lánggal csaptak 
magasba a tüzek. Ez volt Bécs módszere.

Ne ejtsen senkit sem tévedésbe és ne vonjon senki sem 
hibás következtetéseket azon, egy rebellis hőshöz éppen nem 
illő túllojális nyilatkozatokból, melyek a feljegyzésekben elő
fordulnak és melyek a jelentések szellemével és hangulatával 
éles ellentétben állanak. Nem szabad elfelejteni, hogy Beniczky 
megbilincselve írta ezeket és hogy feléje tátotta kísérteties 
torkát a börtön csendje, a borzasztó tudat, hogy ott kell el
vesznie. Egy életerős, harmincötéves férfiú még áhította a sza
badságot és mindenesetre enyhíteni szerette volna azokat a 
rendkívül súlyos következményeket, melyek első egyenes é6 
dacos vallomásaiból reázúdultak. És nem-e érthető lelkiállapot 
a bűnhődők, az ártatlanul bűnhődők lelkiállapota, kik élve el
temetve bizonyos keserűséggel gondolnak azokra, kik kibújtak 
a felelősségrevonás alól? Nem-e érthető emberi vonás, hogy ily 
gyászos befejezés után az eseményekkel tovasöpört és eltiport 
részese a mozgalomnak a fölött elmélkedik, hogy már az előz
ményeknek is másként kellett volna fordúlniok, nehogy ilyen 
szerencsétlenség kitörjön.

Mindezektől a gyengeségektől eltekintve a feljegyzések 
minden adatban megegyeznek a jelentések adataival. Az össze
hasonlítást e bevezető ismertetés keretein belül eszközlöm, és 
pedig úgy, hogy Beniczky működését ismertetvén, vizsgálom 
feljegyzései és jelentései adatait, vagyis Beniczky életrajzának 
vázlatát adom. Ezért nem haladok a feljegyzések által leírt, 
események sorrendje szerint, hanem a tényleges időrend szerint 
igyekszem Beniczky működését összefoglalni és ennek kapcsán 
térek ki a feljegyzésekre is. A jelentéseket vettem alapul, mert 
ezek az okmányok tulajdonképen az eredeti történeti jelentő
ségű források, melyek a főanyagot képezik, a visszaemlékezés 
csak kiegészítésül szolgál. A kettő együtt pedig teljes egészet 
alkot.
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Beniczky az 1636-tól 1648-ig terjedő időszakasz tó t mozgalmáról. — A bécsi 
kormány politikája. — A magyar nyelvkérdés és a tó t  nyelv helyzete. — 
Beniczky igazságtalansága a nemességgel szemben. — A z új- és ó-tótokról. — 
A nemzetiségi kérdések fel nem tartóztathatóságáról. — Beniczky a tó t  iro
dalmi nyelv teremtéséről. — A magyar politika rövidlátása. — Beniczky a 
hungarizmusról. — Nem érinti a tótok harcát a csehekkel. — A  Védegyletről. 
— A tó t agitációs hálózatról. — Beniczky intelme: a magyarság csakis a 
trón tekintélyében találhat védelmet. — Vallomása a forradalomról. — 

Szerinte, forradalom az ország romlását fogja hozni.

Beniczky Lajos a tót kérdés kialakulását közvetlen közel
ből figyelemmel kísérhette zólyomi alispán korában és később 
mint teljhatalmú kormánybiztos. Közlései azért érdemelnek 
komoly figyelmet, mert ismerte a tót népet, ismerte a szereplő 
személyeket, ő maga pedig nem tartozott a nyelvkérdés túlzói
hoz, tehát nem lehet az általa leírt eseményekre és adatokra 
reáfogni, hogy egy soviniszta agy túlzásainak szüleményei. A tót 
mozgalomra vonatkozó adatai élesen megvilágítják a tót kér
dés helyzetét az akkor forrongásban levő nagyszláv kérdés 
keretein belül és ha az ezekhez fűzött megjegyzései és ítéletei 
talán nem is helyesek, de az adatok egészen új képét adják az 
akkori tót kérdésnek, melyet eddig leginkább kétféle irányú 
közlések alapján igyekeztünk rekonstruálni, és pedig az avatat
lan és a kérdésben nem tájékozott magyar és a valódi tenden
ciát és a helyzetet leplező és letagadó tót adalékok alapján. 
Beniczkynek munkája végre egy a kérdést minden résízében 
ismerő, avatott, hozzáértő kortárs értékes dolgozata, melyből 
sok-sok új, eddig ismeretlen anyag kerül rendelkezésünkre. 
Különösen az 1848/49-iki tót mozgalom eseményeit egészítik ki. 
A szabadságharc felsővidéki mozgalmainak leírása előtt rövid 
áttekintést ad a tót kérdésnek az 1836—1848. évek alatti fejlő
déséről visszaemlékezéseinek 7. és 10. füzeteiben. Ennek az át
tekintésnek nagy hibája és tévedése az, hogy a magyarhoni 
szláv mozgalmak kialakulását a bécsi udvari politika, Metter
nich—Kolowraték befolyásának, mesterkedéseinek érintése és 
értékelése nélkül boncolgatja. A szláv mozgalmak irányát dön
tően befolyásolta a bécsi udvari politika és mikor Beniczky 
feltűnően a magyarságot képviselő nemességre hárítja a be
következett nemzetiségi türelmetlenségek ódiumát, önkéntele
nül ismét eszünkbe jut rettenetes lelki hangulata, melyben, 
mint húszévi várfogságra ítélt rab, a nemzeti katasztrófa után 
nemzete sorsán kétségbeesik, ki önkéntelenül a múltban keresi 
a jelen romlásának okait és a nemzeti romok felett melldöngetve 
és sírva mondja a mea culpa-t mindarra, amiben nem is részes 
olyannyira, mint azt hiszi. Éppen a főtényezőnek mellőzése és

2 '
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elhallgatása teszi ezen szemrehányásait jogosulatlanná. Az 
1848 előtti évek magyar törekvéseinek kialakulását a bécsi 
politika határozta meg és hasonlóképen az 1849-iki katasztró
fát nem a magyarság maga, hanem a gőgös és békülni nem 
akaró bécsi politika okozá. A magyar nemzet csupán védeke
zett. Védekezett, 1848 előtt és után. Vájjon mi lett volna a 
magyarságból, ha már ab ovo lemondott volna a nemzetfenn
tartás legelemibb eszközeiről? Hivatása, legszentebb köteles
sége volt, mint e területen a kultúra terjesztésére leghivatot- 
tabb nemzetnek, e terjesztéshez szükséges feltételekhez ragasz
kodni. A bécsi politika pedig ebben nem látott egyebet, mint 
rebellisséget és ha Metternich kénytelen volt engedni, ha 
Kolowrat fogcsikorgatva ellenvéleményét hangoztatva írta is 
alá a Staatskonferenznek nehéz alkudozások után létrejött 
engedményi határozatait, •— mégis mindig azon törték a fejü
ket, miképen lehetne a magyarsággal szemben megfelelő ellen
súlyt szervezni. A „Gegengewicht“ volt a vezérlő szempont és 
ez a tendencia vonul végig Metternich politikáján, míg Kolow- 
ratnál már nem is „Gegengewicht“-ről, hanem a magyarság 
elnyomásáról volt szó. Nem kívánok e helyen e politika részle
tezésébe mélyedni, azonban csak arra mutatok reá, hogy mind
azok a szemrehányások, melyek a magyar nemzetet reprezen
táló nemesség szemére nemzeti egoizmust, türelmetlenséget, 
gyűlölködő politikát vetnek, jogosulatlanok és igazságtalanok.

A reformévekben dőlt el annak a sorsa, vájjon a magyarság 
akar-e és fog-e hivatottságához méltó nemzeti életet élni, vagy 
pediglen el akar senyvedni. Életakaratunk ebben a korszakban 
támadt fel új és friss erőben és a magyarság ezt az életakaratot 
nemcsak saját maga részére vitte küzdelembe, hanem az itt 
lakó testvérnépek részére is, mert a kiküzdött törvényeknek 
semmilyen fenyegető rendelkezésük nem volt a többi nemzeti
ségre nézve. Ami a nyelvkérdést tót vonatkozásban illeti, 
nagyon is érthető, hogy a magyar nemzet nem egyezhetett 
abba, hogy az ország területén olyan nyelven tanítsanak, 
melyet itt egyetlenegy polgára sem beszél. Ugyanis a tót iro
dalmi nyelv nem volt használatban, az elrontott, holt bibliai 
nyelven tanítottak Felső-Magyarország iskoláiban, nem ked
velte ezt a nyelvet senki sem, mert nem beszélték és nem értet
ték. Mikor a felsőmagyarországi tanintézetek részére a magyar 
nyelv tanítása céljából átmeneti éveket írtak elő, maguk a tan
intézetek kérték az átmeneti évek elengedését, mert annyira 
örültek, hogy végre megszabadulhattak ettől a nyelvtől, mely 
nem volt sem cseh, sem tót, sem morva, sem lengyel. Ha egy 
életerős, kifejlett tót irodalmi nyelv lett volna széliében hasz
nálatos és a nép ragaszkodása e nyelvhez döntő szavakban 
megnyilatkozott volna, úgy egészen biztosan egy közvetítő



I I .  F E J E Z E T . 21

megoldást keresett volna a magyar politika. Azonban tót iro
dalmi nyelv akkor még nem volt és a használatos bibliai nyelv 
iránt közöny és nembánomság mutatkozott, aminek következ
tében szó sem lehetett a tót nyelv használatáról, mert ilyent 
maga a tót nemzet még nélkülözött a reárakott ósdi cseh 
biblai nyelv béklyói miatt. Szó sincs róla, a nyelvkérdés idejé
ben voltak már a tót nemzetiségi kérdésnek vezető alakjai, akik 
a magyar nyelv általánosítása ellen éreztek, azonban éppen a 
magyar nyelv előtérbe jutása ébresztette fel bennük a saját tót 
nyelvük iránti érdeklődést, mely végre a tót irodalmi nyelv 
megteremtéséhez vezetett. 1844-ben jelent meg az első tót 
irodalmi nyelven írt könyv, — addig vagy a régi bibliai nyelv, 
vagy pedig a szlovakizmusokkal tarkított bibliai nyelv volt 
használatban. Már a magyar nyelvi kérdés lezajlása után kap
tak észbe a tót vezetők, hogy a nyelvkérdésben azért volt a 
tót területeken közöny és nemtörődömség, mert nem a tót nép 
nyelvéről volt szó, hanem egy holt, előtte érthetetlen szláv 
nyelvről és sokkal szívesebben fogadta helyette a magyart. 
Különben is a magyar nyelv nem akart egyeduralmi helyzetet, 
aminek legjobb bizonyítéka, hogy a tót nyelv épségben fenn
maradt és csak most fuldoklik a cseh vizekben.

Beniczky még egy másik és feltűnő hibába esett a korszak 
jellemzésénél. Igazságtalan a nemesi osztállyal szemben és 
úgy állítja be, mintha nem képviselte volna az egész ország 
érdekeit. Soha önzetlenebb, szebb magatartást egy néposztály 
nem tanúsított, mint a reformévek nemesi követei, akik maguk 
döngették a nemesi előjogok embertelenséget hirdető falait. 
Saját osztályérdekeiket tagadták meg, hogy a nép egyetemé
nek érdekeit megvédjék és hibázik Beniczky ott is, mikor a 
szláv nemzetiségek mozgolódását a magyar nemesi ország- 
gyűlés ellenhatásának mondja. A szláv kérdések a magyar 
kérdéstől függetlenül kezdődtek és fejlődtek. A nemzetiségi elv 
az akkori idők általános jelszava volt és a szlávok éppen úgy 
tartották kezüket a haladó kor pulzusán, mint mi. Kimutat
ható, hogy a magyarhoni szláv mozgalmak már akkor kezdőd
tek, mikor a latin nyelv még teljes erejében divatos volt a 
közügyek intézésénél.

A magyarhoni szláv mozgalmak két kérdés nyomában 
kaptak erőre Beniczky szerint, és pedig Horvát- és Szlavon- 
ország az anyaországhoz való helyzetének kérdése és az evan
gélikus egyház iskolai és egyházi szervezetének kérdése nyo
mában. Az előbbi az illyrizmushoz, az utóbbi a tót nemzeti
ségi mozgalomhoz vezetett. Beniczky e kettőt rendszerint 
egybehasonlítja, azonban a horvát mozgalomra vonatkozó 
közlései csak általánosságokra szorítkoznak. Az 1840-iki 
nyelvi törvények kibocsátása utáni tót pártviszonyokat jel
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lemzi részletesen és a helyzetet, valamint a személyeket ismerő 
közlései figyelemre méltóak. Két pártot mutat be, ó-tótokat és 
új-tótokat. Az ó-tótok nem követtek politikai célokat azzal, 
hogy a nyelvkérdésben a magyar nyelvvel szembehelyezkedtek, 
mert csak egyházi nyelvüket féltették. Ezek nagyrészt az evan
gélikus egyház idősebb tagjaiból kerültek ki. Az új-tótok a 
tótságnak Stúr által vezetett ifjúsága volt, mely a tót nemze
tiség politikai érvényesüléséért, agitált és a szláv ideálokért, 
a szláv szolidaritásért. Az utóbbiak ifjúsági egyesületeikkel 
behálózták egész Felső-Magyarországot. Pozsonyban, Selmec
bányán, Besztercebányán, Késmárkon, Lőcsén, Eperjesen vol
tak ilyen ifjúsági egyesületek, melyek azonban nem csupán 
irodalmi gyakorlatokkal foglalkoztak, hanem feltűnően sokat 
politizáltak és minden nevesebb tót és szláv férfiúval levelez
tek, városi közönségekhez szervezkedést illető tanácsokat és 
útmutatásokat írtak. A szláv ifjúság ezen politizálása végre 
odavezetett, hogy Zay Károly gróf, az evangélikus egyház fő
felügyelője kiadta ismert rendeletét ezen üzelmek ellen. Ezen 
kívül a kísérlet, hogy a hazai református és evangélikus egy
házat egy unióba terelje, szintén nagy ellenhatást váltott ki a 
tót evangélikusok körében. Ezt a hangulatot használták fel az 
új-tótok, hogy a különben passzive viselkedő ó-tótokat, harcba 
küldjék és a harc folyamán kezükből a vezetést, kiragadva, a 
tót mozgalomnak élére álljanak. Így keletkezett az 1842-iki 
tót küldöttség, mely a királynak tót. nyelvre vonatkozó kér
vényt nyújtott át. Ennek nyomában a legféktelenebb agitáció 
indult meg úgy kül-, mint. belföldön, csakhogy a magyarság 
vezetőit ellenakciókra ragadtassák és a kérdést szenvedélyessé 
téve elmérgesítsék.

Találóan jellemzi Beniczky ezt a korszakot. A magyarság 
kezdetben alig törődött e kérdéssel, majd pedig haragra lob
banva, szenvedélyességében nem ismerte fel a kedvező alkalmat , 
hogy az ó-tótokkal megegyezve, az új-tótokat izolálja. 
Ahelyett, hogy az egész mozgalmat alapos tanulmányozás tár
gyává tették volna, csupán veszedelmességét nézték és el
mulasztották még azt is, hogy a külföldet behatóan és helyesen 
informálják eljárásuk jogosságáról. A külföld pedig csak a kül
szín szerint ítélkezett, így volt már akkor izoláltságában a 
magyar nemzet intrikáktól behálózva, barátoktól elhagyatva, 
önerejére utalva.

A tót kérdés ez időszakának további jellemzésénél Beniczky 
saját maga megcáfolja azon érvelését., mely a nemesi ország- 
gyűlést okolja nagyrészben a szláv mozgalmak kifejlődéséért; 
ugyanis azt mondja, hogy dacára annak, hogy a tót mozgalmat 
nagyrészt evangélikusok vezették és a magyar törvényhatósá
gok a protestáns egyházakat mindenkor hathatós védelemben
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részesítették, hogy a magyar nemesség katholikus része a fele
kezeti türelem kérdésében liberális álláspontra helyezkedett, 
dacára az évszázadokon át megerősödött testvéri érzületnek, 
a közös nagy áldozatokkal kiküzdött eredményeknek, — mindez 
nem volt eléggé erős arra, hogy a nemzetiségi kérdést háttérbe 
szorítsa és enyhítse. Egy szóval a magyarság törekvéseitől tel
jesen függetlenül fejlődött és erősödött a szláv mozgalom.

Fejtegetései további részeiben jellemzi azon szellemi ténye
zőket, melyek a pánszlávizmus eszméjét Magyarországon erő
sítették, továbbá azokat az akadályokat, melyek a radikális 
tót párt útjába gördültek és végül azokat a segélyforrásokat, 
melyeket ez igénybe vehetett és maga részére biztosított.

Gáj, Zdencsay, az ifjú Nugent báró említése után fel
sorolja a tótság szellemi előharcosait, így mindenekelőtt Kol
lár Jánost, Chalúpka Jánost és Kuzmány Károlyt, Hurbán 
Józsefet, Stúr Lajost, Hodža Mihályt, az ó-szlávok közül 
•Jor.effv és Szeberény szuperintendenseket és különállóan Fejér- 
palaky Gáspárt. Találó jellemzésben írja le törekvéseiket és 
céljaikat, — azonban csak általános keretek között mozog és 
nem ad irodalmi és politikai működésükről részleteket. Ennek 
oka valószínűleg az, hogy a börtönben csakis emlékezőtehetsé
gére szorult és semmilyen segédeszközt, könyvet igénybe nem 
vehetett. Ennek tudható be az is, hogy évszámokat alig hasz
nál. — Az egyes személyek jellemzésére vonatkozó észrevételei
met a szöveget kísérő megjegyzésekben adom.

Fontos és rendkívül nagy következményű eseménynek 
mondja a tót nyelvnek irodalmosítását. Stúr, Hurbán, Hodža 
munkája, mellyel tót irodalmi nyelvet teremtettek, nem szület
hetett máról holnapra és a tót nyelv akkor már erélyesen utat 
tört magának irodalmi érvényesülése felé. Beniczky e fontos 
esemény megítélésénél azért téved hamis következtetésekre, 
mert a tót irodalmi nyelv megteremtésének előzményeit nem 
ismeri és nem vizsgálja. A tót nyelv, melyen a nép — mindenki 
— beszélt, a cseh biblia és a cseh énekeskönyvek hagyományos, 
de a gyakorlati élettel ellenkező és benne nem gyökerező hasz
nálata miatt kiszorult az egyházi könyvekből. Már az ellen- 
reformáció idején, mikor a katholikus egyház vezetői látták a 
nép izoláltságát a cseh vallási könyvekkel szemben, a könyve
ket itt kezdték készíteni és a nyelvet is érthetőbbé tenni. Idők 
folyamán a katholikus imádságos könyvek, énekek egy tót.-cseh 
vegyüléknyelven készültek. Mindinkább előtérbe kívánkozott a 
tót nyelv, hogy az imákat a hívők részére érthetővé és átérez- 
hetővé tegye, míg a protestáns egyház merev konzervativizmus
ban ragaszkodott a régi és senki által nem értett bibliai nyelv
hez, melyen papjai úgy prédikáltak, hogy azt senki meg nem 
értette. A katholikus egyház lelkipásztorai már régen tótul
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szóltak egyházi beszédeikben a néphez, mikor az evangélikus 
templomokban a lelkészek még mindig e száraz és nekik sem 
kedves nyelven voltak kénytelenek prédikálni. A tót nyelv 
irodalmosítását a katholikus papság kezdte és Bajza József 
Ignác alsódubovai plébános és pozsonyi kanonoknak a tizen
nyolcadik század végén kiadott könyveiben már a tót nyelv a 
bibliai nyelv rovására túlteng. Bernolák Antal plébános már 
1790-ben megírta és kiadta a tót nyelvnek grammatikáját és 
1825-ben kezdte kiadni tót szótárát. Ha e kísérletek még telje
sen nem is tudtak megszabadulni a bibliai nyelv befolyásától, 
de a tót nyelv irodalmi használatának kérdését gördülésbe hoz
ták és életkérdésévé vált az evangélikus egyháznak, vájjon 
továbbra is ragaszkodjék a holt nyelvhez és híveit az élő és 
használatos nyelv erejével ne kösse magához, vagy pedig meg
hiúsítsa azt, hogy az evangélikus tótság vágyódó szemmel néz
zen a katholikus templomok felé, melyekben az ő saját, érthető 
nyelvén beszélnek, énekelnek, imádkoznak. Ez a kérdés akkor 
annál is égetőbb és fontosabb volt, mert a vallási kérdések, a 
vegyes házasságok kérdése az evangélikus egyházra nézve 
amúgy is fenyegető jellegűek voltak. Másrészt belátták, hogy 
ha egy holt nyelvhez ragaszkodnak, soha érdeklődést a népnél 
nem kelthetnek kulturális törekvéseik irányában és a napi
renden levő politikai kérdésekben a nép sohasem fogja magát 
egy általa nem értett idegen nyelvért exponálni. A magyar 
nyelv ügyében Felső-Magyarországon ezért nem is volt semmi
lyen mélyebb ellenhatás, mert a tót nyelvet saját vezetői vetet
ték meg és hanyagolták el, mert egy idegen nyelv művelőivé 
váltak.

Tehát nem az evangélikus tótság hozta a tót irodalmi 
nyelvet, hanem a katholikus papság által megindított mozgalom 
kényszerítő hatása alatt született a tót irodalmi nyelv, mely
ről Beniczky azt mondja, hogy az agitáció szempontjából 
lényeges haladást jelentett. És most reá kell mutatnom a kér
désnek az akkori közhangulatból eredt téves megítélésére. 
A tót irodalmi nyelv megteremtését a magyar politikai körök 
csupán az „agitáció11 szempontjából ítélték meg. Azt látták 
benne, hogy ez hatalmas fegyver leend a radikális szláv politi
kai irányhoz tartozó evangélikus ifjú-tótok kezében, pedig ez 
a lépés nem volt más, mint egy indokolatlan aspiráció elhárí
tása, melyet a cseh bibliának felsőmagyarországi használata 
alapján a német nyomás alatt elernyedt cseh kulturális, majd 
politikai törekvések a tót népre hangoztattak. A magyar poli
tikának ez évekbeni hibája e kérdésben elkövetett rövidlátása, 
mert mihelyt meglátta a tót irodalmi nyelvért folyó tót har
cot, teljes nyiltsággal és eréllyel ezt a harcot támogatnia és 
erősítenie kellett volna. Ebben azonban megakadályozták az



II. FEJEZET. 25

evangélikus egyház vezetői és az ó-tótok, kik csökönyösen a. 
bibliai nyelvhez ragaszkodtak. Míg amazok Stúr irányában csak 
a pánszlávizmustól féltek, addig ezek aggódtak, hogy az evan
gélikus egyház a tót irodalmi nyelv elfogadása esetén elveszti 
a törvényhatóságoknál és a törvényhozásnál eddigi pártfogóit. 
Így történhetett az, hogy a tiszta nacionalista tót irodalmi 
mozgalomban inkább sejtettek pánszláv veszedelmet, mint a  
bibliai cseh nyelvben, abban a hídban, melybe a prágai politikai 
törekvések kétségbeesetten kapaszkodtak.

Beniczky e kérdés ismertetésénél a fenti szempontokat nem 
érinti, mert ő is a kérdéses korszak gyermeke volt. A szláv 
nyelveket egyszerűen két csoportra osztja. Cseh és szerb cso
portra. A cseh csoporthoz osztja a cseh, morva, tót és lengyel 
szlávokat. Azért nevezi csehnek, mert a cseh nyelv segítségével 
e négy nemzet fiai megértethetik egymást, ami egy teljesen hamis 
álláspont, mert a tót nyelvet megérti az orosz és a szerb is, 
a tót megérti a lengyelt és viszont stb. A megérthetőség a szláv 
törzseknél még nem jelentheti azt, hogy ugyanazon törzshöz 
vagy néphez tartoznának. — Azon állítása Beniczkynek, hogy 
a tót nemzeti irodalom a latinizmus, majd később a hungariz- 
mus miatt nem fejlődhetett, egy hirtelenkedő felületes meg
állapítás, mert a latinizmus éppen úgy szorította a magyar 
nyelvet, mint a tót nyelvet, azonban a tót nyelvet nemcsak a 
latinizmus, de a csechizmus is szorította a cseh irodalmi ter
mékek beözönlése által. Azon huszonöt év alatt, mióta, a 
magyar nyelv előtérbe jutott, nem is lehetett szó elnyomásról, 
legjobb jele ennek az, hogy éppen ezen időszakban szabadult 
fel a tót nyelv a cseh nyomás alól és felszabadulása után a leg
szebb és legmaradandóbb irodalmi alkotásait hozta létre. 
Soha annyi tót költő és író nem volt, mint abban a korszakban: 
Stúr, Hurbán, Hodža, Sladkovič, Chalúpka, Král, Francisci, 
Kalinčák, Matuska, Dobšinszky, Botto, Kellner, Nosák, Skul- 
téty, K. Štúr, Hrobon, Pauliny, Žoch, Záborsky, Lichard, Rad
linský, Tomašik, Maróthy, Dohnány, Graichmann, Daxner, 
Jančo és ezeket megelőzőleg Kollár, Hollý, Kuzmány, Godra 
stb. stb. Yajjon a hungarizmus nyomása okozta-e a tót iro
dalom ezen aranykorát? Ezért Beniczky ezen felületességét el 
kell vetnünk.

A nyelvújító mozgalom ellen két irányból kezdték a táma
dást. Az egyik Prágából történt a csehek részéről, a másik az 
ó-tótok részéről.. Beniczky nem foglalkozik a cseh törekvések
kel és így nem tesz említést arról az elkeseredett harcról, mely 
Stúr, Hurbán és a csehek között folyt. Magyarország épsége, 
osztatlansága, a magyar nemzethez való tartozandóságuk, a  
magyarsággal való évezredes testvériségük, tót népi jellegük 
önállósága, különös, a csehektől eltérő nemzeti céljaik, nyel
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vük, szokásaik mellett érvelnek a csehekkel folytatott vitáik
ban. Akkor, midőn nemzetük nyelvét védelmezték, védelmezték 
egyúttal Magyarország integritását is és csakis a bécsi kama- 
rilla befolyásának tudható be, hogy a tótság vezetői letértek 
erről az útról annyiban, hogy vagy a szláv forradalmárok 
kísérleteire, vagy pedig a kamarilla politikájára bízták jöven
dőjüket ahelyett, hogy a magyarokkal való megegyezésben 
látták volna nemzeti nyelvük legmaradandóbb biztosítékát. 
A szláv forradalmárok mögött leselkedtek a cseh tervek és 
liasonlóképen a kamarillánál a cseh befolyás volt túltengő. 
A tótság nemzeti jövője csakis a magyarsággal való együtt- 
maradásban biztosítható. Ezt megmutatta a történelem és ezt 
mutatja a jelen is.

A másik támadást az ó-tótok, az evangélikus egyháznak 
tót vezetői intézték. Ezek óva intették körleveleikben híveiket 
az újítástól.

Ennél sokkal nagyobb akadályt lát a tót agitáció részére 
Beniczky a Védegylet működésében, mely Felső-Magyarország 
lakosságának minden rétegét, különbség nélkül, egy teljesen 
neutrális, de mindenkinek érdekeit képező területen egyesítette. 
Az alakuló védegyleti fiókok szabadon választhatták tárgyalási 
nyelvüket, ami nagyon is előmozdította népszerűségüket. 
A védegylet révén megismerkedett a közönség az új eszmékkel, 
általános adókötelezettség, törvény előtti egyenlőség, nemzeti 
ipari politika stb., de egyúttal megismerte azokat a politikuso
kat is, akik mindezért harcoltak és ennélfogva nem tudtak 
érvényesülni a magyar politikával együtt nem haladó tót 
vezetők.

Beniczky túlságos hosszadalmasan és részletesen egy olyan 
hálózat képét rajzolja, melyet a Stúr csoportja Felső-Magyar- 
országon egyesületeivel és összekötő vonalaival megszervezett. 
A feljegyzések ezen része egészen bátran el volna hagyható, mert 
csakis kombináció eredménye és tényleges ismeretekből, adatok
ból nem összegeződött. Beniczky az egyes városokban ismerte 
a tót mozgalom zászlóvivőit és valószínűleg ezek alapján látta 
a hálózatot. Ha csakugyan egy olyan jól kiépített hálózatot 
létesítettek volna, akkor nem fulladt volna minden akciójuk 
később olyan szégyenteljes kudarcba. — Beniczky feljegyzései
nek ezen részét csakis megfelelő óvatossággal lehet fogadni.

Sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek Selmecbányáról 
közölt adatai, mert ezek már személyes tapasztalatok ered
ményei. Egyáltalában a bányavidékről való közlései képezik 
tulajdonképen feljegyzései ezen részének értékét.

E korszakról szóló ismertetésének végén érdekes és mai 
súlyos nemzeti helyzetünkben bennünket méltán megrázó 

következtetéseket von le a forradalommal kapcsolatban.
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„A magyar nemzet jövője, — írja — mihelyt ismét, bárminő 
viszonyok között is, a forradalom terére lépne, jóvá nem tehető 
módon megsemmisíttetnék!“ — Egy forradalom után, mint e 
forradalom egyik főszereplője írta ezt sok lelki küzdelem, szen
vedés és megalázás után. Miképen jutott e jóslatban rejlő és 
általunk sajnosán részben végigélt igazsághoz?

Kétségbeesést visszatükröző lemondás szólal meg e sorai
ból, mikor azt hiszi, hogy egy független, az egykori magyar 
nemzeti hegemóniával bíró Magyarország többé soha rjem lehet, 
mert a forradalom utáni korszak már nem átmeneti korszak. 
Az ellenségeitől körülvett magyar nemzet a forradalom győ
zelme esetében is felosztását lenne kénytelen megérnie. Az 
1848-iki állapotnak egy forradalom útján való helyreállítási 
kísérletét a magyar nép elleni bűnténynek nyilvánítja. Szerinte 
a legitimitás, mikor a magyar forradalmat legyűrte, egyúttal 
gátat állított a magyarságot körülvevő népeknek. A magyar
ság, ha nem akar elmerülni, nemzetisége védelmét csakis a 
törvényes hatalom auktoritása alatt találhatja. Az idegen nép
törzsek támadásaival szemben csakis addig tud megállani, 
amíg a legitimitás trónját minden forradalmi irányzat ellen 
erős védfalként megóvja. Ezen nézeteit Beniczky következőkkel 
indokolja: „ . . . szabadon és őszintén megvallom, hogy azon, 
életkörülményeimből fakadt liberális politikai meggyőződé
sem, valamint az ennek alapját képező elméletek a kiépítendő 
népszabadság és népboldogulásra vonatkozólag, oly mélyen 
gyökereztek lelkemben és felfogásomban, hogy hibátlanságuk- 
ról meggyőződve kész voltam szerencsét, életet és vagyont 
megvalósításukért feláldozni! — Ezért politikai hitemet csakis 
egy forradalom ingathatta meg, amely egy világos gyakorlati 
bizonyítékát nyújtotta nekem, hogy az összeá elvont szabad
ságelmélet, bármilyen tiszta és önzetlen forrásokból is fakad
nak és a legmagasabb erkölcsi alapelveket is hirdetik, gyakor
lati alkalmazásuknál mindig csakis azon elemek zsákmányai 
lesznek, melyek önzéstől, mértéktelen becsvágytól elragadva, 
vagy bosszúvágytól hajtva a népboldogítás aegise alatt olyan 
konvulziókat idéznek elő, melyek a remélt utópiák helyett, a 
szerencsétlenségek egész halmazát okozzák, melyeknek szo
morú utófájdalmai gyakran az egész emberöltőt is átélik.“

A magyar nemzet kerülje tehát, mondja Beniczky, a for
radalmakat. Lehet-e azonban a betegséget elkerülni, lehet-e 
elkerülni a levegőben levő miazmákat? A forradalom a nemze
tek lázbetegsége, mely néha tisztít, néha öl és kockázatai 
súlyos megpróbáltatásokat hoznak a népekre. Minden forrada
lom után felvetődik a kérdés, miért voltak e kockázatok és 
megpróbáltatások, érdemes volt-e a nemzetet belevinni e lázas 
betegségbe? Beniczky is kérdezte ezt és azt hirdeti írásában,
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hogy nem, mert a magyarság egyetlen támasza és erőssége 
csakis a legitimitás, a tengernyi ellenség közepette. Valóban a 
dinasztia és a magyarság érdekei a nemzetiségi kérdés előtérbe 
jutása óta azonossá lettek. Ezt azonban jó sokáig meg nem 
értették Bécsben a legitimitás politikusai és ez az éppen, ami 
hiányzik Beniczky fejtegetéseiből és amiről kénytelenül-kellet- 
lenül hallgat.

III. FEJEZET.

Beniczky feljegyzéseinek 8. füzete. — A márciusi eseményeket követő tó t  
mozgalom kommunisztikus jellege. — A tó t forradalmárok harca a bánya
vidékért. — A tó t forradalmárok Beniczkyt akarták vezérnek megnyerni. — 
Beniczky működése meghiúsította a tó t lázadás kitörését. — Mi lett volna, 
ha Beniczky a tó t forradalom élére áll? — Beniczky Kossuthnál és Batthyány- 
nál. — Tárgyalás Batthyányval, Széchenyivel, Kossuthtal, Szemerével. — 
Szemere Perczel Mórt kéri Felső-Magyarországra. küldetni. — Széchenyi tilta 
kozása. — Beniczky megbízatása Géczy Péter oldalán. — A bányamunkások 
mozgalma és szocializálási követelései. — A szláv invázió hírei. — Beniczky 
meghiúsítja a bányavárosok elleni puccsot. — Nevetségessé teszi a tó t forra
dalmárokat. — A helyzet ura lesz. — A prágai szláv kongresszus előtti 
agitáció. — Magyarország megrohanásának felfedezett terve. — A szláv for

radalmárok lekéstek. — Beniczky Jellasici.ról.

Négy fejezetre osztotta Beniczky az 1848/49-iki tót moz
galmak leírását. A bécsi zavargások kitörésétől a prágai szláv 
kongresszus szétrebbenéséig terjedő időszakaszt feljegyzései
nek 8. füzetében, tárgyalja. Eddigelé ismeretlen adatok halmaza 
ez a fejezet, mely élénk előadásban elénk tárja azt a szívós és 
titkos aknamunkát, melyet az Európaszerte szétágazott szláv 
propagandának tót megbízottai a bányavárosok népességének 
fellázításáért folytattak. A prágai szláv kongresszus előtti 
időben a tót vezetők politikai orientációja még nem történt a 
császárpártiság irányában. Igaz, hogy ez később annál köny- 
nyebben történhetett, mert a Stúr politikája Metternich— 
Kolowratnak, valamint Sedlnitzkynek le volt kötelezve és 
mert Stúr a Metternich—Kolowrat-féle balancirozó művészet
nek egyik felhasznált egyensúlyozó fontja volt a magyar nem
zeti törekvések ellen. Mikor a forradalmi láz megszállta a 
népeket, mikor a dinasztiák helyzete kérdésessé vált, a szláv 
kérdésekben is előtérbe léptek mindazok, akik a szlávok érvé
nyesülését nem a dinasztiák segítségével, de forradalmi úton 
akarták kiküzdeni. A negyvenes évek tót politikáját Stúr 
intézte, aki egyáltalában nem volt forradalmár lelkületű és 
éppen ez esztendőkben a tót törekvések képviselői két, sőt 
három csoportot alkotnak. Az udvari párti tót nemzeti Stúrék 
csoportja, a cseh-tót egységet hirdető Kollár és hívei és a
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lengyel forradalmárokkal összeköttetésben álló szláv forradal
márok tót csoportja. Ez utóbbi egészen titokban működött, de 
a rendőrségi levéltárak anyaga is eléggé igazolja, hogy létezett 
és hogy Hurbán is összeköttetésben állott velük. A márciusi és 
áprilisi napokban a dinasztia tekintélyére és erejére építeni nem 
volt észszerűnek tartott politika. A tót nemzeti vezetők is úgy 
gondolták, hogy onnan hiába várnak segítséget, mert ez egy 
sülyedő hajó és talán okosabb is lesz a hajó elsülyesztésében 
résztvenni a zsákmány-rész biztosítása végett. A tót mozga
lom a márciust követő három hónapban versenyt akart futni 
a magyar foradalommal, azonban előbbi aulikus szolgálatai 
utáni és a forradalom láttára bekövetkezett ingadozása és 
tapogatódzása miatt elkésve ült a forradalom hátára és le
maradt, mert a magyar forradalom emberszerető vívmányaival, 
az úrbéri láncokat széttörő, az emberi egyenlőséget törvényben 
biztosító győzelmével meghódította Felső-Magyar ország népeit 
is, a tót nemzetet is, mely ujjongva fogadta a szabadulást a 
kiváltságok okozta rabságból. A tót forradalmat szítóknak 
nagyon is sovány anyaguk maradt egy különálló forradalom 
kilobbantásához. Az emberi jogok törvényes elismerését, a 
szabadságot, az egyenlőséget Isten és ember előtt meghozta 
Batthyány, Kossuth, Széchenyi, Deák. Elővették hát a tót 
forradalmárok sovány tarsolyukból a nemzetiségi elvet és az 
ismert receptet, hogy a magyar ki fogja irtani őket, hogy soha 
szóhoz nem fog jutni a tótság, el fogják nyelvét nyomni stb., 
stb. Mindenütt süket fülekre találtak, a nép nem hitt nekik, a 
nép bizalmatlansággal hallgatta a bujtogatást azok ellen, akik 
éppen akkor hozták meg részére az emberi létéhez méltó sza
badságot. A nép bízott azokban, akik a 48-as törvények áldá
saiban részesítették, bízott a jövőre nézve is és nem ingott meg. 
Erre a leglelkiismeretlenebb népbolondítás eszközeihez nyúl
tak, hogy az 1848-iki vívmányokat hazug ábrándképekkel és 
ígéretekkel felülmúlják. A vagyon-, a birtok- és erdőelosztás 
jelszavát kezdték mindenütt propagálni, bujtogattak a nemes
ség, a zsidók ellen. A zsidóellenes kravallok rendezésében ott 
volt a kezük, csakhogy megindíthassák a paraszti nép lázadá
sát és hogy azután azt a saját céljaikra hasznosíthassák. 
A márciusi eseményeket követő tót mozgalom a birtokelosztást 
hirdető, a földesurakat elkergetni akaró, parasztlázadást szító 
bujtogatás volt, melyet később, mikor ez is csődöt mondott és 
a bécsi kamarilla zsoldjába léptek, mindenféleképen igyekeztek 
letagadni, leplezni és a lojalizmus fekete-sárga zászlajával 
letakarni. Nemcsak Beniczky feljegyzései, hanem számos más 
adat is igazolja, hogy a prágai szláv kongresszus szétoszlatá- 
sáig a tót mozgalom kommunisztikus jellegű volt, vagyis a 
parasztlázadások közismert jelszavaival dolgozott.
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Minthogy a földművelő népet megindítani, akcióra késztetni 
alig tudták, mert alig volt kontaktusuk a néppel, a városokban 
igyekeztek előbb nyugtalanságokat szítani. Ez is csütörtököt 
mondott, mert a kormány erélyes rendszabályokkal elejét vette 
a rendbontásoknak. Ezért annál nagyobb szívóssággal vetették 
magukat a bányavidékre, melynek nagyszámú munkássága ki
válóan alkalmas eszköz és fegyver lehetett volna egy nagy for
radalom, vagy lázadás megkezdésére. Hozzájárult ehhez a 
bányavidéknek e célra kedvező földrajzi fekvése, mert Felső- 
Magyarország szívét alkotja, ahonnan számos útvonal ágazik 
szét az egész felső területre. Bányákban, ércben, gyárakban, 
iparban gazdag, egyik város a másik mellett fekszik, egyhamar 
birtokba vehetők, a sok munkás felfegyverezhető, organizálható 
és nem sok idő alatt egy forradalmi tót hadsereg borította 
volna lángba Magyarország északi részét. így gondolták a tót 
forradalmár ábrándozók és ezért szították a bányásznép között 
az elégedetlenséget.

Hogy a bányavidéken nem tudtak gyökeret verni, hogy sok 
fiaskó után kénytelenek voltak ott a bujtogatást abbahagyni, 
ez Beniczky Lajos érdeme, kinek kormánybiztossága alatt vált 
a bányavidék a magyar szabadságharc éltető forrásává. Ezt a 
forrást akarták mindjárt a harcok elején az osztrákok a tót 
császárpárti lázadók segítségével elragadni és Beniczky védel
mezte sikerrel e területet és tartotta addig, míg Görgey át
vonult rajta és seregét ott kiegészítette, minden anyaggal el
látta. Erről az ő munkájáról számol be feljegyzéseiben és 
ámbár ezek talán a közelről látás túlzásaiban, jelentéktelen 
dolgok fontoskodó elrajzolásában szenvednek itt-ott, mégis 
nagy körvonalaikban, lényegükben az igazság hű tükrét adják. 
Történeti irodalmunk alig tud felmutatni egy olyan művet, 
mely a bányavidékért folytatott csendes és elkeseredett küzde
lemről említést tenne, különösen pedig a húszezerre rúgó 
bányamunkásság mozgalmairól nem ismerünk adatokat közlő 
munkát. Beniczky közlései hasznos kiegészítései e kérdéseknek.

Fejtegetéseinek egyik nagy hibája nem a saját működésé
nek tulajdonított nagy jelentőség, mert hiszen a kritikai érzék
kel bíró olvasó mindig bizonyos jogos előítélettel és bírói szem
mel olvassa a memoire-munkákat, hanem az, hogy vagy számí
táson kívül hagyja az események megítélésénél a bécsi be
folyást, vagy pedig a magyar szempontokat hibáztató színben 
mutatván be, a bécsi politikát helyesli. Mindez azonban a jegy
zetek írása közbeni helyzetének folyománya. Megbilincselt rab 
volt és vagy hallgatni kellett neki a bécsi kézről, vagy pedig 
hibáztatnia a magyar politikát. Ez az utóbbi viszont egy 
nagyon természetes lelkiállapot, mert nagy nemzeti csapások 
után, nemzeti katasztrófák idején a legáltalánosabb emberi
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szokás az előző korszakokra hárítani és zúdítani a nemzeti vál
ságok okait és ilyen lelkiállapotban különösen akkor nem ismer 
határt az illető, ha kazamatában kénytelen sínylődni. Beniczky 
aki maga résztvett a legexponáltabb módon a reformerek agi- 
tációjában, aki a leghevesebb előharcosa volt 1848-nak, csakúgy 
ebbe a hibába esett. Azok, akik a bukást átélték és akik a bukás 
után szenvedtek, minden bizonnyal még elfogultak és még a 
pártpolitika szempontjaiból nézik az átélt eseményeket, nem 
pedig a történelem objektiv távlatából. Természetesen ő is azt 
mondta, hogy ez volt a hiba, az volt a hiba, ezt nem kellett 
volna tenni, így kellett volna eljárni, — aminthogy veszteségek 
után mindenki okosabbnak akar látszani, mint amilyen volt a 
múltban. A magyar nemzet 1848 előtt a leghelyesebb és legjobb 
politikát csinálta, mert ez a politika vezette 1848-hoz, amely
ből kialakult szabadságharc nem ennek a politikának volt a 
bűne, hanem az udvari kamarilláé, a reakciós párté, mely az idő 
szekerét, a magyar nemzet érvényesülését meg akarta állítani. 
A tót mozgalom sem ennek a politikának a következménye, 
mert hiszen a magyar politika épségben tartotta a tót nyelvet, 
a tót nép jogait, ezt tette mindig, — megőrizte, megóvta azt 
a tót nyelvet, melyet már most veszít el a tót nemzet három
éves cseh uralom alatt. A tót mozgalom Bécs és a nagyszláv 
propaganda szüleménye volt és ha a szabadság áldásaiban 
nyakig dúskáltak volna is, akkor is meglett volna, mert léte
zése a magyar politikától független volt.

Az első fejezet végén megemlítettem, hogy Beniczky már
cius végén Pozsonyba utazott, hogy ott Kossuthtal találkoz
zék. Ezt megelőzőleg, a márciusi események bekövetkezése 
után, mint a liberális ellenzék régi vezető tagja ismét előtérbe 
lép, minthogy a besztercebányai városi és megyei élet színteré
ről sietve vonultak azok vissza, akik még az előző rendszernek 
oszlopai voltak. Beniczkynek népszerűsége e napokban általá
nos volt, őbenne látták á besztercebányaiak védőjüket, aki 
minden zavargást, bajt, vérontást elháríthat. Okossága, lélek
jelenléte csakugyan sok veszedelemtől mentette meg a bánya
vidéket. Nem kívánok a feljegyzésekben foglalt városi esemé
nyek részleteivel foglalkozni, csupán a főbb mozzanatokat 
emelem ki, melyek Beniczky működését jellemzik.

Még a márciusi törvények publikálása előtt a tót mozga
lom beavatottjai olyan proklamációkat terjesztettek, melyek 
a földbirtokos osztály ellen irányultak. Ezt a proklamációt, 
melyből Beniczky szószerint idéz, nem sikerült felkutatnom. 
A kolerajárvány jelenetei kezdtek megismétlődni a vagyon
elosztási bujtogatás hatása alatt, mindenre dühös gyűlölettel 
néztek, ami az „úri“ osztályra vonatkozott és tartozott. 
Liptó, Túróé, Trenesén, Nyitra, Honiban a parasztnép izgalma
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már közeli támadásokat sejtetett, a selmeci, breznói és tiszolci 
bányamunkások hangosan elégedetlenkedtek. Az első magyar 
miniszterelnök első leiratának kézhezvétele napján Beniczky 
két névtelen felszólítólevelet kapott, melyben felkérik, hogy 
álljon a közeljövőben kitörő tót felkelés élére. Elvárják tőle, 
hogy a Besztercebánya vidékén szított felkelésből egy általános 
forradalmat szervez, amire népszerűsége alkalmassá teszi. 
A levelekhez a fentemlített proklamáció is mellékeltetett. 
Beniczky e talán mások által misztifikációnak tarthatott leve
lek keletkezését úgy magyarázza, hogy a tót nép irányában 
követett konciliáns és méltányos magatartásából azt következ
tették a Besztercebánya környékén működő tót agitátorok, 
hogy népszerűsége nagy előnyére szolgálna a mozgalomnak é6 
a felkelésnek. Az ilyen levelek akkor nem voltak ritkák. Levél
tári kutatásaim közben nem egyet találtam, melyben egyes 
városok vezetőit felhívják a csatlakozásra. A levelek vagy név
telenek voltak, vagy pedig egy szláv hősi név volt alájegyezve, 
amint az akkor széltében divatban volt. Egyáltalában nem tar
tom valószínűtlennek e levél mögötti komoly terveket. A tót 
mozgalom nagyrészt azért is fúlt csúfos kudarcba, mert nem 
voltak férfiai, akikre a megyékben támaszkodhattak, akik a 
népet zászlaja alá hozhatták volna. Ezt belátták és ezen így 
próbáltak segíteni. Nyiltan nem léphettek fel, nehogy elárulják 
magukat. Beniczky nem vette fel a csatlakozást jelentő kék 
nyakkendőt, hanem hű maradt őseihez, nemzetéhez, hazájához.

Minden alkalmat megragadtak, hogy a törvények szentesí
tésének ünnepélyes publikálása előtt zavargásokat rendezzenek. 
Beniczky okos módon meghiúsította minden próbálkozásukat. 
Besztercebánya, mint a legnagyobb bányaváros, Breznóbánya, 
Selmecbánya, Körmöcbánya alkotta terület közepén fekszik, 
Bars, Hont, Nógrád, Gömör, Liptó, Túróc főútvonalai Besz
tercebányán kereszteződnek. Jelentékeny lőporgyártása, fegy
verraktárai, vashámorjai, réz- és ezüstbányái, vasipara fontossá 
tették egy kitörendő felkelés részére. És — mint Beniczky írja 
— e fontos központ elfoglalása az ő közreműködésére baziroz- 
tatott, Nem eshet távol az a gondolat, hogy Beniczky feljegy
zéseinek e részét azért domborította ki különös részletességgel, 
hogy kimutassa azt, milyen nagy horderejű következménye volt 
annak, hogy nem fogadta el a tót forradalmárok felszólítását. 
Ez a következmény mindenekelőtt nem más, minthogy a forra
dalom az ő ellentétes és az ezt meggátló működése következté
ben nem robbant ki, emberei a bányavidékről eltűntek. Ha a tót 
forradalom, kapcsolatban a nagyszláv mozgalommal, sikerrel 
kitört volna, úgy a dinasztia sokkal nagyobb veszedelmeknek 
nézhetett elébe, mint a királyhű magyar nemzet részéről. 
E forradalom kitörésének meggátlása egyúttal hozzájárult
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ahhoz is, hogy a tót forradalmárok előtt két út maradt nyitva: 
vagy a magyar nemzet által nekik odanyujtott békejobbot el
fogadni és az 1848-iki törvényeket elismerve, az ezek által 
nyújtott szabadság alapján a nemzetek testvéri egyetértéséért, 
a nemzet boldogulásáért, a közös haza, Magyarország üdvéért 
testvéri érzéssel együtt dolgozni, vagy pedig császárpártiságot 
színlelve, a lojalitás koldusköpenyében a kamarillához bűnbánó 
arccal zarándokolni. 1848 rossz tót politikusai az utóbbit 
választották. Tehát Beniczkynek az a működése, hogy meg
hiúsította a pánszláv jellegű tót forradalom kitörését, elősegí
tette közvetve azt, hogy a császári párt szövetségeseket nyert 
és megszabadult egy nagyobb és súlyosabb veszedelemtől, mint 
a magyar mozgalom. Beható részletességgel reámutat azokra 
az eshetőségekre, melyek az ő vezetése alatti tót forradalom 
kezdetén kialakultak volna. Hatalmában állt a tót nemzet füg
getlenségét proklamálni és tót juntát szervezni, a postát, nyom
dát, az összes kincstári, városi, megyei és hadi pénztárakat le
foglalni és egy forradalmi sereget szervezni. Kihirdetni a falusi 
népnek, hogy a föld ezentúl az ő tulajdona lesz. A beszterce
bányai, tajavai, óhegyi bányamunkásokat és erdőmunkásokat 
felhatalmazni, hogy válasszanak vezetőket, akik a bányáművek 
jövedelmét ezentúl közöttük felosszák. Ugyanezt Selmecbányán 
és Breznóbányán is végrehajthatta volna és az összecsődített 
tömeggel kényelmes biztonsággal megrohanhatta volna Kör
möcbányát és a pénzverde sok pénzkészletével birtokába jutha
tott volna. Mindezt harminchat óra alatt megtehette volna, 
anélkül, hogy akadályra találna. Az egész bányavidéken szabad
jára engedett kommunisztikus düh határt nem ismerve, egy
hamar lángra lobbantotta volna egész Felső-Magyarországot és 
a szláv törzsek forradalmából kijegecesedett volna a nagyszláv 
birodalom. Beniczky ezzel azt kívánja leszögezni, hogy a mo
narchia létét mentette meg azzal, hogy e kommunisztikus célzatú 
szláv mozgalmat meghiúsította, mert ha olyan messzemenő 
következményei nem is lettek volna, mint ahogyan Beniczky 
élénk képzelőerővel lefesti, mégis, minthogy északon fegyveres 
erő nem volt, egész Felső-Magyarországot hatalmába kerít
hette volna.

Az úrbéri terhek alóli felszabadulás következtében a kom
munisztikus jelszavakkal dolgozó tót propaganda teljesen el
vesztette a nép körében talaját. A nép azt az önzetlenséget, 
mellyel a nemesi osztály az egyenlőségi törvényeket fogadta, 
nem akarta rémes vérjelenetekkel és a parasztlázadások dühön
géseivel viszonozni.

Kossuth Pozsonyba hívta Beniczkyt a felsőmagyarországi 
állapotok ügyében. Pozsonyban Batthyány miniszterelnök előtt 
kifejezte nézetét, mely szerint a parasztság részéről veszély
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nem fenyegethet, hanem üdvös elővigyázatossági rendszabályok 
szükségesek a bányavidékek védelmére, mert védtelenek lévén, 
egy puccs által egykönnyen elveszthetők. Kossuth azt aján
lotta, hogy a bányamunkásság bérét emeljék fel, mert a kor
mány a bányavidék védelmére semmilyen fegyverrel nem ren
delkezik. Beniczky ezt a megoldást nem találta kielégítőnek, 
mert az alap nélküli béremelés, mely a munkaszolgáltatás mér
tékére nincsen tekintettel, demoralizálná a munkásságot és a 
magántulajdonban levő bányákra nézve káros következmények
kel járna. A tanácskozás eredménye az volt, hogy Beniczky 
készítsen e kérdésről egy elaborátumot.

A tót mozgalom látván a nép passzív magatartását, ismét 
változtatott taktikáján és széliében terjesztette a vészhírt, 
hogy a tótok a törvényhozásból és a közigazgatásból az 1848-as 
törvények alapján ki vannak rekesztve. Követeléseiket tizenkét 
pontba foglalták és egy magyarellenes prágai proklamációval 
együtt a nép közé szórták. Egyúttal pedig azon mesterkedtek, 
hogy minden megye peticióval keresse meg a kormányt a tizen
két pont elfogadására, melyek túlzott követeléseikkel és az ezek 
körül rendezett események fenyegető magatartásával a magyar 
kormányt a védekezés útjára szorították. A mozgalom előterébe 
ekkor lépnek Stúr, Hurbán és Hodža, akik külföldről nyert ígé
retekben bízva, nem is akartak a magyar kormánnyal való tár
gyalások és egyezkedés útjára lépni, ő  előttük is még akkor a 
szláv együvétartozandóság ábrándjai lebegtek. Stúr Bécsben 
tárgyalt a szláv forradalmárokkal és onnan kezdte kezében 
összefogni a tót lázadás vezetését. Kommunisztikus élét a tót 
propaganda nemzetiségi színekkel egészítette ki. Lázítás, buj- 
togatás lépten-nyomon, azonban a nemzetőrségek alakulása, a 
törvényhatóságok átalakulása csakhamar megváltoztatta a 
helyzetet, mert a polgárságot, a nemességet, a városi és falusi 
lakosságot egyaránt védelmi állapotba segítette. A hangulat 
bizakodó, önérzetes lett. Nem féltek akkor már semmiféle pro- 
klamációtól és fenyegető levelektől.

Április 21-én Beniczky ismét Batthyányhoz hivatott, aki 
bemutatta neki a Selmecbányái polgármester által beküldött 
két névtelen tót bujtogató levelet, mely júniusra Selmecbánya 
vidékén egy felkelés kitörését bejelenti. A leveleket egy selmeci 
polgár kapta, aki lelkifurdalásokat érezve, azokat Szeberényi 
szuperintendens tanácsára beszolgáltatta. A miniszterelnöknél 
jelen volt Kossuth, Széchenyi és később Szemere is, ki szintén 
nyugtalanító felsővidéki híreket hozott. Szemere azt javasolta, 
hogy küldessék ki Perczel Mór teljhatalmú királyi biztos minő
ségben, aki ott rendet fog teremteni. A vezetőket el kell fogatni, 
a statáriumot kihirdetni, ez volt Szemere nézete. Széchenyi 
István gróf nem helyeselte ezt a tervet, mert ennek végrehajtása
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csak növelné a veszélyt, szerinte csak egy a viszonyokba be
avatott és népszerű ember tudná a veszélyt elhárítani és ez nem 
más, mint Beniczky. Szemere nem bízván Beniczky tótbarát fel
fogásában, hosszas eszmecsere után megállapodtak, hogy Per- 
czel mellé Beniczky rendeltessék, aki szigorúságát enyhítse és 
a helyzetre vonatkozó ismereteivel támogassa, ami ellen viszont 
Beniczky foglalt állást, mert ismervén Perczel túlzó egyénisé
gét, működésétől jót nem várt. Végre Kossuth javaslatára el
határozták, hogy Beniczkyt kir. biztosi minőségben egyedül 
küldik a bányavidékre. Beniczky két feltételhez kötötte a meg
bízatás elfogadását. Teljesen szabad kezet hagyni és ha kér egy 
zászlóalj katonaságot, azt rendelkezésére állítani.

Az esti minisztertanács határozata alapján azonban 
Beniczky Lajos egyelőre mint Géczy Péter bányavidéki kor
mánybiztos segédje megy a bányavidékre. Ha a körülmények 
olyan veszedelmeket ígérnek, melyeknek elhárítása erélyes és 
nyílt akciókat követel, úgy Beniczky mint kir. biztos léphet fel. 
Beniczky az erre vonatkozó meghatalmazó okmányt meg is 
kapta és Géczy vei csakhamar Selmecbányára utazott.

Idejekorán érkezett Selmecbányára, mert úgy a bánya
munkásságot, mint az idegen bányászifjúságot a tót mozgalom 
kezdé saját céljaira fellázítani. A munkásság egy olyan petíció
val lépett elő, melynek egyes pontjai teljesíthetetlenek voltak 
és ez árulta el, hogy a munkásmozgalomba kívülálló elemek 
folynak bele, akiknek érdekük volt a munkásságot olyan tév- 
utákra csábítani, ahonnan nincsen visszatérés. Március 22-én a 
bányamunkások tizenöt pontból álló követelései csupán azt 
kérték, hogy a tizenégynapos bérek vezetendők be ismét, a bete
gek ne tartassanak a munkások költségén, kapjanak betegpénzt, 
a lisztárak emelkedése ellen intézkedjenek, a nekik bérkiegészí
tés gyanánt adott termény, gabona rossz minőségű, rossz mér
tékű és sok szemét van benne, a nyugdíj és a báriyaládák tekin
tetében is néhány jogos kérelmük volt.22 Ezeknek a kéréseknek 
a miniszter rendeletére javarészt eleget is tettek. Egy hónap 
elmúltával íme ismét újabb követeléseket támasztottak. Köve
telték egyes bányahivatalnokok és bányatisztek elbocsátását, 
jelentékeny béremelést, a felettes elöljáróknak a munkások 
általi választását stb. Sőt a szóbeli tárgyalás alkalmával ki
tűnt, hogy a hivatalnokokat egészen feleslegeseknek tartják és 
azok elbocsátását kérik, mert a bányaüzemeket maguk a mun
kások jobban vezethetnék egyedül. Beniczky hosszas rábeszé
léssel a kérdések rendezésére határidőt szabott és sietve írt a 
miniszterelnöknek katonai erőért. Szemerének pedig hasonló

22 O. L .  — 1848. Belügym. D/36. ein. — Petita der K. Bergknappschaft. 
(Schemnitz, am 22-ten März.)
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képen megírta, hogy passzív irányú megbízását befejezettnek 
látja, ilyen minőségben többé nem használhat, bizonyos hata
lomkörrel felruházott megbízottat kell a bányavidékre küldeni. 
A helyzet veszedelmes voltát jellemzi Beniczkynek következő 
közlése: „Meglehet, hogy Isten segedelme hozzájárultával nem 
történik semmi, de valószínűbb, hogy történik és ezért tanácso
sabb annak megtörténhetését megakadályoztatni . . . “, „ . .  .én 
őszintén szólok, ijesztgetni alap nélkül nem akarok, hanem a 
köz vagyonát, melyet egy ügyes Handstreich által elfoglalni 
lehet, akarom biztosítva látni.“23

Beniczky jogosult aggodalmát növelte a már akkor elter
jedt rémhír, hogy a tót forradalmárok be fognak törni az 
országba. Az invázió lehetőségét mérlegelve, az ellenség erejét 
tizenötezer főnyire becsülte abban az esetben, ha a szomszédos 
szláv tartományok is forradalomba jutnának. Leginkább attól 
félt, hogy az invázió tervének esetleges kudarca, vagy a propa
ganda tehetetlensége miatt a bányaműveket szét fogják rom
bolni, a tárnákat víz alá helyezik. A bányavidéken feltünedező 
sok idegen kétes elem leste az alkalmat zavarok okozására és 
mikor Beniczky tényleg egy ilyen rombolási szándékról értesült, 
elszánta magát, hogy végleg rendet csinál a rend és békés mun
kának ellenségei között. Hodrusbányán és annak környékén 
Stöckel, Sparnensis, Tomkovics ifjak vezetése alatt gyakori 
összejövetelek, tanácskozások voltak. Ezek a tót nemzeti tanács 
(národná rada) megbízottjai voltak a bányavidéken, ezek lází- 
tották a bányászokat. Beniczky tudta ezt és szigorúan elejét 
akarta venni a bajnak és mikor később Sparnensist elfogatta, 
akiről kézzelfogható súlyos bizonyítékok beigazolták azt, hogy 
a népet fel akarta lázítani, hogy a parasztságot a nemesség 
ellen, a bányászokat a bányatulajdonosok ellen bŐszítette, hogy 
összeköttetésben állt az ország ellen törő szláv propagandával, 
a tót császárpárti tanáccsal, akkor mindenütt megfujták a 
csehek és a tótok a riadót: ártatlanul hurcolták börtönbe, már
tír és még most is ott olvasható, hogy egy Sparnensis nevű 
tanulót, egy szende ifjút vetettek a magyarok börtönbe. 
A bányavidék lázadóinak szerves együttműködését egy a Tarád 
hegyén kitűzött titkos nagygyűlésben akarták ezek az elemek 
megerősíteni. Ez mintegy kiinduló mozzanata lett volna a 
nagyobb és most már nyílt akciónak, mely a Selmecbányára ki
rendelt katonai erő bevonulását megakadályozná. Beniczky 
erélyes intézkedéseivel, eszélyes eljárásával a bányásznépet 
megóvta attól, hogy e kalandban részt vegyen, a bányászok ki
küldötteivel folytatott tárgyalásai során csakhamar meggyőző
dött arról, hogy az egész mozgalmat a bányászok közé befura-

3 6  BENICZKY LAJOS ÉLETE, MŰKÖDÉSE ÉS HALÁLA.

23 U. o. — D/4. ein. — L. Jelentéseket. — 1. sz.
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kodott idegenek inszcenirozták. Ezek az idegenek különösen a 
cseh nemzetiségű bányászokban találtak hívekre. A tarádi 
gyülekezés napján Beniczky személyesen sietett e helyre, de a 
gyűlés elmaradt, mert a katonaság bevonulása keresztezte a 
számítást. Aznap este álarcos ifjak támadást intéztek ellene 
és el akarták ragadni.

Beniczky fölényes nyugalommal kezelte e dolgokat, ami 
nagyban előmozdította a rend helyreállítását. Egy városi köz
gyűlésen tartott beszédében maró gúnnyal nevetségessé tette a 
Selmecbánya körül settenkedő tót forradalmárokat. „Nem-e 
nevetséges — mondá —, hogy néhány idegen praktikáns 
(tanuló), akiknek semmi közük sincsen ügyeinkhez és akiknek 
egyedüli hivatásuk a tanulás volna, a bányásznépnek megígéri, 
hogy nemsokára az egész bányászat az övé lesz és nem-e nevet
ségesebb, hogy ha azután néhány rest és hanyag munkás ilyen 
ígéretekben bízva kimondja: az egész bányagrófi hivatal feles
leges, minthogy ők hivatvák egyedül a bányászat vezetésére! 
És mit szóljon az ember ahhoz, ha diákok és kóbor kandidátu
sok egy új szláv birodalom alapítói akarnak lenni, vagy ha 
politikus csizmadiák, kik jobban tennék, ha becsületes mester
ségüket folytatnák, egy új alakítandó tartományról álmodnak, 
melynek főhelye Selmec lenne. Meg vagyok győződve, hogy 
emberek, mint Tomkovics tanító, Cserny kovács, Stefik gomb
kötőmester, Steckel gyakornok, beképzelik maguknak, hogy 
mindegyikük egy újra feltámadt Svätopluk, a pánszláv szabad
ságnak oszlopa, egy Messiás, aki hivatott arra, hogy a tótokat 
Kánaán ígért földjére vezesse! Ha Svätopluk, aki a szürke régi 
korban egy kiváló férfiú és hatalmas szláv fejedelem volt, most 
sírjából életre kelne, azoknak láttára, kik most nyomdokaiba 
akarnak lépni, bánatában ismét meghalna! Ezek az emberek 
meg nem gondolják azt, hogy egy macskának, habár ugyanazon 
fajhoz is tartozik, sohasem sikerülhet az oroszlán szerepét ját
szani.“ — A nevetségesség öl, Beniczky a helyzet ura maradt 
és taktikája is sokkal helyesebb, célravezetőbb volt, mint a 
nyers erőszak. A felzaklatott tót nép és tót munkásság napok 
teltével meggyőződött arról, hogy a márciusi törvények sem 
nyelvét nem bántják, sem jogaiban nem sértik, nem üldözik, 
mert tót, nem tolják háttérbe, meg nem rövidítik érdekeiben, 
amit a tót császárpártiak és forradalmárok hirdettek és rémül
dözve rémhírként terjesztettek, hanem ellenkezőleg békesség, 
rend és nyugalom van, — észre tértek és az egész tót, agitáció 
teljesen elveszte hitelét.

A liptószentmiklósi május 10-iki nagygyűlésüknek sem 
volt a népre ható eredménye. A gyűlésről Stúr, Hurbán és 
Hodža Prágába utaztak a prágai szláv kongresszusra, azzal a 
reménnyel, hogy a többi szláv népek részéről a tót forradalom
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részére segítséget kapnak. A prágai szláv kongresszus egy nagy 
cseh forradalom bevezetőjének volt tervezve. A cseh forrada
lomból azután kifejlődött volna a lengyel, a tót forradalom is. 
A forradalom előkészítői által szétküldött ügynökök Fel6Ő- 
Magyarországon is jártak-keltek, toborozták a híveket, meg
bízottakat. Beniczkynek is sikerült egy ilyen szláv, állítólag 
lengyel, de valószínűleg cseh emisszáriusnak iratait lefoglalni, 
melyek világos bizonyítékát adták a magyarság elleni támadási 
szándékoknak. A délszláv és tót területeken egyszerre törne ki 
a forradalom és mindkét részről egyszerre támadnák meg a 
magyarságot. A megtalált térképek, a tervbevett akciónak 
katonai leírásai, a részletes utasítások arra engedtek következ
tetni, hogy ezzel a tervvel pánszláv körökben már régóta fog
lalkozhattak. — Nem kívánok e helyen e tervnek részleteivel 
foglalkozni, minthogy Beniczky feljegyzéseiben aprólékos mini- 
ciözitással és első pillantásra talán túlságos fontoskodásnak 
tetsző gonddal foglalkozik e tervvel, úgyhogy semmi sem 
homályos benne, semmi nem szorul bővebb magyarázatra. 
Csupán azt kívánom megjegyezni, hogy ez a terv korántsem 
lehet misztifikációi Az akkori idők hangulatából eredtek és 
keletkeztek ezek az összeesküvések, forradalmároskodások, 
szervezkedések és egybevetve a prágai forradalom letartózta
tottjainak vallomásait, különösen pedig Thuránszky Marcell 
vallomását e tervekkel, a lényeges tartalmat nagyon is egyező
nek találjuk. Mikor Thuránszky kihallgatási jegyzőkönyvét át
tanulmányoztam, kissé fantasztikusnak gondoltam egyes le
leplezéseit, azonban a rendőri levéltárban való kutatásaim köz
ben reábukkantam a vallomását igazoló rendőrségi jelentésekre, 
lefoglalt levelezésekre, melyek két-három évvel megelőzték a 
prágai forradalmat és viszont íme a Beniczky által lefoglalt 
iratok is hasonló tartalmúak. Mindez azt bizonyítja, hogy a 
lengyel-cseh párisi forradalmárokkal összeköttetésben állók a 
magyarság megtörésével és leigázásával akarták szláv ábránd
jaikat elérni. Az is tekintetbe veendő, hogy a Kufsteinban 
raboskodó Beniczkynek soha alkalma nem lehetett Thuránszky 
kihallgatási jegyzőkönyvébe betekintést nyerni. Egyébként az 
egész tervezet egy szörnyű kísértet lehetett, mely sajnosán vég
zetes jelenünkben valóra vált. Kiszemelt áldozat voltunk és ha 
bárányszelídség vagy galambjóság is lett volna természetünk, 
mégis csak egy sorsunk lett volna, reánk hányták és zúdították 
a világ minden részéről hazug rágalmaikat, hogy rosszak, vér- 
szopók, nemzetgyilkosok vagyunk, mert sorsunk az, hogy sziget 
legyünk, in gurgite vasto, a szláv tengerben.

Beniczky e terv egyedüli hibáját abban látja, hogy lekésett, 
mert a népek forradalmi hangulata már elszállt. Az a pillanat, 
melyben a népszenvedély néhány személy által bizonyos célokra
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felhasználható és irányítható, elmúlt. Az 1848-iki vívmányok 
levezették a népben évszázadok óta felgyülemlett szenvedélyt 
és a párisi szláv forradalmárok, kik forradalmukat nem is 
1848-ra, hanem 1849-re tervezték, lemaradtak. A párisi szláv 
komitéknak voltak cseh, horvát, szerb, lengyel (túlnyomóan) 
és tót ügynökeik és ezek mind 1849 határidőre dolgoztak.

A horvátok és szerbek lázadásának iránya azért vált a 
monarchia és a dinasztia részére kedvezővé, mert Jellasics és 
Rajasics erélyes kézzel a lojalitás zászlaját tűzték a mozgalom 
élére és háttérbe szorították az elkülönülési tendenciákat. 
Beniczky, aki különös és devot melegséggel megemlékezik Jel- 
lachich szerepéről, azt hiszi, hogy e vezetők nélkül a délszlávok 
mozgalma egy dinasztia- és monarchiellenes szláv forradalommá 
vált volna. Lehetséges, hogy a kamarilla, mely a népek moz
galmai által megrohanva, számvetést csinált az ellene felsora- 
kozók erőarányairól, úgy látta, hogy a szlávok mozgalmát 
érdemesebb leszerelni hamis ígéretekkel, mert többségben van
nak és a rebellis magyart legyűrhetik. Választania kellett a 
magyar forradalom és a szláv forradalom között. Inkább 
választotta a szlávokat és ezért tisztább is, becsületesebb is 
a magyar 1848/49-es harc.

Beniczky közlései a tót mozgalomról bizonyságot tesznek 
arról, hogy nemcsak ismerte az egész kérdést, de az összes 
szereplő személyeket is. Nagyon is kár volt az országra, hogy 
az alkotmányos korszak legelején, 1868-ban hagyta el az élők 
sorát, mert e kérdésbeni jártassága, a tót nép iránti szeretete 
a tót kérdés kialakulására nézve nagy befolyással lett volna.

IV. FEJEZET.

A  prágai szláv kongresszus utáni tó t forradalmi politika. — A bányavidék 
hangulata. — Beniczky meggátolja a bányaművek megrohanását és lerombo
lását. — A tó t forradalom elmaradásának okairól. — Beniczky megfigyeltetése. 
— A kamarilla lázitása a bányászok körében. — A honvédelmi bizottmány 
kinevezi Beniczkyt, ki deklarációt ad. — Beniczky a forradalmi nemzedékről 
és a passzív magatartásúalcról. — Hurbán miavai betörése. — Beniczky óv
intézkedései, — az izgatókról, — elfogott emisszáriusok. — A felfedezett 
lázadás Körmöcbányát akarta elfoglalni és Turóc megyét lángbaborítani. — 
Beniczky őrnagyi kinevezése. — Egyedül bemegy a lázadás fészkébe. — Merény
let ellene. — Turócot megszállja és 48 óra ala tt rendet teremt. — Sparnensis 
tó t agitátor beismerő vallomása. — Beniczky tettének jelentősége és követ

kezményei. — Dohnány Beniczkyröl.

A prágai szláv kongresszus utáni időszakasz tót mozgal
mainak ismertetésénél Beniczky a mozgalom tehetetlenségének 
okát abban látja, hogy a magyar kormány törvényes és lojális 
alapon állva, védelmi intézkedései és a népek bizalma által ere
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jében nőtt, másrészt a szláv forradalom pártja odakint veresé
get szenvedve, nem tudta a magyarhoni szláv mozgalmat eléggé 
táplálni és erősíteni. A tót kiküldöttek Prágában a legszélsősé
gesebb forradalmi árnyalatokhoz szegődtek. A prágai forrada
lom vizsgálati iratai gyakran tesznek említést Hurbánnak és 
Stúrnak forradalmi lázító beszédeiről és ezek tényleg a leg
túlzóbb szláv forradalmárok körében tartózkodtak. A szláv 
kongresszus ugyanis nagyjában két részre bomlott: a mérsékelt 
monarcihstákéra és a túlzó forradalmárokéra. A tót kiküldöt
tek a kongresszus bevezető napjaiban az utóbbiakkal kacérkod
tak, azt hivén, hogy a küszöbön álló forradalom sikeres leend 
és hogy ez a forradalom az ő terveiket is megvalósítja. Ennek 
tudható be az a rövidlátó, politikátlan és valóban könnyelmű 
magatartás, melyben ők a kongresszuson a magyarokkal való 
fegyveres leszámolás álláspontját védelmezték és ehhez a szláv- 
ság segítségét kérték. Mikor pedig a barrikádharc kudarccal 
végződött, a szláv kongresszus sietve elszéledt, a tót kiküldöt
tek is elutaztak — Bécsbe, a kamarilla kegyét keresni, császár
hű szolgálataikat felajánlani. Ugyanis rögtön belátták, hogy a 
szláv forradalom ügye elbukott és elbuktak a hozzáfűzött tót 
remények is és ahelyett, hogy a magyarsághoz a békés meg
egyezés irányában közeledtek volna, egyrészt a szerbekhez 
siettek, azután a hórvátokhoz pénz és fegyveres segítségért, 
hogy a kamarilla védőszárnyai alatt a magyarság elleni fegy
veres támadást megcsinálják. A békés útra való fordulásukat 
megakadályozta éppen a prágai fegyvercsörtető és fenyegető 
szereplésük, ezzel mintegy elvágták a hazafelé vezető útjukat, 
ámbátor a magyar kormány nem vetette volna meg a nyílt és 
férfias, de békésen jóindulatú közeledést, az is azonban világos, 
hogy Prágában a császár verette szét a szláv forradalmárokat 
és ha a császár kergette és üldözte őket, tehát a magyar kor
mány is a lojalitás alapján állva, nem lehetett barátja a prágai 
barrikádvezéreknek. Igen ám, a kamarillának nemcsak a szláv 
forradalom nem volt inyjére, hanem a magyar függetlenség sem 
és a prágai tót barrikádvezérek pálfordulását szívesen vette, 
bár sohasem bízott bennük. Ezek egyszerre a legcsászáribb és 
legfeketesárgább gesammtmonarchisták lettek, kiknek egyetlen 
vágyuk, egyetlen céljuk a császári ház, a dicső Ausztria védelme 
a rebellis magyarok ellen. A nagyszláv tendenciájú tót forra
dalomból kétfejű sasos, lojalitásos hazugságoktól csepegő szájú 
kamarillapárti zsoldoscsapat lett, melyet nem becsültek sem 
pártfogói, sem ellenségei, — mert barátai sehol nem lehettek, 
mivel ilyen gyors elvváltoztatások és a szolgai megalázkodás
nak ily gyors bekövetkezése nem hozhat megbecsülést.

A magyar kormány óvintézkedéseket tett a Prága felől 
menekülő szláv forradalmárok ellen. Beniczky is elrendelte,
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hogy a városok éberséggel figyeljék az idegeneket, egyúttal a 
sok inváziós rémhír következtében, elővigyázatosságból torla
szokat építtetett már júliusban Selmecbánya környékén, Hod- 
rusbányán, a vihnyei és szklenói stb. úton.24 A lakosság min
denütt a bányavidéken örült a rendnek és nyugalomnak, dicsérte 
a kormányt és bizalommal nézett annak működésére. A Selmec
bányái terület lakosságának ezen hangulatáról bizonyságot 
tesz az a nemzetiszínű selyembe kötött bizalmi felirat, melyet 
a magyar kormánynak küldtek és mely magyar, német, tót 
nyelven biztosítja e bányaterület ragaszkodásáról és bizalmá
ról. „Fájdalomtelt kebellel kénteleníthetünk tehát megvallani 
— írják —, mikép némely rosszakaratúak a különféle ajkú hon
polgárok között idegenkedést és gyűlölséget előidézni, a tör
vényes rendet felborítani, végtére a felelős kormány tagjai ellen 
az országban bizalmatlanságot ébreszteni igyekeznek. Ilyetén 
önzés és haszonvágy szülte veszélyes fondorkodásokat csi
rájukba elfojtani, minden hű polgár szent kötelessége. Azért 
kárhoztatunk minden, bárkitől eredő olyatén fondorkodásokat, 
melyek jelen állapotunk felforgatására célozvák.“25 A felirat 
többezer aláírással van ellátva. Túlnyomóan tótok, akik annak 
a reményüknek adtak kifejezést, hogy a kormány elég erős lesz 
úgy a felülről, vagy az alulról jövő zsarnoksággal szembe
szállni.26

A nyugalom azonban csak látszólagos volt, mert a kör
nyéken ott lappangtak az emisszáriusok, kik különösen a 
bányásznépet izgatták. A bányamunkások egy nagy része cseh 
volt és mint már említettem, ezeket sikerült leginkább céljaik 
részére megnyerni, sőt — mint ezt Beniczky közli — a bánya
műveket egy hirtelen támadással meglepve, a tárnákat víz alá 
akarták helyezni. Ez a forradalmat szítóknak annyiban áll
hatott érdekükben, mert a munkanélküli bányásznépet sokkal 
könnyebben tudták volna lázadásba vinni. Beniczky lélekjelen
létével meghiúsította a támadást, elment a már gyülekező és 
részben fegyveres bányásznép közé és leszerelte az egész akciót. 
A bányászok megvallottak, hogy azzal izgatták őket, hogy 
Beniczky, mint a magyar kormány kiküldöttje, a szláv munká
sokat üldözni és nyomni fogja. Beniczky mindezt békés úton,

24 Kr. A. W. —- Ausserord. Krgg. Árad 2/332. — Beniczky Selmecbánya 
közönségéhez. — (Selmec, július 3.)

25 St. A. W. — K. A. 353/e. — L. Jelentéseket. — 2. sz.
26 Mikor Beniczky egyik rendeletében, melyet Újbánya városához inté

zett, a pánszláv izgatásokról ügyetlenül egybefűzött mondatokban elítélően 
nyilatkozik, a város azt hívén, hogy ez reá vonatkozik, önérzetesen tiltakozik 
a pánszlávizmus vádja ellen és semmilyen közösséget nem vállal a tót forra
dalmárokkal, hanem a haza iránti hűségét hangoztatja. Beniczky sietve igyek
szik a félreértést eloszlatni. A magyar-tót együttérzésről szóló levél a Jelen
tésekben. — 3. sz.



erőszak alkalmazása nélkül intézte el. Lélekjelenléte, bátor
sága és okossága voltak fegyverei, mert nagyon jól tudta, hogy 
az erőszakos fellépés csakis árthatna ott, hol felvilágosításra 
és kapacitációra van szükség. A bányásznépet megnyugtatta, 
kéréseiket megértőleg fogadta és felterjesztette a kormányhoz.

A bányavidék rendje és nyugalma ezzel ismét egy időre 
biztosítva volt. Beniczky a következő okoknak tulajdonítja a 
forradalom kitörésének elmaradását: 1. Az elhirtelenkedett 
kommunisztikus propaganda visszariasztotta a tót párt józan 
elemeit és felhívta a magyarság figyelmét a közeli veszedelemre.
2. Az 1848-as törvények anyagi vívmányai elvonták a nagy- 
szláv demokratikus befolyás alól a tömegeket. 3. A nemzet
őrségek alakítása erős ellenfegyvert adott a nemesség kezeibe.
4. Az általános adókötelezettség a nemességet egybeolvasztó 
a tömegekkel. 5. A krakkói, lembergi, prágai forradalmak 
kudarca. 6. A horvát, szerb mozgalom lojális iránya. — Jól
lehet, hogy mindezek az okok közrejátszottak, azonban egy 
legfontosabb okra nem hivatkozik, amely amúgyis összes fej
tegetéseiből hiányzik. Ez az ok: a tótságnak együttérzése, a 
tótságnak összeolvadása a magyarsággal egy egységes, közös 
történelmi múlttal bíró nemzetté. A múlt évszázadok búja és 
öröme, szenvedések és harcok elválaszthatatlanná tették a két 
nemzetet. Ez a közös testvéri sors oly erős lelki kapcsokat 
teremtett közöttük, hogy a tótság soha saját iniciatívájából 
nem fondorkodott a magyarság ellen. Idegen befolyások haj
tották mindig vezetőinek egy részét, mert állítólag — úgy 
hirdették — a tótság nem kezdeményező és tetterős nemzet; 
holott nem ez volt az oka a meg nem mozdulásnak, hanem a 
magyarság iránti testvéri érzése, amely akkor sem változik a 
testvérek között, ha az egyiket el is szakítják a másiktól, mert 
annál édesebb a viszontlátás.

A feljegyzésekben, melyeket Beniczky jegyzetek alapján 
megírt, néhány időrendbeli tévedés található. Ezen azonban 
nem lehet fennakadni, hanem annál inkább megcsodálni azt a 
nagy memóriát, mellyel minden eseményről, személyről, iratról 
megemlékezik. Közvetlen a prágai kongresszus utáni időbe 
helyezi kormánybiztosi hatáskörének kiterjesztését és őrnagyi 
kinevezését, holott ez csak szeptember 20-án történt és szep
tember 25-én kérte ő maga őrnagyi ranggal való kineveztetését. 
Ezt —-_világos — másképen írja meg, mert különben terhelő 
körülménynek számítódott ez az önkéntes pályázat a magyar 
nemzetőrség tisztjei közé. A rabságban sínylődő Beniczky nem 
tudhatta, hogy Haynau—Schwarzenberg—Bachék a megtalált 
kormányaktákat tüzetesen átnézették és lefordították és kiváló 
figyelmet szenteltek Beniczky jelentéseinek is, melyeknek fon-
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tosabbika német fordításban is megtalálható a levéltárakban, 
így az őrnagyi rangért való folyamodása is.

Különös, de a forradalmi időket egyformán jellemző eljárás 
a kormány megbízottjainak, bizalmasainak ellenőrzése és meg
bízhatóságuknak megfigyeltetése. A forradalmak a denunciálá- 
sok és az árulkodások humuszai, melyekből buján és képzeletet 
is felülmúló sűrűségben táplálkoznak az embereknek egymás 
iránti gyűlölsége és türelmetlensége, irigysége és gonoszsága. 
Beniczky sem maradt érintetlen a titkos feljelentők, a nálánál 
„jobb“ hazafiak denunciálása elől, akiknek nem volt eléggé 
erélyes és nem volt eléggé hazafias. Ellensége lévén a titkos fel
jelentgetéseknek, az alap- és oknélküli rágalmazásoknak, egy
szer s mindenkorra végét vetette a bányavárosokban ennek a 
forradalmi betegségnek. Erre ő ellene fordult a hadjárat és Pes
ten befeketítették a honvédelmi bizottmánynál, hogy tótbarát, 
szemet huny a bányatisztek magyarellenessége felett stb. — 
A kormány Andreánszky miniszteri tanácsost küldte ki Selmec
bányára, hogy győződjék meg a feljelentések alaposságáról, aki 
előzetes értesítés nélkül érkezett a bányavárosba és vizsgálatot 
is tartott. A bányamunkásság is, a forradalmi szellemtől el
telve, minden alkalommal közvetlen Pestre küldte megbizottait 
panaszokkal a pénzügyminisztériumba, hogy a bányatisztek a 
magyar ügyhöz pártolt munkásokat üldözik és izgatnak a 
magyar kormány ellen. A bányatisztek látván a bécsi udvarnak 
a magyar kormány elleni politikáját és valószínűleg azért is, 
mert Bécsből talán utasítást kaptak, tényleg Beniczky háta 
mögött a munkások között elkeseredést igyekeztek kelteni a 
magyar kormány ellen és egy tót körlevelet bocsátottak ki az 
összes bányákhoz, melyben arról értesítik a munkásokat, hogy 
a magyar kormány a munkabéreket a felére akarja és fogja 
redukálni. Kossuth a legszigorúbb vizsgálatot, a bányatisztek 
legszigorúbb megbüntetését követelte.27 Valóban ez az orv
támadás egykönnyen a bányászok között a magyar ügyre káros 
mozgalmat ébresztett volna. Beniczky a bűnösöket nem bün
tette meg, ő ezzel feljegyzéseiben mint olyan tettel dicsekszik, 
mely emberséges felfogását jellemzi. Abban az időben történt 
Zichy Ödön kivégzése és misem könnyebb lehetett e cselekedetet 
utánozni azokon a bányásztiszteken, akik a magyar kormány 
ellen izgattak. Beniczky ismét csak a kapacitáció és a figyel
meztető megintés módszerét használta. Valószínűleg azonban 
éberebben is őrködött a bányaüzemek felett. 57

57 0 .  L .  — Rendőri osztály belügyin. 417/1. 1848. — A belügyminiszter 
Beniczkyhez. — A bányásznép között Koczbek aláírással tótnyelvű rendelet 
köröztetett, melyben közlik, hogy a minisztérium a munkabért leszállította. 
Utasítja Beniczkyt, hogy járjon el a bujtogatókkal szemben és vizsgálja meg 
a bányászok panaszait pontról-pontra. — (Aug. 19.)
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Lamberg megöletése, Jellasics benyomulása azon jelszó 
alatt, hogy a császárt akarja megvédelmezni a magyar lázadók
kal szemben, megkönnyítették a tót emigránsok helyzetét. 
A magyar törvényes alkotmány védelme nyiltan szembentalálta 
magát a császári kamarilla lojalitást hirdető táborával, mely
hez annál könnyebben csatlakoztak a tót vezérek, mert most 
nagy gonddal igyekeztek szabadulni azoktól, akiknek nagyon 
is demokratikusforradalmi multjok.vagy'meggyőződésök voltés 
a sors iróniája, hogy Hurbán és Stúr az összetoborozott önkén
tesek bécsi eskütételénél mennydörögve kikelt a demokraták, a 
forradalmárok, az ábrándozók ellen, pedig Prágában éppen az 
ellenkezőjét hirdették. Beniczky találóan írja erről a lojalitás
ról, hogy sokkal később jött, semhogy ne lássék gyanúsnak.

Batthyány miniszterelnök lemondása után Beniczky Pestre 
siet. A honvédelmi bizottmány továbbra is megbízta a kor
mánybiztosság teendőivel, azonban előbb deklarációt kértek 
tőle, hogy az 1848-iki törvények alkotta alapot elismeri, ahhoz 
ragaszkodik és minden támadás ellen kész megvédeni. „Az 
1848-iki fait accompli megóvása, az alapelv sérthetetlensége: 
Regnum Hungáriáé vero juxta proprias leges et consuetudines, 
non vero ad normam ceterarum Provinciarum gubernetur etc., 
mely törvénykönyvünkbe van iktatva, a pragmatica sancti p 
által megerősíttetett és a koronázási oklevelek által mindig 
elismertetett, képezze védelmünknek határvonalát! Ami ezen 
határon túl terjed, vagy egy az összbirodalomtól való tényle
ges elszakadásra vezetne, azt forradalminak és alkotmány- 
ellenesnek nyilvánítom.“ — Ezeket írja Beniczky a honvédelmi 
bizottmányt elismerő deklarációjában, melyről különben férfia
sán állítja, hogy önként, szabad elhatározásából írta, mert 
a benne foglalt elv meggyőződése volt.

Szükségesnek tartja, hogy e lépése ismertetésénél, mely a 
forradalmi harc fergetegeibe sodorta, megemlékezzék arról a 
kérdésről, hogy miként vált lehetővé az, miszerint a nemzeti 
intelligencia kilenctizedrésze a forradalomba belesodródott. 
Szerinte egy olyan nemzedéknek el kellett jönnie, melynél a 
magyar függetlenség eszméje mély gyökeret vert, mert a régi 
magyar alkotmány, a történeti hagyományok, az ezzel kapcso
latos nevelés és politikai élet csakis ezt hozhatták. És ekkor 
Beniczky ismét abba a hibába esik, mely a nemzeti katasztró
fákat végigéltek szokása, a multat okolja. A nemzeti egoiz
mus a függetlenségi eszmének gyermeke, — mondja Beniczky, 
holott ez nem volt más, mint életfenntartási, megmaradási ösz
tön a köröskörül reánk leselkedők ellen. Ez a nemzeti egoizmus 
nem volt tekintettel semmire, sem Ausztria létére, sem a 
királyra és azt hitte, hogy törvényes talajon áll és így került 
az egész nemzet a forradalom zászlói alá. Beniczkynek ez a
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magyarázata sántikál, mert nem őszinte. A nemzet azért állt 
a forradalom zászlaja alá, mert léte és nemlétéről volt szó. 
A harmincas és negyvenes évek politikai harcaiból a nemzet 
csak azt az egy nagy tanulságot látta, érezte, hogy mindenfelől 
feléje vicsorog mások egoizmusa és Bécsben nincsen védelem, 
nincsen szövetségese, hanem csak mostohája. Ezért kellett 
megerősödnie, szervezkednie, védekeznie törvényekkel. A negy
venes évek agresszivitása a nemzeti kérdések tekintetében 
jogosult volt és ha a magyar nemzet a magyar nyelv ügyében 
az engedékenység álláspontjára helyezkedett volna, úgy az idők 
vihara már régen tönkretette volna és ma, a nagy szétmarcan- 
golás idejében nem zúgna hatalmasan a magyar nyelv, a magyar 
kultúra, a magyar nemzeti feltámadás eszméje. Ezt teremtették 
a reformévek, ezt ápolták a nálunk nagyobb elődeink és ezek a 
mi reményeink, a mi bizodalmunk. Ez vezette a szabadságharc 
nemzedékét is.

Elítélő szavakat talál Beniczky nemcsak a radikálisok 
ellen, hanem azokra is, kik passzivitásban töltötték a válság 
.napjait, amikor segíteni lehetett volna. A terrort, a rémuralmat 
állítják oda, mint mentő okokat, melyek miatt mozdulni nem 
tudtak. Ez mind hiú kifogás, mely minden forradalom leküzdése 
után megismétlődik, hasonlóképen azok a számítók is, kik addig 
szaladtak a forradalommal, amíg azt hitték, hogy előnyöket, 
állásokat kaphatnak tőle, de mihelyt a forradalom bukása való
színűvé vált, — sietve átnyergeltek és pápábbak voltak a pápá
nál. Beniczky ezeket is elítéli és ezt annál keserűbb érzéssel 
tehette, mert amíg ő Kufsteinban szenvedett, addig ők kényel
mesen terpeszkedtek odahaza, pedig közöttük a becsületesebb 
ő volt.

Az országos honvédelmi bizottmánytól nyert megbízása 
arra is kiterjedt, hogy egy felvidéki tartalékhadsereget is ala
kítson.28 29 Kormánybiztosi hatásköre Bars, Hont, Zólyom, Tú
róé megyékre terjedt. Beniczky a megbízás értelmében hozzá
fogott a sereg alakításához. Meg kell említenem, hogy a bá
nyavidék nyugalmát ismét egy tót invázió rémhíre zaklatta 
fel.29 Bécsben tartózkodó tót emigránsok nagy nehézségekkel 
közel 200 önkéntest toboroztak és a kamarilla pénzével, fegy
vereivel, az osztrák kormány vasútján a morva-magyar határra 
szállíttattak. A betörés Miava tájékán megtörtént. Miava,

28 S t .  A .  W .  — K. A. 697/e. — L. Jelentéseket. — 5. sz.
29 Ez időben a pesti sáncépítéshez mindenfelé munkásokat toboroztak. 

M&rschan mérnök azt ajánlotta Kossuthnak, hogy ezer selmeci bányamunkást 
hivasson Pestre. Ez jé hatással lenne. Beniczky megkapta az erre vonatkozó 
utasítást és hozzáfogott a terv keresztülviteléhez. Vájjon végrehajtotta, nem 
tudom, mert feljegyzéseiben nincsen nyoma. Ugyanakkor vette hírül a Pesten 
történteket és közli Kossuthtal; „Személyemet továbbra is hazámnak ajánlom.“ 
-  8 t .  A .  W . -  K. A. 69/Pz. és 28/Pz.
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Ótúra, Szenice, Brezová színhelyei voltak e kudarcos epizód
nak, mely a tót inváziós kísérletezők szétszaladásával végző
dött. A nép nem csatlakozott hozzájuk, bár a legvadabb va
gyonelosztási szándékokat hirdették és csupán a határmenti 
irtványosok (kopaničárok), ez akkor még félvad pásztor
fajta nép dőlt be csábításaiknak. Maguk a vezérek látván a 
kilátástalan helyzetet, otthagyták a felszabadító sereget és 
mint a szaladásban legügyesebbek, elsőknek érték el a morva 
határt. A magára maradt és Prága, de többnyire Bécs szláv, 
foglalkozásnélküli elemeiből álló sereg, melynek aranyhegyeket 
ígértek, úgy szétporlott, mint az út pora, mikor a fergeteg vé
gigszalad rajta. Beniczky a betöréssel kapcsolatban ismét az 
inváziót vezérlőkben keresi a kudarc okát, mely azonban tisz
tára a tót nép hazafias magatartása volt. A vagyonelosztási, 
a nemesség elkergetését hirdető tanok nem kelthettek bizalmat 
a népnél. Azonkívül az inváziós csapat emberanyaga is méltán 
aggodalmat kelthetett. A határmenti kopaničárok nem a csá
szárért és a tót nemzetért csatlakoztak Hurbánékhoz, hanem 
a szabad rablás és prédálás reményében és akik prédáim men
nek, nem válogatnak, vájjon magyar, vagy tót házban, ne
mesi, vagy paraszti házban fosztogassanak. Ótúrának felgyuj- 
tása e siserahad műve volt. Akármilyen ügyesek is lehettek lé
gyen a vezérek, mihelyt a nép ellenük támadt, nem lehetett 
sikerük.

Beniczky az invázió hírére a bányavidéken megtette a 
szükséges óvintézkedéseket. Kossuthnak pedig azt írja, hogy 
adják a katonai parancsnokságot az ő kezébe, — „én katona 
nem vagyok — írja — , de megmutatom, hogy kelljen he
gyek között háborút viselni“.80 A városokat felszólítja, hogy 
tekintsék magukat mint testvérek, melyek a közös ellenség el
len egyesült erővel fellépnek. Készüljenek a védelemre, mert 
Hurbán és Stúr valószínűleg a bányavárosok felé veszik út
jukat. A fegyvereket összeiratta, a nemzetőrséget készenlétbe 
helyezte, régi ágyúkat felszereltetett. Ez időben érkezett a 
városba egy század Prinz v. Preussen gyalogság, mely Hur- 
bánék ellen mozgósíttatott. Ugyanakkor arról értesült, hogy a 
zsarnócai ezüstbánya vidékén kétes elemek gyülekeznek, hogy a 
bányát megtámadják és fosztogassanak, ugyancsak, hogy 
Selmecbánya, Hodrusbánya, Windschacht környékén is gyanús 
mozgolódás észlelhető és hogy Tomkovics hodrusi tanítónál 
titkos összejövetelek tartatnak. Beniczky a rendelkezésére álló 
katonai és nemzetőri erővel megszállta az említett pontokat, 
az erdőket megtisztította, mely alkalommal Tomkovics és egy 
bizonyos Sulczer kerültek kézre. A brezovai vereség és Be- 30

30 U .  ÍV. M. I. — Kossuth iratai. — (Selmecen, szept. 23.)
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niczky erélye megszabadította a bányavidéket a leselkedő ve
szedelemtől. Körültekintését jellemzi következő rendelete, 
melyben az izgatok elfogatása alkalmából a nép felvilágosí
tását előírja:

„Egy népizgató elfogatása esetére a vidéki nép azonnal 
felvilágosíttassék arról, hogy ollyatén egyén nem azért, mivel 
tótul beszélt és tót nemzetiséget pártolt légyen elfogatott, de 
csupán azon oknál fogva, mivel a közcsendet háborgatni és a 
békés polgárok személy- és vagyonbátorságát, ez által vesze
delembe ejteni merészlette, mi bár mi nyelvben is történjék, 
egyenlően mindenütt büntettetik. Ha e szellemben a nép kellő
képen felvilágosíttatik, akkor kikerülni lehet ama balvélemény 
gyökerezését, mintha a tót nyelvet kedvellő egyének csupán a 
pánszláv izgatásokba bebonyolíttattak, a néppel elhitetni igyek
szik azért, hogy általa mint a tót nemzetiség mártírjai tekin
tessenek.“31

E rendelet végrehajtása azért is szükséges volt, mert az 
agitátorok valódi céljaikat titokban tartották és a nép csu
pán azt látta, hogy egyikét-másikát elfogják. Ezek és kör
nyezetük azt kiáltozták, hogy ártatlanok, bűnük csak az, hogy 
tótok. A tót történetírók elhagyván és elhallgatván az el- 
fogatások valódi okainak ismertetését, terrorizmussal vádolják 
a magyar közigazgatást. Beniczkyről azt írták, hogy ifjakat 
hurcoltatott börtönbe, ártatlan fiatalembereket, diákokat, fia
tal tanítókat és lelkészeket. Ám, hogy miért, azt meg nem 
írják. A bányavidék megrohanását tervezték, a bányák tönkre
tételét, a munkásság fellázítását akarták, csakhogy nemzeti
ségi céljaikat elérjék és egy nagy felkelést, parasztlázadást 
szerettek volna megvalósítani, mely a nemesség kiirtásával járt 
volna. Ezt akarta Beniczky megakadályozni és ebben segít
ségére voltak azok a döntő bizonyítékok, melyek elfogott leve
lekből, önkéntes vallomásokból az „ártatlan“ ifjak ellen be
széltek.

Az elfogott Sulczer közölte vele, hogy a bányavidéken 
lappangó emisszáriusok Sparnensis diák útján összeköttetésben 
állnak a turóci agitációval, melynek élén Hodia András és 
Horváth János ev. lelkészek működnek. Az utóbbiak pedig köz
vetlenül érintkeznek a morva, sziléziai határon át a tót emig
ránsokkal. Sulczert azért küldték Tomkovicshoz, hogy a kü
szöbön álló betörésről értesítse, mely, ha bekövetkeznék, Ara- 
nyossy név alatt levelet kap. Azt is bevallotta, hogy a turóci 
nemzetőrség hurbanista érzelmű tisztek vezetése alatt szer
veződött. Tervbe volt véve, hogy a miavai beütéssel egyidőben 
megtámadják a bányavidéket Túróéból, mindenekelőtt Körmöc

31 K r .  A .  W .  — Ausserord. Krgg. Arad 2/233. — (Selmecen, ezept. 26.)
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bányát. Sulczer vallomása leleplezte az egész tervet és az 
abban résztvevő személyeket. Beniczky a Tomkovicsnál elren
delt házkutatás révén kompromittáló írások birtokába jutott 
ugyan, azonban a két gyanús fiatalembert egyelőre szabadon 
bocsátotta.

Az Aranyossy címére küldött Sparnensis-levelet Beniczky- 
nek sikerült felfognia. A beidézett Tomkovics mindent taga
dott ugyan, azonban Sparnensis levelei, melyek titkos, de köny- 
nyen megfejthető írással voltak leírva, ellene vallottak. A fel
jegyzésekben Beniczky megközelítő hűséggel idézi a levélben 
foglalt, chiffre-üzenetet, mely szerint Húrban, Hodza, Stúr 
már Zsolnán állnak és a turóciak kétszáz kocsival indulnak 
Strecsnóra érettük, mert a turóciak már nyiltan kiléptek a 
porondra, ezer emberük van, másutt még több. Ne mozdulja
nak a bányavidéken addig, míg erőikkel oda nem közelednek. 
Legyenek készenlétben, ez nemsokára bekövetkezik. — Be- 
niczky mindebből láthatta, hogy a készülő lázadás főfészke Tú
róé megye, ahol Hurbánéktól függetlenül, de azok betörésére 
számítva, a lázadást előkészítették és a bányavárosok meg- 
rohanását vették tervbe. A felfedezett összeesküvésről jelen
tést tett a kormánynak.82 Figyelmessé tette a miniszterelnököt, 
hogy a zólyomi, barsi, honti nép hangulata jó, a sz. kir. vá
rosokban is a józan gondolkodók vannak túlnyomó többség
ben. A bujtogatók csak titokban dolgozhatnak és a reakció 
emberei szívesen látnák a zavart. Beniczky megszállta Körmöc
bányát és Turóc megye megfékezésére nemzetőrségét készen
létbe helyezte. Biztosította a kormányt, hogy ha elegendő 
pénze és fegyvere van, csirájában fojtja el úgy a mozgalmat, 
hogy az többé fel nem támad. Kossuth mindenben helyeselte 
Beniczky intézkedéseit, ötezer p. forintot és 300 darab szuro- 
nyos lőfegyvert utalványozott ki Beniczky rendelkezésére. Egy
úttal utasította, hogy a belbéke biztosítására haditörvényszé
ket állítson s a nép lecsendesítésére — hol jónak látja — 
a megtérőknek bűnbocsánatot hirdessen, a vezéreket kivéve és 
hogy dicséretes buzgalmát folytathassa, tiszteletbeli őrnaggyá 
nevezte ki.

őrnagyi kineveztetését Beniczky szeptember 28-án kérte 
Kossuthtól azzal az indokolással, hogy hadi szervezkedést ka
tonai cím és tekintély nélkül véghezvinni felette nehéz és ha 
az ellenség csakugyan merészelné a bányavidéket megtámadni, 
akkor kéri a háború vezérletét őreá bízni, bár nem katona, 
de hadviselési ismeretei vannak. Beniczky ezen kérését Kossuth 
a  nemzetőrségi tanácshoz átküldte, amely ezt elutasította az
zal, hogy Zólyom megyében már van nemzetőrségi őrnagy 52

52 S t .  A .  tt. — K. A. 866/e. 1. Jelentéseket. 6. sz.
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Kürthy László személyében. Ez az öreg úr nem zavart ott 
sok vizet és ha a bányavidék sorsa az ő erélyére lett volna 
bízva, akkor a tót forradalmároknak könnyű dolguk lett voliia. 
Kossuth Beniczky működéséből azt következtethette, hogy fér
fiú a maga helyén, nem sokat törődött a nemzetőrségi tanács
csal és kinevezte Beniczkyt őrnaggyá.

Beniczky jelentése és a visszaemlékezések között egy lénye
ges eltérés tűnik szembe. A feljegyzésekben Tomkovics hodrusi 
evangélikus tanítóról beszél, a jelentésben Balkovitz evangé
likus tanítóról. A két név valószínűleg nem egy személyt jelent, 
mert mindkettő Hodruson tanító volt. Alig hisszük, hogy az 
összeesküvés főszereplőjének nevét elfelejtette volna, viszont a 
jelentés, melyet hamarjában irt, rögtön a chiffre levél felbontása 
után íratott. Vagy felületesség, vagy tévedés okozá a Balkovitz- 
nevet a Kossuthhoz intézett jelentésben.

Beniczky két huszár kíséretében Turócszentmártonba lo
vagolt, hogy mielőtt erélyesebb rendszabályokhoz nyúlna, sze
mélyesen meggyőződjék a túróéi viszonyokról és egyúttal elren
delje Sparnensis letartóztatását. Elindulása előtt figyelmezteti 
Kossuthot,88 hogy útja nagyon veszedelmes, mert könnyen meg- 
eshetik, hogy reátámadnak és megölik, ha tehát október 13-áig 
nem írna, az annak a jele, hogy nem ól, vagy fogságban van. 
— Az oroszlánbarlangba merészkedett, a kitörendő lázadás 
gyülhelyén megjelent két huszárja kíséretében, bátran, vak
merőén. Nem tétovázott, nem küldözgetett másokat a veszede
lem óráiban, hanem maga sietett mindig a veszedelem szín
helyére, mert felelősségérzetében csakis abban bízott, amit 
saját maga cselekedett és elintézett. Turócszentmártonban Kos
suth Lajos főszolgabíró, akinek működését az utolsó 
fejezetben ismertetem, éppen Beniczky perével kapcsolatban, 
felvilágosította a megye népének nemességellenes és megye
ellenes hangulatáról, melyet Hodž a András szított, aki Szu- 
csányban lelkészkedett, ugyanott tartózkodott Sparnensis is. 
Kossuth főszolgabíró Sparnensist Beniczky rendeletére letar
tóztatta és utasítása szerint Besztercebányára akarta küldeni, 
hogy Tomkovicscsal szembesítsék. Beniczky az időközben meg
jelent Hodža kérvényét, melyben Sparnensisért kezeskedvén, 
annak szabadlábra helyezését kéri, elutasította. Hodža a lakos
ságot most arra lázította, hogy szabadítsák ki Sparnensist. 
Eközben Beniczkyt, aki visszaindulóban volt, egy szucsányi 
zsidó ember figyelmeztette, hogy siessen vissza, mert élete 
veszélyben van, mihelyt csapatai még messze vannak, azon
kívül vigyázzon Rákó és Mosóc között. A városban már gyanús 
tömegmozgalom volt észlelhető, kődobálás kezdődött Beniczky 33

33 U. 0 . — K. A. 2095le. 1. Jelentéseket. — 7. sz;
4Steier L a jo s: Beniczky Lajos élete.
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ellen, kinek elindulását meg akarták akadályozni. Két hu
szárjával együtt kardot rántva, egykönnyen utat vágott ma
gának és elvágtatott. Mosóé közelében csakugyan többször les
helyekről reálőttek, de komoly baja nem történt. Stubnyán 
a német nemzetiségű nemzetőrség fegyverben állott, mert Mo
sóéról a tót nemzetőrök támadását várták. A mosóéi és blat- 
nicai vidékről számos menekült volt már Stubnyán, akik a ki
törendő lázadás elől menekültek. Itt kapta Beniczky a hírt, 
hogy Sparnensist a turócszentmártoniak kiszabadították a fog
ságból, 'éppen mikor kocsira ültették, hogy Besztercebányára 
szállítsák. A tömeg ujjongva hordozta Spernensist körül. Az 
izgalom nagymérvű és veszedelmeket hozható alakot öltött. Be
niczky sürgősen közel kilencszáz főnyi jól felfegyverzett csa
patot koncentrált másnap reggelre Stubnyán, kocsiba ültette 
katonáit és 6 ágyú és egy kevésszámú lovasság kíséretében 
Turócszentmártonba sietett. A jól szervezett fegyveres erő meg
jelenése rögtön lelohasztotta a lázadási hangulatot. Útközben 
azonban mindenütt nemzetőrségi csapatokkal találkoztak, akik 
már a tót lázadás vezetői részéről lettek mozgósítva Turóc- 
szentmárton felé. Ezek látván Beniczky felvonulását, rögtön 
átnyergeltek és békés szándékaikat kifejezve, Beniczky előtt 
tisztelegve, eldefiliroztak és hazaszéledtek.

Turócszentmártonban Beniczky bevonulására csend lett. A 
lázadás meghiúsult. Beniczky saját adatai szerint körülbelül 
hatvan embert fogatott el, akik közül negyvenet mindjárt sza
badon bocsátott. Letartóztatták Hodia, Horváth lelkészeket 
és Sparnensist is. A nemzetőrséget feloszlatta és elrendelte 
reorganizálását, megbízható tisztek vezetése alatt. Ekkor 
foglalta le Révay György báró szklabinai kastélyában levő öt 
vaságyút és kézifegyvereket azért, nehogy a lázadást szítók 
által elraboltassanak. Negyvennyolc óra alatt a tervbe vett lá
zadást csirájában elfojtotta.34

A turóci letartóztatások ezen valóságon alapuló hátterét 
hiába keressük másutt; mikor Hodia András a bécsi rendőr
főnökség előtt hivalkodva, számolt be működéséről, csak csá
szárpárti egyházi szónoklatait mondta fogságának okául, pe
dig a népet a nemesség és földbirtokosság ellen uszította, 
kommunisztikus tanokkal izgatták a parasztságot és Körmöc
bánya megtámadásával akarták kezdeni a felkelést, mely a 
brezovai kudarcot helyrepótolta volna. Turóc megyének ezen 
állapotát nagyban előmozdították az e megyében nagy szám-

34 A Révay-fegyverek elszállítását Aradon az osztrák hadbírák rablásnak 
minősítették. A Pévay-családnak egyik tagja, Révay Simon báró a honvédelmi 
bizottmányhoz intézett jelentésében dícsérőleg írt Beniczkyről, aki megmen
tette Turóc megyét. E jelentés is mutatja, hogy a turóci helyzet már nagyon 
izzó volt. — S t .  A  W .  — K. A. 235P/e. 1. Jelentéseket. — 8. sz.
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mal1 levő bocskoros nemesek, kik az adózás kötelezettségével 
a közönséges paraszti néppel egy sorba kerültek. Beniczky sze
rint ezek is szították az új rend elleni hangulatot.

A vizsgálat folyamán Sparnensis önkéntes beismerő vallo
mást tett, melyben közié, hogy kiszabadítását Hódra és Hor
váth rendezték, mert attól tartottak, hogy elárulja őket. A 
szláv mozgalomra sok érdekes leleplező adattal szolgált Be- 
niczkynek, melyekből kiderült, hogy szervezetük behálózza az 
egész Felvidéket, mindenütt voltak embereik, sőt Beniczky hi
vatalában is. Hodia András összeköttetésben állott Hurbánnal, 
Stúrral, Hodia Mihállyal, a levelezést azonban sikerült el
égetni. A tót mozgalomnak kommunisztikus, majd lojális 
iiányzatáról mondott adatai igazolták Beniczkynek a kérdés- 
beni felfogását. Lojalitásuk csak eszköz volt, hogy céljaikat 
megközelíthessék. Ami a pánszlávizmus, értsd a szláv forra
dalmi mozgalom vezetőségét illető felvilágosításaira vonatko
zik, az egy nagyon is felületes, és avatatlanságot mutató része 
Sparnensis vallomásának, melynek csupán ténybeli közlései a 
túróéi készülődésekről vehetők komolyan. A többi nagyrészt 
csupán egy teljesen be nem avatott ifjú szláv forradalmár áb
rándozása.

A vizsgálatból kiderült, hogy a tót emigránsokkal össze
köttetésben, de azok akciójától függetlenül egy nagy pa- 
rasztlázadást igyekeztek szítani az ismert földosztási jelsza
vakkal. A nemességet el akarták űzni, a városokat el akar
ták foglalni és egy szóval a magyar elemet ki akarták irtani. 
Turóc megye nagyon is alkalmas területnek mutatkozott az 
akcióra és a lázadás kitörése majdnem sikerült, ha nem lett 
volna — Beniczky. ö  a letartóztatottak elleni eljárásban nem 
ment forradalmi konventbiztosi allűrök után, hanem, amint ezt 
a következő fejezetben érintem, úgy rendezte az ügyeket, hogy 
a bűnösök ne kerüljenek a haláltosztó haditörvényszék ítélete 
alá. Csakis neki köszönhetik, hogy életben maradtak. Elnéző 
politikáját a kormány illetékesei állítólag nem látták volna 
szívesen, ámbár erre nézve sehol egy sornyi adatot nem ta
láltam. Röpiratokról, kis magyar, német lapokról is tesz em
lítést, amelyekben a radikális irányhoz tartozók Fabius Cunc- 
tatornak és gúnyosan „tót hercegnek“ nevezik. Minden mást 
lehetett volna inkább szemére vetni, csak azt nem, hogy ké- 
sedelmeskedett, ami pedig a „tót herceg“ gúnynevet illeti, ez 
is azok módszerét jellemzi, akik a nemzetiségi kérdésekhez 
szerencsétlen meggondolatlansággal szoktak volt hozzányúlni 
és csúfolódásaikkal visszariasztottak a másik táborba sok 
olyan embert, aki közibénk akart állni. Beniczky minderre nem 
reagált.

Mikor azután a sok besúgás, pletyka a kormányt is nyug
id



52 BENICZKY LAJOS ÉLETE, MŰKÖDÉSE ÉS HALÁLA.

talanítani kezdte Beniczky személyére vonatkozólag, amire 
semmi oka nem volt, minden megyébe külön kormánybiztosokat 
nevezett ki és Beniczky hatáskörébe csupán a felügyeletet 
utalta. Azonkívül a Trencsénbe kinevezett Balogh János kor
mánybiztosságát Túróéba is ki akarták terjeszteni. Beniczkyt 
pedig csak azért nem merték állásától felmenteni, mert attól 
féltek, hogy* nyiltan a tót ügy mellé szegődik. Ennyire képes 
a forradalmi hangulat okozta bizalmatlanság az emberek józan 
ítélő- és látóképességét megrövidíteni. Fájó szívvel jegyzé fel 
Beniczky, hogy „a forradalom bukása után mindezek az egyé
nek és sok más is, exculpálni tudták magukat, amíg sok dolog 
miatti felelősség, amelyekbe bele sem folytam, az én nevemre 
háríttatott“. Ebben, a kormánynak ellene zúdult hangulata 
közben kezdődött Simunics betörése.

Végigtekintve Simunics betöréséig terjedő működését, el 
kell ismerni, hogy azt a mozgalmat, melyet a tót forradalmárok 
és lázadók a bányavidéknek és Turóc megyének elfoglalására 
szerveztek, Beniczky hiúsította meg. A bányavidék megrohaná- 
sának a miavai betöréssel egyszerre kellett volna történnie 
és mikor az vereségbe fulladt, önállóan akarták végrehajtani. 
Kiszámíthatatlan következményei lettek volna annak, ha egy 
lagymatag és nem erélyes kormánybiztos állt volna e terület 
élén. A tót lázadás elmaradása két ténynek tudható be: a tót 
nép bizalmának a magyar kormány iránt és Beniczky körül
tekintő intézkedéseinek, bátorságának, okosságának. A bá
nyásznéppel való bánásmódja tagadhatatlanl elismerésreméltó. 
Kerülvén az erőszakos eszközök alkalmazását, sokkal gyorsab
ban ért célt, mint azok, akik talán hasonló helyzetben meg
gondolatlanul a rendelkezésükre álló fegyverhez nyúlnak. Szeme 
előtt lebegett az, hogy a bányaművek nemcsak kenyeret, fog
lalkozást adnak ezreknek, hanem a nemzet egyetemére nézve 
életkérdést képeznek. A bányaműveket meg kellett védenie, hogy 
a nemzet védekezhessék. A munkássággal szembeni állásfogla
lása abból is fakadhatott, mert belátta annak nehéz sorsát és 
javításra szoruló helyzetét. Ezt a nehéz munkássorsot sietett 
kiaknázni a tót agitáció, később a kamarilla. A föld népe az 
úrbéri terhek alóli felszabadulásában nem hajlott a bujtogató 
szóra. És akkor azt súgták a tót bányamunkás fülébe a lá- 
zítók: mit hozott neked az új kormány? Elhitették vele, hogy 
el fogják nyomni, magyar munkásokat fognak hozatni, ezek el
veszik a kenyerét csak azért, mert tót. Védekezzék hát, vegye el 
a bányákat, ezek amúgyis csak őt illetik. Amíg így szították a 
kommunisztikus bányamozgalmat, addig Túróéban a nemzet
őrséget sikerült kezeik alá ragadniok. Ha ez az ügyesen kieszelt 
terv megvalósult volna; úgy Felső-Magyarországon a legször
nyűségesebb néplázadás'i jelenetek játszódtak volna le. A már
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ciust követő hónapok történetében Beniczkynek ezen működését 
megfelelő helyre kell illesztenie a történetírónak, aki az 1848149. 
évek történetét fogja megírni.

Visszaemlékezéseiben ezen sikerét akkép domborítja ki, hogy 
az nem annyira a magyar forradalom hasznára vált, mint a di
nasztia és monarchia javára, tehát a következtetést befejezve, 
Beniczky a dinasztiát mentette egy' a magyar forradalomnál sú
lyosabb forradalom elől. Nagyon érthető, hogy előadása, különö
sen az országos honvédelmi bizottmány általi kinevezéséről, nem 
fedi teljesen a valóságot. Ez azonban a memoire-ok közös hibája, 
hogy szépítik az elkövetett tetteket. Beniczky ismételten, sok
szor, felajánlotta szolgálatait és csak a minden oldalról meg
fenyegetett haza sorsát tartotta szeme előtt. Legjobb bizonyí
téka ennek a Szemeréhez intézett levele, melyet egy kósza hír 
nyomán küldött sietve Pestre. Elterjedt a vakhír, hogy Szemere 
diktátorrá választatott.86 Beniczky nem tétovázott, hanem 
szükségesnek tartotta kijelenteni, hogy „én szeretett hazám 
szent ügyét el nem hagyandom soha, és kész vagyok utolsó 
lehelletemig Isten és ember előtt szent ügyünk mellett vívni és 
működni“. — Nem kötötte ezt semmilyen feltételhez és a rever- 
zálishoz hozzáfűzött józan és hideg megfontolásai csak utóla
gos, az osztrák tömlöctartók címére küldött eszmélkedések 
voltak.

Dohnány azt írja Beniczkyről a tót felkelés történeti le
írásában, hogy a sok magyar kormánybiztos közül legjobban 
végezte el dolgát, mert a magyar statáriumnak valóságos apos
tola volt, ki mindig kardjára csapott.38 Ez, mint a fejezetben 
érintett események mutatják, nem igaz, mert ha a statárium 
apostola lett volna, akkor sok ember került volna a forradalmi 
vesztőhelyre, holott egyetlenegynek sem görbült meg a haja- 
szála. Mind élvezhette a Bach-korszak „áldásait“ és ősz fejjel, 
boldog megelégedettségben „a bősz“ magyar uralom alatt, mesél
hette fiainak és unokáinak, hogy Beniczky mint hurcolta őket 
a vesztőhelyre és csak egy kis híja, hogy el nem pusztultak. 
Mind-mind a mesélők, a hős visszaemlékezők, csak egy kis híja, 
hogy el nem pusztultak — a mesében. Mert mese volt az, amit 
róla írtak és beszéltek. 36

36 Sí. A .  W .  — A. K. 9463/B. 1. Jelentéseket. -  4. sz.
M M iku láš  D o h n á n y :  História povetanja slovenskjého z roku 1848. — 

132. 1.
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Simmies betörése elleni intézkedések. — A z országos honvédelmi bizottmány 
és a fegyverhiány. — Simmies kiáltványa. — Beniczky előkészületei Túráé
ban egy Hurtán-betöris esetére. — A Simmies elleni hadiakcióban való rész
vételénél! leírása feljegyzéseiben. — Elhelyezkedése Simmies támadása esetén. 
— Fegyvereket és vezért kér. — Levele Simunicshoz és a tálasz. — A z or
szágos honvédelmi bizottmány elkésett és hibás intézkedései. — Rendelet az 
Ordódyval való együttműködésre. — Beniczky útja Simmies nyomában. — 
A kosztolnai csata és Simmies köriilkerlttetésének terve Guyon és Klapka 
vezetése alatt. — Simunics kisiklik Guyon elhibázott terve miatt. — Ki a 
hibás? — Miért késett le Beniczky a kosztolnai csatáról? — A vereség 
demoralizáló hatása a népre. — Beniczky Pesten és kormánybiztosságának 

kiterjesztése Árva megyére.

Simunics osztrák tábornok csapataival eredetileg Duklán át 
szándékozott az országba nyomulni. Az osztrák hadvezetőség 
azonban megmásította a tervet és a Simunics-csapatokat Sey- 
buschba rendelte, hogy onnan kiindulva, hatoljanak Trencsén 
megyébe. Egy hónapig húzódott ez a tervezgetés. A honvédelmi 
bizottmány Irányi Dániel sárosmegyei kormánybiztostól a Si
munics mozdulatairól behatóan 'tájékozódott, azonban elég erős 
elhárító intézkedéseket sem keleten, sem később nyugaton kellő 
időben nem eszközölt. Ennek oka, hogy a bizottmány még a 
Jellasicson aratott könnyű győzelem hatása alatt állt és még 
erősen hitte, hogy a népfelkelés a sorkatonasággal szemben 
helyt tud állani és Simunics betörésének előhírei elég könnyel
műen azzal a reménységgel töltötték el az embereket, hogy 
Simunics úgy fog járni, mint Jellasics és hogy csak jöjjön, 
mert nekünk hoz fegyvert. A másik oka, hogy a magyar had
sereg akkor volt tulajdonképen szervezés, születés alatt, min
den anyagi és emberi erőt az Ausztriával szembeni főseregünk 
igényelt. Oda kellett minden fegyvert, municiót, felszerelést és 
embert szállítani és hiába könyörögtek az északi területek segít
ségért, — még kaszát is gyéren küldözgettek nekik, mert nem 
volt. A Hurbán, Simunics, Schlick betörései előtt egész Felső
idagyarország fegyver után kiáltozott, a megyék, a csend
bizottmányok, a városok egymás után küldözgették futárokkal 
kérő és esedező írásaikat, hogy küldjenek nekik fegyvereket, 
mert az ellenség a határon gyülekezik és leskelődik, — az orszá
gos honvédelmi bizottmány és a nemzetőrségi tanács stereotip 
válasza, hogy nincsen fegyver és hogy védelmi intézkedéseket 
tesznek. Ha a honvédelmi bizottmánynak nem kellett volna a 
fegyver és felszerelés végzetes hiányának súlyos gondjaival küz- 
ködnie, ha az északi megyéknek fegyverért kiáltozó lakosságát 
felszerelhette volna, — úgy sem Simunics, sem Schlick nem tette 
volna a lábát Magyarország földjére. A Jellasicson aratott 
győzelem kellemetlen utóhatása a kaszás népfelkelőkbe vetett.
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csalóka bizodalom volt és ebbe a bizodaloxnba kapaszkodva 
enyhített az országos honvédelmi bizottmány emésztő gondjain. 
— Simunics Seybuschból beküld ötté kiált ványait és rendeletéit 
az országba, mihelyt megkapta Wiindischgraetz parancsát, hogy 
a Vág völgyén át Trencsénen keresztül Nyitra és Pozsony me
gyékbe nyomuljon a magyar főhadsereg hátába.“7 Német és tót 
proklamációja,“8 mely Seybuschban október 20-áról kelt, azt 
hirdette, hogy nem igaz, amit a forradalmi párt terjeszt, hogy a 
császár részéről veszélyeztetve volna az alkotmányos szabad
ság és a nemzetiségek egyenjogúsítása, hanem éppen ellenkező
leg. Az első kiáltványokat Simunics kísérő írásával megkapták 
a csácai, zsolnai és trencséni szolgabírói hivatalok. Ezeket a 
trencsénmegyei csendbizottmány sietve küldte áz országos hon
védelmi bizottmánynak, azzal a lesújtó értesítéssel, hogy az 
ellenség egy-két nap múlva betörend és a határon valami tett
leges ellenállásról álmodni sem lehet, mert az egész megyében 
egy katona sincs és a tizenhét mérf'öldnyi megyében a nemzet
őrséget és népfelkelést gyorsan el nem rendezhetik és különben 
is az egész nemzetőrségnek 500 régi rozoga lovaskarabélya van, 
amit nem is lehet sikerrel használni. A csendbizottmány, mely 
Zsolnán székelt, Nedeczky Zsigmond megyei esküdtet és nem
zetőrségé századost azzal a megbízással küldte Simunicshoz, 
hogy tiltakozzék a törvénytelen betörés ellen és figyelmeztesse 
a tábornokot az esetleges következményekérti felelősségre. 
Sietve elrendelte az egész megyében a népfelkelést és kitanította 
a népet, hogy az ellenség útjából takarítsa el az élelmiszereket. 
Ezenkívül egy alkalmas vezért és segítséget kértek az országos 
honvédelmi bizottmánytól,37 38 39 mely kurtán megnyugtatta őket, 
hogy Jeszenák kormánybiztos a felső vidékek védelme ügyében 
már október 23-án kellő utasítást kapott.40

Simunics útjának irányát sem a magyar honvédelmi bizott
mány, sem pedig a felsőmagyarországi kormánybiztosok a be
törés előtt meg nem tudták. A Simunics betörésének híreit meg
előző napokban Felső-Magyarországon úgy gondolták, hogy a 
Miaván és Szenicén póruljárt Hurbán és Stúr fognak nagyobb 
erővel ismét betörni, mert a szomszéd Sziléziából folyton kül
dözgették az emisszáriusokat az üzenetekkel, hogy jönnek csá
szári katonákkal. Beniczky Lajos, a bányavidék kormánybiztosa,

37 Kr. A. W. Kr. i. U. 10/11. M. C. Sim. — AOK.-Simunics 
(Olmütz, am 17. Oktober).

38 U. o. — 10/13. c. M. C. Sim. — A proklamációt Závodnik István nagy
dévényi plébános fordította tótra, aki más tekintetben is a betörő osztrákok 
szolgálatában állt.

36 St. A. W. — K. A. Í547/e. — Okt. 21.
40 U. o. — Az OHB. értesítése okt. 24. 848. Trencsén megye közön

ségéhez.
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szintén a hurbánisták kísérlete ellen készülődött és éppen e célból 
célszerűnek tartotta az exponált fekvésű Túróc megyét meg- 
szállani. Nemsokára elterjedt a hír, hogy nem Hurbán, hanem 
Simunics osztrák tábornok hadoszlopai fognak Felső-Magyar- 
országba nyomulni. Beniczky az ott működő kormánybiztosok 
közül rögtön átlátta a hírben bemondott eseménynek esetleges 
súlyos következményeit. A betörés ellen mindenekelőtt a gond
jaira bízott bányavidéket akarta megvédeni, mert azt hitte, 
hogy Simuniics vagy a bányavidék megszállására kapott paran
csot, vagy pedig a Jellasicscsal való egyesülésre. Mindkét eset
ben résen keilend lennie.

A betörés elleni tevékenységéről, valamint a Simunics elleni 
katonai felvonulásáról behatóan beszél feljegyzéseinek második 
füzetében. Visszaemlékezései mindenben fedik a jelentéseiben 
foglalt anyagot és az országos honvédelmi bizottmány által 
kiadott rendeleteket, valamint a többi erre vonatkozó okmány 
tartalmát — egy-két kényes kérdés kivételével, melyek abból 
származtak, hogy mint az osztrákok láncra fűzött rabja nem 
írhatott úgy, mint ezt meggyőződése diktálta volna. Feljegy
zései végén külön utóhangban megemlékezik ismételten a Simu
nics betörése alatti magatartásáról41 és az aradi ítélet indoko
lását igyekszik gyengíteni. Ugyanis az osztrákok bűnéül rótták 
fel a Simunics elleni makacs ellenállást, holott ő Simunics ellen 
csupán defenzív állást foglalt el Turóc megye határán, és mikor 
Simunics a Vág völgyébe leereszkedett, utánasietett, de el nem 
érhette a közbeneső hidak Simunics általi leégetése miatt. Szó 
sincs róla, mindent elkövetett, hogy Simunics útját megnehe
zítse, kormánybiztosi és őrnagyi kötelességét minden tekintet
ben teljesítette, ám mikor a tömlöc magányában az ítéletben 
foglaltak felett gondolkozott, a nehéz sors szorító nyűge alatt 
nem vallhatta magáénak azt, ami nem őt illette. Kihallgatása 
idején ezekkel a kis részletkérdésekkel nem törődött. Férfiasán 
viselte, mint csap át rajta az osztrák hadbírák vádlevelének 
zuhataga. Nem tiltakozott, nem tagadott, hanem büszkén be
szélte el haditetteiit, amiért is a hadbíró megjegyzésében a leg
konokabb rebellisnek mondja. A feljegyzések írásánál azután 
tárgyilagosan is a Simunics elleni szervezkedés kizárólagos 
szerzőségét nem vállalhatta, ámbár talán sokan e nagy idő erős 
férfiának ezen védekezésszerű magatartását nem látják hősies
nek, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a nagy idők nagy alakjai 
is emberek voltak, emberi gyengeségekkel és emberi hibákkal, és 
egy ítélet húsz évi várbörtönre vasbilincsekben, egykönnyen 
csak azt az egy vágyat tarthatja ébren az emberben, miképen 
kerülhetne ki a börtönsírból. Ez a vágy tartja'benne a lelket,

41 A 9. füzethez csatolt „Anmerkung“.
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teszi ellenállóképessé, ez biztatja a rémítő és őrjítő csendben 
és minden kísérlet, minden szökési és szabadulási mód megfor
dul fejében. Néhányan árulókká is váltak, megtántorodtak, csak
hogy sorsukon enyhítsenek. Beniczky a feljegyzésekben, melyek
ről tudta, hogy illetékes osztrák kezekbe kerülnek, saját rebel- 
lisségét igyekezett lágyabb és enyhébb színekben bemutatni,, 
hátha kisebbre változtatják a súlyos büntetést. Melyik fogoly
ban nem él a szabadulási vágy és melyik fogoly nem akarja vi
szontlátni a napot, a szabadságot? Nem tagadott le semmit, 
senkit el nem árult, azonban azt akarta elhitetni, hogy nem 
volt olyan vérszomjas rebellis, mint ahogyan őróla híresztelték. 
Egy húsz évi várfogságra ítélt életerős, tehetségekkel megáldott, 
hazáját hőn szerető, azért áldozni tudó és akaró, férfikora leg
szebb éveiben álló fogoly gyenge kísérlete, hogy tömlöctartóát 
jobb belátásra bírja. Ez emberi vonás, melyet sem rossz néven 
venni, sem elítélni nem lehet. Ez a kísérlet nem azt jelenti, hogy 
Beniczky ezzel múltját megtagadta, mert hiszen nyolc évi keser
ves raboskodás után újra ott folytatja hazája felszabadításáért 
folytatott munkáját, hol 1849-ben abbahagyta és a josefstadti 
börtönbe életfogytiglani fogságra szóló ítélettel azért került, 
mert hiszen 1863-ban is csak olyan rebellis volt, mint 1849-ben. 
És itt ismételten reámutatok arra, hogy feljegyzéseit, tehát a 
Simunics betöréséről szóló megjegyzéseit is, azzal a tudattal 
kell olvasni és értékelni, hogy írás közben háta mögül ott lesett 
soraiba az osztrák tömlöctartó és a börtönben való elsenyvedés 
réme lebegett felette.

Beniczky, mint említettem, Hurbán és Stúr betörését várta. 
A két tót felkelő mindenképen a Vág völgyébe szeretett volna 
hatolni és Zsolnán át Túróéba, Zólyomba, Árvába, Liptóba nyo
mulni. Turóc megye volt a bányavidék kapuja és éppen ez a terü
let nem volt eléggé biztos, mert ezt árasztották el leginkább a 
tót felkelő emisszáriusok, tudván azt, hogy innen tudják 
megközelíteni a nekik fontos tót megyéket. Beniczky tehát ezt 
a turóci katlant szállotta meg és éberen vigyázott annak bejára
taira. 1750 embere volt és 6 ágyúja. A rendelkezésére álló kiis 
hadseregben csupán 450 sorkatona és 300 Beniczky-vadász volt 
komolyan számbavehető kombattáns erő, mert a többi népfel
kelő és nemzetőr. Hogy ezzel a kis erővel szabadon és sikerrel 
operálhasson, Zólyomban, Barsban, Hontban a népfelkelést 
összevonta és megfelelően elhelyezte a kis hadsereg háta mögött 
a fontos utak és szorosok őrzésére. A feljegyzésekhez csatolt 
térképvázlat szerint42 Beniczky katonáit elhelyezte Sztrecsnó 
előtt és a sztrecsnói szorosban két ágyúval és Szent Márton 
előtt négy ágyúval. Nemzetőrökkel, népfelkelőkkel őriztette a

" Kr. A. W. -  Kr. i. U. 13/320 H. A. det.
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králováni szorost, Stubnya vidékét, a hermaneci szorost, az 
óhegyi utat és Ulmanka vidékét. Ebben az elhelyezésben érte 
október 16-án az országos honvédelmi bizottmány értesítése 
és rendelete, hogy Simunics betörni készül és három nappal reá 
egy újabb rendelet, hogy Simunicsot, mihelyt betör, támadja 
meg. Beniczky sietve értesíti az országos honvédelmi bizott
mányt,43 hogy csekély erővel áll a megbízhatatlan túróéi katlan
ban. Az általa vezetett erő oly csekély, ha Simunicsnak sikerül 
Túróéba benyomulni, úgy ott lázadás lesz. Egy vezér kineve
zését kéri és fegyverekért esedezik. „Gyakran emeltem szót e 
védtelen vidék mellett, de elhangzott — írja —, csak most a 
haza nevében esdeklem, általam javallott vezér leghamarábbi 
kinevezéséért és fegyverek megküldéséért.“ A jelentésből külön
ben bizonyos megbántottság hangulata kiérződik, mert kijelenti, 
hogy bárki is lenne a vezér, ő kész mint közlegény is köteles
ségét teljesíteni. Az országos honvédelmi bizottmány ugyan 
helyeselte válaszában Beniczky tevékenységét, azonban fegyvert 
küldeni nem tudott és a vezérségre vonatkozólag előterjesztést 
kért Beniczkytől. Ezt a választ október 24-én küldték Beniczky- 
nek, amikor már a vezér ki is volt nevezve és el is volt in
dítva; ugyanis Pulszky Sándor ezredest, aki Sáros és Abaúj 
területén szervezte a védelmet, rendelték ki Simunics ellen. Amíg 
odaérkezett, Ordódy Kálmán őrnagy helyettesítette. A hon
védelmi bizottmánynak ez a balfogása, hogy a veszedelem nap
jaiban, az előretörő ellenség útja idején rendelt csak vezért, és 
pedig a távoli keleti megyékből a nyugati területre, meg is bosz- 
szulta magát. Pulszky elkésett, csapatait hiába meneteltették 
Losoncig és Besztercebányáig, ahonnan azután ismét vissza
küldték őket megyéikbe. Ha a bizottmány Beniczkyt ellátta 
volna kellő erővel és felhatalmazta volna a vezérlettel, akkor 
Simunics útja nem lett volna Nagyszombatig zavartalan.

A Zsolnát megszálló Simunicsot, 1700 emberével a sztrec6- 
nói szorosban várta, mert ténylegesen úgy látszott Zsolna meg
szállásából, hogy Simunics délkelet felé, a bányavidék meg
szállására akar indulni. Október 22-én levelet küldött Beniczky44 
Simunicsnak Kardhordó, Gyulay-ezredbeli hadnaggyal, melyben 
lelkére beszél, hogy álljon el a törvénytelen parancsok végrehaj
tásától, mert különben ellenségnek fogják tekinteni és minden 
eszközzel erőszakos benyomulását meg fogják akadályozni. A 
német nyelven írt levél magában foglalja Beniczky okos és eré
lyes jellemének sajátosságait, nyiltszavú és értelmesen erélyes, 
udvarias és a haza sorsának ecsetelésében kérőhangú. „Tábor-

4S St. A. W. —- K. A. 1622/e. (Kelt Szent-Mártonban október 21-én). 
— L. Jelentéseket. — 9. sz.

44 Kr. A. W. — Kr. i. U. 10/13b. M. C. Sixn. — L. Jelentéseket. — 
10. sz.
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nők Űr, — engedje meg nyiltszívűségemet — írja — , úgy lát
szik, hogy a magyar alkotmány szellemét és azokat a viszony
latokat, melyek most király és nemzet között léteznek, nem is
meri eléggé, amit öntől, aki nem magyar és hadfi, rossz néven 
venni nem lehet; kövesse tanácsomat, mely őszinte és jóindu
latú, hallgassa meg a nemzet férfiait, becsületes és jószellemű 
magyar állampolgárokat, kérjen a most uralkodó helyzetről 
őszinte, tiszta képet és ön mint a becsület férfia csakhamar be 
fogja látni, hogy az Ön által tervezett betörés — bárkinek a 
megbízásából is történik — , törvénytelen...“ „A magyar törvény- 
hozás nem cselekszik máskép, mint. azt az utolsó országgyűlés
nek Y. Ferdinánd király által önként és ünnepélyesen szentesí
tett törvényei és az általa és elődjei által szent esküvel fogadott 
alkotmány szelleme előírja. Egész Európa tudja és világosan 
látja, hogy nem a jó király, hanem egy szégyenletes udvari párt, 
egy átkozott kamarilla, mely édes egyeduralmát elveszítette, 
megmozdított minden eszközt, hogy a népeknek adott szabad
ságot, így a magyarokét is, a nemzetiségi egyenjogúsítás hiú 
leple alatt, ami sehol jobban, mint a magyar törvényekben nin
csen megvédve, szűkítse és azt elsenyveszteni igyekszik és e cél
ból minden becsületes és törvényes eszköz szűkében rabló be
törésekhez folyamodik.“45

Ebben visszatükröződik a szabadságharc kezdetén uralkodó 
általános magyar felfogás, mely teljesen törvényes, alkotmá
nyos, királyhű szellemű volt és ment volt még az antidinaszti- 
kus és a függetlenségi gondolattól. Beniczky is mint királyhű 
ember, ki a kamarilla ellen harcolni kész, ki az öreg jó királlyal 
szemben a cselszövők nemzettipró csoportját kárhoztatja, in
dult 1848-ban a harcba, mely azután letérvén a törvényes alap
ról, forradalommá változott. Természetesen ez is a kamarilla 
embereinek kegyetlen ridegségének következménye volt és nem 
csoda, hogy a nemzet inkább letért az 1848-i alapról, mintsem 
kiszolgáltassa alkotmányát, életét, legjobbjait a bécsi reakció 
kegyetlenjeinek és ezért maradtak 1849-ben is a harcolók között 
azok, kik alkotmány- és királyhűségben ragadtak fegyvert a 
nemzet szabadságáért. Így volt ez Beniczkyvel is.

Simunics október 23-án válaszolt a maga császári kato
nai szellemében.46 A levélből látni, hogy csapatait sem a lakos
ság, sem a megyei hatóságok szívesen nem fogadták és hogy 
csapatjai részére erőszakkal tudott csak élelmet szerezni. Simu- 
nicsnak Mészáros tábornok, hadügyminiszter is írt egy figyel
meztető és felvilágosító levelet, melyre Simunics olyan értelem

45 A Simunicshoz küldött ezen tilakozó leveleket megelőzték Sáros és 
Abaúj megyék küldöttségei útján átadott tiltakozás.

46 V. o. — Kr. i. U. 10/14. M. C. Sim. — L. Jelentéseket. — 11. sz.
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ben, mint Beniczkynek, választ küldött.41 Marczibányj trencséni 
főispán is felszólította Simunicsot, hagyja el az országot,47 48 
amely figyelmeztetésekkel már azért sem törődött, mert sehol 
ellentállásra nem talált. Amint a Marczibányihoz küldött határ
széli jelentések mutatják, Simunics bevonulása oly hirtelen tör
tént, hogy népfelkelés rendezéséről északon már szó sem lehe
tett. Magáról a tábornokról ezt jelentették: „ő maga nagyon 
nyájas, beszél magyarul és barátságot ajánlott, nyomorék népe 
van, a népet izgatja a magyar kormány ellen“.49 50 A teljesen véd
telenül hagyott Trencsénben a kevésszámú nemzetőrrel Simuni
csot nem lehetett feltartóztatni és Marczjbányi ennek lehetet
lenségét meg is írta a honvédelmi bizottmánynak, mely sietve 
küld parancsot Ráday nógrádi, Géczy Péter honti, Justh József 
barsi főispánnak, hogy Simunics igen rosszul rendezett és több
nyire újoncokból álló rablócsapatával betört, ezért a megyében 
rekvirált fegyverekkel, kaszákkal fegyverezzék fel a megyei nem
zetőrséget és indítsák útnak Ordódy őrnagyhoz Lipótvárba. Ezt 
a parancsot október 25-én küldték el Pestről, tehát nagyon 
későn, mert 28-án volt már a kudarcos kosztolnai csata.60 
Az országos honvédelmi bizottmány az ország katonai védelmét 
akkor még aktaszerűleg intézte. Aktákat, rendeleteket, utasí
tásokat gyártottak nagy késedelmekkel. A Simunics betörése al
kalmával is az erélyes védelmi intézkedések inkább papiroson 
történtek, mert így vált lehetségessé, hogy Simunics egészen 
Nagyszombatig nyomulhatott. Igaz, hogy onnan a körülkerítés 
veszedelme miatt a morva határra szaladt, azonban a felső terü
let lakosságát a bevonulás háborítatlansága, a kosztolnai 
csata súlyos kudarca, a készületlenség, a fegyvertelenség, a kap
kodás minden bizonnyal lehangolta, sőt demoralizálta js. Vég
zetes hiba volt az országos honvédelmi bizottmánytól, hogy 
nem hallgatott a felsőmagyarországi kormánybiztosokra, min
denekelőtt pedig Beniczky szavára és hogy nem erősítette ez 
utóbbi csapatait, melyek Simunicshoz legközelebb állottak, de 
amelyek olyan gyengék voltak, hogy Simunics hatezernyi sor
katonáját velük Beniczky nem támadhatta meg, sőt a sztrecsnói 
pozició tartását egy esetleges támadás alkalmával szintén két
ségesnek tartotta, mert attól tartott, hogy Simunics közeled
tére a türóci tót császáriak fellázadnak, amint ezt október 
23-án meg is írta a honvédelmi bizottmánynak.51

Rendeletéi útján megtett minden intézkedést Simunicsnak

47 U. o. — 10/13. M. C. Sim. — (Klobuszyce, am 27. Oktober.)
48 U. o. — 10/15. M. C. Sim. — (Trentschin, am 24. Oktober). — Simu- 

nies 26-án küldött választ.
49 St. A. W. — K. A. 1652/e.
50 V. o. — K. A. 1758/e. — L. Jelentéseket. — 12. sz.
61 U. o. — Melléklet az előbbi aktához.
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a bányavárosok felé való előnyomulása esetére. A hatóságokat 
részletesen tájékoztatta a teendőkről és terveiről,52 53 amiben bizo
nyos katonai tapasztalatlanság és naivitás mutatkozik, mert 
nagyon is kezdő vezér az, ki hadi intézkedéseit, kigondolt moz
dulatait közli a polgármesterekkel írásban, akiik között nem 
egy császárpárti volt. Az országos bizottmánynak joggal pana
szolja, hogy a sok tiszteletbeli és valóságos őrnagy és kormány- 
biztos mindegyike a saját feje szerint cselekszik és az ő intézke
déseit keresztezik. Kéri, utasítsák őket, hogy rendeletéit végre
hajtsák, mert különben vegyék le vállairól a felelősség terhét és 
ruházzák más egyénre. Különösen Ruttkay István zólyomi al
ispánt és tiszteletbeli őrnagyot, Kossuth Lajos rokonát értette 
e sorokban, akinek működéséből kitetszett, hogy Beniczky kezé
ből szeretné kiragadni a vezérséget, amelyre olyan hivatottsá- 
got, mint Beniczky, távolról sem mutatott, amint ezt későbbi 
csácai szereplése is igazolta.

Az országos honvédelmi bizottmány Beniczkyt az Ordódy- 
val való együttműködésre utasította ugyan október 26-án 
(amely levelet valószínűleg csak 28-án vette kézhez), azonban 
Trencsénből Ordódytól semmilyen értesítést és tudósítást nem 
kapott és így csupán saját számításaira volt utalva, mert az 
országos honvédelmi bizottmány rendeletéit is elkésve kapta. 
Mikor Simunics Zsolnát elhagyta, Beniczky csapatainak egy 
részével utána nyomult. Jellemző a közhangulatra, hogy Simu- 
nicsnak Sziléziába visszaküldött tizennégy kenyérszállító szeke
rét és az azokat kísérő csapatot a zsolnaiak elfogták és a ké
sőbb bevonuló Beniczkynek átadták.63 A kosztolna^ csata előtt 
úgy Trencsén, mint Nyitra népének hangulata és szelleme biza
kodó és jó volt és mint Markhot János nyitrai alispán említi, 
ámbár a Hurbán-féle zavargás óta rendkívül sokat vétetett 
igénybe, lelkesen és zúgolódás nélkül indult már harmadszor 
táborba.54 Körülbelül 1600 főnyi sereggel hagyta el Beniczky 
Sztrecsnót, megelőzőleg Szklabinán, Révay György báró kasté
lyában néhány régi ágyút és több régi fegyvert foglalt le, 
nehogy az ellenség kezeibe kerüljenek.55 (Ezt Aradon az osztrák

52 Az OHB. október 23-án adta ki a rendeletet, hogy Beniczky, Je- 
szenák, Pulszky Sándor, Károlyi Ede gróf erőiket indítsák Trencsén felé és 
míg Pulszky Sándor megérkezik, Ordódy Kálmán vezesse a sereget Simunics 
ellen. (1514/e.) — Pulszky Beregben volt elfoglalva és október 25-én az 
OHB. úgy Pulszkyt, mint Károlyi Ede grófot utasította, hogy siessenek Tren- 
csénbe.

53 Lombardini J .: Udalosti v Žiline a jej okolnosti roku 1848—49. Slo
venské Pohlady 189G és St. A. W. — K. A. 451/Pz. — Ezen az OHB.-hoz 
intézett jelentése szerint a szekereket 2 pf. utipénzzel hazaküldte és a tizen
egy katonát, egy katonai főorvost foglyok gyanánt visszatartotta.

54 St. A. W. — K. A. 305/Pz. — (Nyitra, okt. 24.)
55 U. o. — K. A. 304/P2. — L. Jelentéseket. — 13. sz.



hadbíró rablásnak minősítette.) Zsolnán még mit sem tudott 
Ordódyról, azonban erőltetett menetben sietett Simunics után, 
akit utolérni nem tudott, mert Bicsén két hídnak helyreállításá
val fél napig bíbelődött. Simunics Trencsénben birtokába vette 
a Vág-hidat és így az elébe siető Ordódy a legfontosabb védelmi 
vonalától és bázisától meg lön fosztva. Kosztolnánál Simunics 
szétvetette Ordódynak sebtében összeszedett, gyakorlatlan, 
harchoz nem szokott seregét. Beniczky a csata után érkezett 
Trencsénbe. A vereségen okulva hazabocsátott a az útközben fel
szedett, kaszás népfelkelőket és csupán 1150 főnyi sereget tar
tott, magánál. Itt kapta az értesítést, hogy Pozsonyból meg
felelő erővel Guyon ezredes vonul Simunics ellen és a további 
utasításokat tőle nyerendi. Az országos honvédelmi bizott
mány e parancsában szemére vetette Beniczkynek, hogy lassan 
mozog és hogy a parancsokat teljesítse lehető gyorsasággal, 
mert különben hadbíróság elé állíttatik, pedig a vereség oka 
korántsem Ordódy, Beniczky, vagy más szereplő kormánybiztos 
volt, hanem az a patriarchális mód, mellyel a honvédelmi bizott
mány a hadseregvezetés szerepkörét betöltötte és amellyel a 
kaszás népfelkelésben bízott. Tagadhatatlan azonban, hogy a 
kosztolnai csata alkalmával Beniczky beavatkozása a harcba, ha 
Simunicsot hátában megtámadja, különösen, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy hat ágyúval rendelkezett, a csata kimenetelére nézve 
előnyös lett volna. Ordódy ebben bízott, és Jeszenák János báró 
nyitrai kormánybiztos, ki szintén a táborban tartózkodott, 
bizonyosra vette a győzelmet, ha Beniczky hátulról Simunics 
útját elvágja.00 A kosztolnál tábor 9000 főből állt Jeszenák 
szerint.57 Ordódy a kosztolna-drietomai táborból megírta a csata 
előtt, hogy a kaszás emberek meg fognak futamodni, tehát az 
ellen visszautasításához, vagy csak a megállításához is reménye 
nincsen.08 Az országos honvédelmi bizottmány e kellemetlen 
jóslatra feddő leveleket küldött Marczibányi és Jeszenák kor
mánybiztosoknak, mert, sem az utak bevágatása, sem a hidak el- 
rontatása által nem akadályozták az osztrákok előrenyomulá
sát, azonkívül a sereg élelmezésével sem törődtek úgy, mint kel- 58

58 U. o. — K. A. 2079/e. — (A táborból, október 27-én.) — Mikor 
azonban hírét vette, hogy Trencsénből Ordódy kénytelen volt visszahúzódni, 
az OHB.-nak már kétkedő jelentést küld. Hozzájárult ehhez, hogy ismét híre 
kelt annak, mintha Hurbán fegyvereket gyűjtene a célból, hogy a felső vi
dékeket megtámadja. E híreket Prágából hozták emisszáriusok. St. A. W. — 
K. A. 297 /Pz. (Bori, október 27).

57 Ez a szám az országos honvédelmi bizottmánynak a fősereg táborában 
levő Kossuthhoz intézett jelentésben 20 ezerre hízott. A győzelmet holt bi
zonyosra vették. — K. A. 1839le. — Ordódy szerint csak 5000 ember gyűlt 
össze Kosztolnán. — K. A. 334/Pz. — L. Jelentéseket. — 15. sz

58 U. o. — K. A. 1944/e. (Kelt Kosztolna-dretomai táborban, ok
tóber 28-án).

62 BENICZKY LAJOS ÉLETE, MŰKÖDÉSE ÉS HALÁLA.
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lett volna.58 59 * Ezen vádakat az illető kormánybiztosok vissza
utasították és beigazolták, hogy a szemrehányás jogosulatlan és 
igazságtalan.

A kosztolnai vereség demoralizáló következményeiről Je- 
szenák kormánybiztos rögtön jelentést tett a bizottmánynak,0" 
hasonlóképen Marczibányi is.01 Attól tartottak, hogy a népnél 
a közrend és csend e vereség láttán felbomlik, ami azonban be 
nem következett. A kosztolnai táborban túlnyomó számmal tót 
önkéntesek várták Simunics támadását és nem csoda, ha a nép 
elkeseredett azon, hogy kaszával szerelték fel ágyúk ellen. 
Hozzájárult Simunics agitációs működése, mellyel a népet a 
földesurak és a magyarok ellen lázította. Népgyűléseket tarta
tott, melyeken tisztjei és a hozzácsatlakozott osztrákérzelmű 
tót emisszápiusok a magyar kormány ellen izgatták a népet. 
A kosztolnai kudarc nagyon is hálás és termékeny talajt terem
tett erre a célra. Simunicsnak speciális megbízatása volt az, 
hogy Felső-Magyarország tót lakosságát a magyarság ellen fel
uszítsa. Sem az első, sem a második betörése idején ez nem sike
rült, ámbár akkor már Hodia és Janežek is védőszárnyai alatt 
erőlködtek azon, hogy általános tót népfelkelést szervezzenek. 
Alig tudtak 3—400 embert a legábrándosabb ígéretekkel össze- 
fogdosni. A tót nép a kosztolnai csata ügyetlen rendezése, az 
országos honvédelmi bizottmány gondatlansága, a fegyverhiány, 
a rendes segítség elmaradása miatt méltán el lehetett keseredve 
és ez cseppet sem függött össze a nemzetiségi kérdéssel. A nép 
az urakban látta a gondatlanság és könnyelmű szervezetlenség 
okozóit. Élesen világítja meg a kosztolnai csata utáni hangula
tot, egy Ullmann László trencséni képviselőhöz intézett, Tren- 
csénben kelt levél, melyet a képviselő az országos honvédelmi 
bizottmánynak átadott és amelyet Trencsén megyének segít
ségért folyamodó írása mellé csatoltak.62 Ebben a levélben jog
gal mondja az ismeretlen levélíró, hogy inkább kellene a bizott
mánynak feddő levelet küldeni ahelyett, hogy ez küldött Tren- 
csénbe ilyent. Egy hétiig jött Simunics Csácától Trencsénig az 
élelmezés megtagadása és a torlaszok miatt és Trencsénben egy 
ágyú sem volt, melyet elsütni lehetett volna, tehát a korholás a 
tények teljes ignoranciáját mutatja. Valóságos bolondságnak 
mondja, hogy egy több mint 5000 főből álló sorkatonaságot, 
mely lovassággal, tüzérséggel rendelkezik, fejszés, kaszás nép
pel akarna feltartóztatni. Négy ágyújuk is csak a csata napján 
érkezett, lovasságuk nem volt. Tekintetbe veendő, hogy a kosz

58 V. o. (Pest, október 29-én.)
““ U. o. — K. A. 1940/e. — (Boriban, október 28-án).
w U. o. -  K. A. 339/Pz. (Vágújhely, ok. 28-án).
82 U. o. — K. A. 2500/e. — L. Jelentéseket. — 18. sz.



tolnai magyar tábor nem hátrált meg minden ellenállás nélkül, 
ellenkezőleg, a csata kezdetén Simunics csapatainak nehéz mun
kát adott, ami Simunicsnak a csatáról írt relációjából is kitű
nik,63 veszteségeinek megvallásából, — a magyar erőben volt 
harckészség, lelkesedés, azonban sem megfelelő haditerv,, sem 
vezér, sem fegyver, sem összműködés nem volt, mert hiszen a 
nemzetőrök, e tapasztalatlan és harchoz nem szokott tömegnek 
nagy része csak a csata napján érkezett a táborba. Ordódyban 
megvolt a kellő akarat, ámde a csata előtt írt jelentései is bizo
nyítják, hiányzott a seregébe vetett bizodalma, önbizalma, ami a 
kudarcnak egyik előfeltétele. A bizonyos csatavesztés érzetével 
bocsátkozott a harcba. Különben sem volt vezérségre alkalmas, 
amint azt későbbi tettei, Simunics nagyszombati megkerülésé
nek elhibázása, nádasi lebzselése, Lipótvárba való másodszori 
hátrálása és a lipótvári ostrom alatti magatartása is sajnálato
san igazolta. Az országos honvédelmi bizottmány korántsem 
volt szerencsés a vezérek megválogatásában, Móga, Pulszky 
Sándor, Ordódy Kálmán, Szilaveczky, Balogh János stb., — ezek 
voltak a bizottmány válogatottjai, a balfogások. Nem a honvé
delmi bizottmány, hanem az események, a harcok választották 
ki saját magukból a vezérségre alkalmasakat és a honvédelmi 
bizottmány által vezérré tett emberek félredobattak az esemé
nyek által, a kudarcok révén, melyeket ügyetlenségük és járat
lanságuk okozott. Beniczkyt nem a honvédelmi bizottmány 
tette azzá, ami lett, hanem csakis saját tehetségei, ügyessége, 
szervező képessége, bátorsága és erélyessége. Éppen a kosztol
na! csatával kapcsolatos 'események igazolják, hogy az orszá
gos honvédelmi bizottmány nem ő benne látott vezéri tulajdon
ságokat, hanem Pulszky Sándorban és Ordódyban és hogy egy
általában nem szánt neki vezéri szerepet, melyet később az ese
mények nyújtottak neki, mert mikor később a budahini csatá
ban Balogh János, Ruttkay István és Querlonde Ferdinánd ve- 
zérkedtek, mégis csak Beniczky volt kénytelen kezébe venni a 
vezetést és a helyzetet a magyar ügy javára megmenteni. Ez 
időtől kezdve Beniczky csapatvezér volt a saját tehetségei 
révén.

Az Ullmann Lászlóhoz intézett levél neheztelően írja, 
hogy Beniczky a csata utáni második napon érkezett csak Tren- 
-csénbe, hol megint két napig rostokolt. Amint fentebb érintet
tem, ez a késedelem mindenesetre hiba, azonban gyorsabb oda- 
érkezése sem menthette volna a helyzetet, legfeljebb a csata ide
jén való beavatkozása, mert nem lehet szem előtt téveszteni 
azt, hogy Ordódy a csata napján kapta erejének főrészét és a

63 Kr. A. W. — Kr. i. U. 11/ad 22. M. C. Sim. — L. Jelentéseket, --  
14. sz.

64 BENICZKY LAJOS ÉLETE, MŰKÖDÉSE ÉS HALÁLA.
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négy ágyút és hogy Ordódy maga sem tudta, hogy hol és mikor 
lesz a csata, azonkívül egyáltalában nem kereste Beniczkyvel 
az érintkezést, aki nem is sejtette, hogy Kosztolnán csata lesz, 
tehát ebből az következik, hogy Beniczky gyenge erejével Simu- 
nicshoz túlközel nem merészkedhetett, mert nem tehette ki ma
gát egy vereségnek és csakis akkor léphetett volna offenzivába, 
ha Ordódyval e tekintetben a helyre és időre nézve megállapo
dott volna, de ezt maga a vezér Ordódy sem tehette, mert még 
27-én és 28-án érkezett csak a táborába a seregének főrésze, 
körülbelül 4000 ember,64 akiket sebtében odahoztak. Ha Ordódy 
még 27-én nem tudta, hogy hol fog csatát kezdeni, annál ke- 
vésbbé tudhatta ezt Beniczky és így késedelme csakis annak 
tudható be, hogy Ordódy haditerv nélkül, meggondolatlanul 
fogadta el a csatát, ahelyett, hogy Beniczkyt értesítette volna. 
— Az országos honvédelmi bizottmány ez időből való intézke
désein meglátszik, hogy nem 'Kossuth Lajos keze alól kerültek 
ki. Kossuth ebben az időben a schwecháti csata előkészítésével, 
a vezérség kérdésével lévén elfoglalva, a Sjmunics-féle akció 
elleni védelmi intézkedéseket a bizottmányra bízta abban a 
hiszemben, hogy Simunicsot sikerül visszaverni. A bizottmány 
rendeletéiben foglalt intézkedések felületességéből származott 
nagyrészt az, hogy Ordódy és Beniczky a kosztolnai csata 
előtt nem egyesülhettek.

Csak Lipótvárban tudta meg Ordódy azt, hogy Beniczky 
Trencsénben áll csapataival, ekkor küldött hozzá futárt, tehát 
három nappal a csata után.65 A kosztolnád csatának leírásával 
nem foglalkozhatom, mert hiszen ez nein Beniczky haditettei
hez tartozik, szükségesnek tartottam azonban Beniczky feljegy
zéseinek kiegészítésére úgy Ordódynak, mint Jeszenáknak és 
Marczibányinak relációit a csatáról a Jelentésekben közzétenni,66 
mert ezek mintegy igazolásai annak, hogy Beniczky késedelme 
szándékos nem lehetett, bár feljegyzésedben félig-meddig ilyen
nek akarta azt feltüntetni. De ebben sem igazság, sem őszinte
ség nem volt, csupán kísérletezés a börtönbőli menekülés cél
jából.

Beniczkyt Trencsénben nagy örvendezéssel fogadták és ott- 
marasztották a város védelmére. Itt érkeztek hozzá Ordódynak 
Lipótvárból küldött futárjai az üzenetekkel, hogy egyesüljön 
vele, mert Simunicsot a Kossuth által kirendelt Klapka György 
őrnagy fogja nemzetőrségi csapataival Nagyszombat felől meg
támadni, míg ők hátba támadnák. Trencsénből október 31-én

84 St. A. W. — K. A. 2117/e. — Marczibányi.-OHB. (Trencsén, ok
tóber 30-án).

65 U. o. — K. A. 2037/e. — L. Jelentéseket. — 17. sz.
08Í7. o. — K. A. 334/Pz., 2037le. és 2117/e.— L. Jelentéseket. — 17. és 
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küldött jelentésében közli,67 hogy november elsején Vágújhelyen 
lesz és Ordódyval egyesül. Egyúttal megemlékezik a zólyomi 
nép hangulatáról, mely a legnagyobb készséggel szállt táborba 
az ország védelmére. A Sparnensis-esetből kifolyólag letartóz
tatott turóci kilenc foglyot Besztercebányára kísértette és be
jelenti, hogy a Simunics kiszorítása után Pestre jön, hogy a 
bizottmányt a felföldi mozgalmakról informálja.

Trencsénből Ordódy utasítására Beniczky Petőfalvára 
ment, hol november 2-án érkezett meg. Ekkor Kossuth rendeletére 
Guyon ezredes tekintélyes honvédsereggel, huszársággal és 
tüzérséggel már Bazinban és Modorban állt azzal a szándék
kal, hogy a Nagyszombaton álló Simunicsot Ordódy és Beniczky 
segítségével körülkerítse és megsemmisítse, mert belátták azt, 
hogy a nemzetőrség és a népfelkelés nem tud sorkatonasággal 
megmérkőzni, hiszen Klapka őrnagy is kénytelen volt Nagy
szombatból Pozsony felé hátrálni a hamarosan összeszedett 
pozsonyi és nyitrai nemzetőrökkel. A swecháti ütközet után 
Kossuth a magyar hadsereg hátában közeledő Simunics ellen 
9000 honvédet küldött Guyon vezetése alatt. Klapka vezette a 
sereg balszámyát. A sereg állása a modori, schenkyitzi, sárfői 
vonal volt. Csák november 3-án tudtak Nagyszombat felé in
dulni és aznap este érkeztek az ellenség által sebtében elhagyott 
Nagyszombatba. A késedelem oka a vasúton történt csapat
szállítás egy egész nappal való elhalasztása. Simunics mind
erről kellő időben értesült és a körülkerítés gyűrűjéből a Nagy
szombatból Nádas felé vezető úton egérutat nyert a morva ha
tárra. Guyon és Klapka, Ordódy és Beniczky mind abban hibá
sak, mert látván a körülkerítő mozdulatoknak késedelmét, min
denekelőtt ezt az utat kellett volna elzárniok. Beniczkyt e kér
désben azért nem terhelhette mulasztás, mert közötte és Guyon 
között Ordódy képezte a kapcsolatot, ö t  Petőfalvára rendel
tette Ordódy, ki Lipótvárról már csak Simunics távozása után 
mozdult ki, később jogosult szemrehányásokban részesült, vi
szont Guyon is elhibázta a támadást, mert nem vette számí
tásba a nagyszombat-nádasi utat, melyet elsősorban meg kel
lett volna erejének egy részével Modorból kiindulva szállania, 
e helyett a sokkal távolabb álló Ordódyt és Beniczkyt rendelte 
el az út elzárására és a főerővel indult Nagyszombat ellen. 
Nádas Simunicshoz sokkal közelébb feküdt, mint Ordódyhoz és 
Benjczkyhez, ehhez hozzájárul, hogy az esős időben a mezei 
utak, melyeken e körülfogó mozdulatot kellett tenniök, majd
nem járhatatlanok voltak és a parancs kiadása, valamint végre
hajtásának megkezdése is, tekintvén az út hosszát, már késő 
volt. Simunicsnak sikerült Nádast sietve megszállania, honnan

66 BENICZKY LAJOS ÉLETE, MŰKÖDÉSE ÉS HALÁLA.

67 U. o. — K. A. 380/Pz. — L. Jelentéseket. — 16. sz.
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a magyar támadás elől ágyúi fedezete alatt ügyesen elillant. 
Nádas előtt másfél órai ágyúharc fejlődött k,i a két sereg kö
zött. Az ágyúharc közben kezdte meg a visszavonulást, Jab- 
lonca mögött, Szenic előtt és mögött ismételten harci érint
kezésben volt a két sereg, azonban Simunicsot nem tudták egy 
csata elfogadására kényszeríteni. Visszavonulása olyan gyors 
volt, hogy alig tudták elérni. Szenic mögött már vad futásban68 
keresték a császáriak a morva határt.69 A magyar sereg nem is 
üldözte tovább aznap, hanem tizenhét órai menetelés után Szé
niében megpihent. Másnap nyomult Holicsig, hol táborba szállt. 
Guyon magától értetődően Ordódyt okolta Simunics kimene
küléséért,70 holott mindketten hibáztak, mert a morva határ 
felé vezető útat szabadon hagyták, azonkívül Jeszenák sem 
tudta a Nádasra vezető országutat eltorlaszolni, mert a paran
csot akkor kapta kézhez, mikor Simunics már e vonalon végig
szaladt. De szerinte ezt már azért sem tehette, mert a lakos
ság a kosztolnai csata után lehangolt, az urakra haragos volt, 
sőt az urak lemészárlására71 bujtogattak az osztrák emisszá- 
riusok, mert szerintük Kosztolnán az urak elhagyták a népet és 
prédául odadobták. Ezt a hangulatot bizonyára Simunics em
berei szították, azonkívül a bujkáló hurbánisták, kik a miavai 
kudarc és szégyenletes futás után ittrekedtek és itt-ott lap
pangtak. A Beniczky jelentéseiben is olvashatjuk, hogy a nép
felkelést, mint hasznavehetetlen tömeget, mely csak a hadi ope
rációkat megnehezíti és akasztja, hazabocsátotta a kosztolnai 
csata után. Ennek azonban más magyarázata is van, melyet 
Jeszenák és Marczibányi közléseiben, valamint Trencsén megye 
átirataiban találhatunk. A népet a kosztolnai csata után 
pánikszerű izgalom szállotta meg a felső megyékben. Rém
mesék terjedtek el, hogy Simunics százszámra hajtotta a 
Vágba az uraktól ellene küldött parasztokat, hol halálukat lel
ték. Az urak természetesen megmentették idejekorán a bőrüket,

68 Ezt Jeszenák báró k. b. mindjárt meg is írta a honvédelmi bizott
mánynak. Guyon Ordódyt Bucsán, Tókő, Hradisch, Sobotist, Csasztkóc, Lo- 
pató, Radosóc irányba rendelte, hogy előzze meg Simunicsot, amiről Je
szenák ezt írta: „mi azonban éjjel azon hegyes vidéken s rossz úton és 
idő rövidsége miatt aligha lészen kivihető, ámbár az őrnagy kötelességet ös- 
merve a parancsnak hódolt és a kijelölt vonalon útnak indult“. — K. A. 
2349/e. (Galgóci vár, nov. 3.)

69 U. o. — K. A. 3378je . — Major Klapka an den Herrn Präsidenten 
des Landesvertheidigungs-Ausschusses in Pressburg. — (Pressburg, am 6. No
vember).

70 Ordódy úgy az OHB.-tól, mint Kossuthtól is haditörvényszék elé való 
állíttatását kérte, hogy tisztázza magát, amit teljesítettek is egy január 
12-én elküldött rendelettel. Szegény Ordódy akkor már Lipótvárott ült kö
rülkerítve Simunics csapataitól és február 3-án már osztrák haditörvény
szék előtt állt. — K. A. 4066/e. és 4115/e.

71 U. o. — K. A. 2555le . — Jeszenák az OHB.-hoz. — (Galgóc, nov. 6.)
5*
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mert megszöktek. Felhördült a felbujtogatott nép, hogy az 
urak a rosszak és a lappangó, de erőre kapni nem tudó hur- 
bánista mozgalom, mely mindenféle eszközzel, a leglehetetle
nebb ígéretekkel, kommunizmussal, hazugságokkal dolgozott, 
sietve felkapta az alkalmat, hátha lehet a lengyel paraszt
mozgalomhoz hasonló parasztlázadást szítani. Ennek a törek
vésnek nyomairól beszélnek a kosztolnai csata utáni jelenté
sek. Trencsén megye azt közli a honvédelmi bizottmánnyal, hogy 
a jelen szomorú helyzetükben sokkal inkább tartanak a nép
lázadástól, mint a külellenségtől és ezért fegyveres segítséget 
kérnek.72 Jeszenák viszont azt írja, hogy „a népfelkelés meg
szüntetését az urak ellen több helyen mutatkozott lemészárlási 
szándok és általában a nép lehangolása és elkedvetlenítése 
miatt kihirdethetni kénytelen voltam“.73 Valószínűleg ezért bo
csátotta szét Beniczky is a népfelkelést, melynek hasznát venni 
úgysem tudta és csak gondot okozott nagy élelmezési szükség
leteivel. Simunics elleni útjáról Beniczky Lajos Pesten jelent
kezett az országos honvédelmi bizottmánynál, melyet ismét 
Kossuth vezetett, visszatérvén Pozsonyból. Pesti időzésének 
eredménye alig volt. Teljes hatalommal felruházták Árva me
gyére vonatkozólag is és ennélfogva Zólyom, Hont, Bars, Turóc 
és Árva megye ügyeit vezette mint kormánybiztos. Ugyan
ekkor kinevezte azonban Kossuth Balogh János őrnagyot 
Nyitra és Trencsén megye teljhatalmú kormánybiztosává is és 
a már akkor várt Hurbán-féle betörés elleni akció vezetését 
nem Beniczkyre, hanem Baloghra bízta, kinek működése bő
beszédű jelentéseiről nevezetes. Baloghnak előtérbe tolása Be
niczky cselekvési lehetőségének rovására ismét az országos hon
védelmi bizottmány balfogása volt. A sokszavú Balogh minden
esetre jobban imponált, mint a cselekvő Beniczky és ha nem 
Beniczky siet a Balogh-akciió segítségére, úgy a Frischeisen— 
Hurbán-betörés sikerült volna, de erről a következő fejezetben.

Most csupán még csak arra akarok reámutatni, hogy a 
Simunics benyomulásával kapcsolatos eseményekben Beniczky 
még kezdő katonavezér volt, aki különben sem volt tisztában 
a harcászattal. A Besztercebányától Turócszentmártonon, 
Sztrecsnón, Trencsénen, Vágújhelyen áit vezető hosszú úton 
csakhamar beletanult a benne lakozó katonatehetségnél fogva 
a katonai dolgokba. Intézkedésein még meglátszik a bizony
talanság és mert még kezdőnek érzi magát, túlságosan óvatos 
is és ezért hiányzik e menetéből a Berwczky-féle merész neki- 
rohanás, amint azt Losoncon, Eperjesen, Rózsahegyen meg

72 U. o. — K. A. — 2371 le. — (Kelt november 2-án Trencsénben 
tartott bizottmányi ülésből).

7:1 U. o. — K. A. 2274/e. — (Kelt galgóci várban, nov. 2-án).
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tette. De azt sem tagadhatni, hogy az óvatossága helyénvaló 
volt, mert ötezernél több jól felszerelt katonát alig 500 fegy
veressel, kiknek csak fele sorkatona, megtámadni őrültség lett 
volna. Az egész akcióban Beniczky csak alárendelt szerepkört 
töltött be, a kezdeményezést másokra bízták, akik azonban a 
beléjük helyezett bizalomnak és a várakozásoknak nem tudtak 
megfelelni.

VI. FEJEZET.

Beniczky kormánybiztosi hatáskörének kiterjesztése. — Windischgraetz és 
Hurbán, Stúr, Janecek tó t  vezetők. — Frischeisen megbízatása egy tó t  fel
kelés szervezésére Hurbán, Stúr, Bloudek segítségével. — A magyar ellen
készülődés. — Beniczky a sok kormánybiztos ellen. — Ajánlata a morva 
népfelkelésre vonatkozólag. — Kormánybiztosi működése a közrend és csend 
érdekében. — Beniczky és a királykérdés. — Ruttkay trencséni útja. — Be
niczky a halálos ítéletek ellen. — Frischeisen betörése és Ruttkay útja 
Predmérig. — A védtelen Trencsén és egy tót parasztlázadás veszedelme. — 
Szilaveczky alezredes reményvesztettsége. — Beniczky ágyúi és honvédéi. — 
Téves információk folytán Kossuth nem hiszi, hogy Hurbán betört, meg
dorgálta Marczibányit. — A segítség késedelmeskedik és elmarad. — Beniczky 
intézkedései Trencsén védelmére. — Szilaveczky otthagyja csapatjait. — Be
niczky Budatinnál, a csata, lélekjelenlétével megmenti a helyzetet. — Agyúi, 
tüzérei, katonáinak hősies kitartása. — Az ellenség visszavonulása. — A 
magyar csapatok fegyvertelensége. — Jelentések a csatáról. — A tó t nép- 
lázadás kísérletének kudarca. — Beniczky feljegyzései a csatáról. — Kossuth 

Hurbán trencséni betöréséről.

A Simunics elleni hadműveletek után Beniczky Pestre uta
zott és az országos honvédelmi bizottmánynak behatóan rész
letes jelentést tett a felsőmagyarországi helyzetről. E jelenté
sében valószínűleg arra hívta fel a bizottmány és különösen 
Kossuth figyelmét, hogy az északi területeket nem szabadna 
védtelenül hagyni, mert minden pillanatban várható egy újabb 
betörés a határon leskelődő Hurbán, Stúr részéről, kiknek az 
osztrák hadvezetőség egy általános tót. népfelkelés szervezése 
érdekében fegyvereket és csapatokat bocsát rendelkezésre. Be
niczky nem a betörő fegyveres erő nagyságától félt, hanem 
annak a megbízásnak végrehajtásától, melyet Hurbán és Stúr 
az osztrák hadvezetőségtől kaptak. Ha a felső határ védtelen, 
úgy Hurbánék akadálytalanul besétálva, megszervezhették 
volna az osztrák katonaság erőszaka segítségével a felkelést, 
ámbátor a tót nép irtózott és idegenkedett Hurbán terveitől és 
az osztrákoktól,74 hiszen később is, mikor Götz tábornok vé

74 Kr. A. W .  — Kr. i. U . 11/7. H . A. — Jellasics Windischgraetznek 
beküldött (nov. 12) egy kémjelentést, melyben többek között ez is olvasható: 
„Die Stimmung der Slovaken ist für Kossuth, es sei ein Glück, dass er 
existiere; sie beten täglich für ihn, dass er gewinne; sie verdanken ihm die Be
freiung von der Roboth.“
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delme alatt szabadon terpeszkedhettek a felső megyékben, 
csakis fegyveres erővel tudtak a tót szabadcsapatok részére 
újoncokat szedni. Viszont a Simunics betörésének részletei is 
meggyőzhették a pesti intéző köröket, hogy a felső területek
nek a központtól való nagy távolsága miatt az ott működő kor
mánybiztosoknak szélesebb hatalomkört, teljesebb cselekvési 
lehetőséget és szabadságot kell adni, hogy a veszedelem ellen 
gyorsabban, ha saját felelősségükre is, cselekedhessenek. Be- 
niczkyt is november 11-én az országos honvédelmi bizottmány 
elnöke egy nyilt rendeletben75 nagyobb és kiterjedettebb hata
lommal ruházta fel és egyúttal megbízta, hogy a bányavárosok 
védelmére egy zászlóalj felállítását valósítsa meg és a bánya
vidékeken található ágyúcsöveket szereltesse fel és szervezzen 
két üteget. Egy kiegészítő rendeletben76 ugyanaznap kormány
biztossága területét kiterjesztették Árva megyére is, mert félő 
volt, hogy az ellenséges betörés Galíciából Árván keresztül tör
ténhetik.

A trencséni és nyitrai terület védelmének előkészítésére a 
honvédelmi bizottmány Balogh János kormánybiztost küldötte 
ki. Balogh e két megyében, nem okulva a múltakon, népfelkelést 
szervezett. Windischgraetz, mihelyt erről értesült, utasította 
Simunicsot,77 hogy ha szerét ejthetné, fogassa el, valamint min
denkit, ki nek,i e szervezésben segít. Ezen népfelkelési mozgalom 
meghiúsítására és a saját katonai operációi részére való hasz
nosítására Windischgraetz, ki a prágai barrikádharcok óta nem 
nagyon szimpatizált a tót politikusokkal, elfogadta a nála ud
varló tó t vezetők ajánlatait egy általános tót felkelésnek a 
császári zászló alá vezetésére vonatkozólag. A tót emigránsok, 
Hurbán, Stúr, Hodža, Janeček, Bloudek, Zach stb. a siralmas 
miavai kaland után egymás között viszálykodtak. Hodža és Stúr 
olyan haragra lobbantak egymás ellen, hogy egymással többé 
együttműködni nem kívántak, hasonlóképen Janeček és Bloudek 
között is a legélesebb ellenségeskedés tört ki és minthogy Hur
bán Stúrhoz és Bloudekhez húzott, a kisded csoport két táborra 
euup 'tto^moqček Hodžával, Stúr Bloudekkel tartott. Hurbán 
eleinte nem tudta, hogy mire határozza magát, de később kény
telen volt Bloudekhez csatlakozni, mert az osztrákok egyedül 
ő benne nem bíztak. Ugyanis Windischgrätz Janečeket és 
Hodžát Simunicshoz utasította, hogy az ő alá eső hadszínterü- 
leten szervezzék meg a tót felkelést. Hurbán ,is Simunicshoz 
fordult hasonló kérelemmel és különösen arra ajánlkozott, hogy

75 Sí. A. W. -  K. A. 2680/e. -  L. Jelentések. -  19. sz.
7# U. o. — K. A. 2689/e.
77 Kr. A. W. — Kr. i. U. 11/86. H. A. — (Schönbrunn, am 27. No

vember).
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a turóci népet fogja fellázítani.78 79 Windischraetz úgy tervezte 
a felső megyék tót lakosságának fellázítását, hogy nyugaton 
Janeček és Hodia, a középtót és esetleg keleti területeken Hur- 
bán, Stúr és Bloudek fogják a tótokat a császári zászlók alá 
csődíteni. Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy a tót vezetők 
által előterjesztett beadványok, tervezetek, kérvények a leg- 
rózsásabb kilátásokat festegették az osztrák hadvezetőség elé. 
A tót nemzetet úgy jellemezték, hogy súlyosan nyög a magyar 
rabiga alatt és csak az első alkalomra vár, hogy szeretett csá
szárja és királya mellé álljon a magyarok ellen. Az osztrák had
vezetőség akkor még elhitte azt Hurbánnak, Stúrnak, Hódié
nak, hogy ők azok a kiválasztottak, kikre a tót nemzet vár, 
kiknek a tót nemzetre csodálatosan fascináló és mély hatásuk 
van. Ennek a hitnek a következménye Windischgraetznek saját 
meggyőződésével ellenkező rendelete a tó t felkelés szervezésére 
vonatkozólag. Ebből a hitből csakhamar kiábrándultak az oszt
rákok, mikor azt látták, hogy a majdnem kétmilliós tót népből 
alig tudtak két-háromszáz embert összefogni és ezek is nagy
részt viharvert foglalkozásnélküliek, Bécs és Prága elővárosai
ból. Windischgraetz Frischeisen alezredest bízta meg azzal,70 
hogy vezesse be a tót területekre a tót „szabadsághősöket“, kik 
ott majd harsogó szózatokban fegyverre szólítják a tó t népet 
és a nép, egy emberként talpraáll. Windischgraetz utasítása 
szerint80 a Frischeisen-féle hadoszlop főcélja Bloudek, Stúr, 
Hurbán segítségével a felkelést megszervezni és a reábízott csa
patok a felkelésnek csupán idegét, szervét alkotják, melyből 
ez a nagy mozgalom ki fog bontakozni. A tót vezetőkkel való 
tárgyalásból Frischeisen azt látta, hogy ezek az egész akciót 
Turóc megye elfoglalására bazírozzák, mert csak ott találnak 
megbízható embereket, kik az osztrák ügy iránt szimpatizál
nak, a többi megye lakosságában a vezetők nem bíznak. Ügy 
látszák, agitációs munkájuk ott talált leginkább hálás talajra. 
Trencsénben és Nyitrában az első betörés idején, valamint Si-

78 U. o.  — 11/54. H. A. Simunics.-AOK. — (Senicz, am 24. November).
79 U. o.  — 11/43. H. A. — Frischeisen november 22-én vonult be a 

Palombini-ezred (36. sz.) 4 századával (724 ember) Teschenbe. Ott talált 
1000 fegyvert, Vs rakétaüteget, V* escadron (62 ember) Károly főherceg chevleg. 
lovast, valamint a rendeletet, hogy a Magyarországba való betörés ügyében 
Bloudek, Stúr, Zách tót vezetőkkel tárgyaljon. — Hurbán akkor Simunics- 
nál járt.

80 U. o. — 11/82. H. A. — AOK. — Frischeisen. — (Schönbrunn, am 
27. November). — „Die von Ihnen befehligte Kolonne ist nur als ein starkes 
Streifcorps anzusehen, das zum Hauptwerk hat, den Landsturm in den slova- 
kischen Gegenden von Oberungarn mit Hilfe von Bloudek, Stúr, Hurbán und 
ihren Anhängern aufzurufen und zu organisiren.“ „Die Parteiführer müssen 
und werden Ihnen hierin ambesten an die Hand gehen. Ihre 4 Compagnien 
bilden so zu sagen nur den Arm der Erhebung, den Haltpunkt für den Land
sturm.“
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munics bevonulása alkalmával csalódtak. A tót nép nem hagyta 
el Magyarország ügyét, nem lett árulóvá, kaszáival nem az 
osztrák mellé, hanem ellene vonult. Frischeisen rögtön látta, 
hogy erre kevés az ereje és ezért erősítést kért.81 Hasonlóképen 
erősítést kért a morva-sziléziai hadparancsnokságtól, mert 
Blondek mindössze 119 emberrel érkezett Prágából.82 A határ 
átlépése után fog, a tót vezetők szerint, a tót szabadcsapat meg
növekedni. Frischeisen, úgy látszik, ebben nem igen bízhatott, 
mert egyre kérte a segítséget; hadoszlopához Lewartowsky báró 
századost nevezte ki Windischgraetz vezérkari tisztnek.83 Te- 
schenben a betörésre kiszemelt és előkészített csapat egyelőre 
arra fordította az időt, hogy emisszáriusokkal megfelelően elő
készítse a talajt a határvonal mögött. A szabadcsapatot telje
sen felszerelték, betanították és várták a megfelelő alkalmat, 
hogy meglephessék a magyar területet.

Míg az osztrákok készülődtek a támadásra, addig a ma
gyarok sem maradtak tétlen. Balogh János Trencsénben szer
vezte a fegyveres ellentállást; Beniczky a bányavidéket elő
készítette a várható meglepetés ellen, Ruttkay István zólyomi 
alispán és kormánybiztos szintén fegyveres erőnek készenlétén 
fáradozott. Az utóbbit csapataival Balogh támogatására Tren- 
Csén megyébe rendelték, ahová november 19-én el is indult.84 Az 
északtrencséni terület őrzésére az országos honvédelmi bizott
mány eredetileg Waldberg Károly őrnagyot rendelte ki a 15. 
honvédzászlóaljjal, ez azonban a november 11-én kelt rendelet
nek nem tehetett eleget, mert Görgey a zászlóaljat azért tar
totta vissza, mert sem ruhája, sem fegyvere még nem volt.85 
Ennek következtében az ottani hadműveletek előkészítése Szila- 
veczky Károly ezredesre bízatott, ki Balogh Jánossal és Rutt
kay Istvánnal együtt tevékenykedett e téren Trencsén megyé
ben. Beniczky látván, hogy nagyon sok kormánymegbizott. in
tézkedik, rendelkezik, parancsol, ami sok zűrzavart, kellemet
lenséget és bosszúságot okozott, mert a lakosság sem tudta, 
hogy kinek rendeletéire hallgasson, kit kövessen, felírt e bajok 
ellen a kormányhoz. Barsban Justh József főispán, kormánybiz
tos intézkedett, Túróéban Szmrecsányi Gábor, Zólyomban 
Ruttkay István, Árvában Madocsányi Pál, — Beniczky pedig 
e valamennyi megyében. Az egyes kormánybiztosok Beniczky 
tudomása nélkül intézkedtek sok olyan kérdésben, melyek Be-

81 U. o. — 11/ad 82. H. A. — Frischeisen.-AOK. (Teschen, am 
27. November).

82 U. o. — 11/ad 105. H. A.
83 U. o. -  11/90. H. A.
84 St. A. W. — K. A. 3470/e. — Ruttkay.-OHB. (Besztercebánya, 

november 15.)
85 U. o. — K. A. 3943/e. — Waldberg.-OHB. (Pozsony, nov. 15.)
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niczkyt (illették, ezért kérte a kerületében működő többi biztos
ság megszüntetését.88 Beniczkyt ezen lépésében korántsem az 
érvényesülés és nagyravágyás vezethette, hanem a szükség- 
szerűség, mert minden egyes megyének teljhatalmú kormány- 
biztosa féltékenyen őrködött afelett, hogy a megyében nálánál 
nagyobb úr ne parancsolhasson, ezért Beniczky kinevezését és 
rendelkezését az első időkben szívesen nem fogadták, sőt negli
gálták és amikor meghatalmazásából kifolyólag erélyesebb 
rendeleteket küldött a megyéknek, panasszal fordultak a me
gyék főispán-kormánybiztosai az országos honvédelmi bizott
mányhoz, melynek politikája mindenesetre az volt, hogy min
denkinek, aki melléje állt, személyi ambicióit és hiúságát kielé
gítse. Ennek tudható be az a figyelmeztető írás, melyet Be- 
niczky fenti jelentése, valamint az ellene irányuló panaszok 
kapcsán a bizottmánytól kapott és melyben figyelmeztetik, 
hogy nem mellőzhetik az oda tett panaszok nyomán őt arra 
utasítani, hogy hatóságának kiterjesztésében arra szorosan 
ügyeljen, miszerint a megyék főispánjai és más tisztviselői 
hatáskörükből egészen ki ne üttessenek, mert az adminisztrá
ció és az újoncállrtás megyei dolog. Beniczkynek ebben csak 
felügyeleti és utánanézési hatásköre lehet.86 87 Tehát míg egyrészt 
a novemberi nyilt rendeletben a legszélesebb hatalommal ruház
ták fel a bányavidék védelmének megszervezését illetőleg, —  
addig ebben a rendeletben ismét megkurtítják személyi okok
ból a felette célszerű központosító megbízást. Ehhez hozzá
járult, hogy Beniczky a Balogh-féle szervezkedéssel semmiféle 
kapcsolatban nem állt, holott a trencséni terület a Beniczky 
alatt lévő turóci katlan révén szorosan összefüggött a bánya
vidékkel. Minden megye e védelmi előkészületekbe^ is csak saját 
magának élt és ezért volt azután a veszély idejében oly körül
ményes és nehéz az összműködés. Beniczky mindezt látta és 
érezvén magában annyi szervező-erőt, erélyt és körültekintési 
képességet, ajánlotta az intézőknek, hogy bízzák egyedül ő reá 
a vezetést. Ez azonban annál az egy oknál fogva nem volt 
lehetséges, mert a bizottmánynak nem állt érdekében annyi 
megyében magának tekintélyes és népszerű, befolyásos ellen
ségeket szerezni, tehát inkább folytatódjék a szervezés to
vábbra megyei patriarchális módon, mintsem a megyei vezető
ket maga ellen uszítsa.

Beniczky távolléte alatt Zólyom megyében a jó hangulatot 
siettek mindazok megingatni, kik részint a hurbanisták, ré
szint pedig a császáriak megbízottjai voltak. Különösen 
Breznóbányán ütötte fel a fejét a büjtogatás, Bakabányán vi-

86 St. A. W. -  K. A. 3754/e. (Selmecen, nov. 21.)
87 U. o. — K. A. 4027/e. (Nov. 30).
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szorít a katholikusok és lutheránusok között tört ki viszály
kodás, Újbányán a bányásznép és a nemzetőrség nem tudott 
egymással megférni, Körmöcbányán pedig császárpártiak ron
tották a hangulatot. Mindezt sietett elsimítani. Pestről való 
megérkezése utáni nyolcadik napon a szervezendő honvéd- 
zászlóalj részére már 250 katonája volt, egy krajcár toborzási 
költség nélkül, az ágyúk felszerelését félig-meddig befejezte, 
Szélaknán fegyvergyárat szervez. Mindezt nyolc nap alatt in
tézte el. Mindazonáltal 100 fegyvert kér, mert szerinte száz 
fegyver a helyszínén semmi, ott pedig annyi, mint egy had
sereg.88 A honvédelmi bizottmány sajnálattal közölte vele, hogy 
fegyvert nem adhat, mert nincs. Másnap egy érdekes ajánlattal 
lép a honvédelmi bizottmány elé; célszerűnek tartotta, hogy 
a morvaországi lakosság általános elégedetlenségét kihasz
nálva, ottan népfelkelést szítani.89 A honvédelmi bizottmány 
a morvaországi néplázadás szítása céljából megbízta Beniczkyt, 
hogy Morvaországba emisszáriusokat küldjön és erre a célra 
kellő óvatossággal takaros költségeket tehet. Beniczkynek ezen 
tevékenységéről további adatok nem állnak rendelkezésre és 
így nem tudható, vájjon megkísérelte-e ezt a munkát. Minden
esetre a terv felmerült, azonban nem valósulhatott meg, mert a 
morvavidéki elégedetlenségi hangulat nem volt olyan arányú, 
hogy abból felkelést lehetett volna növelni. A forradalmak 
lélektana szerint a forradalomban levők mindenütt másutt for
radalmi jelenségeket látnak és forradalmakat várnak. Így lehe
tett ez Morvaországban is, hol különben nagy volt az elégedet
lenség a parasztság között, mely a magyarországi parasztság 
felszabadítását látván, rokonszenvezett a magyar szabadság
mozgalommal, — azonban népfelkeléstől, lázadástól még na
gyon is messzire esett ez a hangulat.

Beniczky ez indítványa megtételekor bejelentette a bizott
mánynak, hogy a bányavárosok területén annyi teendője van, 
hogy Árva megyébe, melynek északi határa 21 mérföldnyire 
esik Besztercebányától, nem mehet. Ez mintegy az árvái meg- 
bizatásról való lemondásának a bevezetése volt. Beniczky látta 
azt, hogy Árvában Madocsányi Pál főispán és kormánybiztos 
feladatának magaslatán áll és csakugyan Árva megye lakos
sága, tót népe az egész szabadságharc alatt az osztrákbarát 
hurbánisták ellensége volt, azoknak fegyveresen önként né
hányszor ellentállott. Madocsányi Pál az árvái torlaszokat 
a szigorú téli időben szorgalmasan építette, azonban a zord 
téli viharokban ezt abba kellett hagyni, amit Beniczky is be
látott és azt ajánlotta a honvédelmi bizottmánynak, hogy Pa-

88 U. o. — K. A. 4186/e. — L. Jelentéseket. — 20. sz.
89 U. o. — K. A, 3738/e. — L. Jelentéseket. — 21. sz.
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tera János úrvölgyi bányatisztet küldjék oda megfelelő vozá- 
rokkal (fuvaros) és a liptói-árvái néppel, akkor hamarosan be 
lehet fejezni a munkát.00 A honvédelmi bizottmány elfogadta 
Beniczkynek Árva megyéről való lemondását.

Kormánybiztosi működésének irányelveit egy november
26-án a városokhoz intézett körrendeletében ismertette.91 El
rendelte az idegenek és utasok ellenőrzését, a közcsend és rend 
szigorú megóvását. A császárpártiak, vagy úgynevezett re- 
akcionáriusok elleni fenyegetései e rendeletben így hangzanak:

„A közcsend és törvényes függetlenségünk tökélletes biz
tosítása attól is feltételezhetik, hogy a népnyomorgató vad 
zsarnokok, mint p. o. Windischgrätz ügynökeinek fondorko- 
dásai megszüntessenek, ennek folytában különös figyelemmel 
kisérendj a tisztelt hatóság a kebelében netalán tán mutatkozó 
reactionáriusok ámítgatásait, kik ellen felelősség terhe alatt, 
a legszigorúbb szabályokat alkalmazandja és kebelében haladék 
nélkül kihirdetendi, hogy mindazok, kik szóval, vagy tettel 
olyatén népbujtogatókat elősegítik, vagy az illető hatóságnak 
tüstént be nem jelentik, mint azok cinkosai tekintetni és a sze
rint büntettetni fognak. Egyébiránt minden esetet, vagy egyes 
tényt, mely által a közcsend háborgatása czéloztatik, nekem 
haladék nélkül bejelenteni szoros kötelességének ismerje a tisz
telt hatóság, oly esetben én az illető hatóság kebelében meg- 
jelenendek, a rendet szükséghez képest fegyveres erővel is 
helyreállítandó.“

„Kinyilatkoztatom egyébiránt, hogy a mint dicséretet ér
demlő egyesek tetteit, vagy egészbeni működésünk szerencsés 
befejezését soha magamnak, de mindig az illető hatóságok haza
fiúi buzgalmának tulajdonítandom, úgy viszont főként a reak
tionäres és egyéb rendbontók ellenében, bárkik legyenek is 
azok, kérlelhetetlen szigorral lépendek fel. Ismerem biztosi 
kerületemben létező szellemet és többnyire egyesek gondolko
zását is, és éppen ez alapos tudomásomnál fogva bizton állít
hatom, miképen a jó érzelműek segítségével honunk eddig kivitt 
függetlenségét veszélybe dönteni akarókat minden percben a 
törvény súlyával porba tiporhatom.“

Beniczky kormánybiztosi segédül Frits Miklós kam. hiva
talnokot nevezte ki, — aki később osztrák fogságba került. 
Fnits Beniczkynek hűséges munkatársa volt, helyettese, aki 
mindenben Beniczky intenciói szerint cselekedett.

A teljhatalmú kormánybiztosság első intézkedéseiben Be
niczky erélyesen szembeszállt mindazon kísérletekkel, melyek 
a bányavidék nyugalmát az osztrákok érdekében felborítani 99

99 U. o. — K. A. 4270/e. (Selmecbánya, nov. 27.)
81 U. o. — K. A. 4271/e melléklete.
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szerették volna. Az egész ország várta már akkor, a schwecháti 
találkozás után, Windischgraetz támadását. Beniczky Pesten 
a honvédelmi bizottmány részéről megfelelő tájékozódást nyert 
a magyar ügy állásáról és arról, hogy osztrák részről mi vár 
reájuk. Kormánybiztosi működésében ezért élesebb és kímélet
lenebb a hang Pestről való visszaérkezése óta a reakcionáriusok 
és császárpártiak, valamint az azoknak szekerét toló hurbánis- 
ták ellen. Fentidézett rendeletének jellemző kiegészítéséül szol
gál egyik másik jelentése, melyben az országos honvédelmi bi
zottmánytól a selmeci tisztújításon megválasztandók felesketé
sének meggátlását kéri, mert „nehány hazafi érzelmű tisztek 
pedig megválasztatásuk esetére az ország jelen körülményei
ben a magyar nemzetet hitszegően leöldököltető királynak szol
gálati, sőt jobbágyi hűséget esküdni erkölcsi ellenkezésnek, sőt 
benső meggyőződésük erőszakoltatásának nyilatkoztatnák, in
kább hivatalt nem vállalni, mint benső hazafi meggyőződésök- 
kel merően ellenkező ily esküt letenni készek.“ — Ez minden
esetre kényes kérdés volt, mert a bizottmány bár az udvari 
politikával szakított és ellene védelemre felkészült, az udvari 
párt fegyveres vállalkozóival már többízben összemérte fegy
verét, — a királlyal azonban még szakítani nem akart, külö
nösen ilyen nyilvános rendeletben, az eskütétel fontos kérdésé
ben nem látta célszerűnek a szakítást. Nem adhatta ki Be- 
niczkynek az utasítást, hogy a tisztviselők ne tegyék le a ki
rálynak az esküt, viszont megértette a tisztviselőknek lelki 
hangulatát, kik a királyban látták ama haderők parancsoló 
urát, melyek a magyarság letörésére készülődtek a határokon. 
Ez még a Windischgraetz benyomulása előtt volt, tehát még 
lehetett remény az egyezkedésre, ezért a bizottmány politiku
sán ennek a kérdésnek megoldását Beniczkyre bízta, mert ez a 
kérdés minden aprólékos körülmény ismeretét igényelvén, azo
kat Beniczky ismerhette legjobban. Figyelmeztették azonban, 
hogy intézkedésével elvkérdési vitát elő ne idézzen.

„A győzelem az, ami határoz, s győzelem előtt nem taná
csos a kormányt ilyszerű specialitások miatt elvkérdésekbe so
dorni. Igyekezzék ennélfogva k. biztos úr e dologban szintúgy 
járni el, hogy néhány ember méltó skrupulusából valamely nagy 
elvkérdési harc elő ne idéztessék.“

A honvédelmi bizottmánynak ezen, Csernátony által fogal
mazott rendeletéből92 kiviláglik, hogy a királykérdésben még 
nem helyezkedtek királyellenes álláspontra, viszont nyílt hatá
rozottsággal nem ragaszkodtak a királynak leteendő eskühöz 
sem. E kérdés elintézését a győzelemtől várták. E kérdésben 
szerintük a győzelem határoz, a győzelem előtt pedig nem taná-

“2 U . o. — K. A. 4021le . november 26 táján.
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esős olyan elvkérdésekbe sodródni, melyek csakis a győzelem
től függnek. A honvédelmi bizottmány a győzelmet kívánta, a 
győzelem a kérdést királyellenes irányban oldotta volna meg, te
hát a bizottmány is ezt helyeselhette, azonban közvetlenül a 
fegyveres nagy mérkőzés előtt végzetes lehetett volna egy széles- 
terjedelmű elvharc, vájjon az eskü a királynak leteendő. Ezt 
a császáriak kihasználhatták volna, ez sokakat észretérített 
volna és a forradalmi szellem meggyengült volna. Ezért igyeke
zett a bizottmány e kérdést elnyomni az aktualitás homlok
teréből. Ez az okmány minden bizonnyal érdekes adalék a 
bizottmány állásfoglalásának megismeréséhez a királykérdés
ben Windischgraetz benyomulása előtt.

ítuttkay István és Beniczky Lajos között nem volt egyet
értés. Ruttkay Istvánt is megbízta Kossuth a zólyomi haderő 
szervezésével, Beniczkyt is. Ruttkay, ki Kossuthnak rokona 
volt, Beniczky megkerülésével közvetlenül érintkezett a hon
védelmi bizottmánnyal és Kossuthtal. Ruttkay jelentései kap
csán november 12-én azt a parancsot kapta -Kossuthtól, hogy 
az általa szervezett zólyomi honvédzászlóaljjal induljon Tren- 
csénbe, hol a vezérséget ideiglenesen Pulszky Sándor alezredes 
veszi át. Ru'ttkay a zólyomi zászlóaljjal (5 századdal) novem
ber 23-án már Zsolna és környékén állt, hogy onnan Csácára 
és a határra vonuljon. Ágyú, fegyver, ruha nélkül, puskapor 
és lőkupakok nélkül indult le Ruttkay, ami nemcsak gondat
lanság, hanem könnyelműség is volt. Zsolnáról kérte azután a 
megye alispánjától, Platthy Györgytől e fegyverek és kellékek 
utánküldését, ezenkívül 24 lovas kiállítását és a többi zólyomi 
fegyveres erő hozzá való elindítását, mert Bachó csendbiztos sze
rint „az ellenség már a nyakunkon van“. Természetesen Rutt
kay azt jelentette volt Kossuthnak, hogy 600 főnyi nemzetőr, 
800 főnyi honvéd és 4 besztercei ágyú, tüzérséggel áll parancsra 
készen. Ruttkay a nemzetőröket otthon hagyva, 5 század hiá
nyosan felszereit honvéddel elindult Trencsénbe. Beniczky Rutt- 
kaynak ezen gondatlan vezérsége ellen Kossuthnál protestált93 
és pedig azért, mert az ország kormányát oly ígéretekkel ámít- 
gatja, melyek, „mint a túláradó hazafiúi buzgalom szüleményei“, 
gyakorlatilag ki nem vihetők. A trencséni hadmenetet is ennek 
tartotta és ezt később a Frischeisen-féle betörés be is igazolta, 
mert Ruttkay kis serege lepetett meg Csácán és hagyta ott a 
Kisuca völgyében előretolt állást harc és ellenállás nélkül. 
Ruttkay trencséni hadmenete a legcsúfosabb blamázzsal végző
dött és Benjczkynek köszönhető, hogy a besztercei ágyúk nem 
kerültek az ellenség kezébe, mert vonakodott azokat Ruttkay- 
nak kiszolgáltatni. Ruttkay Csácáról a nagy sietségben az

93 U. o. — K. A. 4269le. — L. Jelentéseket. — 22. sz.
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ágyukat bizony el nem hozhatta volna. Beniczky ezen tiltakozó 
levelében kifogásolja egyúttal a zólyomi vár átalakítására for
dított nagy összeg kiadását is, melyért felelősséget Ruttkay 
helyett vállalni nem hajlandó. Azt a száz szuronyos puskát, 
melyekért már előző írásaiban esdekelt, ismét kéri és sürgeti. 
Ha megkapná, hallgatni fog, mert a gyávaság bélyegét süttetné 
homlokára, ha még azután is nem volna képes kerületében a 
rendet fenntartani. Kossuth válasza, — szuronyos puskát nem 
adhat, mert nincsen. A kormánybiztosi hatáskörökre vonat
kozólag pedig, hogy azok mindenkinek ki vannak jelölve, kiki 
e szerint végezze munkáját és nem lesz zavar.

Beniczkyt e válasz el nem kedvetlenítette, serényen foly
tatta védelmi szervezését, mert tudta, hogy a nyugalom egy 
támadás előhírnöke. Megtette kötelességét, figyelmeztette az 
intéző köröket Ruttkay trencséni vállalkozásának felületes elő
készítésére. A határon álló Frischeisen—Hurbán-hadoszlop, 
mint már említettem, arra fordította idejét, hogy emisszáriu- 
sok által bujtogasson a felső megyékben. Beniczky csakhamar 
nyomára jött annak, hogy a zólyomi népet is minden oldalról 
izgatják. Személyes jelenlétével, szigorú ellenintézkedéseivel e 
lappangó bujtogatást paralizálta. Elfogott levelekből azt meg
tudta, hogy a hurbánisták Zólyomban is bírnak megbízottak
kal, tehát kettőzött éberséggel résen volt. Ez időben zászlóaljá
nak már 307 embere volt, a puskákat elszedette a nemzetőrség
től és kijavította. Minthogy Pestről nem küldtek fegyvereket, 
magánosoktól vásárolta a puskákat és megigazíttatta azokat. 
Harminc vadászból vadászkülönítményt szervezett. Ágyúit fel
szerelte és ‘tüzéreket képezett ki. Az erről szóló jelentésben uta
sítást kért, mit csináljon a politikai foglyokkal, kiknek java
része hurbánista volt. Annak a nézetének ád kifejezést, hogy 
a csend fenntartására a rögtönítélésből eredő akasztást nem 
tartja kívánatosnak és célszerűnek. Inkább vigyék máshová, 
mint kezeseket.94 Ez egészen világosan azt bizonyítja, hogy 
Beniczky a halálos ítéletek ellensége volt. Többször említettem, 
hogy indokolatlanul és igazságtalanul azzal vádolták később, 
hogy rémuralmat vezetett megyéiben, lövetett és akasztatott. 
A tót történetírók úgy állítják oda, mint a forradalom raga
dozó vészmadarát, ki vérszomjasán csapott le az ártatlanokra. 
Ez teljes egészében történelmi hazugság. Beniczkyhez számos 
politikai fogoly került, egyetlen egy sem lelte ott halálát, mind 
ép bőrrel menekült. Viszont hányán pusztultak el a magyar 
ügy barátai közül a hurbánisták denunciálására, azt nagy
bölcsen elhallgatták.

A Sparnensis-eset, amint azt az előző fejezetekben részle-
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tesen leírtam, súlyos hazaárulási bűn volt, mert hiszen a benne 
resztvettek közül legtöbben a magyar kormány ellenes hurhá- 
nista bujtogatásban résztvettek. Ezeket a politikai foglyokat 
Besztercebányára hozták Túróéból. Beniczky szükségesnek 
látta, hogy ügyük véglegesen elintézhessék és ezért haditör
vényszék elé bocsátotta ügyüket, melynek elnöke Kürthy 
László őrnagy volt. A haditörvényszék december 9-én 
úgy döntött, hogy a foglyok elítéltetése hatáskörén kívül esik, 
mert megszűntek a turóciakat haditörvényszék elé állító körül
mények, az ugyanezekből keletkezett haditörvényszéknek is 
annyival inkább meg kell szűnnie, „mert Magyarország polgárai 
egyrészről, másrészről pedig a figyelmet érdemlő közvélemény 
úgy a régibb, mint újabb törvények s alkotmány nyomán, a 
közbizodalmát igénylő magyar kormánytól a törvények s törvé
nyes formák lehető megtartását méltán megvárhatják“.95 Ezen 
emberséges, humánus, valóban megbocsájtó felfogást sem az 
osztrákoknál, sem pedig a tót hurbánistáknál nem találhatni. 
A foglyok bűne be volt bizonyítva. A haditörvényszék ítélete 
csak a halál lehetett, — ám a haditörvényszék nem akart ez 
ítélettel a magyar ügynek ártani, nem akart alkalmat adni a 
rágalmazóknak, hogy azt kiáltozhassák, íme, igazságunk van, 
testvéreinket halomra ölik; szeme előtt lebegett, hogy a tót 
nemzet teljes egészében a magyarsággal egyetértve készül a ha
zát megvédeni- és ezt az egyetértést kár megbontani elhamar
kodott ítéletekkel, a betűhöz ragaszkodó rövidlátó szigorúság
gal. Beniczky a haditörvényszék ítéletét megnyugvással fogadta 
és mint a honvédelmi bizottmánynak írja, a törvényes formák- 
tóli eltérés üdvös hatás helyett talán ellenkezőt szülne és kár 
volna csökkenteni a bizodalmát, mellyel a tót nép a kormány 
ügyét felkarolta. Ajánlja, hogy az ügyeket egy delegált bíróság 
tárgyalja és fejezze be. Beniczky hatalmában és jogában állott 
e kérdésben önként eljárni, de amint későbbi működésében is 
ellensége volt a vészbíróságoknak, a gyors és felületes ítélkezé
seknek, úgy most is csak ezt akarta kikerülni és nagyon is való
színű, hogy a haditörvényszék döntését maga Beniczky kezde
ményezte, hogy a Pestről erélyes rendszabályokat sürgető át
iratokat időszerűtlenné tegye és a felső területek viszonyainak 
elmérgesedését meghiúsítsa.96

Frischeisen csapatjaival december elsején kezdte az operá
ciókat. Kisebb osztagokat küldött a határ biztosítására és kém
szolgálatra. Miután a felderítő-csapatok meghozták a hírt,

95 U. o. — K. A. 5499/e. — L. Jelentéseket. — 33. sz.
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hogy a magyarok a jablonkai szorost és az utat Skalita hely
ségtől elzáró magaslaton97 fekvő vendéglőt, Skalita helységet, 
Csácát és környékét megszállva tartják, megkezdte ellenük a 
támadást december 3-án. Ruttkay István őrnagy csapata,! vol
tak Csácán és a jablonkai szorosban. A svrdnoveci vendéglő 
őrsége december 4-én Csáca felé hátrált, vagyis futott, miután 
a  jablonkai szorost minden ellenállás nélkül feladták. A jablon
kai őrség felverte a csácaiakat, hogy nyomában az ellenség, 
meneküljön, aki tud. Vad futás kezdődött Kisucaújhely felé. 
Ruttkay otthagyta a zászlóalj zászlaját, sok lőfegyvert, kar
dokat, felszerelést.98 Így végződött Ruttkay hadmenete Tren- 
csénbe. Csácán Frischeisen egy ideiglenes igazgatása bizottsá
got alakított, mely 16 községre terjeszkedett.99 (Prov. Regie
rungs Comité für den Csacaer Bezirk.) A veszteséget tetézte 
az, hogy a jablonkai szorosban Frischeisen egy 1200 pár kato
nai cipőből álló szállítmányt is fogott el, melyet a magyarok 
részére akartak Poroszországból becsempészni. Ebből 150 párt 
a  tót önkéntesek részére lefoglalt, a többit elküldte Teschenbe. 
Csácáról december 7-én indult Kisucaújhelyre, melyet szintén 
ellenállás nélkül elfoglalt.

Amíg ez történt, Trencsén megye rémülve szemlélte, hogy 
védtelenségében miképen esik martalékául az ellenségnek, mely
nek célja egy nagy tót lázadás és forradalom szítása volt. 
Windischgrätz annak idején azt írta Frischeisennek, hogy oda 
kell fordulni, ahol a kormány részére segítséget és támogatást 
remélhet és találhat, tehát nem az urakhoz, csakis Hurbánhoz, 
kinek érdekében áll az urak letörése. Trencsén megye ezért jog
gal félt attól, hogy a Hurbán-csapat zavartalan előnyomulása 
esetén, ismervén annak kommunisztikus tendenciájú lázításait, 
lángba borul nemcsak az egész megye, hanem egész Felső- 
Magyarország. Egy nagy parasztlázadás eshetősége előtt áll
tak, a paraszti nép a szabad vagyonfelosztás örve alatt pusztí
tott, rabolt és gyilkolt volna. Hurbán lázítási módszere a ma
gyar márciusi szabadságjogok miatt kénytelen volt a legerélye
sebb és legkíméletlenebb eszközökhöz és csábítási lelkiismeret
lenségekhez nyúlni, csakhogy tömegekre tudjon szert tenni. 
Ahol megjelent, ott az urak ellen prédikált, a nép pedig csak 
úgy értelmezte, hogy az uraktól és a zsidóktól mindent el kell 
venni és rajta megosztozkodni. Kossuth robot alóli megvál
tást adott a népnek, egyenlő jogokat, szabadságot, Hurbánék 
pedig túl akarták mindezt licitálni és az urak vagyonának fel
osztását hajították tűzvészt okozó fáklyaként a nép közé. Ter

97 Svrčinovec, a magaslat neve.
98 Kr. A. W. — Kr. i. U. 12/85. H. A. Streifcorps des Obristl. Frisch

eisen. — AOB. (Csáca, am 6. Dezember.)
99 Elnökei Wittulay Lukács sóbeszedö és Daniss Ferenc dékán voltak.



VI. FEJEZET. 81

vük és reményeik sehol sem váltak; be, mert a nép legnagyobb 
része nem veszítette el józanságát és másrészt mindig akad
tak Felső-Magyarország féríiai között olyanok, kik Hurbán ezen 
lelkiismeretlen agitációját meg tudták akadályozni és a tűz
vészt okozó szikrákat erélyes lábbal szét tudták taposni. Ilyen 
férfiú volt Beniczky Lajos is. Elolvasván Marczibányi Antal 
trenesénmegyei főispánnak a honvédelmi bizottmányhoz inté
zett kérő írását, melynek minden sorából a rémület és kétségbe
esés jajongása kiérződik, nem tudjuk felfogni, hogy miként volt 
lehetséges, hogy több mint egy hónapi készülődés után Tren
csén megye mégis minden fegyveres erő híjával volt, hiszen 
Kossuth odaküldte Baloghot, Ruttkayt, Pulszkyt, Szilaveczkyt 
és ezeken kívül még ott volt Marczibányi is. Trencsén megye 
közönsége december 4-én tartott csendbizottmányi ülést, me
lyen a fenyegető betörés kérdésével foglalkoztak és futárt me
nesztettek Kossuthoz, hogy sietve küldjenek segítséget, mert a 
népfelkelésben a kosztolnai tanulság alapján reményeik nincse
nek,100 a szomszéd megyéktől kértek ugyan segélyt, de e se
gélyre nem várhatnak, mert azt vagy nem, vagy későn teljesí
tik.101 Trencsén megye kérelmére maga Kossuth Lajos írt decem
ber 8-án választ. Az ellenség előnyomulása Vágújhelyből Zsolna 
felé már 11-én megtörtént. A futár két nap alatt vitte a levelet 
oda és két nap alatt vissza. A budatini csata 11-én volt, tehát a 
8-án Kossuth által elrendelt intézkedések nem történhettek 
meg annak az egynek kivételével, hogy Beniczky vonuljon em
bereivel és ágyúival Frischeisen ellen. Ugyanis Beniczky nem 
várta be a honvédelmi bizottmány rendeletét, hanem Ruttkay 
István csácai kudarca után december 5-én Balogh János segít
ségére 4 felszerelt ágyút és 115 jól felfegyverezett közvitézt 
küldött Zsolnára azzal az utasítással, hogy onnan esetleg 
Trencsén védelmére siessenek.102 Az események hatása alatt 
Kossuth végre december 8-án elküldte Beniczkynek a 100 darab 
fegyvert. A Frischeisen elleni hadi műveletek vezetésével Szila- 
veczky ezredes lett megbízva. Ez az ellenség közeledtére és a 
nagy készületlenség láttára a fővezérségtől ezen végzetes 
napokban betegség ürügye alatt lelkiismeretlenül visszavonult. 
Erről azonban az alábbiakban. Egyelőre Kossuth válaszát aka
rom ismertetni, mert sok intézkedés van benne és ezekből egy 
sem valósulhatott meg az idő rövidsége miatt. Hozzájárult egy 
félreértés is, amely a pesti központ intézkedéseit elodázta. 
Szerdahelyi Sándor százados Nyitráról azt a hitelesnek mon
dott hírt hozta a honvédelmi bizottmánynak, hogy a Hurbán

100 St. A. W. -  K. A. -  4858/e. -  L. Jelentéseket. -  24. sz.
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betöréséről szóló hír nem igaz. Kossuth kezei között volt a 
trencséni jelentés december 5-ről, melyben a zólyomi 17. zászló
alj visszavonulásáról és Csáca megszállásáról értesítik.103 Már 
megírta a rendelkezéseket, írt Görgeynek, hogy küldjön ágyú
kat és ha lehetséges, a lipótvári őrségből erőt, írt Beniczkynek, 
hogy siessen Trencsénbe, írt Szilaveczkynek, hogy vonja össze- 
erőit és siessen Hurbán elébe, írt Komáromba, hogy az ottani 
15- zászlóalj három századát küldjék Szilaveczkynek stb., mi
kor megérkezett Szerdahelyi a hírrel, hogy mindez vaklárma, 
holott a trencséni jelentés hangja minden kétséget kizárhatott. 
Kossuth Szerdahelyi közlését elhitte, ennek bizonysága a Tren- 
csén megyének küldött dorgáló utóirat, mely szerint alaptalan 
hírekkel sem a megye lakosságát ne rémítsék, sem a honvédelmi 
bizottmányt a haza oltalmára igényelt erőfeszítésében ne za
varják. A megyét teszi a vaklármából eredő következményekért 
felelőssé. Megjegyzendő azon leirat, melyhez Kossuth ezen dor
gáló megjegyzést fűzte, szintén nem volt éppen barátságos 
hangú, mert szemrehányásokat tartalmazott amiatt, hogy 
Trencsén megye nem használta fel kellőleg a rendelkezésére álló 
erőket, sőt a zólyomi zászlóalj meghátrált és védtelenül hagyta 
a határt. A következésekről, ilyen puszta feladás után, melyek 
az ország egyes vidékeit érhetik, a bizottmány nem felelhet, 
mert kilenc oldalon kell haderőről gondoskodnia és hadat visel
nie. — Feszítsék meg az erejüket és állítsák meg legalább Tren- 
csénnél az ellenséget. Másnap, december 8-án ismét ír Tren
csén megye bizottmányának és Petyko Zsigmond trencséni futár 
révén hitelesen megtudta, hogy Szerdahelyi közlése nem felelt 
meg a valóságnak, mert Hurbán tényleg Frischeisen csapatai
nak védelme alatt bejött. Ez az írása már enyhébb, mert rész
ben beláthatta a honvédelmi bizottmány intézkedéseinek hibáit 
és késedelmeskedését, részben pedig a helyzet olyan volt, hogy 
egy új, tizedik hadsereg előteremtése a lehetetlenséggel hatá
ros volt. Azzal biztatta a megyét, hogy ha az ellenség be is nyo
mulna, a pozsonyi sereg a haza várakozásának megfelel, a Tren
csénbe betört ellenségnek győzelme tartós nem lesz.104 Pedig 
korántsem Trencsén megye volt e kedvezőtlenül kezdődő hadi
eseményeknek az oka, mint inkább az, hogy a honvédelmi 
bizottmány és különösen Kossuth nagyon is rosszul válogatta 
meg embereit, kiket Trencsén védelmére kiszemelt és kiküldött.. 
így mindenekelőtt Balogh János, ki mint Nyitra—Trencsén 
területén működő és a fegyveres ellenállást szervező kormány- 
biztos a legbiztatóbb jelentésekkel árasztotta el Kossuthot. 
Mindenesetre tanulságos a jelentéstevők módszere. Az első-
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jelentésekben hemzsegnek a bajok, az elhanyagolt állapotok, a 
veszedelmek. Azután következnek a jelentések második soro
zatában a megtett intézkedések, a rendszabályok, az önfelál
dozó és megfeszített munka. Végül, hogy minden rendben van, 
a népet megnyerte, a szervezés kitűnő eredményű, nyugodtan 
szembenézhetnek az ellenséggel, csak hadd jöjjön. Erre termé
szetesen a központban csak azt mondhatták, — milyen ügyes 
ember ez és vakon bíztak benne, mert Kossuthnak bizony ezer
felé volt gondja és dolga. Ilyen módszerrel dolgozott Ruttkay 
is. Kossuth nevezte ki, rendeltette a trencséni határra és 
Kossuth tett szemrehányást Trencsénnek, hogy kardcsapás nél
kül engedték Friseheisent Csácára, — világos, hogy Ruttkay 
jelentéseiben Kossuthot azzal áltatta, hogy milyen ügyes vezér, 
Azután nem lehet elfelejteni, hogy Simunics betörése ellen 
Pulszky Sándor alezredest nevezték ki vezérnek; mikor lekésett 
és Simunicsot kikergették végül, Nyitra és Trencsén ismét 
vezér nélkül maradt, erre ismét Pulszkyt rendelte ki Kossuth, 
ezt a rendeletet ismét megváltoztatták és Szilaveczky Ágost 
trencséni hadkerületi parancsnok lett a vezér. Egy tehetetlen, 
energiátlan ember, ki a veszedelem tetőpontján otthagyta a 
seregét. Ilyen emberekkel, fegyverek nélkül, rendes sorkatona
ság nélkül, ágyúk nélkül, Trencsén megye nem éppen alaptala
nul kétségbe eshetett és hogy a Frischeisen serege zavartalan 
menetben benyomult, ennek nem Trencsén megye volt az oka, 
hanem a bizottmány által kirendelt vezérek.

Balogh János, ki Ruttkayval együtt tartózkodott Frisch
eisen betörésekor Csácán, felháborodással jelenté Kossuth
nak,105 hogy Ruttkay seregével egészen Predmérig vonult és 
Zsolnát is, e fontos gócpontot, védtelenül hagyta. Ha Frisch
eisen és Hurbán Ruttkaynál különb vezérek lettek volna, úgy 
utánanyomulva, Zsolnát megszállva, Turóc, Liptó, Árva, Tren
csén, Zólyom felé nyílt utat találtak volna. Szerencsére sem 
Frischeisen, sem Bloudek és Hurbán nem voltak elszánt vezé
rek, katonai mozdulataikat tapogatódzó félénkség jellemezte 
és a magyar vezetőségnek mégis ideje volt minden rendelke
zésre álló erőt összeszedni, elrendezni és a támadást megvárni. 
Balogh rendeletére a 17-ik zászlóalj vezérletét Querlonde Fer- 
dinánd őrnagy vette át Ruttkaytól, a nemzetőrök és lövészek 
vezérletét pedig Mikovényi őrnagy. Közben megérkezett Szila
veczky alezredes is, ki a Predmérig sietett Ruttkay-csapatokat 
Zsolnára visszavezette, a Budatinnál lebontott hidat helyre- 
állíftatta, Budatint megszállotta és Kisucaújhely felé irányuló 
pozíciót foglalt el csapataival. December 8-án 2583 gyalogos és 
18 lovas embere volt és hét ágyúja. A gyalogság közül csak

10S U . o. — K. A. 4873/e. — L. Jelentéseket. — 26. sz.
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1253-nak volt fegyvere és ezek is legnagyobbrészt öreg, hasz
nálhatatlan puskák és mordályok voltak. Szilaveezky ezért 
nem nagy bizalommal nézett a fejlemények elé, mert a sereg leg
nagyobb része nem tudott lőni és fogalma sem volt a csatáro
zásról.106 Az ágyúk pedig tüzérség nélkül voltak, ugyanis 
Beniczky ütegei még nem voltak ott. Trencsénben ez idő alatt 
lázas védelmi munka folyt, összeszedtek minden erőt, azon
ban fegyver nem volt. Marczibányi egyre azt hajtogatta jelen
téseiben és hasonlóképen Balogh is, hogy ha Hurbánnak sike
rül a fontos pontok elfoglalása, úgy a parasztlázadás elkerül
hetetlen.107 Hurbán ugyanis Csáca és környékén megkezdte lá- 
zító agitációját. Csőcselékből rekrutálódott szabadcsapata 
rabolt, vagyonfelosztást hirdetett. A 20-ik életévtől az 50-ikig 
minden férfit fegyverbe szólított, azonban Csácán alig jelentek 
meg húszán.108 Ha kezdetben talán izgatásai nem is voltak ered- 
méáyesek, de félni lehetett attól, hogy egy sikeres előnyomu
lás esetén, ha olyan fontos pontokat, mint Zsolna, Turócszent- 
márton, stb. megszáll, a lazítás csakhamar lángra lobbanthatja 
az egész felső területet, mert Frischeisen császári csapatai is 
alig lehettek volna számbavehetők egy ilyen kitörő nagy láza
dás esetén. Grötz tábornokkal való betörés idején, január havá
ban, Hurbán és Stúr azért nem tudtak ilyen mértékben lázítani, 
mert az osztrák hadvezetőség, az osztrák hadseregek jelenlété
ben egy parasztlázadásra irányuló agitáció nem lehetett sike
res. Azonkívül az osztrák hadak oly szekatúrákkal és kímélet
lenséggel jártak el a lakossággal, hogy a tót nép gyűlöletre 
lobbant nemcsak az osztrákkal szemben, hanem azok ellen is, 
kik vele jöttek és őt segítették. A Frischeisen-féle betörés ide
jén a körülmények kedveztek egy ilyen mozgalom kitörhetésé- 
nek és ezt Felső-Magyarországon mindenki érezte és látta, 
ezért lázas izgalommal készülődtek a döntésre, amelybe az 
utolsó percben Beniczky volt kénytelen beleavatkozni, hogy 
megmentse a helyzetet. A trencséniek részére elküldte a segít
séget, az ágyúkat, a hét besztercei és a négy selmeci ágyút, egy 
századot a bányavidéki zászlóaljból, odarendelte a barsi nem
zetőrség egy századát négy lévai ágyúval, egy honti nemzet
őrségi századot és 130 lovas nemzetőrt, összesen 1215 gyalo
gost, 130 lovast és 9 ágyút. Ebből az erőből kellő időben csak 
hat ágyú, 41 tüzér, 115 gyalogos érkezhetett meg, mert a hon- 
tiak és a barsiak már csak a budatini csata után voltak fel
vonulóban.109

Alighogy elültek a csácai betörés hullámai, visszatért az

106 U. o. — K. A. 5427/e. — L. Jelentéseket. — 30. sz.
107 U. o. — K. A. 4831/e. '— L. Jelentéseket. — 27. sz.
108 U. o. — K. A. 4961/e. — L. Jelentéseket. — 29. sz.
109 U. o. — K. A. 4994/e. és 5498/e. — L. Jelentéseket. — 28. sz. és 31. sz.
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önbizalom is, amit Balogh egyik, december 9-én kelt jelentése 
bizonyít. A haderő napról-napra szaporodott. Hurbán kommu- 
nisztikus izgatása nem tudott sikereket elérni, mert a nép, 
látván a fosztogatást és rablást Csáca környékén, észbe kapott. 
Jellemző világot vet a Hurbán-ellenes néphangulatra az elkö
vetett csácai fosztogatások után, hogy a községek elhatároz
ták a közös védelmet a fosztogatók ellen, amit Dlhopole kör
levele, Bittse és Rovne községeknek ajánlkozásai a védelemre, 
bizonyítanak.110 Ezen tót körlevelek szerint Hurbán csapatja 
Csáca környékén „szerteszét a szomszéd községekben lop és 
rabol“. Ezért, mint a bittsei község írja, „drága országunk vé
delmére“ mindent készek megtenni. Hurbán agitáeiója tehát 
nem volt sikeres, — természetesen Balogh ezt saját működésé
nek tulajdonította a Kossuthnak küldött jelentésben, mely
ben közli egyúttal, hogy a nép azt hiszi róla, hogy ő Kossuth 
és ő úgy látszik ebben a hitében meg nem zavarta. A veszély 
napjaiban elkövetett és megbocsájtható ravaszság.

Közvetlen a csata előestéjén két vezetője a trencséni ellen
állásnak mondott le hivataláról. Az egyik Marczibányi Antal 
főispán és a másik Szilaveczky Ágoston alezredes. Marczibányit 
elkeserítette az a mód, mellyel Kossuth a Szerdahelyi-féle hamis 
közlés után neki dorgáló rendeleteket küldött. Marczibányi e 
rendkívül exponált fekvésű megyében megfeszített erővel igye
kezett megfelelni hivatalának, azonban el volt hagyatva, el 
volt szigetelve, segítsége alig volt. Az idős férfiút amúgy is 
rendkívül kimerítette az izgalmas tevékenység és annál inkább 
fájhattak neki azok a szemrehányások, melyeket, jogosulatlanul 
az országos honvédelmi bizottmánytól kapott, amikor ezek 
éppenséggel a bizottmányt illethették meg hibás intézkedései 
és felületes rendelkezései miatt. A lemondó-levélre Kossuth meg
ígérte, hogy Szerdahelyit megbünteti és arra kérte Marczi
bányit, hogy tartsa meg az állását.111 Sokkal súlyosabb volt a 
Szilaveczky esete. December 10-én Szilaveczky kijelenté, hogy 
meggyengült emlékezőtehetsége miatt a parancsnokságról le
mond. Balogh a budatini csata előnapján a vezérséget Quer- 
londe Ferdinánd őrnagyra bízta,112 * * * Szilaveczky pedig rögtön 
otthagyta a hadszíntéré Pestre távozott,118 semmi baja nem 
lett, más beosztást nyert és a harcok végén osztrák hadbíróság 
elé került. Egyik osztrák várban néhány évig raboskodott. 
Budatin előtt azonban érezvén tehetetlenségét, tehetségtelen-

110 U. o. — K. A. 5276/e. — L. Jelentéseket. — 32. sz.
111 U. o. — K. A. 5414/e. L. Jelentéseket. — 35. sz.
112 U. o. — K. A. 5350/e. — L. Jelentéseket — 37. sz.
1,3 Nyitráról küldött Kossuthnak egy mentegetődző levelet, melyben

azonban ezen eljárását nem is említi, hanem csak hadkerületi parancsnoki
munkájának nehézségeiről panaszkodik. (€030/e.) Innen idézte Pestre Kossuth.
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ségét, azonkívül látta a hiányos fegyverzetet, a gyakorlatlan 
csapatokat, a csata előnapján kibújt a felelősség alól és ott
hagyott mindent, csapot-papot, mert — meggyengült az emlé
kezőtehetsége.

Megemlítendőnek tartom, hogy a honvédelmi bizottmány 
egy balsiker esetére december 10-én rendeletet küldött114 Zó
lyom, Hont, Bars, Nógrád megyéknek és a bányavárosoknak, 
hogy készüljenek véderejükkel Hurbán ellen. E rendeletben 
olvashatjuk, hogy Hurbán ezredesi ruhába volt öltöztetve és 
hogy főtisztnek lön kinevezve. Ez nem felel meg a tények
nek, mert valószínűleg összetévesztették Urban osztrák ezre
dessel, azonban lehetséges, hogy osztrák katonai uniformist 
viselt, hogy nagyobb tekintélye lehessen.

Dacára annak, hogy teltek és múltak a napok, a Budatin 
körül álló magyar csapatok a Beniczky által küldött erőn 
kívül alig gyarapodtak. Marczibányi keservesen panaszkodik 
a honvédelmi bizottmánynak, hogy sem a barsi, sem a Pozsony
ból küldött segély nem mutatkozik, sőt Jeszenák báró nyitrai 
kormánybiztos az ott átvonulandó segédcsapatokat Nyitra 
megye védelmére akarja visszatartani.115 Ezek a zavarok, a fejet
lenség, a védtelenség arra indította Turóc megye csendbizott
mányát, hogy arra kérje a honvédelmi bizottmányt, hogy Tren- 
csén, Árva, Turóc védelmére küldjön legalább 2000 főnyi had
sereget, tüzérséget és jó parancsnokokat, mert a bányavárosok 
sorsa e megyék védelmétől függ.116 Ezt azonban a honvédelmi 
bizottmány nem tehette, mert jól kiképzett kétezer katoná
jára másutt volt szüksége, viszont a veszélyeztetett területek 
a saját bajukat és gondjaikat tartották mindig a legnagyobb 
országos bajnak. Nagyon is nehéz e kérdésben az igazság sze
rint ítéletet mondani.

Felette érdekes részleteket nyújt az a halmaz jelentés, 
mely a budatini csata előtt és a csatáról kelt és melyet gond
dal összegyűjtöttem. Itt adom ezeket a Jelentésekben, azért, 
hogy az olvasó a sokféle toliból eredő leírásból egységes képét 
kapja annak az összecsapásnak, melyet a tót történetírók köny
veikben Hurbán részére győzelemnek könyveltek el, holott ma
gyar győzelem volt, ámbátor a két sereg, mely az egyik részen 
túlnyomóan tótokból és kevés magyarból állt, a másik részen 
pedig hurbánistákból (csehek, morvák, tótok) és osztrákok
ból, annyi respektust érzett egymás irányában, hogy mindegyik 
megfordult a csata közben és elsietett, ki erre, ki arra. Egymás-

1.4 U. o. — K. A. 5110/e. L. Jelentéseket. — 36. sz.
1.5 U. o. — K. A. 5242/e. L. Jelentéseket. — 34. sz. 
Jte U. o. — K. A. 5463/e. L. Jelentéseket. — 39. sz.
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tói ijedtek meg, csupán Beníczky maradt honvédéivel és ágyúi
val a helyén és védte a budatini átkelési pontot.

Jurenák András bányász leírásait a budatini eseményekről 
tartom a leghűbbeknek, mert nem volt sem kormánybiztos, sem 
parancsnok. Az ő jelentéséből tudhatjuk meg,117 hogy Ruttkay 
milyen vad futással menekült Csácáról, otthagyván a zászlót, 
sok fegyvert, a saját lovát és értékeit, sok élestöltényt stb., 
hogy Hurbán népe egy Eszterházy-féle szeszfőzdében 200 pint 
24 fokos szeszt ivott meg, hogy fosztogattak és hogy a buda
tini magyar erő bár 3000 főnyi, de híján van a sorkatona
ságnak és az ügyes vezetőknek. Nem Beniczky készítette elő a 
Budatin körüli mozdulatokat, hanem Szilaveczky és Querlonde, 
Baloghgal egyetemben. Csata közben ért Budatinre, mert déli 
tizenkét órakor érkezvén Zsolnára a budatini poziciók meg
szemlélése után, Zsolnára Baloghgal visszatért. Beniczky rög
tön belátta az elfoglalt pozíciónak kedvezőtlen fekvését. 
Ugyanis a csapatok háta megett folyt a Vág, oldalt a Kisuca, 
a pozíció felett pedig végighúzódtak a kisucai hegyek, úgy 
hogy a csapatok a folyók által szabad mozgásukban és kifej- 
lésükben korlátozva voltak, egyúttal pedig a kisucai hegyek 
felől veszélyeztetve, mert ezek uralkodtak úgyszólván Budatin 
felett. Ez az előnytelen állás december 11-én azzal is súlyos- 
bult, hogy sűrű téli köd borított be mindent, ami egy esetleges 
támadásnak nagyon is kedvezett. Ez a köd okozhatta azt, hogy 
úgy Balogh, mint Querlonde erre a napra támadást nem vártak 
és Beniczkyvel haditanácsot kezdtek tartani Zsolnán, mikor 
megjött a hír, hogy Frischeisen és Hurbán közeledik. A magyar 
csapatok vezérei a csata elején rögtön belátták az állás nagy 
hátrányait és a sereget átvezették a budatini hídon. Ez azért is 
vált sürgősen szükségessé, mert Frischeisen és Hurbán emberei 
a kisucai hegyekről sokkal jobb fegyvereikkel fedett állásaik
ban nagy előnyökkel rendelkeztek. A hídon való átkelés termé
szetesen nem eshetett meg minden zavar nélkül, ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy a csapatok nagyrésze csak pikákkal és kaszá
val volt felszerelve és sem fegyver-, sem ágyútűzben nem állt. 
Beniczky feljegyzései szerint ez az átkelés a népfelkelők vad 
futásává fajult, ámbátor a jelentésekben erről alig esik szó, de 
valószínűleg így történt, mert Jurenák is megemlíti részletes 
leírásában. Különösen a turóci népfelkelők szaladtak, amerre 
láttak. Enyhítő körülmény természetesen az, hogy fegyvertele
nek voltak és Frischeisen rakétáinak sistergése erősen meg
félemlítette a tűzhöz nem szokott népet, ehhez hozzájárult, 
hogy átkelve a Vágón, a túlsó partról a kaszás nép fegyver hiá-

117 V .  o. — K. A. 5500/e. L. Jelentéseket. — 38. sz.
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nyában a jó katonai fegyverekkel lövöldöző ellenségre vissza 
nem lőhetett.118 Balogh és Querlonde a Zsolna előtti síkságon 
szedte rendbe úgy-ahogyan a futamodókat. Eközben azonban 
Beniczky, aki az ágyukat sikerrel a Vágón túl elhelyezte, heves 
kartácstüzeléssel aZ ellenséget útjában megállította. Az ellen
ség megszállotta a budatini Csáky-kastélyt és rakétáival, vala
mint gyalogságával heves tüzelést kezdett a Beniczky vezetése 
alatti tüzérségre és honvédségre, mely derekasan megállotta a 
helyét. A bányavidéki üteg, melyet Beniczky szervezett, beta
nított és vezényelt, Strobel Alajos parancsnoksága alatt hősie
sen kitartott az ellenséges tűzben és ennek a kitartásnak lehe
tett köszönni, hogy az ellenség előrenyomulási szándéka telje
sen megtört. A Beniczky—Querlonde-csapatok megszabadulva 
a harcban nem jártas kaszás had koloncától, ellenálló, elszánt 
ellenfél lettek, kik Frischeisen és Hurbán csapataival, dacára 
annak, hogy csak régi puskáik, vadászfegyvereik voltak, elbán
tak volna. A Beniczky tüzérei az ellenséges rakétaüteget el
némították, az egyik rakétaágyút szétlőtték. A harcról írt 
összes jelentés egyhangúan csak a Beniczky tüzérségét dicséri. 
Beniczky köszönetét mond a honvédelmi bizottmánynak, hogy 
az üteg felállításával megbízta és hogy ezáltal részese lehetett 
e sikernek.119 Balogh Viszont azt írta Kossuthnak, hogy 
„Beniczky tüzérei oly hősileg viselték magokat, hogy még 
Napoleon csatáiban is utolsó helyen nem állottak volna“.129 
Azonban el nem hallgatható az, hogy az ellenség jobb fegyver
zete és emiatt fölénye miatt Querlonde tanácsosnak látta, hogy 
a magyar erő Predméreh foglaljon új pozíciót, viszont ugyan
ekkor Frischeisen és Hurbán veszteségeik, az ellenség makacs 
ellenállása, a Beniczky-tüzérség ügyessége miatt már estefelé 
KiSucaújhely felé kezdett visszavonulni, mely útja Csáca és a

Egyes tót emlékiratokban, naplókban gúnyos megjegyzések foglal
tatnak a nemzetőrök, az úgynevezett „gárdisták“ magatartásáról. Így pél
dául Henrich Hajsky ferencrendi, Zsolnai tanár feljegyzései: „Infaustorum 
Fatorúm Solnam, eiusque viciniam per 1848, et eum excipientem 1849-um 
annum invadentium, per eorum oculatum testem, pro successorum notitia 
adnotatio“, melyeket Lombardini, tótra fordítva, ismertet (Slov. Pohlady, 
1896., 16. o.), a gárdistákról gúnyosan emlékezik meg, holott ezek a gárdisták 
mind tó tok  voltak. Budatinnál tótok harcoltak a császárpárti Hurbán ellen 
és tótok Szaladtak, a kaszákat elhányva. Ugyanott fogta el Frischeisen Si- 
moníik varini plébánost, ki" szintén tót volt, de kardot kötött, hogy az 
országot a betörő ellenség elől, melynek cimborája Hurbán lett, megvédje. 
Ezt Hajsky szerint Hurbánék golyó általi halálra ítélték, azonban Frisch
eisen Teschenbe küldte, honnan Josefstadt, Olmütz kazamatáiba került és 
esztendőkön keresztül raboskodott.

118 U. o. — K. A. 5672/e. L. Jelentéseket. — 40. sz.
180 U. o. — K. A. 5852/e. L. Jelentéseket. — 43. sz.
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határ felé a leggyorsabb szökéssé fajult.121 A magyar csapa
tok annyira hiányos felszerelésűek, sőt fegyvertelenek voltak 
és a népfelkelők szétszaladása után kevesen is, hogy a vezérek 
alig hihették és gondolhatták, hogy az elsőrangúan felszerelt 
Frischeisen-, Bloudek-csapatok, kiknek lovasságuk is volt, any- 
nyira megijednek és demoralizálódnak az első összecsapás után, 
hogy sietve a határ felé szaladnak. Ha a Beniczky—Querlonde- 
csapatoknak olyan fegyvereik és nem ósdi vadászpuskáik lettek 
volna, mint az osztrák csapatoknak, úgy nem vártak volna 
Budatin körül, hanem elmentek volna Csácára az ellenség elébe. 
Fri6cheisennek jelentése122 valóságos iskolapéldája a kudarcot 
elburkoló katonai jelentéseknek. A jelentésből kiderül, hogy 
még harc közben kezdte a visszavonulást és már 13-án a jablon- 
kai szorosban volt ismét, azonkívül, hogy a nép, dacára Hurbán 
jelenlétének, sehol sem fogadta szívesen és élelmiszereket sehol 
sem tudott kapni. Természetesen dicséri csapatainak és tiszt
jeinek bátorságát és közli, hogy az ellenség 200 embert veszí
tett holtakban és sebesültekben: Ez egyáltalában nem felel meg 
az igazságnak, mert Beniczky szerint volt 7 halottjuk és 19 
sebesültjük, Balogh szerint 1 halottjuk és 17 sebesültjük, Jure- 
nák szerint 1 halottjuk, 20 sebesültjük.123 Az osztrákok vesz
teségét Beniczky és Balogh százon felülre teszik. Világos, hogy 
ezek túlzott adatok, mert mindkét fél elhagyta a csata szín
helyét, sebesültjeit és halottjait magával vivén. Frischeisen 
jelentése azért sem lehet őszinte, mert a rakétaágyú szétlöveté- 
sét, melyet több szemtanú említ, nem meri Windischgraetznek 
megemlíteni. — Különben nem hallgatja el, hogy a tót népfel
kelés rendezése nem megy és nem fog menni olyan könnyen, 
mint azt Windischgraetz Hurbán, Stúr, Bloudek ígérgetései

121 Hurbán az 1851-ben kiadott Slovenské Pohladyban Varta Slovenská 
(Obraňuje slovenských bojovníkov) cím alatt az ő 1848/49-es magatartásának 
védelmére rovatot nyitott, melyben megemlékezik a budatini csatáról. (157 o.) 
Közléseiből kiviláglik, hogy Budatinból sietve kellett elmenniök, mert állásu
kat nem tarthatták a szemben álló magyar csapatokkal szemben, — melyek 
voltaképen tótok voltak. Ezért furcsa egy kissé, mikor Dohnány Miklós „A 
tót dobrovolnik (önkéntes)“ című versezetében (Slov. Pohlady, 1852., 2 1 . sz.) 
a következőket írja:

„Borik Zách a Bloudek s chlapci slovenskými 
Prišli úbočjami horou zarostlymi 
A potom Maďarom do chrbta vrazili 
Ktori naplašeni v útek sa p ustili. . . “

Nem volt o tt magyar, nem magyarok állottak velük szemben, hanem 
tótok, kik magyarok vezetése alatt ki is szalasztották őket, ezért történet- 
hamisítás minden ilyen büszkélkedésük.

122 Kr. A. W. — Kr. i. U. 12/43a. H. A. — L. Jelentéseket. — 44. sz.
123 St. A. W. — K. A. 5545/e. — L. Jelentéseket. — 42. sz. A csatá

ról jelentést írt Marczibányi is : 5756/e. és 5799/e. — L. Jelentéseket. — 47. sz



9 0 BENICZKY LAJOS ÉLETE, MŰKÖDÉSE ÉS HALÁLA.

folytán hitte. Az ellenség erős, a tót nép a magyar ügy érdeké
ben vesz részt a népfelkelésben. A falvak népe mind elment 
Kossuth zászlai alá, odahaza csak az aggok és gyermekek ma
radtak és akiket sikerült Hurbánnak arra kényszeríteni, hogy 
álljanak be a tót önkéntes-csapatba, azokban nagyon is kevés 
hajlandóság van résztvenni és szöknek, ahol tehetik.124 Hurbán 
119 önkéntest vezetett az országba és Budatinnál számuk a 
nyolcnapi erőszakos toborzás után volt Frischeisen szerint 220. 
Ez a száz új önkéntes, Balogh jelentéséből tudjuk, mind haza
szaladt, otthagyta Bloudeket, Hurbánt, Balogh azután nagy
részét összefogdostatta. Windischgraetz a Frischeisennek kül
dött válaszában ismételten kifejti, hogy célja az ellenségnek 
ártani, ahol lehet, tehát újabb betörésre készüljön, ne álljon 
veszteg a határon.126 Frischeisen azonban nem mozdulhatott, 
nem mert, mert még megbízható kémre sem tudott szert tenni, 
amint ezt jelenti a hadvezetőségnek.126

A magyár csapatok Predméren gyülekeztek, tervük az volt, 
nogy az ellenségnek Trencsén felé való nyomulását megakadá
lyozzák és a bicsei átkelési pontot megvédik. Beniczky pedig 
Sztrecsnóra sietett, hogy az ellenségnek esetleges Turóc felé 
való vonulását meghiúsítsa. Közben pedig mindenfelől a segítő
erők közeledtek. Mindezen intézkedések azonban már elkéset
tek és fölöslegesek voltak, mert az ellenség már ismét a hatá
ron áll. Budatinben Frischeisen és Hurbán négy házat felper
zseltek, a kastélyt kifosztották, a bútorokat összetörték. Mikor 
Götz-cel is bejöttek, a kastélyt ugyanezek a martalócok fel
gyújtották.127

A budatini csata után Beniczky ismét kormánybiztossága 184

184 Kr. A. W. — Kr. i. U. 12/75. H. A. det. — „ . . . .  wie dieses einige 
Desertions Fälle, der in dieser Gegend angeworbenen Freiwilligen zur genüge be
weisen.“

126 U. o. — 12/43. H. A. det. — (Hauptquartier Petronel, am 17. De
zember.) — „Eine Hauptaufgabe Ihrer Expedition ist endlich, das in der 
Kegel gutgesinnte slovakische Landvolk über die eigentlichen Tendenzen der 
magyarischen Parthei aufzuklären und in der Treue zu ihrem Monarchen zu 
befestigen und mittels der Ihre Colonne begleitenden Partheigänger Zum 
Anschluss an das Aufgebot zu bewegen.“

128 U. o. — Kr. i. U. 12/2. Div. Frischeisen-Götz. — (Jablunkau, am 
14. Dezember.) •

127 A tót történetírók szerint Frischeisen a budatini kastélyban egy 
nagy ebédre való terített táblát talált, melyet szerintük Balogh rendelt. Ezt 
Helfert is így említi. Lehetséges, hogy Balogh bízott abban, hogy aznap 
nem lesz támadás, ök persze azt mondják, hogy Balogh és Beniczky előre 
is megrendelték a győzelmi tort. Hajsky szerint, aki cseppet sem volt magyar
barát, Frischeisen és Hurbán a kastélyban mindent összetörettek. — Január 
8 -án Götz és Hurbán emberei a kastély pincéit is kifosztották, a bort ki
engedték, mint az állatok teleitták magukat és 1 0 -én felgyújtották a kas
télyt, mely teljesen leégett. Götz katonáit ez ügyben védelmébe vette. Erről 
azonban majd másutt.
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területére távozott. A trencséni erők a megérkezett segítő
csapatok által megerősödve, hozzáfogtak az ellenség üldözésé
hez és Balogh János a győzelem feletti örömében már csak 
Teschenben akart megállapodni.128 A tescheni álomból egyéb
ként semmi sem lett.

Ügy Beniczky, valamint a bányavidék egész népe nagyon 
is jól tudta, hogy a Frischeisen betörését egy másik, sokkal 
jelentősebb erőkkel végrehajtandó benyomulás fogja követni és 
ezért szorgalmasan folytatták a védelmi készülődést és a hon
védelmi bizottmánytól rendes, begyakorolt katonaság kikülde
tését kérték a bányavidékre.129 Beniczky 3 négyfontos, 2 hat
fontos, 2 harmadfélfontos ágyút hagyott a trencséni seregnél, a 
sztrecsnói szorosban pedig 2 másfélfontos ágyút. Ezenkívül 
hozzáfogott egy nehézütegnek mozgóvá tételéhez is, amihez a 
honvédelmi bizottmány engedélyét kérte.130 Kormánybíztossága 
területének éles megfigyelése folyamán reájött arra, hogy Sel
mecbánya tájékán császári felhívásokat osztogatnak a parasz
tok között, melyek szerint a császár már 20 évvel ezelőtt meg
adta az úrbéri engedményeket, azonban az urak az életbelépte
tést megakadályozták és hogy a parasztnak nem szabad adót 
fizetnie.131 Véleménye az volt, hogy egész hálózat fonja be 
Felső-Magyarországot, mely hálózatnak csomóit az evangélikus 
tanítók és papok nagyrésze kezükben tartják. A budatini csata 
után időszerűnek tartotta, hogy Kossuthot ismét figyelmez
tesse az általa már egyszer javasolt delegált bíróság célszerű
ségére, mely a császárpárti tót izgatókat olyan rémülésbe 
hozná, hogy bizonyosan elnémulnának. Beniczky Hurbánnak 
második betörése után azt látta, hogy a népnek Hurbán 
emisszáriusai részéről folytatott lelkiismeretlen lázítását 
ilyen engedékeny és türelmes módon nem lehet tovább meg
tűrni, mert ámbár e lázításnak foganatja egyelőre alig volt, de 
a néplélek kiszámíthatatlan és súlyos bonyodalmaknak lehet 
szülőoka. Ezért sürgette a szigorú delegált bíróságot, melynek 
hatásköre több megyére terjedne.

Beniczky Lajos feljegyzéseiben nagyon röviden foglalko
zik a budatini csatával és annak előzményeivel,132 ámbár ez 
legelső sikeres és következményeiben nagyfontosságú haditette 
volt. Jelentései a legélesebb ellentétben állanak feljegyzéseinek 
hangulatával és tendenciájával. Valószínűleg úgy gondolta, 
hogy az osztrák kézbe kerülő visszaemlékezések nem az a hely, 
ahol a bányavárosok megmentésével, alig kiképzett fiatal

128 St. A. W. — K. A. 5554le. — L. Jelentéseket. — 41. sz.
1,8 U. o. — K. A. 5977/e. — L. Jelentéseket. — 46. sz.
130 U. o. — K. A. 6234/e. — L. Jelentéseket. — 45. sz.
131 U. o. — K. A. 5577le. — (Besztercebányán, dec. 8 .)
133 L. 9. füzet, III. fejezet.
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tüzéreinek vitézségével, dicsekedhetnék. Inkább hallgatagon 
elhaladt az esemény mellett és nem ereszkedett oknyomozó 
leírásokba. Feltűnő nrndenesetre az, hogy Frischeisen vissza
vonulását egy sikeres rekognoscirozó útról való visszatérésnek 
minősítette, holott nagyon is jól tudta, hogy Frischeisen 
vezette be Hurbáht, hogy az általános tót lázadást megszer
vezze és hogy ez a kisérlet Budatinnál döntő vereséget szen
vedett. Itt mulasztották el Hurbánék a vereség következtében 
a megfelelő forradalmi időpontot, melyben még császári fenn
hatóság alatti lázadás lehetséges lett volna, ámbár a tót nép 
szívből megvetette őket, de pénzzel, erőszakkal, a magukkal 
társzekereken vitt jó fegyverekkel, szabad prédálás, vagyon
felosztás, csábító Ígéreteivel, a magyar csapatok fegyvertelen- 
sége miatt, Hurbánék különösen a t.uróci és liptói területen 
egykönnyen parasztlázadást rendezhettek volna, és a tűzvész 
egyhamar elharapózhatott volna. Beniczky érdeme, hogy a 
budatini parancsnokok között egyesegyedül nem veszítette el 
lélekjelenlétét és Hurbán szövetségesével, Frischeisennel együtt 
kénytelen volt az éj leple alatt szégyenszemre kitakarodni.

— Hurbán betörése Kossuthot arra bírta, hogy Baloghot 
egy güerilla-vadászcsapat szervezésével megbízza. Kossuth 
ezen nagyon érdekes levelében1“3 azt írja, hogy Hurbán beütése 
nem volt komoly célú, mert Schlick sárosi benyomulását akarta 
csak maszkírozni. Ez nem felel meg a tényeknek, mert Win- 
dischgraetz nagyon is komoly és fontos feladattal bízta meg 
Frischeisent és Hurbánt, azonban Kossuth a trencséni jelenté
seknek már kezdettől fogva nem nagy fontosságot tulajdo
nított. Mikor Marczibányi november 28-án azt jelentette a 
honvédelmi bizottmánynak, hogy az ellenség Sziléziából be fog 
ütni és hogy a torlaszolási munka a határon a bujtogatók és 
az ellenséges proklamációk által felizgatott nép ellenszenve 
miatt lassan halad, hogy az ellenség Jablonkán koncentrálódik, 
az öt század rosszűl fölfegyverkezett zólyomi honvéddel nem 
lehet az ellenséget feltartóztatni, tehát sürgősen segítséget 
kér,133 134 — Kossuth december 2-án a következő megjegyzéssel 
tette át Görgey Arthúrhoz a kérelmet: „Tudósító főispán, ki 
egyébiránt igen szokott félni, holott én nem hiszem, hogy télen 
a sovány Trencsénbe beüssenek, megrendelte ugyan az eltorla
szolást, mindazonáltal szükségesnek tartom Tábornok úr éber 
figyelmét ezen passzusra is felhívni . .  “135 Tudjuk, hogy sem 
Kossuth, sem Görgey idejében segítséget nem küldtek. Szegény 
Marczibányi dehogy is nem félt, volt bizony oka félni, mert

133 St. A. W. — K. A. 5852/e. — L. Jelentéseket. — 49. sz.
134 U. o. — K. A. 4146/e. — (Trencsénben, nov. 28-án éjjeli 11 órakor.)
135 Kr. A. W. -  I. A. 12/2.
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fegyver nélkül még verebet sem lehet lőni, 1848-ban sem. Hur- 
bán második betörését a honvédelmi bizottmány nagyon is 
felületesen kezelte, hiszen Beniczky is heteken keresztül 
könyörgött 100 fegyverért és amikor elküldték, nem 
volt gyutacs hozzá. Kossuthnak említett levele Balogh- 
hoz, a budatini csatában szerepeltek között mindenkit meg
említ, csak Beniczkyt nem. Ennek okát hiábavaló volna kutatni. 
Kossuth láthatta volna Balogh jelentéseiből, hogy ez nem oda 
megfelelő ember, különösen mikor azt az óhajtását fejezi ki e 
válságos napokban, hogy visszatér Pestre, minthogy a hadsereg 
vezetése ott már jó kezekben van. Kossuth új megbízása Balogh 
részére a hadikérdésekben való járatlanságának egyik bizonyí
téka. Vasvérttel fölszerelt határguerillákat akart Baloghgal 
szerveztetni. A guerillák működését körülményesen írja le 
Kossuth. Csupa dicséret Querlonde őrnagy részére, akit viszont 
azzal szándékozik megbízni, hogy Losoncon egy rezerv hadsere
get szervezzen, mely központból a bányavárosokat fedezze. 
Azonkívül utasítja Baloghot, hogy nyomuljanak Sziléziába és 
paskolják el az ellenséget. — Azonban sem Querlonde, sem 
Balogh nem voltak azok a vezérek, kik ezt megtehették volna. 
Megtette volna Beniczky, most azonban egyelőre a bányavidé
ken tevékenykedik, a budatini siker dicsőségében pedig mások 
tetszelegtek, míg azután ismét betört az ellenség, amikor ismét 
Beniczky terem a porondon.

VII. FEJEZET.

1848. december második jelében. — Riasztó hirek Hurbánról. — Frischeisen 
félelme. — Beniczky tó t  kiáltványa. — Götz betörése. — Beniczky a csüg
gedte ellen. — Görgey északi hadmenete. — Beniczky izoláltsága Selmecbánya 
elkerülése miatt. — Találkozása Görgey vei. — Görgey Beniczky javaslatára 
Selmecbányára és Körmöcbányára indul. — Beniczky megszállja Beszterce
bányát. — Götz a tó t  népfelkelés kudarcáról. — Miért ment Görgey 
északra? — Kossuth Beniczkyhez Görgeyről. — A stureci átkelést Beniczky 
készíti elő és csinálja az utat Rózsahegyre. — Alsóknbint megszállja és fedezi 
a vágvölgyi menetet. — Beniczky Görgey utóvédjének parancsnoka. — Fel

jegyzéseinek néhány tévedése.

— December hónap második felében Beniczky minden ere
jét és figyelmét a bányavidék megerősítésére, védelmi állapotá
nak kiegészítésére fordította. Frischeisennel egyidőben Schlick 
hadteste nyomult be Duklán át az országba és az Irányi Dániel 
és Pulszky Sándor által szervezett ellenállás Budamérnél csúfos 
kudarcot szenvedett, miáltal Schlicknek Gömör-megyén keresz
tül szabad útja volt Zólyom felé. Minthogy Beniczky Schlick 
céljait nem ismerte, minden eshetőségre számítva, védelmi elő
készületeket tett. A harcban járatlan és meg nem felelő nem
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zetőrségi tömegek helyett, melyek szerinte olyan gyáván védik 
magukat, aminek szomorú bizonyságai Schwechát, Kosztolna, 
Budamér és részben Budatin harcai, önkéntesek toborzását ren
delte el. A bányamunkásokat a népfelkelés céljaira szándékozott 
felhasználni és Kossuth jóváhagyásával egy 100 főnyi bányász
csapatot fegyverzett és ruházott fel. Ezenkívül a hadsereg 
részére a posztó-, ruha-, bőr- és cipőszállítást akképen rendezte, 
hogy a készítők közvetlenül az állam részére szállítsanak a 
közvetítők kikerülésével. A Kossuthnak küldött erre vonat
kozó jelentéséből186 tudhatjuk meg azt is, hogy az általa fel
állított fegyvergyár naponta tíz fegyvert készít. Egyébként az 
egész megyében a fegyver-, szurony- salétromgyártást tőle tel- 
hetőleg előmozdította és fejlesztette és csak azt sajnálta, hogy 
egy órából kettőt nem csinálhat, annyi teendője volt. Kossuth 
előterjesztéseit minden tekintetben helybenhagyta.

Ez időben küldött Kossuth egy szigorú rendeletet hozzá, 
melyben egy Bécsből kiágazó és a bányavárosokban összebogo- 
zódó tót fegyveres szervezkedés kiderítésére utasítja. A közlés 
szerint136 137 Bécsből negyven tót fiatalember küldetett a felső 
megyékbe népfelkelést rendezni és állítólag Selmecen és a 
zólyomlipcsei várban volna elrejtett fegyverkészletük. A dolog
ban a besztercebányai pap (valószínűleg Kuzmány)., és mások 
is be vannak avatva. Beniczky ezt az esetet említi ugyan feljegy
zéseiben, azonban részleteket ez ügyről nem ismerünk és való
színű, hogy ez a hir ebben a formájában nem felel meg a 
tényeknek, ámbár sok valószínűség volt benne, mert hiszen a tót 
lázadás szítása Bécsből intéződött és Kuzmánynak nem kis sze
repe volt az osztrákbarát tót mozgalom szervezésében. Lehet
séges, hogy Beniczky vizsgálata nem derített ki semmit és ő a  
tót lázadás lappangó bujtogatóinak elnyomásában inkább azo
kon az ösvényeken haladt, melyek saját kutatásai és megfigye
lései által nyiltak meg részére. A hangulat különben is olyan 
volt, hogy minden pillanatban más és más rémhír nyugtalaní
totta a lakosságot. E rémhírek között a legállandóbb volt, hogy 
Hurbán nagy sereggel ismét jön. A határról érkező utasok 
beszélhették, de a kémek is beszámolhattak róla, hogy a jab- 
lonkai szorosban a Hurbánt támogató osztrák sereg számban 
és fegyverekben, ágyúkban tetemesen megnövekedett és csak
hamar be fog jönni. Egyszer azt jelentették Beniczkynek, hogy 
Liptó megye északi szélén gyülekezik Hurbán,138 máskor pedig, 
hogy ismét Csáca felé közeledik.139 Beniczky ez időben pénz 
nélkül állt és sürgősen kérte a honvédelmi bizottmányt, hogy

136 St. A. W. — K. A. 5963/e. — L. Jelentéseket. — 48. sz.
137 U. o. — K. A. 6310/e. — L. Jelentéseket. — 50 sz.
138 U. o. — K. A. 6195/e. — (Szent-Márton, december 24.)
139 U. o. — K. A. 6838/e. — (Besztercebánya, december 26.) .
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küldjenek sürgősen a bányavidékre pénzt. Csak januárban kapta 
ezt meg.

Lelkes felhívásai a hatóságokhoz és a közönséghez ugyan 
ébren tartották a magyar ügy melletti kitartást és rokonszen- 
vet, azonban a kedélyek mélyen le voltak verve, mert nyugaton 
Simunics és Windischgrätz, keleten Schlick, északon pedig 
Götz fenyegette a bányavidéket, mellyel a honvédelmi bizott- 
mány a sok kedvezőtlen hadifordulatok közepette nem ért reá 
törődni. Trencsón északi részén várta a támadást Horváth Pál 
őrnagy vezetése alatt a kisszámú magyar erő. Ö maga nem 
hagyhatta el a bányavárosok területét, hanem arra buzdította 
a városokat, hogy alakítsanak lövészcsapatokat, mert csakis a 
városi közönségek elszántsága és erélye képes a veszélyt elhá
rítani, mutassák meg a bányavárosi közönségek; hogy a honnak 
hű fiai és hogy más városok példájára gyáván meg nem adják 
magukat. Ha az ellenség megtudja — úgymond, — hogy e váro
sok a közügy mellett lelkesen fellépnek, alig lesz kedve azokat 
megrohanni.140 A megrohanásnak már meg kellett volna tör- 
lénnie, mert Frischeisent december 17-én utasította Windisch
grätz ismét, hogy nyomúljon be az országba, Frischeisen azon
ban nem bízván seregének offenzív képességében, segítséget kért 
és mikor ez késett, vezérkari tisztjét, Lewartowsky báró száza
dost küldte a főhadiszállásra. Windischgrätz e közben meg
kezdte Magyarország elleni offenziváját, Lewartowsky Weldent 
kereste fel, ki a kérést Windischgrätzhez továbbította. A Frisch
eisen hosszabb memorandumából kiviláglik, hogy Hurbán Ígére
teiben alaposan csalódtak. Azt írja, hogy ami a tótoknak csatla
kozását Hurbánhoz illeti, megjegyzendő, hogy az operáció egész 
ideje alatt semmiféle összeköttetésre az országban nem tudott 
szert tenni, az egész ifjúság Kossuth honvédéi és népfelkelői 
közé állt, az a mód, melyei Hurbán a népfelkelést szervezni 
akarta, az országban elkeseredést okozott, mert a lakosság két 
százalékát akarta besorozni, azonkívül Hurbán protestáns, aki
ről azt hiszik, hogy vallástérítési szándékai vannak. Ezért az 
általános népfelkelés nem is sikerülhet.141 Frischeisennek kife
jezett szándéka volt Turócon keresztül a bányavárosokat meg- 
szállani, de ehhez gyöngének érezte magát. Weiden és Win
dischgrätz látván Frischeisen alkalmatlanságát, az olasz harc
térről jövő Götz tábornokot hízták meg, hogy ez a hadoszlopot 
a bányavárosokba vezesse. Amíg Götz átvette volna a parancs
nokságot, Weiden szigorúan meghagyta Frischeisennek, hogy

140 Kr. A. W. — 2/332. — Ausserord. Krg. Arad — (Selmecbányán, 
december 28.)

141 U. o. — Kr. i. U. 12/179 c. H. A. és 12/1. M. C. Frischeisen. — Le
wartowsky-Weiden. (Wien, am 25. December.)
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szállja meg Csácát és nyomúljon előre,142 amit Frischeisen 
ugyan megkezdett, de végre nem hajtott, mert látván a magyar 
erőket, ismét visszavonúlt és Jablonkáról részletesen kifejtette 
Weldennek, hogy kettős céljának ilyen gyönge erőkkel megfe
lelni nem lehet. Katonai célt, politikai működést, a tót népfel
kelés szervezését megvalósítani csakis sokkal nagyobb erőkkel 
lehetne. Pontokba szedett érveléséből kitűnik az az egyetlen
egy tény, hogy a tót nép idegenkedve húzódott vissza tőlük és 
a felhívásaiknak, melyeket Stúr, Hurbán terjesztettek, semmi
lyen foganatjuk nem volt. A tót vezetők („Partheigänger“) 
azt ezzel szépítették Frischeisen előtt, hogy nem mernek, fél
nek a magyaroktól, ha azonban nagyobb sereggel jönnének be, 
menten megváltozna a hangulat. Frischeisen ennek következté
ben még hat század katonaságot kért. Windischgrätz és Wei
den rögtön intézkedtek, hogy a Götzre bízott sereg megfelelő 
erősítést kapjon. A Götz féle támadással majdnem egyidőben 
(néhány héttel később) kezdődött Görgey Arthúr hadseregé
nek felsőmagyarországi hadmenete, melyben Beniczky Lajos 
rendkívül fontos és nehéz feladatokat oldott meg.

Erről az időszakról Beniczky feljegyzéseiben két helyen 
emlékezik meg részletességgel.144 Ugyanis visszaemlékezéseit, 
mint ezt az első fejezetben érintettem, két kérdés köré csopor
tosítja. Az egyik a Görgey-kérdés, a másik g, tót mozgalom. Az 
első részben csakis saját katonai működésével foglalkozik, mely 
belekapcsolódik a Görgey-kérdésbe, a második részben pedig 
politikai, azaz kormánybiztosi tevékenységét ismertetvén, meg
világítja a tót mozgalmat. Ekkor katona- és kormánybiztos 
volt és a bányavidék volt az egyetlen felsőmagyarországi terü
let, mely Windischgrätz benyomulása után még tartotta magát 
az ellenség ellen. Elszigetelten, saját kis seregére támaszkodva, 
Beniczky súlyos aggodalmakkal nézett a fejlemények elé. Götz 
túlerejével szemben sokáig ki nem bírta volna a pozíciók tar
tását. E válságos napokban menti meg Beniczkyt Görgey köze
ledése és ezzel Beniczky háborús sorsa összekapcsolódik e nagy 
és kivételes tehetségű hadvezér hadi útjával, mely a világosi 
síkon nyert tragikus befejezést.

Mielőtt a januári eseményekre áttérnék, nem akarok meg
feledkezni Beniczkynek egy igen érdekes tót röpiratáról, mely
ben kitanítja a népet, hogy miként lehet a hegyes vidéket siker
rel megvédeni.145 Ebben többek között így szól a tót néphez,

142 U. o. 12/51. H. A. — Welden-Windischgrätz. (Wien, am 25. 
Dezember.)

143 U. p. — 12/3. M. C. Frischeisen. — (Jablunkau, am 23. Dezember.)
144 L. a feljegyzések 3. füzetét és a 9. füzet III. fejezetét.
145 Kr. A. W. — I /6 V2. H. A. det. — „Porada, na ktori spuosob bi 

sa nás wrchnati kraj obranit mohou.“ — (Danou w Bistrici, dne 1-ho Ja
nuára 1849.)
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melynek nyelvén kitünően tudott beszélni, jobban mint ma
gyarul: „ . . .  Minden sűrű erdő, keskeny út, útszoros, minden 
valamirevaló domb, mély árok, erős bástyánk lehet az ellensé
ges támadás ellen. Ez a mi hegyes vidékünk, ha okosan védjük, 
nem más az ellenség részére, mint nyitott sír, melyben a zsar
nokság zsoldosait fogjuk eltemetni.

„Bízzunk tehát csakis saját magunkban, egyetértés és köl
csönös bizalom uralkodjék, köztünk és akkor biztos lesz győ
zelmünk.“

„Bízzunk tehát csakis saját magunkban, egyetértés és köl- 
miaknak, kik közül való én is vagyok, vezére én leszek, jertek 
hát utánam, mihelyt a veszély közeledik.

Akár mint vezéretek, akár mint közlegény veletek együtt 
kész vagyok harcolni a közös szabadságért és üdvünkért és Ígé
rem nektek, hogy soha el nem hagylak . .

—  A január elsején kiadott röpiratból őszinte elszántság 
és közvetlenség beszél. A hivatalosan gyártott kiáltványok 
hidegsége nincsen benne. Beniczky sajátos egyéniség volt nem
csak tetteiben, de hirdetményeiben is. Értett a nép nyelvén és 
tudott ezen a nyelven okosan beszélni. A felhívásoknak azon
ban sajnosán nem volt az a foganatjuk, mint várható volt, mert 
a levertség, az aggodalom, a magyar hadsereg hátrálása, az 
ellenség könnyű előrenyomulása miatt, megfeküdte a lelkeket a 
városokban és a városok példáján, a falvakban is. A pozsony—  
pesti nagy visszavonulás idején csüggeteg hangulatában a nem
zet már-már nem bízott a győzelemben. így volt ez a bánya- 
területen is, mely a főerőtől, a kormánytól teljesen izolálva, 
saját erejére volt utalva és átadatott saját sorsának.

Götz betörő csapatait a trencséni haderő Horváth Pál, a 
nógrádi nemzetőrség őrnagyának vezetése alatt január 3-án 
igyekezett Budatinnál feltartóztatni. Mindössze 2600 embere 
és 10 ágyúja, amelyek közül csak egy volt 6 fontos, a többi 
3 fontos, míg Götznek 8 hatfontos ágyúja volt és minden 
bizonnyal nem olyan ócskák, mint a magyar seregéi. A 2600 
főnyi seregnek Horváth relációja szerint148 csak 900 fölszerelt 
és fölruházott, használható embere volt, a többi ruhátlansága 
miatt a nagy hidegben nem volt használható, másrészt gyakor
latlan és tudatlan nép volt. Végzetes volt, hogy a tüzérség 
parancsnoka sem felelt meg feladatának. A nógrádi honvéd 
zászlóalj három óráig tartotta vissza a túlerőben levő ellen
séget. Horváth ismét azon parancsnokok számát szaporította, 
kik kénytelenek voltak bevallani, hogy a nemzetőrség csak teher 
és nyűg, demoralizálja a harcképeseket. Götz tüzérsége tetemes 
fölényben volt, azonkívül embereinek száma jóval nagyobb

1,6 Sí. A. W. — K. A. 175/e. — L. Jelentéseket. — 51. sz.
Steier L a jos: Beniczky Lajos élete. 7
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volt, jól öltözöttek, jól fölfegyverzettek voltak ée ami a fon
tos, nem volt nemzetőrsége, amely operációiban megakasztotta. 
Horváth Zsolnán keresztül Sztrecsnó és Rajec-felé vonult, hogy 
a bányavárosokat fedezze. A sereg másik vezére Balogh János, 
a budatini csata után aznap Túróéban kocsira ült, otthagyta a 
sereget és Debrecenbe utazott, a kormánybiztosi teendőket 
Révay Simon báró turóci főispánnak adta át, aki sürgősen 
közölte a kormánnyal,147 hogy a honvédek nagyrésze olyan 
rosszúl van öltözve, hogy a zord téli időben okvetlenül szüksé
ges meleg ruházattal való ellátásuk. Egyelőre kapcával és kez- 
tyüvel látta el őket, ámbátor, amint ezt Horváth is közli, cipő
jük sem volt. Nem csoda, hogy ilyen állapotban, a katonák 
le voltak hangolva, kedvetlenek. Ezért Beniczkv elhatározta, 
hogy a bányavidék területén levő erőket nem hagyja szótforgá- 
csoltatni, hanem koncentrálja az erőket úgy, hogy a bánya
vidékhez vezető utakat őrizze, bent egyesíti a rendelkezésre 
álló csapatokat. Selmecbányán volt 5 négyfontos ágyúja és két 
század vadásza, Szentkereszten 1 század gyalogsága és 3 hat
fontos ágyúja. A számban lefogyott Horváth-csapatokkal együtt 
1600 embere és 14 ágyúja. A nemzetőröket szélnek eresztette. 
Horváthot Szentmártonból Körmöcre és a turcseki szorosra 
rendelte. Január 7-én hajtotta végre Horváth ezt a mozdulatot.

Beniczky az elharapódzó csüggedés ellen haragos szavak
kal fakad ki egyik a zólyomi alispánhoz küldött átiratában.148 
A hatóságok nem lépnek fel a nép lelkesítésére. Lövészeket csu
pán Libetbánya küldött. „Uraim! jelenleg nem űzünk játékot 
a táborozással, de komolyan fellépvén megvédendjük hatá
rainkat.“ „A semlegesség jelenleg a legnagyobb bűn, aki köz
tisztséget visel,' annak visszavonulnia nem szabad, mert meg
hazudtolja polgártársai benne elhelyezett bizodalmát. Az 
éljenzés, ha utána a tétlenség következik, bennünket meg nem 
menthet.“ Ezen felháborodásából fakadt igazságok találóan 
jellemzik az akkori hangulatot. Az emberek legtöbbje igyeke
zett visszahúzódni és magát nem exponálni, mert úgy vélték, 
hogy vége a nemzeti ellenállásnak. Amilyen heves hangon 
beszélt a félénk opportunizmus ellen, éppen olyan hevesen 
ostromolta a honvédelmi bizottmányt, hogy ne hagyja el a 
vidéket, mert ebből nagy veszteség támadhat az ellenállás foly
tatására nézve, mert hiszen tekintetbe veendő, hogy e területen 
van nagyszerű bányászat, pénzverde, kiképzett puskaporgyár
tás, vasgyárak, mindenféle nyersanyag meglevő gyárakhoz, 
nagyszámú mesterember. Azt ajánlotta, hogy fogadják el azon

147 U. o. — K. A. 176/e. — (Szent-Marton, január 4) és M. N. M. I. — 
Vörös A. gy. 193. sz. — Beniczky-Csányi. (Selmecbánya, január 8 .)

148 Kr. A. W. — 2/332.. — Ausserord. Krg. Arad. — (Besztercebánya,, 
január 4.)
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tervét, mely a bányavidékből egy megerősített, sáncokkal körül
vett, torlaszokkal és védművekkel ellátott hatalmas erősséget 
kiván alakítani, mely a Felvidéket biztosítaná, az Alföldet 
fedezné és az ellenség erejének jórészét lekötné. Térképet kül
dött a bizottmánynak, melyen megjelölte a megerősítés módját 
és e célra 30.000 p. forintot, 6000 embert és 24 ágyút kért.149 
Javaslata válasz nélkül maradt, az egymásra torlódó esemé
nyek következtében sok egyébbel elfoglalt kormány nem törő
dött ezzel, pedig Beniczky ezen javaslata korántsem naiv fan
tazmagória. Célszerű földerődítésekkel a bányavidék elfoglalását 
az ellenség részére nagyon is nehézzé lehetett volna tenni. 
Sáncművek felállításának eszméjével foglalkozott és nem volt 
pénze a csapatokat és egyéb kiadásokat fizetni, január 8-án 
tehát ismét sürgeti a bizottmánynál a pénzküldést. Pénzt és 
bizalmat kér, nyolc napja le nem feküdt, és nem kis büszke
séggel jegyzi meg, hogy mégis erős és egészséges. „Csak tartson 
továbbra is, mert minden kérkedés nélkül hiszem“ — írja, — 
„hogy szegény hazám oly állapotba vagyon, hogy még oly pa
rányiságra mint én, még szorul!“160 Az ellenség, Götz, 400 
aranyat tűzött ki fejére, amiből látszik, hogy milyen nagyra 
becsülték, négyszáz arany abban az időben horribilis pénz 
volt, lehetséges azonban, hogy a díj hire túlzott nagyságban 
jutott Beniczkyhez.

Beniczky a bányavidéken teljes elszigeteltségében annak 
a veszedelemnek nézett elébe, hogy körülkeríttetik. Északról 
Götz, oldalt Simunics, délről Csorich, ki Görgeyt követte, 
keletről Schlick férkőzhetett közelébe. Abban reménykedett, 
hogy Görgey Ipolyságról közvetlenül Selmecbányára vonul és 
fordúl Siftiunics ellen. Ehelyett azonban január 10-én azt a ren
deletet kapta Görgeytől, hogy nem Selmecbányára, hanem 
Simunics ellen Lévára megy, Beniczky tartsa Selmecet, nehogy 
a Görgeyt követő Csorich Selmecen át Görgey ellen oldalmoz
dulatot végezhessen. Beniczky rögtön értesítette Görgeyt, hogy 
Selmecet nemcsak Csorich, hanem északról Götz is fenyegeti 
és a túlerővel szemben aligha tudja tartani e területet. Görgey 
Götz benyomulásáról csak ekkor értesülvén, január 12-én Lé
váról Selmecbánya felé vette útját hadseregének egyik részé
vel, a másik részét pedig Körmöcre irányította. Beniczky Gör
geyt Léván fölkereste és jelentést tett neki a bányavidék hely
zetéről. E jelentés következménye valószínűleg az, hogy Görgey 
a Simunics elleni útját félbeszakította. Január 12-én, a Görgey 
táborából való visszaérkezés után ismét sürgeti a kormánynál 
a szükséges pénz elküldését és minthogy a pénzhiány nagy

1,8 St. A. W. — K. A. 220/e. — L. Jelentéseket. — 52. sz.
íso U. o. — K. A. 345le. — L. Jelentéseket. — 53. sz.

7*



100 BENICZKY LAJOS ÉLETE, MŰKÖDÉSE ÉS HALÁLA.

volt, a kormánnyal való összeköttetés félbeszakadt, a néphan
gulat a városokban feketesárgává kezdett változni és nehogy a 
bányanép, a hadsereg, a mesteremberek és álladalmi tisztek, 
kiket nem tudna fizetni, nyílt ellenségekké váljanak, egymillió 
p. frt rögtöni küldését kéri.151 A helyzetére jellemző, hogy két 
utat látott maga előtt nyitva. Az állami javakat biztosítani, 
amire minden előkészületet megtett, vagy pedig a harcmezőn 
meghalni. Helyzete valóban válságos volt. Pénz nélkül, kis
számú seregével a Selmecet kikerülő Görgey segítségére nem 
számíthatva, körülkerítés veszedelmének volt kitéve és ebben 
az esetben, vagy le kellett volna tennie a fegyvert, vagy pedig 

utolsó emberig a harctéren elvesznie.
Följegyzéseinek 3-ik füzetében részletes leirását nyújtja 

azon eshetőségeknek, melyek veszedelmes helyzetéből kifolyó
lag bekövetkezhettek. A bányavidék és különösen Selmecbánya 
védelmét csakis abban az esetben tartotta kivihetőnek, ha 
e célra a helyi viszonyokkal ismerős bányásznépet megnyerte 
és fellázította volna. A bányászok, a földmunkások szenvedé
lyének és fanatizmusának élesztősével lehetett talán a császári 
csapatok útját megakasztani és a túlerőt visszavetni. Beniczky 
a bányászat vezetőivel való tanácskozások után méltán belát
hatta, hogy ez a módszer kétélű fegyver, mert a kiterjedt bá
nyászati üzemek esetleges és könnyelmű megsemmisítését vonta 
volna maga után. Évszázadok szorgalma és egy nagy terület 
életfenntartója egykönnyen tönkre mehetett volna a paroxis- 
musig feldühödött munkástömegek által, amelyek, amint azt 
Beniczky más helyen is említi, nem nagy szimpátiával visel
tettek a bányatulajdonosok iránt. Ezt meggondolva, e vész
teljes napokban éppen arra törekedett, hogy a bányamunkásság 
körében a rendet és fegyelmet fenntartsa. Görgeynek Léva felé 
való fordulása Beniczky szerint egy nagy taktikai hiba volt, 
mert ha közvetlenül Ipolyságról Selmecnek fordúlt volna, akkor 
egyúttal a Németi—Zólyom-vonal ura lett volna és Selmec
bánya fontos csomópontja révén Beniczky vei egyesült volna, a 
Garamvölgy birtokában pedig Götzöt megtámadhatta volna. 
Selmecbánya, Szentkereszt, Németi, Korpona birtokában sza
badon választhatott, vájjon Besztercebányán keresztül Lip- 
tóba, Breznóbányán át Gömörbe, vagy Zólyomon át Losoncra 
vonúljon. A Görgeyt követő Csorich a Németi—Zólyomi-vo
nalat csak nagy nehézségekkel és időveszteséggel tudta volna — 
Beniczky nézete szerint, — forszírozni és Görgeyt elhaladá
sában aligha zavarta volna. Ezzel egyúttal elestek volna a kör-

151 U. o. — K. A. 811/e. — L. Jelentéseket. — 54. sz. — Az egymillió 
helyett 20.000 forintot utalt ki neki Kossuth január 22-én. — Beniczky akkor 
már Görgey seregéhez csatlakozott.
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möci' és selmeci nehéz harcok, melyek csakis a Lévára való 
menet okozta időveszteségből keletkeztek. A selmeci operációs 
bázisnak feladását sem Csorich, sem Götz, sem Simunics nem 
tudták felhasználni és ez mentette meg Beniczkyt és ez hozta 
azután magával, hogy Görgey a lévai hibát kijavíthatta. Mert 
ha Csorich Szemeréden át Selmecre küldte volna erejének egy 
részét és Götz is megkezdte volna a bányavárosok elleni offen- 
ziváját, úgy Beniczky kénytelen lett volna, vagy a fegyvert 
letenni vagy pedig szétszóródni, Görgey pedig Léván döntő csa
tára kényteleníttetnék, mert hátában Csorich, a bányavárosok 
felől Götz és Csorich seregének egy része, előtte Simunich min
den elvonulási útját elállhatták volna. Az osztrák hadvezérek 
azonban szerencsére nem voltak olyan ügyes stratégák és az 
egész hadmenet okmányait áttanulmányozva, azt a benyomást 
nyerheti az ember, hogy összhang hiányzott működésükből 
és hogy külön-külön mindegyik félt a Görgeyvel való mérkőzés 
eshetőségeitől. Az összműködésnek hiánya pedig azt okozta, 
hogy útjának irányáról nem voltak jól informálva. Görgey 
rögtön átlátta helyzetének veszedelmes voltát, mihelyt a nála 
jelentkező Beniczky jelentését meghallgatta. Seregének egy 
oszlopát Selmecbányára, a másikat pedig Körmöcbányára 
vezette. A magyar hadvezetőség minden percben azt a hirt 
várta, hogy Götz seregének egy részét Besztercebányára, a 
másik részét pedig Körmöcbányára indítja. A Görgeyvel való 
rövid tanácskozás után Beniczky azt a parancsot kapta, hogy 
400 katonára leolvadt zászlóaljával siessen Besztercebányára és 
szállja meg az odaindított Húrban—Frischeisen csapatok elől. 
Egész éjjel erőltetett menetben haladt a kis csapat és 16-án 
reggel sikerült a várost megszállani, midőn Hurbán és Frisch
eisen hada a várostól másfél órányira volt, ahonnan azután 
sietve visszamentek Mosóéra.182 Körmöcbányán szintén várták 
Götz közeledését. A turcseki szoros, mely a bányaterületet Tu» 
róctól elválasztja, a Mosóc felé vezető utat zárja el, volt Götz 
célja. Itt azonban vereséget szenvedett.

Ezúttal Götz tábornok trencséni és turóci politikai mű
ködését, melyben Hurbánék segítségével általános tót népfel
kelést szeretett volna támasztani, nem érintem, csupán arra 
szorítkozom, hogy miként Frischeisen csalódott Hurbán és 
Stúr ígéreteiben, éppen úgy látta Götz is, hogy a Hurbánék 
tervei és ígéretei semmilyen komoly tartalommal nem bírnak. 
Csalódva látta, hogy nem szimpatizál velük a nép, törekvéseik 
nem gyökereznek a nép óhajtásaiban és akaratában. És ha 
eleinte ezt talán a népnek a magyar „terrorizmusától való 
félelmének tulajdonította, amelyről Hurbánék a legrémesebb

182 S t .  A .  W .  — K. A. 956/e — L. Jelentéseket. — 55. sz.
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meséket koholták, — Zsolnáról már azt írta Weldennek, hogy a 
tót népfelkelésre vonatkozó vérmes remények minden 
alapot nélkülöznek és arra egyáltalában számítani nem lehet.153 
Másnap ismét kifejti Weldennek, hogy abszolúte a tót nép 
felkelésében a magyarok ellen bizakodni nem lehet. Az erről 
szóló beszédek, mind dajkamesék, ellenkezőleg, operációinak 
biztonságára sem számíthat e vidéken. Többek között ezeket 
írja Götz: „Hurbán és társai olyan reményekkel hizelegnek 
saját maguknak, melyek, akárhová is vonultam velők, Hurbán- 
nak szép szónoki tehetsége dacára sem realizálódtak. A cso- 
portocska (Häuflein) csak két csavargóval (Vagabunden) sza
porodott . .  .“154 Különben Bloudeket dicséri, mint bátor és 
ügyes vezetőt, valószínűleg a volt császári tisztet becsülte 
benne. Weiden Götz jelentéseit továbbítván Windischgrätznek, 
az csakhamar láthatta, hogy a tó t népről szóló mendemondák, 
hogy alig várja a magyarok elleni lázadást, csupán Hurbán és 
Stúr kis csoportjának túlfűtött képzeletéből támadtak. Götz 
és Hurbán hadmenete a lakosságban csak haragot és gyűlöletet 
váltott ki. Fosztogattak, zsaroltak, vandálok módjára visel
kedtek, legszomorúbb bizonyíték erre, a budatini kastély ki
rablása és felgyujtása. Mindenütt hadisarcot vetettek ki, az 
élelmiszereket rekvirálták, a gyanúsokat letartóztatták, a re
bellisek vagyonát szekvesztrálták Turócszentmártonban „hur- 
bánista“ megyei vezetőséget iktattak hivatalba. Ott azután a 
toborzást erőszakkal hajtották végre, vagyis a falvaktól be
követelték az újoncilletéket., így szaporodott végre Hurbán kis 
csoportocskája. Amíg azonban Götz azt hitte, hogy Túróétól 
kezdve majd mindenütt sikerül a falvakat arra kényszeríteni, 
Árva megye határán már fejszére, kaszára kapott a tót nép, 
hogy így fogadja Hurbánt, és így is fogadták az odaküldött 
hurbánista csoportot, melyet Zách vezetett. Azt alaposan hely
ben hagyták. — Mindezt azért tartom szükségesnek érinteni, 
hogy lássuk, miszerint a tót nép híven és becsületesen kitartott 
a magyar forradalmi harcokban a nemzet szent ügye mellett. 
Mindazok az interpretálások, melyek részint Helfert, részint 
Hurbán és egyéb cseh, osztrák, tót író munkáiban találhatók 
és melyek a Hurbán csoportjából eredt tudósításokból merí
tették adataikat, nem fedik a valóságot, mert Hurbán, Stúrék 158

158 K r .  A .  W .  -  1/42 b. H. A. det. -  Götz-Welden, -  (Sillein, am 
6. Jänner, 11 Uhr Abends.): „Schliesslich habe ich die Ehre, E. Exc. zu 
bemerken, dass die sanguinischen Hoffnungen eines slavischen Landsturmes 
in diesen Gegenden des Waagthaies durchaus keinen Haltpunkt biethen und 
auf selben in keiner Art zu rechnen ist, ich daher bis auf den kleinen Theil 
der . unter dem Führer Bloudek steht, allein auf meine mobile Kolonne be
schränkt bin.“

154 U. o. — 1/4. Götz. — Götz-Welden. — (Sillein, am 7. Jänner, 
Abends 6 Uhr.)
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érdeke volt az osztrák vezető körök előtt úgy beállítani az 
eseményeket, mintha őket a nép ujjongással és nem vasvillával 
fogadta volna. — Azonkívül mindez azt is bizonyítja, hogy 
a tót népnek ezen önkéntes magatartása nem a visszavonulni 
kényszerült kormánybiztosok erőszakos unszolására történt, 
ahogyan mindenütt Hurbánék saját népszerűtlenségüket ezzel 
takargatták. Természetesen a harcok elmúltával, az abszolutiz
mus korszakában ez a kis párt a hősi énekesek módszeréhez 
folyamodott és mythosi homályba igyekezett burkolni az ak
kori eseményeket, viszont ragyogó nemzetmentő fénybe saját 
személyeiket. A magyar nemzet, — a lovagias magyar nejn- 
zet és azt hangsúlyozom, hogy a lovagias magyar nemzet tu
dott disztingválni, nem felejtette el azt, hogy a tót nemzet 
teljes egészében mellette volt, oldala: mellett harcolt édes jó 
testvérként a szabadságtipró zsarnokság ellen és hogy Hurbánék 
nem jelentették a tót nemzetet. Ezért sohasem szabad össze
téveszteni a kettőt, Húrban mozgalmát és a tó t nemzet maga
tartását. Ezért is az alkotmányosság éveiben ezt a szégyenteljes 
kísérletet, mely osztrák zsoldon élt, fel nem hánytorgatta 
a magyar nemzet és a későbbi évek politikai alakulására vég
zetessé vált az, hogy a tót politika vezetését ismét olyanok 
igyekeztek magukhoz ragadni, akik a szégyenteljes mozgalom
ban resztvettek. Ezek iránt joggal a magyar nemzet bizalom
mal nem lehetett. — E kis és a gondolatok kapcsolatából 
eredő kitérés után ismét Beniczky jelentéseit és feljegyzéseit fog
juk figyelemmel kísérni. Besztercebányán Beniczky helyzete nem 
volt nagyon rózsás. A szomszéd bányavárosok körül dúlt a harc 
és ő is minden percben várhatta Götz egyik hadoszlopának betö
rését Túróé felől. Ehhez hozzájárult, hogy a kormánytól teljesen 
elszakítva, pénz nélkül volt. Pénz hiányában a seregek számára 
élelmezést nem lehetett előteremteni és Beniczky, mint e te
rület kormánybiztosa, a hadsereg ellátása körül tevékenyke
det t, azonkívül pedig Besztercebányát védő állásban meg
szállva tartotta addig, amíg Görgey hadseregét ott koncentrálja. 
Valószínű, hogy Selmecbányán a Görgeyvel való érintkezés fo
lyamán Beniczky azt vehette ki Görgey szavaiból, hogy a bánya
városokban hadseregével téli szállást akar venni, ha azokat 
megerősítheti. Talán innen ered azon jelentésének erre vonat
kozó része, melyet Besztercebányáról január 20-án a honvé
delmi bizottmányhoz intézett. A sereg téli szállásoltatásához 
három dologra volt Görgeynek szüksége, élelemre, tehát pénzre 
és nyugalomra. Már 14-én, mikor Beniczkyt Besztercebányára 
küldte, látta, hogy sem az egyik, sem a másik nem található a 
bányavárosok területén. Sokan úgy állítják be Görgey északra 
fordulását, mint tüntető menetet Kossuth ellen, melynek be
vezető nyitánya a váci proklamáció volt. A pozsonyi—pesti
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visszavonulás alatti sok Kossuth-levél Görgeyt megállásra, egy 
nagy csata elfogadására buzdította. Görgey ezt nem tehette. 
Ennek okait kutatni Beniczky életrajzának keretén belül nem 
akarom, hanem megemlítem, hogy Kossuth azon kérő utasítást 
adta Görgeynek, miszerint mentse meg a sereget, ahogyan 
tudja.165 Abban az időben nem az volt a főkérdés, amit Kos
suth eleinte hajszolt, csatát elfogadni és győzni, hanem a se
reget megőrizni, együvé tartani, hogy a további ellenállás le
hetővé váljék, mert Görgey, akire reázúdultak a csatát sürgető 
szemrehányó levelek, csak azt az egyet tudta, hogy a Win- 
dischgrätz tüzérségével, lovasságával, gyalogságával még meg 
nem mérkőzhetik, mert akkor hadsereg nélkül marad. Ezt nem 
akarta kockáztatni és minden áron meg akarta menteni a se
reget. Ha Debrecennek megy, akkor az ellenséges erő osztat
lanul megmarad és azt magához vonzza. Az ellenséget szét kel
lett osztani, hogy a. nemzeti ellenállás megmérkőzhessen vele. 
Ezért fordult északnak, hogy részben az onnan betóduló kisebb 
ellenséges erőket szétvesse, részben pedig Windischgrätzet is egy 
Görgeynek kedvezőbb terrénumra húzza, — a seregnek időre, 
lélekzetre és edzettségre volt szüksége. Ezt megadta neki az 
északi hadmenet, melyben Kossuthnak is része volt, mert a se
reg megmentését mondotta levelében főfeladatnak.

Hogy e nehéz menetben Görgey mindenekelőtt a váci 
proklamációban politikai hitvallást tett és hogy nem küldött 
jelentéseket Debrecenbe, az egyéniségéből eredő sajátos visel
kedéséhez tartozik. Beniczky, ki Léván és később Selmecbányán 
tárgyalt Görgeyvel, a Kossuthnak küldött jelentésében ki
fogásolja,168 hogy a Görgey-sereg mellett nincsen a kormány 
által kirendelt biztos. A sok kormánybiztos közül e területen 
egyedül Beniczky maradt a helyén, azonban utasítás nélkül nem 
tudja miképen viselkedjék a hadsereg tekintetében. Pénzt kér 
és utasítást. Azt ajánlja a bizottmánynak, hogy Felső-Magyar- 
ország részére nevezzenek ki egy kormányzót, aki az egész te
rület polgári és katonai ügyeit intézné. Nem lehetetlen, hogy 
Beniczky erre a pozicióra magát vélte alkalmasnak. A hon
védelmi bizottmány három nap alatt kapta kézhez Debrecenben 
Beniczky írását és már 24-én válaszolt Kossuth, aki levelében 
kitér Görgey magatartására is. Nem érti Beniczky elhagyott- 156

156 Kr. A. W. — I. A. 12/92 a. — Koesuth-Görgey. (Pest, december 
30.) — „Hangolja fel a sereget! Talán győz, — de ha nem győz, mentse 
meg az armádát, mert míg seregünk van, hazánk van! Pest elvesztővel még 
a hazát nem adjuk fel.“ — I. A. 12/95. — „Verje meg az ellenséget, ha 
lehet, csináljon a nemzetnek jó új esztendőt, ha nem lehet, tartsa meg az 
országnak a sereget, arra hozva azt a megsemmisítést kikerülő biztonságba, 
a merre lehet . . .“ — Kossuth ugyan a déli irányt ajánlotta, de az nem 
lett volna célszerű.

156 St. A. W.— K. A. 956/e. — L. Jelentéseket. — 55. sz
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sági „Iamentácíóit“, — „miután Görgey — fájdalom, túlságos 
erővel — melyek, ha itt volnának, a hazát bizonyosan meg- 
mentenők, ott vesztegel, olyan intententionális terhet hárítva 
az ottani vidék nyakára, melyet az elviselni nem képes.“ Közli 
vele, hogy Luzsenszky Pált és Ragályi Perdinándot küldte 
Görgey táborába kormánybiztosokul. A két kormánybiztos ja
nuár 19-én volt Losoncon és rendeltetésük a váci proklamáció 
okozta hangulat megfigyelése, Görgey ellenőrzése volt.

Kossuth január 24-én már kedvező harctéri hírek hatása 
alatt, Bem, Percei, Klapka előnyös haditetteinek hírére a leg- 
optimisztikusabban ítélte meg a helyzetet és azt fejtegeti,, ha 
Görgey 20 nap óta tudósítás nélkül nem hagyta volna és teszi 
azt, amit a hadügyminiszter parancsolt, egy hét alatt Pest 
ismét vissza lett volna foglalva. Ez azonban csakis a túlzó op
timizmus diktálta szemrehányás, mert ha Görgey el nem sza
kad északra, sem Perceinek, sem Klapkának nem lett volna 
nyugta. Az egész osztrák erő a meglazult Görgey-sereg leverése 
után teljes erővel reájuk vetette volna magát.

Azok a tanácsok, melyeket Kossuth a bányavidéki hangu
lat megjavítása érdekében Beniczkynek adott, viszont teljes 
ellentétben állanak fenti szemrehányásaival. Görgey a kormány 
rendeletére fordult a bányavárosok felé, hogy ne legyenek az 
ellenség szabad martaléka, — mondja Kossuth. És valóban, 
minél több helyen folyt a harc az ellenséggel, annál nagyobb 
terület volt a kormány befolyása alatt és ebből a szempontból 
is előnyös volt Görgey északi hadmenete. A nemzet ere
jében vetett bizodalmát erősítette az északi területen a hon
védsereg végigvonulása, hősies, elszánt harcai. A nemzet te
kintélyének csakis hasznára vált ez a hadmenet olyan terüle
teken, melyek mindig a bujtogató ellenség ármányos lázítási 
kísérleteinek színterei voltak. Windischgrätz és az udvari kama- 
rilla általános tót néplázadást akart rendezni. Hurbán és Stúr 
osztrák vezérek oltalma alatt merészkedtek e területre, hogy a 
lengyel parasztlázadásokhoz hasonló mozgalmakat rendezze
nek. És ha sikerült is egyelőre e kísérleteket éppén a tót nem
zet fiainak leverni, mégis Görgey serege volt az, mely meg
mutatta, hogy a nemzetnek elég ereje, elszántsága és fegyvere 
van arra, hogy nemcsak a kis lázadásokkal, hanem a nagy ellen
séggel Í6 elbánhasson.

Kossuth általános egyéb utasítások után egyre biztatja 
Beniczkyt, hogy nem kell kétségbeesni, mert velünk van az Isten 
és az igazság. A kormányzóság kérdését azzal szerelte le, hogy 
Beniczky hatáskörét egy újabban kiadott nyilt rendeletben még 
jobban kiszélesítette és a legteljesebb hatalommal ruházta fel. 
Ezt a nyilt rendeletet Beniczky már nem vehette igénybe.

A sokszor már ismertetett bányavidéki Görgey-féle had
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mozdulatokról Beniczky csak rövid leírást ad feljegyzéseinek
III. füzetében. Ezeknek ismertetésébe nem ereszkedem, mivel 
lényegesen újat nem adnak. Annál nagyobb figyelmet érdemel 
a stureci hágón való átkelés leírása. Ez az átkelés Görgeynek 
egyik legnagyobb hadi virtuozitása. Ebben a nagy átkelés
ben Beniczkynek oroszlánrésze volt. Lehetséges, hogy a 
Sturecen való átkelés eszméje is Beniczkytől ered, aki ismervén 
Zólyom megye minden zugát, ezt az útvonalat Görgey figyel
mébe ajánlotta, talán ezért is bizatott meg azzal, hogy a 
Rózsahegy felé vonuló Aulich- és Gáspár-diviziók részére ezen 
a szakadékos magasba vezető hegyi vonalon, melyet a hó be
temetett, vágjon járható utat, szállja meg Rózsahegyet, majd 
biztosítsa ott a Yág-hídat. Mihelyt a sereg Sturecről Revucára 
ereszkedik, forduljon Árva felé, szállja meg Alsókubint, hogy 
Götz esetleges előretörését a liptói Vágvölgybe egy oldal
mozdulattal lehetetlenné tegye.

Beniczky a reábízott nehéz feladatot kitünően oldotta 
meg, amit bizonyít, hogy a két divízió, bár rettenetes fáradal
mak között, de sikeresen átkelt. Beniczky január 28-án indult 
el Besztercebányáról, 29-én reggel vonult át a Sturecen és az
nap este tízkor vonult Rózsahegyre. Megszállotta Alsókubint 
és amikor a két divízió Görgey vezetése alatt a Vág völgyébe 
nyomult és Liptószentmiklós felé haladt, elhagyta Beniczky is 
az árvái pozíciót és mint a sereg utóvédje, lassan követte a 
sereget, mindenütt torlaszokat építvén, az utakat járhatatlanná 
téve, a hidakat leégetve, hogy az esetleg utánuk nyomuló Götz 
útját megnehezítsék. Ez azonban Jablonovszkyval együtt a 
magyar sereg által elhagyott bányavárosokban tartózkodott 
és leste Windischgraetz parancsait, hogy hová és merre men
jen. Az osztrák haderők mozgékonyságra, iniciatív képességre, 
invencióra nézve messze elmaradtak a magyarok mögött. 
Jelentéseket írni, parancsokat várni, futárokat küldeni, óvato
san tapogatózni és ismét visszahúzódni, — ezzel telt el az ide
jük és tette Windischgraetz működését és vezetését végzetessé 
és kudarcossá.

Beniczkynek ezen útjáról, melyet mint Görgey utóvédjé
nek parancsnoka megtett, részletes adataim hiányzanak és 
csupán perének egyes okmányai utalnak arra, amit az utolsó fe
jezetben érintettem is. A borzasztóan szigorú téli időben nem 
kis feladat volt ezt az arriére-szolgálatot sikeresen véghez
vinni, ha tekintetbe vesszük, hogy előtte egy nagy sereg végig
járta a községeket és városokat és felemésztett minden ehetőt, 
azonkívül a terhes torlaszolási munka a zord időben, az árvái 
határról való leereszkedés pedig már amúgyis elárasztotta  
katonáit, nem csoda, hogy az élelmiszer előteremtésében kímé
letet nem ismert.
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Érdekes, hogy Beniczky a rózsahegyi incidensről, Windisch- 
graetznek ajánlatáról, melyet Görgeynek tett, említést nem 
tesz, ami szintén bizonyítékául szolgál annak, hogy csakis a 
saját tapasztalatait és megfigyeléseit foglalta írásba. Nem 
foglalkozik Görgeynek az egyes városokban való tartózkodá
sával, Görgey magatartásával sem, nem érinti a honvédbálokat , 
ezt azért nem tette, mert mint az arriére-csapatok vezetője, 
nem volt a táborban és ezeken részt nem vehetett.

Adatokat találhatunk Görgeynek bányavidéki hadmene- 
tóre vonatkozólag visszaemlékezéseinek kilencedik füzetében is, 
mely a tót mozgalmakkal foglalkozik. Ez a része a feljegyzések
nek jóval később keletkezett Kufsteinban és vannak benne a 3-ik 
füzetben közlöttekkel bizonyos ellentmondások, melyekre reá 
kívánok mutatni. Egyébként ismételten kiemelem azt, hogy a 
feljegyzésekben foglalt egyes tévedések, a múltak tetteit szé
pítő és megbánó kísérletek, az osztrákokkal szembeni látszó
lagos lojalitás, a magyar seregek haditetteinek lefokozása, sőt 
olyan kísérletek, melyekben Beniczky azt akarja bizonyítani, 
hogy a kincstári javakat nem vitte el az osztrákok elől stb., 
mind tendenciózusak és mitsem vonnak le az egész munka 
értékéből, mely, ha irányát és felfogását nem is vennék tekin
tetbe, adatbeli gazdagsága révén értékes. Minden visszaemléke
zésen alapuló munkát megfelelő, tárgyilagos kritikával kell 
átvizsgálni és egyúttal arra is tekintettel kell lennünk, hogy 
milyen helyzetben írta a szerző a visszaemlékezéseit és milyen 
célból.

Megemlékezik Beniczky arról, hogy a móri csata után a 
honvédelmi bizottmány arra utasította volna, hogy abban az 
esetben, ha a bányavárosokat a túlerő ellen nem tudná tartani, 
vonuljon Debrecen felé, szállítson el onnan minden kincstári 
vagyont, a politikai foglyokat pedig indítsa Komáromba. 
A honvédelmi bizottmány ezen rendeletéinek nyomára nem 
akadtam, inkább azonban Beniczky azon panaszolkodó írásaira, 
hogy a honvédelmi bizottmánytól jelentéseire és pénzt sürgető 
leveleire választ nem kap. Ezzel, úgy látszik, a bányavárosok
ban való megmaradását úgy akarja feltüntetni, mint amely 
tett a honvédelmi bizottmány akaratával szembeni állásfogla
lás volna, holott Kossuth már január 10-én utasította Horváth 
őrnagyot, hogy a Beniczky-féle erővel csak Görgeyre támasz
kodjék. Politikai felfogását a váci proklamációban látta meg
testesítve és mert Windischgraetznek gőgös visszautasítása 
után a honvédelmi bizottmány már nem a király nevében adta 
ki rendeletéit, a forradalmi irányzattal nem igen rokonszenve
zett és annál inkább örült a Görgey-féle váci álláspontnak, 
mely a törvényesség és a királyhííség elvein épült. Mikor Léván 
Görgeyvel találkozott, ki is fejezte a váci proklamációhoz való
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csatlakozását. Aradon tett vallomásában a forradalmi irány 
melletti kitartását azzal okadatolta, hogy Windischgraetz 
durva, a békét visszautasító elutasítása kényszerítette erre. 
Itt Léván említette Görgey Beniczky előtt, hogy a bánya
városokban akarja a fejleményeket egyelőre bevárni.

Nem kellemes benyomást kelthet Beniczkynek azon köz
lése, hogy Görgey hadseregét a bányavárosokban nem szívesen 
fogadták és hogy úgy jött, mint egy idegen megszálló sereg. 
Ez nem egyezik az erre vonatkozó rendelkezésre álló adat
halmazzal. A bányavárosok lakossága mindenesetre szenvedett 
a hadmenet alatt és hogy az átvonuló hadsereg sokféle bajt, 
élelmiszerhiányt, drágaságot okozott és hogy maga után hozta 
az ellenséget. Emiatt lehangoltság és levertség lehetett, azon
ban, hogy az osztrák hadsereget szívesen fogadták volna, hogy 
a magyar hadsereg távozása után fellélekzettek volna a váro
sok, — ez nem fedi a valóságot. A bányavárosok, Selmec-, Kör- 
möc-, Besztercebánya, mindig legerősebb tűzhelyei voltak a  
magyar törekvéseknek és az ottani osztrák helyőrségek jelen
téseiből kitűnik, hogy az osztrákok ott soha biztonságosan 
nem érezhették magukat.m A magyar sereget minden tekintetben 
önként támogatták és nagyon sokan ott rejtegették hónapokon 
keresztül az elmaradt honvédeket és tiszteket, valamint a sereg 
által visszahagyott készleteket. Sőt önkéntes pénzkölcsönök- 
kel ki is segítették a magyar sereget a bányavárosok polgárai. 
Ha nem szívesen fogadták volna őket, akkor nem ezt tették 
volna. Az osztrák hadsereget és az utána vonuló hurbánistá- 
kat megvetéssel fogadták és bár engedelmeskedtek, de ezt szí
vesen nem tették. Hurbánnak és Stúrnak a bányavárosokban 
alig volt hallgatósága. Besztercebányán a polgárság bosszan
kodott, hogy milyen idegen alakok tolakodnak városi ügyeibe, 
Breznóbányán pedig a polgárasszonyok akarták Hurbánt meg
verni és kiseprüzni a városból.

A Beniczky-feljegyzéseknek egy igen rút vonása, melyet 
már többször érthetővé igyekeztem tenni, hogy erőnek-erejével 
be akarja igazolni azt, hogy ő nem volt olyan rebellis, amilyen
nek hiresztelték. És éppen e fejezetben olyan példákat igyek
szik felhozni, melyekből az tűnik ki, hogy a magyar kormány 
kárára is cselekedett — ha a felhozott esetek tényleg meg
történtek volna. Azonban beigazolható, hogy ezek csak a sor
sának enyhítését célzó tendenciózus beállítások voltak. Ugyanis 
azt említi, hogy tudott rejtvetartott osztrák tisztekről. Ezek
nek neveit is említi, közöttük Fischer főorvosét. Viszont 157

157 Móga, Verette, Hayderer, Trenk bányavidéki jelentései, valamint 
Stúr és Hurbán balsikere a bányavárosokban legkompetensebb cáfolatai 
Beniczky feltevésének.
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Zechenter G. Gusztáv önéletrajzából158 egész pontosan meg
állapíthatjuk, hogy Fischer, kit Simunicsnak fuvarosaival 
Zsolnán elfogtak, Besztercebányán szabad internáltságban élt, 
hol a honvédkórházban orvosi tudását használták is. Ott mű
ködött és Zechenter volt a segédje, — szabadon járt-kelt az 
osztrákok érkeztéig, tehát nem volt valami érdem ezt elhall
gatni, mikor mindenki tudott róla, hiszen maga Beniczky ren
delte ezt így, hogy a tisztek szabadon járjanak. Sokkal titok
zatosabb eset az elrejtett 400.000 pft értékű ezüst kérdése. 
Állítólag Koch Antal bányaigazgató és még néhány beavatott 
bányatiszt ennyi ezüstöt rejtett el a magyar sereg elől. Ha ezt 
tették és mindazok, akik erről tudtak és hallgattak — árulást 
követtek el. Ha Beniczky ezt tette, — úgy ebben ő is árulást 
követett el, de nem hihető, mert a kincstári javak felett félté
kenyen őrködött. Életét kockáztatta a harctéren, ott maradt 
a  magyar seregben és mi oka lett volna ezt megtenni. Inkább 
érthető azonban, hogy Koch, Patera, Fluck bányatisztek egy 
utólagos vizsgálat alkalmával ezt az ő bemondását helyben
hagyták volna, mert kipróbált munkatársai voltak a vészteljes 
napokban, akik magyarbarát magatartásuk miatt sok nehéz 
vexáláson mentek keresztül. Mindez bizonyára egy finesse volt, 
hogy a kufsteini fogságból esetleg kikerülhessen. Azonban 
mindez nagyon is átlátszó volt, mert Koch, Patera rossz aján
lások voltak.

Figyelmet érdemelnek azon megjegyzései, melyek a hur- 
bánisták turóci tartózkodásáról szólnak. Fentebb említettem, 
Götz tábornok hadmenetével kapcsolatban, hogy a nép Hur- 
bánék agitációjával nem rokonszenvezett és tőle hidegen vonult 
vissza. Hogy ezt a hideg magatartást megtörjék, Hurbánék 
Túróéban a legféktelenebb földosztási és vagyonközösségi izga
tást folytatták, amire nézve Beniczky feljegyzései is nyújtanak 
adalékot.

A Sparnensis-esetből kifolyólag letartóztatott tót poli
tikai foglyokat Beniczky a stureci átkelés előtt szabadon 
bocsátotta, ami részéről nagylelkű és szép cselekedet volt, 
melyet azonban rút hálátlansággal viszonoztak. Különösen 
pedig Hodža András szucsányi ág. ev. lelkész, aki a bécsi 
rendőrfőnöknek tett jelentésében éppen nem kímélte Beniczkyt. 
A Götz után bevonuló tót szabadcsapattal bevonult a bánya
városokba a denunciálási és elfogatási rendszer is. Beniczky 
megemlíti ugyan, hogy a Görgey hadserege is letartóztatott 
embereket, de ez az egész hadmenetben nagyon kevés esetben 
történt, legfeljebb Liptószentmiklóson, hol néhány hurbánista 
érzelmű polgárt vittek magukkal és küldtek Debrecenbe.

158 S lo ven sk é  P o h l a d y  1912., 223. o.
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VIII. FEJEZET.

A feljegyzések negyedik füzete a Görgey-Dembinszky-ügyröl. — Dembinszky 
bukásának okai. — Görgey nyílt és indokolt fellépése. — Schlick elillanása. — 
Dembinszky bizalmatlansága Görgey ellen. — Kossuth szándékot Görgey ellen.
— A  hadsereg új beosztása utáni hangulat. — A Görgey és Dembinszky közötti 
jelenet. — Görgey Beniczkyt küldi Kossuthhoz a sereg szétbomlása ügyében.
— Beniczky Kossuthnál Tiszafüreden. — Beniczky az idegen vezérek és légiók 
ellen és a 48-as törvényes alapért. — Kossuth hajlandó volna az osztrákkal 
egyezkedni, de későnek tartja. — A kápolnai csatától teszi függővé a Görgey- 
Dembinszky-kérdés elintézését. — A kápolnai csata és a poroszlói vissza
vonulás. — Görgey nyílt állásfoglalása Dembinszky ellen. — A tiszti 
tanácskozás és a fővezér letétele. — Görgey indítványára Beniczkyt küldik 
Kossuthért. — Beniczky Kossuthtal. — A nagyhortobágyi tanácskozás és 
annak döntései. — Kossuth és Görgey találkozása. — Beniczky elfogultsága

Görgey ellen.

A feljegyzések negyedik füzete a Görgey—Dembinszky- 
ellentétből kifejlődött kassai és tiszafüredi eseményekkel fog
lalkozik, melyeknek eredménye volt Dembinszkynek eltávolí
tása a fővezérségi állásból. Ezekben az eseményekben Beniczky 
ténylegesen fontos szerepet játszott, mert egyrészt Görgey 
megbízottja volt, akit Görgey Kossuthhoz küldött a kápolnai 
csata előtt, őt figyelmeztetendő, hogy a hadsereg vezetése 
Dembinszky kezében nincsen megfelelő helyen, másrészt a 
kápolnai csata után a tiszafüredi tiszti tanácskozmánynak a 
kormányhoz küldött képviselője volt. E két megbízásából 
eredő, Görgeyvel és Kossuthtal való tárgyalásainak részletes 
leírása nagyon is érdekfeszítő anyagot nyújt a nagyon sokféle
képen beállított tiszafüredi esemény helyes megvilágításához 
és egyúttal élénk előadással tárja elénk a Görgey—Kossuth- 
kibékülés indokait és belső, valamint külső körülményeit. Ügy 
Görgey, valamint Kossuth Beniczky előtt megnyitották lelkű
ket és bizalmas nyilatkozataikból fényesen kitűnik, hogy a két 
nagy ember csakis egy célt, egy feladatot látott maga előtt, — 
a hazát megmenteni. Ebben az egy eszmében találkoztak Tisza
füreden és ha a politikai ellentéteket a függetlenségi nyilatko
zat ki nem élezte volna, úgy a tiszafüredi találkozás tartós 
együttműködést, azaz egyetértést biztosított volna. Kossuth 
haraggal indult Tiszafüredre és kibékítve távozott onnan. 
Görgey kibékítette Kossuthot, leszerelte annak haragját, mert 
Kossuth megismerte Görgey intencióit, mindent elkövetni a 
győzelem érdekében, azonban haszontalanul semmit sem áldozni 
a seregből. A hadsereget kímélni kell, mert Kossuth is azt 
vallá, amíg seregünk van, hazánk van és éppen ez indította 
Görgeyt arra, hogy a Dembinszky-ellenes sakkhúzást meg
tegye és a vezetést kivegye a lengyel szabadsághős kezéből, aki 
az 1830,/31-es lengyel forradalomban hősiességének, katonai
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képességeinek szép példáit adta, azonban nemzeti és népi saját- 
ságaink, a földünk, viszonyaink, politikai céljaink, a szereplő 
férfiak, a néphangulat és ezer más, a hadvezetéshez feltétlenül 
szükséges dolgok ismerete nélkül nálunk jó hadvezér nem lehe
tett. Mint idegen származású, nem tudott úgy együttérezni a 
sereggel. Nála a sereg csak eszköz volt, melynek szívedobbaná- 
sát, gondolatait, érzéseit nem ismerte. És még mint eszközzel 
sem tudott vele bánni. Az 1849-es Dembinszky nem volt jó 
hadvezér; lehetséges, hogy a magyar seregtől való izoláltsága 
okozta, — azonban egyetlenegy sikert sem tud felmutatni, 
pedig a jó hadvezért a sikerek jellemzik. Nemcsak Görgey, de 
az összes magyar tisztek, a közkatonák is megérezték, hogy 
Dembinszky taktikája megtöri a sereg eleven erejét, harcra 
való készségét és ez lidércnyomásként súlyosodott a seregre. 
Ettől meg kellett szabadulni, ha győzni akart a nemzet. Az 
intézkedései nyomán támadt sok félreértés, parancsok elkésett 
teljesítése, haditervének aggodalmas eltitkolása, a hadtest- 
parancsnokoknak teljes tájékozatlanságban való hagyása, a 
seregrészek ide s odameneteltetése anélkül, hogy a vezető 
tábornokoknak sejtelmük volna a célról és tervről, ennek 
következtében a seregrészparancsnokok minden eshetőségre 
megőrzendő cselekvési szabadságának megszorítása egy ki
tűzött feladat megoldásánál, lehetetlenné tették Dembinszky 
vezérségét. Nem Görgey és Klapka buktatták el Dembinszkyt, 
hanem az ő hibás és ügyetlen vezórségi módja, mely minden 
bizonnyal a hadsereg szétzüllését és leveretését eredményezte 
volna. Hogy Görgey aspirált a vezérségre, — ez nem lehet 
bizonyítók Görgey különleges és kormányellenes céljai mellett, 
hanem ellenkezőleg, csakis áldozatkészségének, az ország meg
mentésére irányuló törekvésének jele ez, mert neki kötelessége, 
legszentebb kötelessége volt a vezérséget követelni, mihelyt 
tudatában volt annak, hogy ő a vezérségre legalkalmasabb, leg- 
hivatottabb, hogy ő tudná a kátyúban megrekedt hadvezetést 
kiszabadítani. Sokkal nagyobb hiba, bűn és kötelességmulasz
tás lett volna részéről, félreállani, duzzogni és az egész sereget 
elveszni hagyni egy rossz vezetés alatt. Ezért becsülendő 
Görgey férfias, nyilt, határozott cselekvése, mely nem törődött 
a politikus diplomatáskodással, tapintattal akkor, mikor az 
ország harcképes seregét meg kellett menteni. Viszont érthető, 
hogy a felületesek azt mondják, hatalomra tört, becsvágyó és 
különösen kortársai így jellemzik ezt a lépését. Vájjon azonban 
a becsvágy bűn-e az ország ellen, mikor ez az ország javára 
szolgáló sikerekre és győzelmekre tör; vájjon a hatalomratörés 
bűn-e, mikor az egyénben lakozó kivételes tehetségek egy nagy 
nemzeti veszedelem idején, hazafias kötelességévé teszik, hogy 
a hatalmat az ország megvédésére birtokba vegye és használja?



Más kérdés, hogy vájjon visszaélt-e ezzel, vájjon nem-e el- 
bizottság és képzelődés volt-e becsvágya.

Beniczky a liptói és szepesi hadmenet végén Kmetty 
divíziójához osztatott be. A Görgey-sereg február 6-án érkezett 
Eperjesre. Mindenütt örvendeztek e hír felett, mert a magyar 
seregék koncentrációjának most már mi sem állhatott útjában. 
Feszült várakozással lesték a Görgeyvel való találkozásról 
szóló híreket, úgy tekintették hadmenetét, mint a bűnbánó 
rossz fiú visszatérését, holott cseppet sem volt rosszabb és 
jobb a többinél, mert a forradalmi viszonyok által előidézett 
szabadosságokat úgy ő, mint környezete szintén kihasználta. 
A kormánytekintély hiánya, a szabadjára eresztett gyanúsítás, 
lekicsinylés, bizalmatlanság az ő seregében is otthonos volt. 
Görgey tetteiben az ország érdekeit védelmezte, egy lépést sem 
tett az ország kárára, azonban ő is a forradalom által előtérbe 
került szereplő volt, kinek viselkedése, tettei forradalmi fegyel
mezetlenséget árultak el. Habár a legitimitás elvét hangoz
tatta, mégis nem ismert más tekintélyeket, mint csak a saját 
akaratát és terveit és ebben nyilvánul forradalmisága is. Mikor 
hadával megérkezett, sokan azt hitték, hogy Görgey megtért, 
pedig nem volt oka megtérni, hiszen nem azért választotta az 
északi Utat, hogy az országot és a kormányt cserben hagyja, 
hanem, hogy a sereget megmentse. Bebizonyítható, hogy nem 
a  kormány levelei bírták reá, hogy a Vágvölgyben végzett 
menetet megtegye, mert sok történetíró úgy emlékezik meg 
Selmecbányái tartózkodásáról, miszerint itt  kapta január 
14-én Kossuthnak levelét és a hadügyminiszter rendeletét, hogy 
induljon Kassa felé. Nem hihető, hogy ez adatok helyesek vol
nának, mert január 18-án kapta Selmecen Kossuthnak azon 
levelét, melyben figyelmezteti, hogy a Dunától ne távozzék 
igen messzire,159 holott már akkor régen elhatározta a Kassa 
felé irányuló menetet. Igaz, hogy Szemere is és Klapka is küld
tek hozzá futárokat, de ezek már Szepesbe való vonulása köz
ben találták. Tisztán csakis saját iniciativájából indult Sá
rosba a koncentráció érdekében és Schlick körülkerítésére. 
Más útja nem is volt és erre nem kellett bátorítani, mert 
hiszen nem akart különválni. Ha más útirányt választott volna 
a sereg megmentésére, már régen nem lett volna hadserege. 
Beniczky közlései is igazolják, hogy Görgeyt csakis saját be
látása vezette és nem kellett őt megtéríteni. Mindezen gyanút 
a váci proklamáció okozta, mely a törvényesség elvét hangoz
tatta, holott éppen é  proklamáció következménye, hogy a rendet
len hátrálások napjaiban a sereg tisztikarának zöme a törvényes
ség elvének hangoztatásával az ország védelmeért folyó harc- 158

158 K r .  A .  W .  — I. A. 1/st — Kossuth—Görgey (Debrecen, jan. 10).

112 B E N IC Z K Y  L A J O S  É L E T E , M Ű K Ö D É S E  É S  H A L Á L A .



V III . F E J E Z E T . 113

ban együtt maradt. Ott voltak a közelében Luzsénszky és 
Ragályi kormánybiztosok, akik nyilt rendeletükben1*0 felhatal- 
maztattak arra, hogy a fővezérletet másra átruházhassák, ha 
a kormány rendeletéinek tiszteletbeptartására nézve engedet
lenséggel találkoznának. Árgu6-szemmel figyelték, lesték min
den mozdulatát és mitsem tudtak áruló magatartásáról jelen
teni, csupán rideg és szerencsétlen természetéről közöltek ada
tokat, viszont biztosították a kormányt, hogy Görgeynek 
komoly akarata az összes csapatok egyesítése. Kossuth Debre
cenben a szélső radikálisok befolyása alatt és azoknak jól el
helyezett besugásainak hatása alatt féltékeny aggodalommal 
várta a Görgeyről szóló híreket, mert már a váci proklamáció 
után azt hitte, hogy Görgeynek egyéni céljai vannak. Görgey 
is neheztelt Kossuthra annak folytonos szemrehányásai miatt. 
Kossuth mindennap azzal zaklatta Görgeyt, hogy összecsapni, 
csatát rendezni, mikor a sereg erre teljesen alkalmatlan volt. 
A váci proklamáció után Kossuth levelei még fokozottabb 
mértékben szemrehányóak voltak és Görgey ezekre nem is 
válaszolt, hanem Csányi útján érintkezett a kormánnyal. 
Futárokat küldött ugyan a kormányhoz, de semmilyen jelen
tést nem vittek tőle, csupán pénzt kértek. Lehetséges, hogy 
Görgey a váci proklamációval és haragtartó hallgatásával 
olyan irányú nyomást akart gyakorolni a kormányra, hogy az 
abbahagyva a forradalmi velleitásokat, erőteljesebb nyilatko
zatdemonstrációt tegyen a váci elvek mellett. Ez azonban el
maradt és Görgey sokkal fontosabbnak tartotta az országot 
védeni, mint a váci proklamáció mellett nyakaskodni.

A Beniczky feljegyzései, mint fent említettem, beható 
leírásban foglalják össze Görgey és Dembinszky viszonyát 
egymáshoz, az ebből keletkezett viszályokat és eseményeket. 
Dembinszky fővezéri kineveztetéséről szóló hírek már Szepes- 
ben nyugtalanították a Görgey-sereget, mely e küzdelmes had- 
menet után jogos büszkeséggel tekintett fel vezérére, Görgeyre, 
ki vele minden bajt, fáradságot megosztott és megmentette az 
ország részére. Tagadhatatlan bizalmatlansággal fogadta az- 
ország többsége a forradalmi seregben előretörő idegen eleme
ket, akiket nem ismertek és akik az országot nem ismerték. 
A lengyel és más forradalmároknak nemcsak bevonása, de 
vezető pozíciókba való helyezése a magyarság harcának eredeti 
színezetét és jogalapját képes volt Európa előtt nekünk nem 
kedvező világításba állítani. Magyarország népei az alkotó 
mányért és a nemzeti szabadságért küzdöttek, melyet részükre 
a király szentesített törvényekben biztosított. Idegen tisztek 
inkább általános forradalmi szempontoktól vezéreltetve állot-

1M St. A. W. -  K. A. 364/e.
Steier L a jo s : Beniczky Lajos élete. 8
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tak mellénk és nagyon is messze esett lelkűktől a kiegyenlítés 
keresése, az alkotmányosság megőrzése, a királysági ■ állam
forma fenntartása, már pedig a nemzet többsége ezt áhította 
és méltán aggodalom szállhatta meg a lelkeket, hogy vájjon 
mi alakulhat abból, ha a harcterektől távol politizálgató kor
mány idegenekre bízza a főparancsnokságot úgy Erdélyben, 
mint Magyarhonban. Ez az aggodalom jogos volt, mert vegyük 
azt az esetet, hogy Dembinszky kitűnő és szerencsés vezérnek 
bizonyult volna,' megveri és szétszórja az ellenséget, a sereg 
e réven megszereti és követi, vájjon nem-e siklott volna az1 
ország sorsának intézése teljesen idegen kezekbe, vájjon nem-e 
rontott volna Dembinszky lengyel területre? Eltekintve ettől, 
bebizonyított dolog, hogy az idegen forradalmárok vezető 
szerepe és Lengyelország felszabadítására vonatkozó terveik 
zúdították reánk az orosz intervenciót is. Kossuthnak egyik 
igen nagy hibája volt a Dembinszkyvel való kísérletezés. 
A hadsereg hangulatát nem Görgey állásfoglalása teremtette, 
hanem az az általános közhangulatból fejlődött és táplálkozott. 
Ez a magyar közhangulat pedig megegyezett Görgey felfogá
sával is. Ebben nem volt lenézés, kicsinylés Dembinszky iránt, 
hanem aggodalom az országért, később hozzájárult ehhez 
Dembinszky hadvezéri kvalitásainak megismerése, mely az 
aggodalmat még inkább fokozta, sőt haraggá is változtatta.

Február 2-án kapta kézhez Dembinszky Kossuth meg
hatalmazó levelét, hogy vegye át az összes hadak vezérségét,161 
ámbár erre semmilyen tehetsége nem volt. Görgey hadseregé
nek közeledésétől félt, mert azt hitte, hogy ezzel nem fognak 
nyerni, hanem inkább még veszíteni. Ugyanis attól tartott, 
hogy Görgey az ellenség főerejét hozza a nyakára,162 Schlick- 
éllenes intézkedéseiben pedig egészen Görgeyre bízta magát. 
Azt hitte, hogy Görgey Eperjesről menten megtámadja 
Schlicket, holott Görgey Schlick kassai helyzetét nem ismerte 
olyan jól, mint Dembinszky, aki a Kassa ellen vonult Klapkát 
segítség és erősítés nélkül hagyta, aminek folyománya volt, 
hogy a Kassa elleni támadás elmaradt és Schlick seregét 
Gömörbe vezethette. Görgey azért nem támadta Schlicket, 
mert a Klapkától kapott értesítés szerint csak Schlick elilla- 
nása utáni napra volt a támadás kitűzve, erre a napra várta 
Klapka Dembinszky segítőcsapatait, melyek azonban akkor 
sem jöttek.163

A Dembinszkyvel való egyenetlenség már mindjárt kez-

161 St. A. W .  — K. A. 4136/e. — Dembinszky—Kossuth (Polgár, 
február 2).

182 U. o. — K. A. 4346/e. — Dembinszky—Kossuth (Tiszalök, febr. 5).
183 U. o. — K. A. 4102/e. — Klapka—Kossuth (Nyárád, február 16). — 

Valószínű, hogy Klapka túlzott óvatossága is hibás Schlick megmenekülésénél.
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detben Schlick üldöztetésének kérdésében jelentkezett. Már 
előzőleg érezte, hogy a Görgey hadseregében nem fogadták 
szívesen fővezérségét, mert Guyonnak Klapkához intézett 
jelentésében olvasta, hogy öntelt büszkeséggel érkeznek és. 
nehogy éz oldalról Kossuthnak kellemetlensége legyen, inkább 
megelégszik Répássy és Klapka divízióival és a fővezéreéget 
bízza másra164 — írja Kossuthnak. Kossuth azonban, le akart 
számolni Görgeyvel, amint ezt Szemerének165 írta és eszeágában 
sem volt Dembinszkynek korrekt ajánlatát elfogadni. A kassai 
mulasztás elmérgesítette Dembinszky helyzetét Klapkával 
szemben, a tornai út pedig Görgeyvel szemben. Dembinszky 
Schlick seregének üldözésére Tornára, majd Putnokra indult 
hadosztályával, Görgeynek pedig meghagyta, hogy északról szin
tén ez irányban küldjön erőket. Ezt megelőzőleg azonban 
Görgey és Klapka már megállapodtak Schlick üldözésére vonat
kozólag, mely tervet Dembinszky rendelete halomra döntötte. 
A Görgey alatti Piller-divizió Szénnél meglepte az ellenséget 
és ez ütközet után az ellenséget nem követte, sőt Dembinszky 
parancsának, hogy Tornallyára siessen, nem tett eleget. 
Dembinszky hasztalan tette a fárasztó menetet, mert az ellen
ség kisiklott kezei közül.

Pillér azzal védekezett, hogy Görgey parancsa szerint 
cselekedett, mert Görgey csak a Tornáig való előnyomulást 
parancsolta. Ebből keletkeztek és gyarapodtak az ellentétek, 
a bizalmatlanságok. Természetesen növelte ezeket a hadügy
miniszter rendelete, mely az új hadseregbeosztást tette közzé 
és mely Görgey hadseregét, mint VII. hadtestet, Dembinszky 
főparancsnoksága alá helyezi.166 A napiparancs, melyben 
Görgey ezt a sereggel tudatta, felhívja a tisztikart, hogy a 
látszólagos megalázás dacára teljesítsék híven kötelességeiket. 
Beniczky leírása szerint Kmetty indítványára divíziójuk bi
zalmi nyilatkozatot adott át Görgeynek és ezt tette á többi 
divízió is, az ellentét mindinkább élesebbé vált. Görgey egy 
kijelentése szerint, a lengyelek legkevésbbé alkalmasak arra, 
hogy az idegenben egységet teremtsenek, minthogy saját hazá
jukban sem tudják megteremteni.

A seregben az elégedetlenség oly fokú volt, hogy Luzsénszky

164 U. o. — 3334le. — (Miskolc, február 10).
165 St. A .  W. — K. A. 1559/e. — (Debrecen, február 6.) — „Görgey el

járását ön megfoghatatlannak, sőt illedelmetlennek is nevezi, én azt még 
többnek tartom mint illedelmetlennek, de erről most még (mindaddig, mig 
seregét rendelkezésünk alá nem kaptuk) szólani korán és káros volna, majd 
(nevén keresztelendjük e gyermeket) elkövetkezik' ennek ideje.“ — A zárjelben 
levő részt Kossuth törölte Vachott fogalmazványából, az aláhúzott része
ket Kossuth maga írta bele.

Í<P ’ K r .  A .  W . — I. A. 2/23. — Azt írja többek között Mészáros: „Sie — 
Herr General können die Hoffnungen des Vaterlandes nie täuschen.“
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azt ajánlotta Kossuthnak, neveztesse ki Görgeyt altábomagy- 
gyá, mert amint felmerült, csakugyan bírja a sereg szeretetét.167 
Luzsénszky és Ragályi kormánybiztosok mindent megtettek, 
hogy a hangulatot enyhítsék és Görgey is határozottan kijelen
tette, hogy az ellenszegülőket főbe löveti. A hangulat azonban 
az elkeseredés nyilatkozatait váltotta ki. Degradációnak tekin
tették az új beosztást és Görgey is meg volt ütődve.108 Nagyon 
is rövidlátó lett volna, ha e rendeletben fel nem ismerte volna 
Kossuth taktikáját, mely seregét mellőle elvonni akarta. 
Egyelőre megadta magát e változásnak és a Dembinszkynek 
küldött levelében elismerte vezérségét, amit Dembinszky öröm
mel sietett Kossuthtal közqlni.100

Az új beosztás után a Miskolcra rendelt Görgeyt Kossuth 
hosszabb levélben felszólította, hogy északi hadmenetéről küld
jön beható jelentést, intendaturája számadást, költségvetést 
és a bányavárosokból elszállított értékeket küldje meg rögtön 
áz ország rendelkezésére.170 Ugyanitt találkozott először 
Dembinszkyvel. A találkozás nem lehetett nagyon szívélyes, 
mert Görgey február 23-ára magához rendelte Beniczkyt. 
Beható nyíltsággal elébe tárta, hogy Dembinszkyvel heves 
összeütközése volt. (A jelenet leírása eleven színekkel foglal
tatik a feljegyzésekben.) Yezéri nézetei és elvei a hadsereg 
közeli romlásához vezetnek. Semmiféle tanácsot el nem fogad, 
másokat nem akar meghallgatni. Parancsnokai iránt bizalmat
lan, hadosztályait haszontalanul ide s oda menetelteti és ezzel 
a fiatal forradalmi hadseregben a feloszlás magvát hintette 
szét. Beniczkyre bízta, hogy mindezt közölje a kormánnyal, 
mellyel szemben Beniczky nyíltabban és erélyesebben tudna 
fellépni, mert politikai múltja révén ismeri a kormányférfiakat. 
Mentse meg tehát az országot a lengyel kezekből. Egyúttal 
utasította Beniczkyt Klapkához, aki szintén érthető elkesere
déssel csatlakozott Görgey tervéhez.

Dembinszky és Szemere informálták Kossuthot Görgey és 
Klapka elégedetlenségéről. Szemere közli vele, hogy sajnálattal 
tapasztal némi mozgalmat Dembinszky ellen, mely csak most 
csírázik. A főtisztek aláírásokkal ellátott feliratot küldtek 
Debrecenbe. Ígéri, hogy Dembinszkyt el nem hagyja, aki szelíd, 
udvarias ember, de valódi katona, s hogy szigorú is tud lenni, 
csattanó jelét adta Görgey irányában.171 Kossuth erre sietve ír 
Görgeynek, hogy elég átok van a szegény hazán az ellenség 
miatt, csak az kellene még, hogy pártszakadás által növeljük 187 * 189

187 St. A. W. — K. A. 3588/e. — (Kassán, február 15.)
168 U. o. — K. A. 3640/e. — (Kassán, február 15.)
189 U. o. —  K. A. 2217/e. (Miskolc, február 16.)
170 U. o. -  K. A. 2328/e. -  (Debrecen, február 20.)
171 Ét. A. W. — K. A. 2547/e. -  (Miskolc, február 23.)

1 1 6  B E N IC Z K Y  L A J O S  É L E T E ,  M Ű K Ö D É S E  É S  H A L Á L A .



V ili .  F E JE Z E T . 117

a haza bajait, kéri, hogy bánjon el szigorúan a fegyelmetlenek- 
kel és állítsa őket haditörvényszék elé.172 173 A Görgey-ellenes párt 
örült Dembinszky politikátlan és időszerűtlen erélyéhek és 
Kossuth is azt hitte, hogy Görgey izolálása küszöbön van, 
aminek éppen ellenkezője következett be. A Görgeyvel szem
beni igazságtalanság megbosszulta magát és éppen a kormányt 
zárta el elszigeteltségben, úgy, hogy az belátván helytelen 
taktikáját, kénytelen volt Dembinszkyt elejteni.

Február 24-én ismét találkozott Görgey Dembinszkyvel, 
aki örömmel tudatta Kossuthtal, hogy megkönnyebbült a szíve, 
mert Görgeyvel barátságos eszmecseréje volt Mezőkövesden és 
azt hiszi, hogy Görgey vele szemben nyiltan fog cselekedni.178 
Másnap ismét örömtelten ír erről, de ugyancsak sürgeti Klapka 
elmozdítását és a kormánynak Tiszafüredre való áthelyezését.174 
Érezte, hogy a hadseregben nincsen gyökere. A mezőkövesdi 
találkozásról Szemere is írt Kossuthnak és a barátságos han
gulatból azt következtette, hogy a baj elmúlt, de ha nem múlt 
volna el, mint házi bajt el fogják ők csendben intézni.175

Eközben Beniczky a Debrecen felé vezető úton azon gon
dolkozott, milyen álláspontot foglaljon el e kényes ügyben. 
Nem tudta megítélni még, vájjon Görgey és Klapka felfogása 
Dembinszky hadvezetéséről helyes-e és nem ismerte Görgey 
terveit sem és nem volt tisztában Kossuthnak Dembinszkyhez 
való viszonyával sem. Azonkívül ezen megbízatásában nem 
akart a lappongó praetoriánus tendenciák commis voyageuri 
színében megjelenni és nem akart Görgey vak eszközének 
mutatkozni. Elhatározta, hogy Kossuthtal bizalmasan és nyil
tan fog beszélni Görgey üzenetéről, de egyúttal elmondja saját 
véleményét is, akár tetszik ez Kossuthnak, akár nem, mert 
Beniczky is őszintén ellenezte az idegen forradalmi elemeknek 
bevonását a Magyarország alkotmányos szabadságáért foly
tatott törvényes alapon megindított harcba.

Beniczky nem találta Debrecenben Kossuthot, mert ez 
Kiss Ernő tábornokkal Tiszafüredre utazott. Február 26-án, 
a kápolnai csata bevezető napján jelentkezett Kossuthnál, aki
nek előadta Görgey és Klapka figyelmeztető intelmeit Dem
binszky hadvezetésére vonatkozólag. Kossuth válasza duzzadt 
a Görgey elleni bizalmatlanságtól. Elismerte ugyan a közlöttek 
helyességét, azonban reámutatott arra, hogy Görgeynek isme
retlen egyéni céljai vannak, becsvágya sokkal erősebb, mint 
hazája iránti szeretete, a váci proklamáció is megmutatta, hogy

172 U. o. — (Debrecen, február 23.)
173 U. o. — K. A. 3631/e. — (Mezőkövesd, február 24.)
174 U . o. -  K. A. 3630/e. -  (Mezőkövesd, február 25.)
174 V. o. -  K. Á. 3563/e. —  (Eger, február 26.)
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más úton akar haladni és a veszedelem napjaiban megingott. 
Ezért volt szükséges Dembinszkyben Görgeyvel szemben 
ellensúlyt állítani. Mint idegen, és híres tábornok nem sérthet 
más érdeket. Görgey ezt látván, Dembinszkyt izolálni akarja, 
ezért lázította fel Klapkát is ellene. Ezért bizalmatlan Dem
binszky a két parancsnokkal szemben, azonban nagyon oktala
nul cselekedett elsietett szigorúságával, mert csakis egy nyert 
csata után célirányos így fellépni. Kossuth annak a nézetének 
is kifejezést adott, hogy egy vesztett csata esetén Dembinszky 
vezérsége, éppen ezen politikátlan magatartása folytán* lehe
tetlenné válik. A küszöbön álló kápolnai csatanapok fognak 
tehát döntést e kérdésben hozni és Kossuth kijelentette, hogy 
a kérdésben már közvetíteni nem tud.

Ezt az alkalmat felhasználta Beniczky, hogy szóvá tegye 
előtte az idegen elemeknek előtérbe tódulását és a közhangulat
nak ez elleni elkeseredését nemcsak a hadseregben, hanem azon 
kívül is. Szerinte a harc az 1848-as törvényekért folyik, mert 
Magyarország nem akarja a dinasztiát a tróntól megfosztani, 
csupán törvényben kimondott függetlenségét az örökös tarto
mányokkal szemben megóvni. Ezien a jogalapon kell a, harcnak 
folytatódni, ezt mondta Görgey is Vácott. Ha azonban idegen 
forradalmárokat állítanak a seregek élére, ha lengyel és német 
légiókat szerveznek, akkor a harcok éléről lekerül a történelmi, 
hagyományos, törvényes jog és. helyébe lép a forradalmi elv, 
mely a legitimitással harcba lép és a magyar nemzet harcából 
nekünk nem kedvező európai kérdést csinál. Áz országban erre 
csakis a békepárt fog megerősödni és a kiegyezést létre fogja 
hozni, melyet a közhangulat kíván és minden illúziót elvetve, 
csakis ez az irányzat áll szilárd és reális alapon.

Kossuth komoly elgondolkozással, válaszolt Béniczkynek 
és kijelentette „ . .  . nincsen más célom, mint Magyarország 
üdve, ezért most is hajlandó volnék mindent elkövetni, hogy 
egy kiegyezést létrehozhassak, mely Magyarországnak az össz- 
birodalommal szembeni alkotmányos helyzetét garantálná!“ — 
Azonban már késő. Az orosz csapatoknak Erdélybe való és 
küszöbön álló bevonulása európai kérdéssé tette máris a harcot. 
Két út áll nyitva: vagy győzni és békéről tárgyalni, vagy mikor 
minden elveszett, Cortez Ferdinándként a hajókat elégetni. 
Áz orosz intervencióval a harc már nem a monarchia egységéért 
vagy Magyarország különállásáért folytatott küzdelem lesz, 
hanem a liberális elv harca az abszolutizmus elve ellen, a ter
mészetes jogok harca a dinasztiák történelmi jogai ellen. 
Nincsen már visszatérés, nehogy a nemzeti jövőt elveszítsék.

Görgeynek pedig azt az üzenetet küldte, hogy mihelyt a 
hadi események megengedik, a hadsereghez utazik és az ügyet 
rendezni fogja, addig tegyen minden más szempontot félre és
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tekintse csak azt a szent célt, melyért már annyiszor életét 
kockáztatta.

A kápolnai csatát Dembinszky meg nem nyerte. Dembinszky 
Görgeyt okolta a sikertelenségért, mert Kmetty és Guyon 
diviziói későn érkeztek a csata színhelyére és habár Luzsénszky 
is bizalmasan jelentette Kossuthnak,178 hogy Guyon és Kmetty 
későn kapták parancsaikat és alkalmasint más eredménye lett 
volna a csatának, ha korábban érkeztek volna, ez a szemre
hányás azonban Dembinszky részéről teljesen indokolatlan 
volt, mert a késedelmet sem Görgey, sem más nem okozta, ha
nem Dembinszkynek triviális vezérségi irodája, mélyben min
dent egyedül Dembinszky akart elvégezni, mert annyira félt 
áz avatatlanoktól. Ennek világos következménye slendrián- 
ság, zavar, késedelmesség volt. A két Görgey-diviziónak már; 
egy fél nappal előbb is kiadhatta volna a parancsot. Különben 
is Dembinszky hadvezetését és kombinációit az ellenség eszével 
éé találékonyságával való nemszámítás jellemezte. Ezért lepte 
meg Dembinszkyt a kápolnai csata is, mely egészen világosan 
bizonyította, hogy Dembinszky bár vitéz férfiú; de nagyobb 
haderők csoportosításához és vezetéséhez nem ért. Csakis a 
magyar csapatok vitézsége hiúsította meg, hogy az ellenség ezt 
a hátrányt ki nem aknázhatta. A magyar hadosztályparancs
nokok a kápolnai visszavonulás után még súlyosabb nehezte
léssel gondoltak a kormány intézkedésére, mely élükre egy ide
gen katonát állított, aki az első döntő csatát nem tudta győze
lemre vezetni, amikor a magyar csapatok harckészsége és harc
edzettsége már kiállhatta a legnehezebb tűzpróbát is.

Dembinszky március 2-án átvezette a serégét a Tiszán és 
Görgeynek kiadta a parancsot, hogy három diviziójával tartsa 
Poroszlót, ahol azonban Görgey egy esetleges oldal- vagy hom
loktámadás esetén a leghátrányosabb helyzetbe juthatott volna, 
mert a terep posványos és iszapos volta miatt visszavonulásra 
alkalmas nem volt és ha az osztrák túlerő reáfeküdt volna, 
Görgey serege a végromlásnak nézhetett elébe. Az ellenségnek 
Füzesabony felőli mozgolódása arra késztette tehát, hogy 
Dembinszky parancsát negligálva, divízióit a Tisza mögé 
vezesse. Ezt a tettét az egész hadsereg helyeselte, mely a hely
telen ide-odamenetelésben és a kudarcos és felesleges vissza
vonulásban Dembinszky tehetetlenségének jelét látta. Nagyon 
is valószínű, hogy Görgey és Klapka már a visszavonulásokozta 
általános demoralizáló hatás láttára elhatározták, hogy a sere
get megszabadítják ettől a vezérségtől, melynél maguk ä had
testparancsnokok sem tudták, hogy mit akar, hóvá menetelteti 
őket. Görgey, mihelyt Poroszlóról Tiszafüredre érkezett, kör-
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levelet intézett a hadsereg parancsnokaihoz és tisztjeihez, mely
ben javasolja Dembinszky letételét a fővezérségről. Ebből a cél
ból tiszti értekezletet hívott egybe március 3-ára.

Az ezután következő eseményeket részletes és autentikus 
leírások alapján eléggé ismerjük. Beniczky, aki az értekezleten 
részt vett, tárgyilagos részletességgel adja elő a gyűlésen tör
ténteket. Előadásából kitűnik Görgey cselekedetének a nemzet 
érdekeit védő indoka. A beszéd, melyben Görgey az értekezlet 
előtt eddigi működését és különösen a váci proklamációt igar 
zolta, kifejezte ama nagy igazságtalanságot, melyet vele szem
ben a kormány elkövetett, mikor a néki ígért fővezérségtől meg
fosztotta. A jelenlevő tisztek helyeselték Görgey nézeteit, mert 
nerti egy jobb, de egy rosszabb fővezért állítottak Debrecenből 
á seregek élére, aki bizalmatlan titkolózásával vérig sértette 
mindig parancsnokait és céltalanul fárasztotta a csapatokat. 
Az értekezleten a katonai diktaturaság hívei is szót emeltek, 
de ezeket Kmetty és Klapka korrekt magatartása elhallgat
tatta. Szemere Bertalan látván a sereg főtisztjeinek egyhangú 
akaratát, rögtön elejtette Dembinszkyt, ámbár ezt nem szíve
sfen tette, mert mint hiú ember, a neki udvarló Dembinszkyt 
mindig dicsérte és fogadkozott, hogy mellette kitart és íme az 
első összecsapáskor, az ország érdekeit, vagy talán inkább a 
debreceni kormány érdekeit bölcsen szem előtt tartva, ott
hagyta, mert mindjárt látta, hogy a taktika, mellyel Kossuth 
és Ő Görgeynek hálót vetett, őket szorította a hálóba, melynek 
végei Görgey kezébe kerültek. Szép arcot vágott hát a neki 
keserű valóra ébredéshez.

Gprgey indítványára Beniczkyt küldték Debrecenbe, hogy 
Kossuthot haladéktalanul a táborba hívja és az eseményről 
informálja. Beniczky is, mint sok más, Görgey tettének fő
rugójául a mértéktelen becsvágyat hiszi. Ez korántsem bűn 
Görgey részéről, mert talán e becsvágy nélkül hasztalan bánkó
dott volna Dembinszky ügyetlenségein és esetleg a sereg pusz
tulásán, ha nem cselekedett e veszedelem ellen. A becsvágy is 
hajtotta, hogy az ország érdekeit védelmezze. Igenis, a becs
vágynak olyan mértéke volt benne, hogy cselekedni mert, míg 
talán a kisebb becsvágyúak nem mertek cselekedni és a sereg 
szétzüllött volna a belső egyenetlenségek, az elégedetlenségek, 
a súrlódások, a bizalmatanságok és a rossz vezetés és az ebből 
folyó rossz ellátás és rossz kondíció miatt. Minden nagy ember 
becsvágyó és a nagy tettek nagy becsvágyból születnek. Görgey 
becsvágya az ország megmentésére irányult és ezért korántsem 
róható tettének ezen rugója bűnéül. Különben is Beniczkyt a 
Görgeyről alkotott ítéleteiben a fogság és raboskodás keserű
sége befolyásolja és ezért elfogult.

Az eseményekről Kossuth a futárok egész raja által infor-
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máltaíott. Szemere délelőtt tizenegykor még Dembinszkynél 
volt a tiszti gyűlés előtt. Sietve írja Kossuthnak, hogy haj van 
a vezérek között, Dembinszky panaszkodik a parancsnokokra, 
a parancsnokok Dembinszkyre. „Ha nem volna Görgey, én bele 
vágnék. De Görgeyt nem ismerem, ő csak Téged respektálhat, 
ha nem kedvel is. Pedig ő főtényező.“ Ekkor arra kéri Kossuth- 
tot, hogy jöjjön mihamarább rendet csinálni.177 Este hétkor 
már azt írja: „A baj pro hic et nunc elmúlt. Meggátoltam a 
fővezér kikiáltását. Unanimitás volt ellene. Ez ellen nincsen 
orvosság.“178 Leszögezendő, hogy fővezér kikiáltásáról nem 
volt szó, mert Görgey maga is csak ideiglenes intézkedésekről 
beszélt és indítványozta a Kossuthoz való küldést és különösen 
Kmetty és Klapka beszédei után erről szó sem lehetett, tehát 
Szemere semmit meg nem akadályozhatott. Az ilyen fontos
kodó megjegyzések természetesen élesztették Kossuthban a 
Görgey elleni bizalmatlanságot. Este ugyancsak egy másik 
részletes jelentést küld Debrecenbe,179 melyben megemlíti, hogy 
ha csak néhány lett volna Dembinszky fővezérsége ellen, az 
insubordinációt sújtani lehetett volna: de ha minden tábornok, 
ezredes stb. egyhangúlag azt nyilvánítja, ott a fővezért meg
tartani annyi, mint feloszlatni a hadsereget. Ez bizony szomorú 
szegénységi bizonyítvány volt Szemerére nézve, aki mint 
a Dembinszky mellett működő teljhatalmú kormánymegbízott 
mindezt előre meg nem látta, hanem ellenkezőleg, mint az előbbi 
jelentéseiből kiderül, Dembinszkyről tirádákat zeng; az 5 általa 
mondottakat készpénznek veszi és mindenki más vagy engedet
len, vagy ügyetlen, vagy rossz. Dembinszky volt a jó és el
kényeztetett kedvence, a többi pedig a mostoha gyermek. Ha 
Szemere a Dembinszky-ügyben előzőleg tárgyilagosabb lett 
volna, úgy nem érte volna a kormányt a tiszafüredi meg
szégyenítés.

Ugyancsak sietve közli a történteket Ludwigh Kossuthtal 
és Tóth János főhadnagy, tiszafüredi térparancsnok is.

Beniczký Nagyhortobágy-puszta vendéglője közelében ta
lálkozott a Mészáros és Vetter társaságában Tiszafüredre siető 
Kossuthtal, aki már mindenről tájékozva volt. Kossuth inkább 
Damjanichnak vagy Kmettynek szerette volna a fővezérséget 
átadni, mintsem Görgeynek. A Szemerével való találkozás után 
Kossuth betért utitársaival a nagyhortobágyi csárdába, hol 
Beniczky a tiszafüredi értekezlet megbízásának eleget tett és 
előadta a történteket. Mészáros a meghallgatott előadás után 
azon nézetének adott kifejezést, hogy Görgey cselekedetének

177 8t. A. W. — K. A, 3601/e. — (Tiszafüred, március 3, d. e. 11-kor.)
178 U. o. — K. A. 3515/e. (Tiszafüred, március 3, este 7-kor.)
178 17.• o. — K. A. 2896/e; — (Tiszafüred, március 3 ,-.esté.)



indokai lehetnek bár hazafiasak, de az ilyen eljárás nagyon 
rossz példa és tekintvén Görgey egyéni tulajdonságait, praeto- 
rianuskodáshoz vezethet. Vetter elismerte Görgeynek tiszta 
indokait, különösen a poroszlói hibából kifolyólag, azonban a 
tiszafüredi esemény a fegyelem rovására megy. Különben 
hiábavalónak tartotta a sok beszédet, mihelyt Görgey ideigle
nes fővezérsége fait accompli.

Kossuth ismét annak a nézetének adott kifejezést, hogy 
csak végső esetben bízná meg Görgéyt a fővezérséggel. Mint
hogy a tiszafüredi helyzetet annak látta, beleegyezett Görgey 
ideiglenes megbízatásába és a további véglegesítést annak hadi 
sikereitől tette függővé. Ügy látszik, hogy a Szemerével foly- 
tátott tanácskozás bírhatta reá, hogy a Beniczky előtt kifeje
zett visszautasító magatartásán változtasson. Szemere közöl
hette vele, hogy Görgey a hadsereg túlnyomó többségének 
bizalmát bírja és ez a közlés Kossuthot okos engedékenységre 
bírhatta.

■ A nagyhortobágyi csárdában megbeszélték a teendőket, 
Mészáros meghallgatja a parancsnokokat, Kossuth Görgeyt, 
Dembinszky, pedig egy ürügy alatt * mely őt nem kompromit
tálná, a hadseregtől eltávolítandó, minthogy szerepét el
játszotta.

A Kossuth—Görgey-találkozásra ideges feszültséggel figyelt 
áz egész hadsereg, mely mindkét férfiút szerette és nagy volt 
až ujjongás, mikör híré futott, hogy Kossuth és Görgey egy
mást megértették, hogy Kossuth Görgey terveivel és nyilatko
zataival meg van elégedve. Beniczky megemlíti Görgeynek tisz
teletteljes és devotságig menő viselkedését Kossuthtal szemben, 
akiről Beniczky előtt kijelentette, hogy meg van győződve 
arról, hogy senki más oly kevéssé egoista hazájával szemben, 
mint Kossuth, holott még tizennégy nappal ezelőtt azt állította 
róla, hogy csak prókátorkirály.

Felvetődhetik az a kérdés, hogy a tiszafüredi találkozás 
és kibékülés mögött nem-e. állt ugrásra készen a két nagy sze
replő bizalmatlansága. Kossuth az ország érdekében vált enge
dékennyé, Görgéy szintén. Mindkettő egymás elébe sietett, hogy 
a kielégítő megoldást a nemzet javára megkönnyítse, azonban 
mégis ott ült mögöttük az atra cura, vájjon a másik őszintén 
gondolja-e- a kibékülést? Görgey őszintén és becsületesen 
akarta, ámbár számos bizonyíték van arról, hogy, Kossuthot a 
tiszafüredi egyezség után is Görgeyről másképen informálták. 
Különösen Töltényi Miklós jelentései a hadsereg hangulatáról 
beszéltek Görgey ellen.

Beniczky Lajos sem nyilatkozik rokonszenvvel Görgeyről 
és a tiszafüredi jelenetek utáni magyar harctéri sikereket nem 
annyira Görgey .tehetségének, mint számos kedvező körülmény
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összetalálkozásának tulajdonítja, így a seregeknek a kápolnai 
csatában megnyilatkozó harckészsége, a szolnoki győzelem, a 
Kossuthtal való kibékülés feletti ujjongó hangulat és sok égyéb 
körülmény okozta a sereg offenzív képességét és a sikerek elő
idézését. Ez mindenesetre Beniczky elfogultsága és igazság
talansága, mert ha Görgey rossz hadvezér lett volna, úgy a 
sereg offenzív hangulatát egymást követő kudarcokkal alaposan 
letörhette volna, hanem ellenkezőleg, -célszerű hadvezetéssel és 
az ennek nyomában járó sikerekkel ezt a szellemet növelni 
tudta. A hadvezetés módja szuggerálja a katona szellemét.

Beniczky közlései a Görgey—Dembinszky-kérdésről egé
szen bizalmas adatokat tárnák elénk és ámbátor kicsillan a 
sorok közül a Görgey-ellenes utólagos elfogultság, adataival 
Kossuth és Görgey viszonyát helyes megvilágításba helyezni 
segít. A Görgeyvel és Kossuthtal folytatott tárgyalásainak 
részletes leírása a forradalom történetét értékes kiegészítő 
anyaggal gazdagítja, mert úgy Görgey, mint Kossuth felfogá
sának hű tükörképeit adják.

IX. FEJEZET.

B e n ic zk y  e lk ed ve tlen ed ése  és lem o n d á si s z á n d é k a i. — G ö r g e y  á l ta l  v a ló  f o n to s  
m e g b íza tá s a . — A  B e n ic z k y  d e ta c h e m e n t k ik ü ld e té se . — A .fe ls ő m 'a g y a r o r s z á g i  
m á rc iu s  1 5 -i tü n te té s e k . —  W in d is c h g r a e tz  b ü n te tő  e x p e d íc ió t k ü ld  L o so n c ra .  
— B e n ic z k y  m eg a k a r ja  e lő zn i a z  o s z t r á k o k a t .  —  A  lo so n c i tá m a d á s . — 
A lm á s s y  ezred es  f u tá s a  és i je d t  je len té se . — A z  o s z t r á k  h a d v e z e tő sé g  t e h e t e t 
len za v a ra . — A z  o s z t r á k  h e lyő rség ek  m en ekü lése  a  b á n y a v á r o so k b ó l. — 

B e n ic z k y  tá m a d á sá n a k  k a to n a i k ö v e tk e z m é n y e i. — A  lo so n c i tá m a d á s r ó l  e l
te r je d t  h a zu g s á g o k . —  B e n ic z k y  den ú n ciá ló  ro k o n a .

Görgey seregében Beniczky csakhamar megunta a tétlen
séget, mely alárendelt és függő helyzetének következménye volt. 
Március 8-án a Kmetty-di vízióval Egyegre ment, honnan Deb
recenbe szándékozott utazni. Ezt Kossuthnak be is jelentette.180 
Ottani maradását céltalannak tartotta. Levertség és bizalmat
lanság vett erőt rajta, látván valószínűleg a folyton élesedő 
ellentéteket a vezető férfiak között. Elhatározását azonban 
nem hajtotta végre, mert Görgey • nem akarta elveszíteni a 
VII. hadtestnek egyik legértékesebb tisztjét és egy olyan fel
adattal bízta meg, mely Beniczky tettvágyát kielégítette és 
másrészt bizonyos önálló működési körrel ruházta fel. Beniczky 
ugyanis nem is akart elszakadni Felső-Magyarországtól és 
amint a sereg lejebb ereszkedett az Alfpldre, ő. természetesen

180 S t .  A .  W . — Kossuth-Akten 631/Pz. (Tiszafüred, márc. 8.) — „Én 
máma Kmety-divisióval Egyegre megyek, honnan Debrecenbe jövendők, itteni 
maradásom egészen hasztalan, beadom számadásaimat és a többi iránt gondos
kodjék a sors.“ ;
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visszakívánkozott arra a területre, melynek viszonyait ismerte, 
hol eddig eredményesen működött. A Görgey-sereg hátában és 
oldalában számos osztrák detachement és kisebb helyőrségek 
voltak már megszervezve. Ezt a hálót akarta Görgey a nagy 
hadmozdulatokkal kapcsolatban és egyidejűleg szétvagdosni és 
erre a legalkalmasabb vezér Beniczky volt, ki az ellenség min
den mozdulatát vakmerőséggel meglesheti. A főintenció egy
úttal az is volt, hogy Beniczky akciója fedezze Miskolcot, mely 
jelentékeny felszerelési és ujoncozási gyűjtőhely volt.181 Tehát 
a Putnok—Rimaszombat-i vonalon kellett a Miskolc és Gyön
gyös között offenzív haditerv szerint mozgó magyar hadsereg 
jobbszárnyát eleinte fedezni, majd Rimaszombatot elérve, on
nan Beniczky belátása szerint, önállóan felderítő- és guerilla- 
harcot folytatnia. Március 18-án kapta Beniczky a parancsot 
és 2l-én már el is indult 500 honvéddel182 és egy szakasz (34) 
huszárral, kiknek parancsnoka Jánossy főhadnagy volt, azon
kívül 2 darab 6 fontos ágyúval. Még aznap Putnokon volt és
22-én Rimaszombaton.

Ez időben Felső-Magyarországon is a magyar fegyverek 
győzelmes előretörése a lakosságot türelmetlenebbé, vállalko- 
zóbbá, merészebbé tette. Mindenütt guerillák, lövészcsapatok 
kezdtek szervezkedni és az osztrák helyőrségeknek a felső
magyarországi városokban nehéz helyzetük volt. A lakosság 
megvetette és kerülte őket, viszont ezek a kis helyőrségek is 
érezték tehetetlenségüket és veszedelmes elszigeteltségüket a 
főseregtől. Március 15-ikének első évfordulóján sok felső
magyarországi városban hol csendes, hol hangos tüntetés volt 
az osztrákok ellen. Így Losoncon is, hol zenés fáklyásmenetet 
tartottak és hol a rendőrkapitányt, ki szétoszlásra szólította 
az ünneplőket, kőzáporral kergették el. A tornyokon levő 
császári zászlókat .letépték. 17-én guerilla-csapat érkezett a 
városba és az ismét kitűzött zászlókat leszakította, a császá
riak által kivetett katonai bakkancs-kontribuciót pedig elő- 
fogatokon elvitte.183

181 Kr. A. W. -  Kr. i. Ung. -  7/97. H. A. 1849. -  „Die beiden Streif-
corps der magyarischen Hauptarmee. — I. Streifkorps des Majoren Ludwig 
Beniczky.“ — A katonai leírás szerzője Bayer, Görgey volt vezérkari főnöke, 
ki Molnár Nándor honvédezredessel együtt Aradon az osztrákok részére ren
dezte a magyar katonai okmányokat és egyúttal a hadi események leírását is 
szolgáltatta. — A kéziratot felhasználta Nobili és Ramming. — Bayer leírása 
nagyon értékes adatokat tartalmaz.

183 Bayer szerint 600 emberrel. — A VII. hadtest parancsnokságának 
március 18. napjára szóló dispozíciója, mely Miskolcon március 17-én kelt, 
tartalmazza a parancsot, hogy a két század Beniczky-önkéntes és 15 
Vilmos-huszár álljon Beniczky részére teljesen készenlétben Jánossy főhadnagy 
vfezetése alatt. — Kr. A. W. — I. A. 3/36.

183 Kr. A. W. — I. A. 3/389. Emlékirat a losonci eseményekről 1849-ik 
év március 15-étől ugyanazon év augusztus 8-ik napjáig.
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Nógrád megye császári biztosa, Majthényi László, ki a 
losonciak rebellisségétől megijedt, sürgősen katonaságot kért 
Windischgraetztől. Legalább egy zászlóalj gyalogságot és egy 
század lovasságot. Jelentése szerint Losoncon március 15-én 
300 ember a Rákóczi-induló hangjai mellett tüntetett Kossuth 
mellett és Windischgraetz ellen stb.184 Windischgraetz rögtön 
másnap parancsot küld Almássynak, a Civalart-ulánusok ezre
desének, hogy különítményével induljon el Balassagyarmatról 
Losoncra, hova március 24-én kell megérkeznie. Egy időben 
utasította Zaitschek alezredest is, a Wimpffen-gyalogságnál, 
hogy ugyanarra az időpontra 1 zászlóaljjal és két rakétaágyú
val Balassagyarmaton át odaérjen, mert ott „egy rebellis horda 
garázdálkodik, mely mindenesetre egy erős megfenyítést érde
mel“.185

Azonban nem úgy történt, mint azt Windischgraetz gon
dolta, ki még március 20-án és 23-án is okos tanácsokat küldöz
get a két büntető-expediciós vezérnek. Óvatosságra inti őket, 
mert a Mátra-hegységben egy többszáz emberből álló „horda“ 
kalandozik és hogy a felső Tiszáról nagy ellenséges erő mozog 
talán Komárom felé.186 * 188 Úgy látszik, a magyar hadseregnek 
és az osztrák hadseregnek egyformán jó kémhirei voltak. 
Windischgraetz 20-án már tudott Beniczkyről, azonban 
Beniczky csak 22-én értesült Almássy é§ Zaitschek útjáról. 
Az utóbbit Szemere értesítette Rimaszécsen, hogy Losonc ellen 
büntető osztrák expedíció indul, melynek célja egyúttal az is, 
hogy Ramberg tábornok hadtestét, mely a Gyöngyös felé elő
nyomuló Görgey ellen, Yácból kiindulva, oldalmozdulatot akar 
végrehajtani, egy Gömör felől jöhető támadás felől idejében 
értesíthesse. A magyar kémszolgálatot dicséri az a körülmény, 
hogy Szemere már 22-én Windischgraetz rendeletéiről pontosan 
tudott. Így Beniczky, ki Losonctól 45 kilométernyire volt, el
határozta, hogy Losoncon az osztrákok beérkezését megelőzi.
23-án este érte el kis csapatával Rimaszombatot és a következő 
éjjel Osgyánon tartott fáradt katonáival pihenőt. Korán reggel 
hóviharban Losonc felé indult. Pinc faluban értesült, hogy az 
osztrák szálláscsináló katonák már Losoncon vannak. Az elöre- 
küldött huszárőrjáratot óvatosan a Losonc előtt fekvő Apát- 
falvára küldte és mikor ez hírül hozta, hogy Apátfalván nincsen

184 U. o. 3/ad 199. (Balassa Gyarmath am 16-ten März.) — „Ich fühle mich 
eben so verpflichtet, als entschlossen, mit jener äussersten Strenge gegen die 
ehrenvergessenen Empörer zu verfahren, die ganz allein dergleichen Unfug zu 
steuern im stande ist.“

185 U. o. 3/199. — (Ofen am 17-ten März.) — „Zur Herstellung der Ruhe
in Losonc, welche durch wühlerische Umtriebe der Kossuthischen Parthei
gestört wurde und sobei trotz der eingesendeten Huldigungsakte sich eine 
frewelhafte Verstocktheit kund g ib t . .

188 U. o. 3/227. és 3/265.
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ellenség, hirtelen Apátfalvát megszállja. Itt tudta meg, hogy 
az osztrák gyalogság Losoncra már bevonult. Elhatározta, 
hogy a városban levő osztrákokat megtámadja. A támadás elő
készületei közben meglátja Almássy ulánusainak bevonulását. 
Apátfalván való maradása, a túlerő közvetlen szomszédságá
ban, lehetetlen volt. Egy visszavonulás is kockázattal járt, 
mert a Losoncon levő ellenséget rögtön értesíthették volna és 
az 500 emberrel a nyilt mezőn sikerrel a túlerőnek alig állhatott 
volna ellen. A sűrű hóesés egy hirtelen támadás esélyeit tette 
kedvezővé.

Okos elosztással és számítással csapatait úgy irányította, 
mintha egy nagyobb haderőt alkotnának és egyúttal az ellenség 
figyelmét elterelte a rimaszombati irányról, ő  maga 34 huszár 
élén bevágtatott az ellenséges katonákkal megrakott városba, 
miután a város elején álló katonai őrségeket szétkergette. 
A város főterén levő ulánusokat szétugrasztván, a szállásaiból 
kitóduló gyalogságot sakkban tartotta. Az osztrák katonaság 
a főtéren levő vendéglői épület és a párutcai híd mellett gyüle
kezett és rendeződött. Beniczky ágyúit a két pont ellen irányí
totta, majd a híd melletti osztrák erőt kiverte a városból és 
így izolálta á városban levő osztrák katonaságot, mely haszta
lan erőlködött, hogy a magyarokat kiszorítsa. Az ágyúk ellen 
intézett ulánus-támadás összeomlott. Az ellenség kiűzetésében 
elöljáró Beniczky visszatérvén a városba, szuronyrohammal 
megtámadta a vendéglői épületet. Ember ember ellen harcolt, 
míg az osztrákok belátván az ellentállás reménytelenségét, le
rakták a fegyvert és megadták magukat. Az osztrák katonaság, 
tisztek és legénység páni rémületben menekült a városból és 
útközben terjesztették a rémhírt, hogy Losoncra nagy magyar 
haderő yonult be. Beniczky belátván egyrészt, hogy a futó 
osztrákokat utói nem érheti, másrészt, hogy részére nem elő
nyös, ha erejét demaszkirozza, nem üldözte a retirálókat.187

A támadás eredménye fényes volt. Az osztrák büntető- 
expedíció gyászos futásban keresett menedéket anélkül, hogy 
megkísértette volna még egyszer az elvesztett pozíció vissza
szerzését. Almássy ezredes is csak nagynehezen tudott mene
külni. A győzelem eredményére nézve többféle adat áll rendel
kezésünkre, Beniczky szerint foglyul esett 11 tiszt, 36 ulánus, 
190 Wimpffen- és 51 Baumgarten-gyalogos, Bayer adatai sze
rint188 7 tiszt, 170 gyalogos, 36 ulánus, Szemere jelentése sze
rint 174 gyalogos, 48 ulánus, 5 tiszt. Halottakról csupán 
Szemere tesz említést, kinek adatai között 4 tiszt, 43 gyalogos

187 V. ö. Beniczky leírásával a losonci támadásról.
188 Kr. A. W. — Kr. i. Ung. 7/97. H. A. — Die beiden Streifcorps der 

magyarischen Hauptaxmee.
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és 37 ulánus elesett szerepel.180 Zsákmányoltak 56 lovat, az 
összes katonai podgyászt, az ezredpénztárt (23.000 p. írt), az 
ulánusezred zászlaját, a tábori zenekart és sok fégyvert, fel
szerelést.

A harc egy órakor délután kezdődött és nem tartott másfél
óránál hosszabb ideig. Büszkélkedve írja Szemere a Honvédelmi 
Bizottmánynak: „Minden tiszt, minden honvéd és természetesen 
minden huszár teljesítő kötelességét. — Éljen Beniczky, az 
okos és szerencsés vezér, ki oly kevés erővel oly szép győzelmet' 
vívott ki. Kövesse Isten áldása hadi lépéseit!“189 190 191

A megvert osztrákok magukkal vitték az engesztelhetetlen 
gyanút, mely azt terjesztette a városról, hogy árulást követett 
el, a templomokban honvédeket és ágyúkat rejtegetett, a házak
ból, ablakokból és kapukból a lakosság tüzelt az osztrákokra 
stb. Ez a gyanú a megfutott Almássy ezredes első jelentésében 
talált siralmas kifejezést, — hiszen világos, hogy valamivel 
kellett ezt a gyászos kudarcot mentegetni. Szerinte az ellenség 
olyan túlerővel hatolt a városba, hogy az ellentállás kilátás
talan volt már csak azért is, mert az ellenségnek 6 ágyúja volt 
bent a városban. Azonkívül a lakosság is ellenük fordult.101 
Befejezésül közli, hogy az ellenség ereje meghaladta a 6000-et. 
Ez a jelentés mindenekfelett azt bizonyítja, hogy Almássy az 
elsők között volt, kik a harc terét elhagyták, különben nem 
küldött volna Windischgraetznek ilyen rémmeséket, melyeket 
az utána szaladóktól hallott. Windischgraetz haragosan reáír 
Almássyra,192 szemére veti mulasztásait, hogy nem tette meg 
a szükséges óvintézkedéseket, hogy a tiszt urak: a vendéglőkben 
kényelmeskedtek, hogy a zászlót, a csapat legszentebb palládiu
mát, melyet csak életük árán veszíthetnek el, — elhagyták,, 
hogy az ezredpénztárt és az összes ezredfelszerelést magukkal 
cipelték stb. Az előterjesztést, mely Almássy tábornoki ki
nevezését javasolta, a losonci esemény dobta vissza Windisch
graetz asztalfiókjába.

Losonc megfenyítésének kérdése teljesen háttérbe szorult, 
mert Windischgraetz mindenekelőtt azokat az intézkedéseket 
tartotta szükségesnek végrehajtani, melyek a losonci nagy 
magyar haderő előrenyomulását megakadályozhatnák. Sürgő
sen utasítja R amberget, hogy a losonci magyar erő útját állja,

189 St. A. W. — Kossuth-Akten 4005/e. (Miskolcon, március 27-én 1849.)
190 U. o.
191 Kr. A. W. — Kr. i. Ung. 3/308. H. A. (Ludány, am 24-ten März.) — 

„ . . .  da überdies durch einen schändlichen Verrath der Einwohner aus allen 
Häusern, von allen Dächern und von allen Thürmen auf uns gefeuert wurde.“

199 U. o. 3/308. (Ofen am 26-ten März.) — „Aus Ihrem Bericht vom 
24-ten d. M. von Ludány habe ich mit Befremden zu meinem grossen Missfallen 
den gelungenen vollständigen Überfall erfahren, welchen der Feind auf ihr 
Detachement in Losonc unternommen hat.“
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mert az valószínűleg vagy Komárom, vagy Pest felé igyek
szik.195 Windischgraetz Almássy jelentésének annál is inkább 
hitelt adott, mert számításai szerint várta, hogy a magyarok 
az Ipolyvölgyön át, sőt a Szepességen át esetleg, Komárom 
vagy a bányavárosok felé vonulhatnak és már március 24-én,194 
mikor Almássy futásáról még nem értesült, rendelte Ramberg 
divizióját 26-ikára Ipolyságra, hogy onnan állja el až utakat 
Losonc és a bányavárosok irányában, lépjen összeköttetésbe az 
ott levő helyőrségekkel és a Komáromot cemirozó Simuniccsal. 
Windischgraetz tehát már akkor várta a Komárom felszabadí
tására irányuló magyar akciót. Osorich, ki Gödöllőn állt, Ram
berg ezen mozdulatát támogatta volna. Az osztrák főhadi
szállást nemcsak Almássy jelentése vezette tévútra, hanem a 
bányavárosok osztrák helyőrségeinek rémüldöző jelentései is. 
Olyan ijedtség szállotta meg Besztercebánya, Zólyom, Körmöc
bánya, Selmecbánya osztrák megszállóit, hogy sietve csomagol
tak és lóhalálában elmenekültek a losonci támadásnak csupán 
hírére. Mindenütt fellélekzett a lakosság, mely valóban azt 
hitté az osztrák katonaság futása miatt, hogy Görgey ismét 
arrafelé veszi útját. A szétvert osztrák csapatok egyes mene
kültjei Zólyom felé vették útjukat. Űtközben természetesen 
rémmeséket terjesztettek a magyar katonaság közeledéséről. 
A besztercebányai katonai parancsnok rögtön alarmirozta az 
egész bányavidéket. Jelentésében közli, hogy a zólyomi és 
besztercebányai csapattal Rózsahegyre vonul. Osztrolucky 
császári biztos szintén elmenekült Selmecbányára. A város 
készülődik a magyarok fogadtatására,196 A selmeci parancsnok 
szintén egy losonci menekült ulánus elbeszélése nyomán tett 
jelentést és előkészületeket tesz a város elhagyására, hogy 
Besztercebányára siessen egyesülendő az ott útrakészülő hely
őrséggel.196 Az ide-odavonuló osztrák helyőrségek ijedezésének 
azonban komoly alapja nem volt, mert Losoncon nem állt 
számbavehető magyar haderő és csak március 29-én nyugodtak 
meg és tértek vissza állomáshelyeikre és csak megbízható 
kémek kiküldetése után győződtek meg arról, hogy Losoncon 163

163 U. o. 3/287. (Ofen, am 25-ten März 9 Uhr abends.) — Érdekes adat, 
hogy Windischgrätz vezérkari főnöke Nobili panaszkodik e parancsban, hogy 8 
nap óta semmi biztos hírt nem tudnak kapni és sok értékes időt vesztettek 
« miatt . .

1M U. o. 3/272. (Ofen am 24-ten März.)
135 U. o. 3/320. (Neusohl am 26-ten März.) —- A „rossz szellem“ ismét 

mutakozik. „Eben erfahre ich, dass hier alles sich recht festlich zum 
Empfange der Rebellen vorbereitet. Kokarden sind hergerichtet.“

lM U. o. 3/321. (Schemnitz am 26-ten März.) — Verette százados, a ^el- 
meci helyőrség parancsnoka, ki Selmecről több ízben szökött el a magyarok 
elől, azt írja az AOK-nak, hogy Losoncon polgárok lőttek az osztrák katona
ságra, sőt leütötték a katonákat. Görgey Losoncról a bányavárosok felé indul,
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nincsen’ magyar haderő. Gyáva magatartásukat az ottani lakos
ság rebellis magyarbarát viselkedésével takargatták és szépít- 
gették. Ezekből a jelentésekből is látni, hogy Beniczky milyen 
eredményes munkát végzett a bányaterületen. Még az osztrák 
megszállás idején is tántoríthatatlanul kitartott e vidék népe 
a magyar zászló mellett. Nemcsak a városi lakosság, hanem a 
falvak népe is. Mikor az osztrákok kiadták a parancsot, hogy 
a kozelniki hidat rontsák le, a tót parasztok kaszákkal és fej
székkel akadályozták meg ezt az osztrák munkát.197

Ramberg Windischgraetz parancsa értelmében Rétságra 
sietett, hogy onnan Losonc felé forduljon. Vele egyidőben 
Csőri eh is parancs szerint Yácra indult hadtestével, hogy onnan 
a losonci operációkban részt vegyen. Ramberg már Rétságon 
megtudta, hogy Losoncról a magyar katonaság Rimaszombatra 
vonult. Szándéka most az volt, hogy Balassagyarmaton át meg
közelítse az ellenséget, Csorich pedig Zólyomon át, ha a bánya
vidék felé venné útját, így szerinte két tűz közé kerülne. Egy
úttal ismét meggyanúsítja a losonciakat.198 Windischgraetz siet 
Ramberg túlbuzgóságát fékezni, nehogy minden jelentős ok 
nélkül a bányavárosok felé siessen és tudtára adja, hogy Csorich 
fogja mint rangidősebb a parancsnokságot vezetni. Álljon meg 
Ramberg Balassagyarmaton és előbb informálódjék és csak az
után haladjon, ha Losoncon és környékén nincsen jelentősebb 
erő, akkor ezt a várost büntesse meg legszigorúbban és a veze
tőket küldje Budára.199 Csorich ugyanis nem helyeselvén Ram
berg tervét, nem akart ok nélkül Zólyom felé menni és ezt a 
nézetet Windischgraetz is magáévá tette. Az osztrák hadveze
tőség legnagyobb zavara abból is származott, hogy nem tudták, 
hol van Görgey és ki áll Ramberg előtt. Ramberg, ki 27-én 
Balassagyarmatra bevonult, azzal a kalandos tervvel foglalko
zott, hogy 31-én Losoncba, innen Rimaszombatba megy és

197 U. o. 3/373a. (Schemnitz am 29-ten März.) Verette szerint: „die Gut
gesinnten waren in Angst und Schrecken, die Anhänger der Rebellen erhoben 
ihr Haupt und in Neusohl wurden auf öffentlicher Strasse den Kossuth Éljens 
gebracht, in Altsohl wurden die kaiserlichen Fahnen herabgenommen und 
erst durch den Stadtrichter am 27-ten wieder ausgesteckt.“ — Kossuth iránt 
erősei szimpátia az alsóbb osztálynál Az osztrák bankókat nem szívesen 
vesziK. „Auch das Landvolk ist zum Theil schlechtgesinnt.“ Haragszik Osztro- 
luczky biztosra, kit nem tart eléggé energikusnak.

198 U. o. 3/334. (Rétság am 27-ten März.) — „der dem Obersten Almássy 
zu Losonc gelegte Hinterhalt, beruht auf einem Verrathe der Enwohner, von 
dem die Geschichte wohl nur in Insurrections und bürgerlichen Kriegen, wie wir 
ihn jetzt führen, ähnliche Beispiele aufzuweisen haben mochte. Mannschaften 
und Geschütze waren bereits in den Häusern der Stadt verborgen, als unsere 
Truppen anrückten. Die Kanonen standen in der Kirche. Aus den Fenstern, 
Kellern, von den Dächern und Häusern herab, ward auf die Soldaten 
gefeuert...“ (Nobili széljegyzete: „Ist dies eine Entschuldigung?“)

199 U. o. 3/341. (Ofen am 28-ten März.)
Steier Lajos: Beniczkv Lajos élete. 9
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Miskolc ellen fordul, majd Szepesbe csinál diverziót.200 Az 
osztrákok tanácstalansága oly nagymérvű volt, hogy még már
cius 30-án is az AOK azt a felfogást vallotta és közölte 
Csorichcsal, hogy a magyar erő a bányavárosok felé vette útját. 
Az osztrák hadvezetőség ezen tájékozatlanságból eredő hatá
rozatlansága tetemes időveszteséggel járt és a magyar haderő 
tényleges mozdulatáról egészen más irányba terelődött el a 
figyelme. A magyar haderő offenziv tervének célja az ország 
fővárosa volt, Windischgraetz a losonci támadás következtében 
a bányavárosokat és közvetve Komáromot képzelte a magyar 
operációk céljának. Ezzel a mulasztással omlott össze Windisch
graetz és Nobili amúgyis sok huzavonával megterhelt tak
tikája. Losoncon húzta ki Beniczky ebből a gyenge épületből az 
első téglát, azután egymást követték Windischgraetz kudarcai.

Beniczky losonci támadása sokkal mélyebb következménye
ket vont maga után, mint azt eleinte bárki is gondolhatta volna. 
Ennek oka az osztrák felderítő szolgálat hiányossága volt, 
azonkívül a hadvezéri invenció és iniciativa hiánya. Egy egész 
hét telt el haszontalan ide és odameneteléssel, anélkül, hogy a 
magyar haderőre találtak volna, mely ilyenképen zavartalanul 
kezdte meg offenziv előretörését és elfoglalhatta azokat az elő
nyös pozíciókat, melyek a főváros felé való sikeres előrenyomu
lásnak szilárd bázisai voltak. A losonci támadás ezen fontos 
kihatásától eltekintve, végrehajtásának imponáló módjával 
Beniczky nevét még ismertebbé és tiszteltebbé tette. Már a 
budatini ütközet alkalmával kiváló jeleit adta lélekjelenlétének 
és személyes bátorságának és míg a népfelkelők rémülten sza
ladtak, addig ő maroknyi önkénteseivel útját állta Fríscheisen- 
nek és Hurbánnak. Losoncon a legvakmerőbb bátorsággal, 
néhány száz emberrel »rohanja meg és ki is veri a városból a 
nagyszámú ellenséget. Tudatában volt annak, hogy tettével a 
Görgey előnyomulását elősegíti, azonkívül — és ez nem volt 
nála alárendelt ■ szempont — Losonc városáról akarta elhárí
tani az osztrák szekatúrát. Bátorság, önfeláldozás vezette e 
tettében, melyet okos elrendezéssel sikeresen végrehajtott. 
A város megrohanásának módja bizonyítéka egyúttal Beniczky 
katonai tehetségének. Az osztrákok ezért hitték, hogy a hon
védek a házakban rejtőzködtek, mert Beniczky a katonaság 
egy részét csatárláncban vonultatta fel a szántókon és kerteken 
át a városba, a másik két része pedig kompakt egységekben 
egymással ellentétes irányokból hatolt a városba, a 34 huszár 
pedig olyan zavart okozott, melyben az osztrákok nem tudtak 
rendezkedni. Mindenesetre nem volt cunctator, hanem nem is

200 U. o. 3/ad 333, 3/324, 3/350, 3/ad350, 3/353, a, b, 3/359 mutatják 
legpregnánsabban az osztrák főhadiszállás zavarát és tehetetlenségét a losonci 
támadás után.
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támadott terv és meggondolás nélkül, mert a helyzet mérlege
lése után gondolta meg hadi tervét.

Beniczky nem sokáig tartózkodott Losoncon, mert mint 
előrelátó katona sejtette, hogy az osztrák hadvezetőség Loson
con nagyobb magyar haderőt gondolván, nagyobb ellenintézke
déseket fog tenni, ami tényleg be is következett, amint azt 
fentebb érintettem. Gyenge csapata a fogoly- és zsákmány
kíséret kirendelése által még le is apadt és ezért március 25-én 
éjjel Rimaszombat felé vonult, magával vivén a foglyokat és a 
zsákmányt. A foglyokkal humánusan bánt, megvédte a fogoly 
tiszteket a nép és a honvédek elkeseredett dühe elől. A fogoly 
tisztek között volt Inkey őrnagy, ki visszaemlékezéseiben le
írja fogságba esését.201 övele bántak a legszigorúbban, mert 
magyar volt. A nép mindenütt szidta őt, — és ez érthető is, 
mert hiszen saját testvérei ellen harcolt. Mindenütt szemére 
vetették, hogy hazaáruló, mindazonáltal semmi baja nem tör
tént és késő éveiben, mint Oberst Inkey de Pallin megírhatta, 
hogy „Mein Vaterland sei die Armee . . . “

Beniczkyről a losonci győzelemmel kapcsolatban osztrák 
körökben sok hazugság keringett. Az egyik hazugság, hogy 
Losoncon el volt rejtve. Ezt a Windischgraetz-féle hadjárat 
leírásának szerkesztője, Nobili még 1850-ben is hitte és csak 
a Bayer dolgozatából olvasta csodálkozással, hogy elrejtett 
ágyúkról szó sem lehetett.202 Ramberg április 4-én egy könnyű 
lovasosztályt küldött Losoncra vizsgálatot tartani, a parancs
nok, Schmidt százados megvizsgálta a templomokat és belátta, 
hogy azok bejáratai sokkal szűkebbek, mintsem ágyú átférne 
rajtuk. Meggyőződött a vizsgálat során arról is, hogy Losonc 
polgársága a sebesült osztrákokkal emberszerető módon bánt.203 
Mindennek dacára Losonc ellen továbbra is ott élt a gyanú az 
osztrákok szívében és a szegény város akkor sínylette meg e 
támadás következményét, mikor az oroszok augusztus 8-án 
felgyújtották Grabbe tábornok parancsára, kit osztrák katonai 
körök rábírtak erre. Ezzel kettős célt követtek. Megbosszulták 
magukat Losoncon és gyűlöltté tették az oroszt, kiben a 
magyarok akkor inkább bíztak.

A másik hazugság az volt, hogy Beniczky a zsákmányolt 
pénzt elsikkasztotta és a zsákmány egyéb részeit sem kezelte 
lelkiismeretesen. Mikor Beniczky aradi vészbírái előtt állt, a 
fogoly osztrák tisztek bevallották, hogy mindent előírás szerint 
nyugtával vett át. Különben is Szemere jelentései is igazolják, 
Rogy minden zsákmányt Miskolcra szállíttatott Szemeréhez.

201 U. o. 13/8 H. A. det. — Als MS. gedruckt.
202 U. o. A már i. leírás egyik Nobili által írt.margójegyzéte: „Von ver

borgenen Kanonen in der Kirche ist álso keine Rede, nur Beniczky hatte zwei ô® .“
203 U. o. 3/389. — „Emlékirat a losonci eseményekről stb.“

9*
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Ezt a rágalmazó kósza hírt erősítette és élesztette Beniczkynek 
egyik rokona, a besztercebányai Beniczky Albert volt cs. kir. 
főhadnagy, ki Beniczkyt egyre denunciálta az osztrákoknál és 
még szeptember elején is Máttyus országos császári hadsereg
biztosnak, ki az orosz sereg mellé volt beosztva (Grabbe tábor
nok), azt hazudta, hogy Beniczky Lajos a losonci támadás 
után felkereste Micsinyén édesanyját és sok ezüstöt és aranyat 
mutogatott, ami valószínűleg a zsákmányolt ezredpénztárból 
való és hogy ez még mindig Micsinyén található.204 Mindebből 
egy betű sem volt igaz, mert Beniczky egészen más irányba 
vette útját, a pénztárt az osztrák tisztekkel együttesen leltá
rozta, ellenőrzéssel átvette és így is adta át Szemerének, a 
miskolci teljhatalmú magyar kormánybiztosnak.

Végül meg akarom említeni, hogy visszaemlékezéseiben 
Beniczky leírta a losonci támadást. Ez a leírás teljes egészében 
egyezik a Bayer leírásával, melyet a volt vezérkari főnök a fő
hadiszállás aktái alapján szerkesztett. Beniczky leírásában 
vannak egyes dátumbeli elírások, azonban ez onnan származik, 
hogy nagyrészt emlékezés után írta feljegyzéseit. Ezek azon
ban teljesen lényegtelen dolgok. A támadás részletes leírásába 
azért nem ereszkedtem e fejezet keretén belül, mert a meg
bízható leírást maga Beniczky adja visszaemlékezéseiben.

X. FEJEZET.

B e m c zk y  ú t ja  S zep esb e . — E lő k é s z ü le te k  E p e r je s  v is s za v é te lé re . — B lo u d ek  
serege. — E p e r je s  k ö rn yé k én ek  m e g s zá llá sa . — A  S zem ere  á l ta l  k ü ld ö t t  
c s a p a to k  nem  je le n te k  m eg  E p e r je s  e lő t t .  — B e n ic z k y  eg yed ü l tá m a d  és k iv e r i  
B lo u d e k e t a  v á r o sb ó l. — M ié r t k é s e t t  a  v é d s e re g ?  — H o r v á th  M ih á ly  té v e s  
a d a ta  és S zem ere  in tr ik á ja  B e n ic z k y  ellen . — B e n ic z k y  v is s z a v o n u l E p e r je s rő l. 
— S zem ere , L u z s é n s z k y  k o r m á n y b iz to s o k  B e n ic zk y  ellen . — K o s s u th  ig a z s á g 
ta la n  re n d e le te . — B e n ic z k y  lem o n d  k a to n a i és p o lg á r i  t i s z t s é g e ir ő l . — 
G ö rg ey  b e a v a tk o z á s a . — K o s s u th  jó v á te s z l  lé p é sé t és B e n ic z k y t  is m é t a  
b á n y a v id é k n e k  a lezred es i ra n g b a n  le v ő  k o r m á n y b iz to s á v á  k in evez i. — G ö r g e y  
t i l ta k o z á s a  B e n ic z k y n e k  c s a p a t já tó l  v a ló  m e g fo s z tá s a  ellen . — A z  ep er je s i

tá m a d á s  k ih a tá sa i.

Rimaszombaton parancs várta Beniczkyt, melynek értel
mében egy új és fontos feladattal bizatott meg. A Hurbán-féle

204 Orsz. Levéltár. — Geringen-akták, 1874/g, 1849. — Máttyus-Gerin- 
gerhez. (Levenz am 3-ten September) „ . . .  und in Gegenwart der Wirtschaf
terin viel Gold und Silber vorzählte, — welches vielleicht die geraubte Regi
mentskassa war. Dieses Geld wäre durch Gendarmerie, aber nach vorläufiger 
Instruirung des vorbedachten H. Oberltnt Albert von Beniczky in der Be
hausung der erwähnten Mutter aufzufinden."

Keresték is Beniczky anyjánál, de nem találtak ott egyebet, mint nyo
masztó gondokat. Viszont a den unciáié századosi rangot kért és busás össze
gért felajánlotta birtokát a kincstárnak megvételre.
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népfelkelés silány maradványa felhasználván a magyar haderő
nek az Alföldre való lenyomulását, Eperjesről indított kirán
dulásaival nyugtalanította a magyar hadvezetőség által eléggé 
észszerűtlenül védelem nélkül hagyott fegyvertelen lakosságot. 
Hol Szepesbe, hol Abaujba portyáztak csapatjaik és sarcolták 
a népet. A Bloudek vezetése alatt álló népfelkelők egy fegyel
mezetlen, szertezüllő csapat volt, mely már hetek óta zsoldot 
nem kapott, mellyel maga az osztrák hadvezetőség keveset 
törődött és mely ilyenképen zsarolásokból és sarcolásokból 
tengette életét. Bloudek alig tudta őket összefogni és féken 
tartani és ő maga sürgette «hazabocsáttatásukat. Ez a fegyel
mezetlen csapat meglepte március 26-án a védtelen Kassát, 
hajnalkor, pénzt és lisztet rabolva elvonult.205 Szemere ez idő
ben szervezte lázasan a felsőmagyarországi védsereget. Ez 
nagyobbára guerillaszerű volt. A kassai támadás idején a véd- 
sereg még nem működött és később sem teljesítette a hozzá
fűzött vérmes reményeket, melyek különösen Szemere naiv 
katonai tervezetei kapcsán keltek életre. Kassa védtelenségében 
mindig ki volt téve ilyen berohanásoknak, ezért szükséges volt 
az eperjesi hurbánista népfelkelőállomás kiemelése. Beniczkyt 
bízták meg ezzel a munkával. Máricus 28-án útrakel Rima
szombatról, Tornallyán, Pelsőcön, Rozsnyón át Szepes megyébe 
és április 1-én megszállja Iglót. Innen akarta vagy Eperjest, 
vagy Kassát megközelíteni. Lőcsén ez időben az eperjesi 
Bloudek-csapatnak előretolt helyőrsége állt, mely azonban 
Beniczky közeledtének hírére sietve Eperjesre vonult vissza. 
A beérkezett kémjelentések szerint Eperjesen Bloudek 5 század 
cs. k. gyalogság, V* század vadász, 1 szakasz cheveaux legers 
és 1000 hurbánista népfelkelő felett rendelkezett, mely erő 
tetemesen meghaladta Beniczky haderejét.

Arra törekedett, hogy a feltűnő erőbeli különbséget leg
alább is enyhítse, mert ennél a hadiműveletnél tudta azt, hogy 
a losoncihoz hasonló meglepő támadás esélye ki van zárva, 
mivel Bloudek a lőcsei visszavonult csapat révén már értesült 
közeledéséről, azonkívül a Bloudek csapatjai már régen be
rendezkedtek és szervezkedtek Eperjesen, hol hónapok óta tar
tózkodtak. Ugyanis Bloudek még január hónapban a Götz-féle 
divízióval jött Felső-Magyarországba, időközben a divíziót 
átvette Ramberg tábornok, ki a hurbánista felkelőket Kassán 
hagyta néhány század sorkatonasággal. Ezek aszerint, hogy 
volt-e a közelben magyar haderő, vagy nem, a határszélre 
húzódtak, vagy pedig portyázni mentek. A magyar hadvezető
ség rendkívül jól volt informálva erről a csoportról és Beniczky- 305

305 St. A. W. -  K. A. 5183/e. 1849. -  Szemere-OHB. ( Miskolc, már
cius 31.)
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nek eredeti és főfeladata az volt, hogy a felsőmagyarországi 
megyéket ezektől a martalócoktól megtisztítsa, mert ideje
korán azt az értesítést kapta a magyar hadvezetőség, hogy 
Bloudek elbizakodva, Lőcsén és Iglón át Rozsnyót akarja meg
lepni, a gömörieket lefegyverezni és alávetni. Már megelőzőleg 
súlyos hadisarcot vetett Késmárkra, Iglóra, Lőcsére.206 A gö- 
möri kirándulás azonban a lőcsei osztrák városparancsnok 
ellenrendelkezése miatt meghiúsult, mert Bloudek nem tudta 
Ramberg beleegyező parancsát felmutatni. Az eperjesi hurbá
nista. felkelőket azonban foglalkoztatni kellett, mert különben 
szétszéledtek volna, ezért a gömöri út helyett tervbe veszi 
Kassa meglépését és a határon álló Vogel tábornokhoz fordult 
beleegyező parancsért. Keservesen panaszkodik nehéz helyzete 
felett. Nem törődnek vele, otthagyták Eperjesen a város
parancsnokkal szembeni alárendeltségben.207 Már itt pedzi, 
hogy jó volna az öreg és nős felkelőket hazabocsátani és a tót 
népfelkelést reorganizálni, mert már akkor türelmetlenkedtek 
a mindenféle fantasztikus ígéretekkel összecsődített parasztok 
és követelték hazabocsáttatásukat. A Bloudek-féle csapatnak 
három hét múlva az is lett a vége, hogy a parasztok kijelentet
ték, tovább nem hajlandók ottmaradni, letették a fegyvert és 
szétszéledtek. A hurbánista mozgalom katonai szervezői min
dig azzal hitegették és áltatták az osztrák hadvezetőséget, 
hogy a tót nemzetnek ezrei és ezrei gyülekeznek zászlaik alá, 
— és amikor alig tudtak néhány százat a legkóptelenebb 
ígéretekkel és kötelekkel összefogdosni, azt mondták az osztrák 
tábornokoknak, hogy a magyar terror akadályozza és rémíti a 
tót népet, azonban az osztrák hadvezetőség csakhamar meg
győződött arról, hogy ez nem igaz, mert mikor a magyar had
erő elvonult, mikor az osztrákok szervezték meg a közigazga

206 Kr. A. W. — Kr. i. U. 4/104a. H. A. — F. Bloudek, Kommandant 
des kaiserlichen Landsturmes an Gl. Ramberg. (Eperjes am 15Lten März.) — 
E jelentés szerint Bloudek március 12-én vonult Eperjesre, mert nem mert 
a magyar haderő közelében Kassán maradni. A csapatok létszáma: 1000 
hurbánista felkelő, 3 század sorkatonaság, 1 század vadász, */2 szakasz chev- 
laux legers. Ezt az állományt folyton kiegészítette a közeli kórházak recon- 
valescens császári legénységével. Ezenkívül volt 65—70 kocsija Rambergnek 
ottmaradt diviziópodgyászával.

207 U. o. (Eperies am 21-ten März.) — „Geruhen Euere Excellenz nicht 
ungütig entgegenzunehmen, wenn ich die Stellung des Landsturmes und meine, 
jetzt eine sehr gedrückte finde. Obgleich durch offene Ordre aus dem Haupt
quartiere zu Schönbrunn mit der Organisation und dem Commando des slova- 
kischen Landsturmes beauftragt und von Euer Excellenz mit Befehlen und 
Vollmachten zur womöglichen Deckung Oberungarns und Züchtigung der 
rebellischen Städte bestimmt, bin ich doch in jeder Unternehmung gelähmt, 
abhängend von dem guten WiUen jedes der k. k. Offiziere, mit denen ich zu
sammenstehe . . . “ — Csupán Ausztria igazságos ügye és a tót nép igaza, 
tartja még benne a lelket, — írja jelentése további részében.



X . F E J E Z E T . I

tást, tehát minden eszköz a tót katonai szervezők rendelkező* 
sére állt, pénz, hatalom, közigazgatás stb., akkor sem tódultak 
a tótok a magyarellenes zászlók alá és azokat, akik jelenkez- 
tek, részint a földosztás, szabad rablás ígéretei csábították. 
Ezek azután csakhamar kiábrándultak. Ezért nem törődtek 
velük az osztrák katonák és örültek, ha lerázhatták magukról, 
így történt ez Bloudekkel is, ki érezte, hogy nem hagyják sokáig 
háboríttatlanul a magyarok, sietett is magához vonni minden 
erőt és a türelmetlenkedőket a kassai expedicióval igyekezett 
csillapítani és kielégíteni. Ezzel azonban viszont provokálta 
megtámadtatását is. Szemere Bertalan sietve küldi a már ren
delkezésre álló védseregkatonákat Kassára és Iglóra. Fuvaro
kon 400-at küldött Kassára és 320-at Iglóra, azonkívül Kassára 
200 szabolcsi lovas védőrt.208 Szemere Eperjes ellen „kombinált 
operációt“ rendezett. Három oldal felől akarta megtámadtatni 
a várost, nehogy elillanjanak Bloudekék. A védseregből 1120 
embert küldött a támadáshoz, azonban kevés tisztet.209 
Beniczky Gömör megyén való átvonulásakor az ott levő el
maradt és felépült honvédekből századot alakított, azonkívül 
magához vonta a gömöri önkénteseket is. Ugyanott értesítette 
Luzsénszky Pál báró kormánybiztos, hogy Kassán Egressy 
Gábor százados vezetése alatt 280 védőr, 300 lovas védőr áll, 
ezenkívül Yarannó mellett Spányik százados vezetése alatt 
200 védőr, Madarassy nemzetőrőrnagy alatt pedig 260 védőr 
várja a rendelkezést. Ezek a Szemere által felküldött és Eperjes 
megtámadtatására szánt erők voltak. Luzsénszky egyúttal 
közölte vele, hogy ezek az erők Beniczky parancsnoksága alá 
helyeztetnek.210

Beniczky ennek, következtében kiadta a parancsot, hogy 
Egressy április 3-án nyomuljon Lemesánig és szállja meg a 
Tárca hídját és egyúttal álljon készen a 7-én reggeli 6 órakor 
kezdődő támadáshoz. A 3 század gömöri önkéntest Késmárk, 
Lubló, Héthárson keresztül Gergelylak megszállására rendelte
6- án éjjelre, a varannói erőt pedig ugyanarra az időre Alsóles 
megszállására. Beniczky pedig 3 század 15-ös honvéddel, 3 szá
zad Beniczky-önkéntessel, 1 szakasz huszárral, 2 darab 6 fontos 
ágyúval Iglóról Szepesváraljára vonult, 6-án Sirokán volt és
7- én reggel háromnegyed hét órakor Eperjes közelében állott 
a kis sereg. Megelőzőleg az Egressy csapatja és az eperjesi 
hurbánista portyázók között kisebb összetűzések történtek. 
Ezek az éhes felkelők a védtelen lakosságot folyton zsarolták

208 U. o. — I. A. 4/2. 1849. — Szemere-Kossuth. — (Miskolc, április 1.) 
április 1.)

209 St. A. W. — K. A. 4379/e. — Szemere-OHB. — (Miskolc, április 5.) 
Ebben a számban foglaltatnak az összes csapatok.

210 Kr. A. W. — Bayernek már idézett kézirata



és csak nagyritkán sikerült őket meglepni, mert a magyar kato
nák jövetelének hírére vad futásnak eredtek a szélrózsa minden 
irányában, — a rablásvágy azután összehozta őket ismét 
másutt.211 Az Egressy-csapat az osztrák-hurbánista csapatokat 
már Somosnál megszalasztotta és ezek sietve vonultak azután 
a közeli Eperjesre. Már a somosi epizódnál bebizonyult, 
hogy a szabolcsi lovascsapat nem akcióképes, mert Egressy 
parancsa dacára sem vettek részt az ellenség üldözésében. Ez a 
csapat a nagy támadás idején azután hasonlóképen viselkedvén, 
nagyban hozzájárult, hogy a terv nem sikerült és az ellenség 
elillanhatott.

Beniczky parancsára Egressy Lemesánt meg is szállotta
6-án. Itt beszélték meg a támadás részleteit is. A terv az volt, 
hogy Lemesánban bevárják az ellenség támadását és a főerővel 
hátbatámadva, a Tárca völgyébe szorítsák. Bloudek azonban 
nem mert a városból kimozdulni, tehát vagy kiüríti a várost, 
vagy a négy oldalról jövő támadás ellen védi Eperjest. Mint
hogy Yogel diviziójának betörése küszöbön volt, elhatározta, 
hogy Eperjest védeni fogja, mindenekelőtt a Siroka felé vezető 
útat zárta el azzal, hogy a Tárcának két ez úton levő hídját 
eltorlaszolta. Helyzetét megkönnyítette az is, hogy a folyó meg 
volt áradva és hogy a terep előnyöket nyújtott neki. Az 
Egressyvel való megbeszélés szerint a támadásnak reggel 8—-9 
órakor kellett volna megkezdődnie. A jel egy ágyúlövés. Azon
ban sem Egressy, sem a szabolcsi lovasok, sem a varannói csa
patok nem voltak a jelzett időben Eperjes előtt, sem pedig 
később. Beniczky útjában az ellenség torlaszokat emelt és ez 
okozta, hogy egy félórai késedelemmel érkezett a város elé. 
Abban a hiszemben, hogy a többi csapat helyén áll, megadja 
az ágyúlövéssel a jelzést. Az ágyúszóra a kiállított ellenséges 
őrségek hanyathomlok szaladtak a városba, sokan közülük a 
huszárok által üldöztetve már nem juthattak be, hanem az 
erdőségekbe vetették magukat. A megbeszélt jelre semmilyen 
felelet, mozgás nem válaszolt, a csapatok nem jelentek meg 
Eperjes előtt. Beniczky várt 11 óráig és azután elszánta magát, 
hogy megtámadja egymagában a várost.

Egressy késedelmének oka az volt, hogy a szabolcsi lova
sok feleútról visszatértek Somosra, mert szerintük a sóvári 
oldalon rossz pozíciójuk lett volna és inkább az országúton 
akartak előnyomulni. Egressy kénytelen volt utánuk fordulni. 
Már vissza akart térni Kassára bosszúságában. Közben ágyú
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211 Egressy Ákos: Emlékeim az 1848—49-ik évi szabadságharc idejéből. 
(Budapest, 1893.) 92. 1.
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zást hallván, Eperjesre sietett, — már a Beniczky által el
foglalt városba.212

A Beniczky által vezetett hősies támadás a megerősített 
pozíciókban levő majdnem háromszor olyan erős ellenség ellen, 
ismét fényes tanujelét adta katonai tehetségének, bátorságá
nak, lélekjelenlétének és katonáira gyakorolt fascináló hatásá
nak, ami minden vezérnek első kelléke és kiváltságos tulajdon
sága. Eperjes megtámadtatása kirívó példáját adja a köteles
ségtudásnak és a kötelességmulasztásnak. Megállapított hadi
terv szerint nemcsak Beniczkynek, azonban a Szemere által 
küldött híres-nevezetes védőröknek is pontosan meg kellett 
jelenniük Eperjes előtt támadásra készen. Amint az események 
mutatták, vagy nem jelentek meg, vagy visszafordultak, mert 
nem voltak megelégedve a pozíció kényelmességével, vagy pedig 
megjelentek, de nem avatkoztak a harcba, hanem gyáván meg
lapultak és nézték, mint verekszik egymaga Beniczky. Viszont, 
mikor Beniczky kénytelen volt észszerű katonai szempontokból 
a túlerő elől a Kassa előtti magaslatokra visszavonulni, akkor 
ezek a vitézek, Szemere kormánybiztossal együtt, Beniczkyt 
gyávasággal merték vádolni, azaz megrágalmazni. Égő hida
kon keresztül szuronyrohamot vezetni és öt nappal később 
feddő és lekicsinylő intelmeket kapni, — ez méltán elkeseredést 
okozhat. így történt Beniczkyvel is. Lássuk azonban előbb, 
miként hajtotta ki Eperjesből az ellenséget.

Eperjesnek Siroka felé eső részén kertek kerítései, csűrök, 
gazdasági épületek voltak és közvetlenül előttük a megáradt 
Tárca, melynek hídjait az ellenség eltorlaszolta. Beniczky négy 
század gyalogságát az országút mentén támadásra indította, 
utána 2 századot és az egy szakasz lovasságot tartalék gya
nánt. A két ágyúval támogatta az előnyomulást. Az ellenség 
fedett állásban, erős tüzeléssel a kerítések mögül, házakból, 
fogadta a magyar katonákat. Beniczky csakhamar belátta, 
hogy a megáradt folyón ilyen fegyvertűzben átkelni oktalanság 
volna és ezért a hidak megrohanását vette tervbe. Közben 
számítván arra, hogy a segédcsapatok, megérkeznek. Ezek azon
ban végleg lemaradtak. Az ellenség Beniczky csapatainak terv
szerű visszahúzódását ingadozásnak vagy visszavonulásnak 
vette, mire ez a balszárnyán levő kisebb hídon előnyomulni 
akaró hurbán népfelkelők ellen kivezényelte a selmeci vadászok 
két századát Herkovics százados vezénylete alatt. Ugyanis azt 
várta csak, hogy az ellenség kimozduljon fedett helyéről és 
támadni próbáljon. Amikor az ellenség ezt megtette, meg
rohanta a két hidat. A nagyobbik híd ellen maga Beniczky

212 U. o. 95. 1. — Egressy-Szemeréhez. (Eperjes, április hó 7-én, délután 
hatodfél órakor.)
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vezette a szuronyrohamot a 15-ös honvéd zászlóalj két száza
dával. Ezen a hídon erős torlaszok voltak egy század vadásszal 
megrakva. A szuronyroham mindkét hídon sikerült. A négy 
század a leghevesebb tűzben feltartó ztathatlanul nyomult 
előre, az ellenség makacsul védekezett ugyan, azonban kényte
len volt sietve a városba húzódni. A híd Beniczky kezében 
maradt és vele Eperjes is. Bloudek erre számíthatott, mert a 
híd lángralobbanva, gyorsan égni kezdett, a magyar katonák 
az égő hídon keresztül nyomultak a hátráló ellenség után. 
A tartalékok a vízen átgázoltak és így siettek a városba, hon
nan az ellenség Gergelylak felé menekült. Beniczky részint 
ágyúival kergette szét a hátrálókat, részint pedig ő maga 
huszárjai élén és 60 lovas nemzetőrrel, kiket egy káplár veze
tett, száguldott az ellenség után, mely az időközben közelgő 
honvédség közeledtére is vad futásban keresett menekvést a 
közellevő erdőségekben.

Négy órakor délután Eperjes magyar kézen volt, az ellen
ség pedig szétverve szaladt a határ felé. Az ellenség vesztesége 
61 halott, Beniczkyé 3 és 15 sebesült. Foglyul esett 15 osztrák 
vadász, 45 hurbánista, 76 osztrák gyalogos és 8 cheveaux 
legers; zsákmányoltak 210 fegyvert. Ez utolsó adat bizonyítja 
legjobban,hogy az ellenség elhányva fegyvereit,futott Eperjesről.

Beniczky visszatérve az ellenség üldözéséről, ott találta a 
városban Egressy csapatját és a szabolcsi lovasokat. A többi 
csapatról Bayer következőképen emlékezik meg kéziratában: 
„Madarassy nemzetőrőrnagy és Spányik százados osztagjaik- 
kal és Sziklay százados a 3 század gömörivel csak késő este 
vonultak a városba, ámbár már 9 órakor reggel kiszabott 
állomásaikon felvonultak, az egész ütközetet és az üldözést 
megfelelő távolságból végignézték és így az eredeti tervet:
,Bloudek csapatjait Eperjesen elfogni' — tehetségtelenségükkel 
és gyávaságukkal meghiúsították.“213

Az eperjesi támadástól több leírás áll rendelkezésre. Eddig 
a szabadságharc több történetében az a feltűnő téves beállítás 
fordul elő, hogy Egressy foglalta el csatázva a várost. Egressy 
a csatában egyáltalában részt nem vett. A Horváth Mihály 
könyvéből vették ezt a tévedést, ő  ugyanis azt írja: „Másnap 
Egressy egyenesen Eperjesnek .tartott seregével s miután az 
ellenség folytonosan csatázva visszavonult, a várost délután 
el is foglalta.“214 Egressy a csatáról, mint fentebb írtam, a 
szabolcsi lovasok okoskodása miatt lekésett. A rendelkezésre 
álló és általam felkutatott leírások, a Beniczky és a Bayer 
jelentései egymással teljesen megegyeznek és Egressy Gábor-

213 Kr. A. W. -  Kr. i. U. -  7/97. H. A. 1849.
214 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története. — 

Második kiadás. II. kötet, 488. 1.
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nak Szemeréhez intézett és fentebb idézett jelentése is meg
erősíti a két előbbi adatait. Viszont nem megbízható adatokat 
tartalmaz Szemerének az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz 
intézett jelentése.215 Ebből a jelentésből vette Horváth a fenti 
nem valóságon épült adatot. Szemere ebben a jelentésében 
folyvást csak az általa alapított védsereget dicséri, annak 
leleményességét, vitézségét és többek között így ír: „Szepes 
felől jött Beniczky őrnagy; Kassa felől a gyalog és lovas véd- 
sereg; Hanusfalva felől szintén védsereg közeledett. Ez utóbbi 
az ellene küldött erő által feltartóztatván, nem érkezett meg 
kellő időben; a Kassa felőli erőnk elől, melyet Egressy Gábor 
védkapitány vezetett, az ellenség csatázva folyvást vissza
vonult s ekkópen jött be Eperjesre a védsereg, míg Beniczky 
őrnagy három óráig csatázott a haramiák ellen, kik erejök leg
főbbjét ellene küldötték. S midőn már nem bírtak ellenállani, 
a hidat meggyujtván, nyakra-főre takarodtak Bártfa felé!“ — 
Ezután pedig egy nagy dicsérő himnuszt zeng a védseregről, 
mely tehát a sorkatonaságot is megveri, holott Egressy Gábor 
kifejezett határozottsággal jelentette Szemerének, hogy a véd
sereg Eperjes visszaszerzésében nem vehetett részt. .Szemere 
mindennek dacára Eperjes visszafoglalásáról küldött beszámo
lójában úgy állítja be a tényeket, mintha a védsereg győzedel
meskedett volna, az a védsereg, melyet ő küldött Eperjes ellen. 
Világos, hogy ezzel a védsereg megbízhatatlan és ügyetlen 
magaviseletét igyekezett takargatni, másrészt saját érdemeit 
hangsúlyozni, amiben hiúságának nem kis indító része volt. 
Ha a honvédelmi bizottmány, vagy Kossuth idejekorán arról 
értesül, hogy a védseregi csapatok miként viselkedtek Eperjes 
előtt, úgy a védsereg szervezkedésének egészen biztosan más 
irányt szabtak volna, viszont ki nem fejezték volna Szemeré
nek megelégedésüket azon gondatlanság felett, hogy a csapa
tokat nagyrészt oda nem való tisztekkel bocsátotta útnak. 
Szemere magatartása ebben az esetben Beniczkyvel szemben 
igazságtalan és hiúságától vezetve kicsinyes volt. Saját presti- 
geét igyekezett menteni a védsereg hibáinak takargatásával. 
Mindenesetre nem a Beniczky, hanem a Szemere jelentése 
került a közlönybe és az országot befutotta a dicsérő zönge- 
mény a védseregről és nem Beniczkyről. így került Horváth 
könyvébe is ez a valóságnak meg nem felelő beállítás.

Eperjes nem maradhatott sokáig magyar kézen, mert csak
hamar megjött a hír, hogy Vogel tábornok divíziójával Bártfáig 
előrenyomult. A túlnyomó erővel szemben tanácsos volt a 
Tárca folyó mögé vonulni, ezért Beniczky Lemesán mellett

215 Sí. A. W. — K. A. 5480/e. 1849. -  (Miskolc, április 10.) -  Ez 
okmány másolata található a M. N. M. levéltárában. — V. A. gy. 1265. sz. a.
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foglalt állást, ahová 9-én vonult. Yogel nem támadta a magyar 
erőt, ezt az időt felhasználta Beniczky arra, hogy erejét sza
porítsa, a védkatonákat betanítsa, felszerelésüket kiegészítse. 
Lemesánban mindössze 1534 katonával rendelkezett,218 azon
kívül nyomasztó municióhiány is kényszerítette a visszavonu
lásra. Szemere „kombinált operációkat“ rendezett ugyan, de 
nem gondoskodott muníció-utánpótlásról. Az ellenség viszont 
már avantgarde-jában is tetemesen erősebb volt, mert a Schnei
der őrnagy vezetése alatti éle a Ludwig-brigádnak 1 zászlóalj 
Weiden-, 1 zászlóalj Hajm.au-, 1 divízió Vilmos-, 1 század 
Parma-gyalogságból, 1 eskadron Sunstenau-vasasból, 1 üteg
6-fontos ágyúból állott, mely hadoszlop felvette a szétvert 
Bloudek-féle maradék csapatot, 40 vadászt és 60 Szirmay-féle 
szabadcsapatbelit Dessewffy százados vezetésé alatt.217 így 
nem is volt észszerű Eperjesen maradni, különösen mikor a két 
ágyúhoz csak 40—40 tölténye volt. A nagy túlerővel szemben 
ajánlatosnak látszott a Kassa előtti magaslatokon elhelyez
kedni, amit Görgeynek be is jelentett.218 Ugyanis a védsereg 
szellemét ismerve, nem mert harcba ereszkedni, mert még ki 
nem állta a tűzpróbát és futása az ellenséget biztosan le
csalta volna Kassára és talán még lejebb. Így okosabb volt az 
ellenséggel elhitetni, hogy Kassa előtt a város védelmére jelen
tős magyar erő foglalt állást.

Beniczky visszavonulásával sem Luzsénszky, sem Szemere 
kormánybiztos nem volt megelégedve, mert nem hitték, hogy 
Eperjesre túlerő vonult be. ők csak Bloudekre számítottak, 
holott Vogel tábornok nyomult Eperjesre. Luzsénszky Pál 
kormánybiztos később Kossuth Lajoshoz intézett levelében219 
kénytelen volt belátni azt, hogy olyan gyenge erővel, amely- 
lyel Beniczky rendelkezik, nem lehet az ellenség benyomu
lását megakadályozni, annál is inkább, mert a seregnél töltény
hiány van. Sőt a lemesáni állást ő sem tartotta biztosnak. 
Szerinte egy nagyobb seregre, legalább 5000 katonára, van 
szükség, mert az a benyomása, hogy Vogel Sárosban egy a 
Schlickéhez hasonló hadtestet gyűjt. Levele befejezésekor 
kapta az őt meglepő hírt, hogy nem Bloudek, de Vogel van 
Eperjesen 4000 emberrel, két üteggel, néhány rakétával, míg 
Beniczkynek a még meg nem érkezett beregiek nélkül csupán

218 Kr. A . W. — I. A. 4/ad 68. 1849. — Beniczky Görgeyhez (Lemesán 
am 10-ten April). — Létszámkimutatás, mely szerint Beniczky parancsnok
sága alatt volt Beniczky-csapatbeli 292, 15. honvéd zászlóaljbeli 398, borsodi 
csapat 210, felsőmagyarországi védsereg 150, beregi csapat 184, beregi lovas 
36, szabolcsi lovas 185, huszár 36, tüzér 23, kocsis 20, összesen 1534 ember.

217 Kr. A . W. -  Kr. i. U. 13/1. C. Vogel. -  „K. k. Truppen-Corps 
des F. M. L. Vogel Operations Journal vom 10-ten April bis 17-ten Mai 1849“.

218 U. o. — I. A. 4/68. 1849. — L. Jelentéseket. — 56. sz.
218 St. A . W. -  K. A. 5542/e. 1849. -  (Lemesán, április 11-én.)
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1278 embere volt, töltény nélkül, alig betanítva, rosszul fel
szerelve. Helyzete tehát nem volt kellemes, írt is mindenfelé 
segítségért, főképpen Szemerét sürgette segítségért. Szemete 
tőle telhetőleg meg is tesz mindent. Felküld 12.000 töltényt, 
ami édes-kevés volt. Katonát azonban nem küldhetett és a 
Kossuthhoz intézett levelében úgy csoportosítja a számadato
kat, mintha azok ténylegesen Beniczkynek már elküldött segít
séget jelentenének, holott már benne foglaltattak a fent közölt 
létszámban.220 Beniczky lemesáni állását oldalt Egressy véd- 
csapata fedezte, ki Abost szállotta meg azzal az utasítással, 
hogy ha vissza kell vonulni, akkor az irány Kassa.221 A segítség 
egyre késett, a töltény is, ennek következtében Beniczky 
közölte Szemerével, hogy ha ilyen helyzetében a túlerős ellen
ség megtámadja, Kassát is kénytelen lenne elhagyni, mert 
1278 emberével, kik között csak 742 honvéd volt, 4000 sor
katonának, két üteg ágyúnak sikerrel ellen nem állhat. Ez 
magától értetődő, Szemere azonban hibáztatta ezt az ő aggo
dalmát. „Beniczky őrnagy úr futár által igen aggodalmasan ír. 
Szörnyűnek festi az ellenséget. Éh, kimondom, nem hiszem. 
Ha sok is, mernünk kell. Miskolcig akar jönni, ez fájdalmas, — 
egyéb szóval nem akarok élni.“ „Beniczky őrnagy urat itt nem 
látjuk szívesen.“ — Ezeket írja többek között Egressynek.222 
Ismét felsorakoztatja a papiroskatonákat, hogy Beniczkynek 
van 1278 katonája, ehhez fog küldeni 2648-at és három ágyút, 
de csak fog küldeni, mert csak most szervezte, egy részének 
még fegyvere sincs, tehát hiú képzelődés ezekkel a papiros
katonákkal egy nagy hadoszlopot feltartóztatni. Szemere és 
Beniczky között a különbség abban fejeződött ki, hogy míg 
Beniczky józan, számító fejjel látta és latolgatta az esélyeket 
és mint lelkiismeretes katona nem rohant fejjel a falnak, nem 
áltatta magát ábrándos képzelődésekkel, addig Szemere a 
papirrubrikákon keresztül nézte a dolgokat és amint szertelen 
volt stílusában és kifejezéseiben, éppen olyan szertelen volt a 
katonák irányában követeléseiben is. Mérésről beszélt, holott a 
jó katona seregének életét csak akkor teszi kockára, ha a sikerre

a2° U. o. — K. A. 5725 /e. 1849. — (Miskolc, április 11-én.) — „Benicz- 
kyvel van, csapatján kívül 400 gyalog véd, 200 lovas. Lőcsén van 320 véd. 
Cornides még nem állt ki. Odaindítom Beniczkyhez a zempléni 300 és szabolcsi 
300 védet, de ezeknek még nincs elegendő fegyverük. Losonczon van 263 véd 
(ebből 63 nógrádi) és van 150 gömöri védseregbeli. Oda ment el 166 lovas 
Szabolcsból. Ezek ez oldalon sok hasznot tehetnek. Útra készen van 290 véd 
(már elment 400 innen). E szerint majd csak működünk“. — Mint látni, elég 
naivul fogta fel a helyzetet és olyan számokat közöl, melyek már régen be
olvadtak a létszámba, viszont Beniczky tényleges állományát könnyelműen 
nem közli.

2,1 M. N. M. J. — Beniczky-Egressyhez (Lemesén, április 11).
222 V. o. — Szemere-Egressyhez. (Miskolc, április 12).
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van kilátás. Ez lehet csekély is, de létezik. Ellenben, ha ilyen 
eshetőség, még a legparányibb százalékarányban sem biztatja, 
akkor a jó katona nem küldi sem katonáit vésztőkbe, sem pedig 
az ügyet nem rontja, melyért harcol. Szemere akciója a véd- 
sereg körül egészen biztosan a legcsúfosabb kudarccal végző
dött volna, ha közben ki nem nevezték volha miniszterelnökké 
és ha azután illetékes katonakezek nem vették volna kezükbe 
ezt a szervezést. Ugyanilyen gyanúsító kicsinyléssel irt 
Kossuthnak is Beniczkyről.223 Neki is beküldi a számadást, 
hogy Beniczkynek mennyije van és mennyije lesz. Sokkal 
józanabbul nézte az események kibontakozását Luzsénszky Pál 
kormánybiztos. A Beniczky csapatainak elégtelensége, az 
ágyúk ósdisága, a segítség elmaradása méltán aggasztotta, 
azonkívül az is, hogy egy tekintélyes vezér hiányát érezte. 
Az osztrák tábornokokkal szemben egy iskolázott katonavezért 
kért. Kevés katonával a túlerővel szemben egy ilyen vezér sem 
segíthet, — viszont Luzsénszky azt gondolhatta, hogy ez a 
vezér elhozza a katonai segédcsapatokat is és ebben a feltevés
ben nem csalódott. Beniczkyben ő is csak a váratlan megroha- 
nások mesterét tisztelte és hadvezéri képességében nem volt 
bizalma.224 Az emberek a tekintélyekben keresnek bátorítást, 
Beniczky pedig nem volt vezéri tekintély.

„Ha egy uralkodónak volnék szolgája — írja Kossuth
nak —, végezvén levelemet, mondanám salvavi animam meam, 
— de hazámat szolgálom s azért a szerénytelenség vádja alá 
eshetés se tartóztathat vissza, — kérésemet ismételni, Felső- 
Magyarország sorsát szívetekre kötvén, küldjétek katonát, 
ágyút, pénzt; nehezebb lesz és több áldozatokba kerülend innen 
az ellenséget kiűzni, miután magát mégfészkelte, mint került 
volna az ország ezen részét megvédeni.“

Mint látjuk, Luzsénszkynek sem volt nagy bizodalma 
a Szemere papirosszámaiban és a rendes katonai segítséget 
kérte. Különösen Luzsénszky levelének hatása alatt határozta 
el Kossuth, hogy az Eperjesen álló ellenség ellen erősebb had
oszlopot szervez és ennek élére egy ismert vezért állít. Hatás
sal volt Kossuthra természetesen Szemerének jelentése is. 
Rosszaié írást küld Beniczkynek, akit poltronsággal vádolt. 
Ez lelke mélyéig megsértve tiltakozik a gyanúsítás és a rossza- 
lás ellen, leírja, miért volt kénytelen visszahúzódni. Hang
súlyozza, hogy tanácsosabb volt Kassát védelmezni, az ellen
séget sakkban tartani, mintsem a félig betanított védsereget

223 U. o. — K. A. 5541/e. — L. Jelentéseket. — 57. sz.
221 U. o. — K. A. 4124/K. 1849. (Hidas Németi, április 12-én.) — „De 

még ennél is szükségesebb egy vezér. Beniczky igen bátor, megrohanásokra, jó, 
de megvallom seregé fölállításában nem látom hogy vezérnek született, Köte- 

llosségemnek tartom Tégedet erre figyelmeztetni.“
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egy vesztett csata demoralizáló hatásának kitenni. Ha van elég 
erő, akkor kell is támadni. Ezt eddig Beniczky nélkülözte, — 
majd a Kossuth által küldött vezér támadni fog a vele küldött 
erővel. Beniczky e méltatlan feddés és mellőzés miatt összes 
katonai és polgári címeiről és rangjáról lemond, amit Görgey- 
nek is bejelentett.225 Mint közkatona akar tovább harcolni. 
Kossuthnak ezen eljárása Beniczkyvel szemben nemcsak igaz
ságtalan, de meggondolatlan is volt. Egyik régi és odaadó hívét, 
a magyar nemzeti törekvések régi és kipróbált harcosát bán
totta meg anélkül, hogy meghallgatta volna őt, vagy pedig egy 
tárgyilagos harmadik személyt. Kassára küldött rendeletében, 
mely április 13-án kelt Debrecenben, poltronnak nevezi és más 
vezér kiküldését helyezi kilátásba. Ez az igazságtalanság mé
lyen bántotta az önérzetes Beniczkyt, aki rögtön tisztában volt 
azzal, hogy ki rendezte ezt az ő mellőzését. Ennek egy későbbi 
levelében kifejezést is adott. Szemere viszont még 14-én is azt 
írja Kossuthnak, hogy az odavaló tiszteket el kell távolítani.228 
A főtiszteket, így Beniczkyt is,__tette felelőssé a mulasztásokért, 
melyekben neki is része volt. Különösen pedig azáltal, hogy a 
védseregről elnagyolt híreket küldött Debrecenbe.

Eközben Beniczky már azzal az eshetőséggel is számolt, 
hogy kénytelen lesz Kassát elhagyni és Hidasnémetire húzódni, 
amire azonban sor nem került. A segítség még mindig nem 
csatlakozott Beniczkyhez, — az egyedüli szerencse az volt, 
hogy az ellenség nem mert támadni.

Kossuth április 13-i rendeletére beható részletességgel 
válaszolt Luzsónszky is. Eperjesről kapott kémjelentései sze
rint az ellenséges erő 4000—5000, viszont igazságtalanul 
Beniczkyről azt írja, hogy Eperjesrőli visszavonulását egyedül 
a lőszerek hiánya mentheti, azonfelül az is,- hogy kellő táj- 
ösmerettel nem bírt és csak a Tárca vize mögött vélte magát 
biztosnak.227 Luzsénszky a lőszerutánpótlást sürgetendő, 
Tokajba sietett. Tehát Szemerének Küldeménye, melyet 
Kossuthnak is bejelentett, még mindig elmaradt. Mindenki 
okosabb, bátrabb, taktikusabb volt a papiroson a magára 
hagyott Beniczkynél és ahelyett, hogy küldtek volna neki 
töltényt, fegyvert, embert, ágyút, hosszú jelentésekben levelez
tek és elmélkedtek. Kossuthnak szándéka az volt, hogy Pulszky 
Sándor ezredest állítja az abauji sereg élére. Ezt a balfogást 
maga Luzsénszky is szerényen ellenezte, bár . ő maga meg- 326

326 U. o. —. 5705/e. — L. Jelentéseket. — 58. sz.
256 M. N. M. I. -  6403/k. 1849. -  (Miskolc, április 14.) -  „Ügy mond

ják, a főtisztek nem értik dolgaikat. Hogy Eperjes előtt igen rosszul viselék 
magukat, mindenki vallja. Aki nem odavaló, pusztuljon.“

227 St. A. W. — K. A. 5704/e. — (Hidasnémeti, április 16.) — L. Jelen
téseket. —  59. í z .
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nyugodott a választásban, azonban hivatkozott a sereg eset
leges ellenszenvére. Pulszky Sándor volt az első Schlick-betörés 
szerencsétlen szereplője, kinek hadserege Budamérnél széjjel
szaladt. Pulszky jó katona volt, de híjával minden vezóri talen
tumnak és Beniczky, bár nem volt iskolázottkatona, de eredeti ka
tonai tulajdonokkal és vezéri kvalitásokkal rendelkezett. Pulszky 
eddig csak kudarcokat tudott felmutatni, viszont Beniczky jelen
tős győzelmeket. Ezért is neheztelt és méltán mellőzésnek tekin
tette ennek a vezérnek a kiküldetését. Luzsénszky már egész 
biztosra vette Sáros visszafoglalását és főhadiszállásul nem 
Eperjest, hanem Zborót vagy Bártfát kérte kijelöltetni.

Beniczkynek feladata az volt, hogy a 24-én beérkező had
erőhöz csatlakozzék és Pulszky parancsaihoz alkalmazkodjék. 
Addig foglalkoztatni akarta az ellenséget és 17-én Lemesánba 
nyomult, sőt ismét azzal a térvvel foglalkozott, hogy 19-én 
megtámadja Eperjest, ha már félig-meddig elegendő ereje lesz.22® 
Ugyanakkor kéri Görgeyt, hogy váltassa le a parancsnokságá
ból, mert nem tűrheti, hogy vele poltronként bánjanak. Görgey 
személyesen írt Kossuthnak ez ügyben, ami mindenképen 
Beniczky részére jó ajánlás nem lehetett, tekintvén a két vezér- 
egyéniség közötti feszült viszonyt a függetlenségi nyilatkozat 
kihirdetése után. Görgey beavatkozására és valószínűleg azért 
is, mert a Szemere és Beniczky jelentéseinek összehasonlítása 
után beláthatta azt, hogy igazságtalanul neheztelt Beniczkyre, 
felszólítja, hogy maradjon meg tisztségeiben, sőt közli vele, 
hogy kinevezte alezredessé, azonban működési területe ismét a 
bányavidék leend, hol átvenné a zólyomi sereg parancsnoksá
gát, de ellátná régi kormánybiztossága ügyeit is. A feladat az 
volna, hogy a Zólyom megyében levő ellenséges erőket, melyek 
a főerőtől elvágattak, kiszorítsa. E feladat elvállalása után 
siessen Görgey táborába és jelentkezzék a fővezérnél.22® 
Kossuthnak e rendeletét még nem kapta kézhez, mikor 23-án 
megjelent Kassán Bulharin ezredes és átvette tőle a parancs
nokságot. Ismét ír Kossuthnak és védekezik a gyáva hátrálás 
igaztalan vádja ellen és egyúttal bejelenti, hogy április végéig 
még helyén marad, azután pedig „mint gyávasággal bélyegzett 
egyén“ a legkisebb parancsnokságot sem kezelheti.280 „Én a 
tisztelt országos Elnök Űr s honosim előtt legyalázva vagyok 
s mint törzstiszt többé nem szolgálok, hazámért harcolni fogok 
a közkatonák sorában.“ Másnap kapta kézhez Kossuth ki
engesztelő rendeletét, sietve jelenti ki készségét és tárgytalan
nak nyilvánítja előbbi levelét,231 mert úgy látja, hogy Kossuth

228 Kr. A. W. — I. A. 4/130. — L, Jelentéseket. — 59. sz.
228 Si. A. W. — K. A. 5928le. — (Debrecen, április 21.J'
230 U. o. — K. A. 6368le. — L. Jelentéseket. .— 60. sz.
231 U. o. — K. A. 6249le. — L. Jelentéseket. 61 sz.
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előtt igazolva van és így kötelessége a neki kijelölt feladatkör
ben működni. Április 27-ón kelt útra, hogy Görgeynél jelent
kezzék. Mikor elhagyta a tábort, már 3670 gyalogsági ember, 
2 V2 eskadron huszár és 17 ágyú volt Kassa előtt koncen
trálva!232 Ekkor már elhatározott tény volt, hogy Dembinszky 
lesz az ott szervezendő hadtest vezére.

Kossuthnak április 21-iki rendelete katonai feladattal is 
biztatta Beniczkyt, — mikor azonban kézhez vette a nyílt ren
deletet és az azt kísérő utasítást, láthatta, hogy a megbízás 
csakis a kormánybiztosság feladataira szorítkozik. A közigaz
gatás átszervezése, a függetlenségi határozat érvényesítése és 
népszerűsítése, az újoncozás végrehajtása, a kincstári vagyon 
biztosítása, a fegyver- és muníció-gyártás előmozdítása, egy 
vésztörvényszék szervezése voltak főfeladataiul kitűzve. Ezzel 
azonban nem volt megelégedve Görgey tábornok, ki egyik leg
jobb tisztjének félreállítását látta e rendelkezésben és meg
lehetős rideg szemrehányó hangon bírálja e rendelkezés káros 
következményeit.233

Görgey éles szeme fölismerte Beniczkyben az ügyes, el
szánt s a vakmerőségig bátor portyázó vezért. Kifogásolta, 
hogy csapatjától megfosztották és hogy azt Dembinszky újon
nan szervezendő hadtestébe olvasztották és előre megmondotta, 
hogy aligha fog olyan jó szolgálatokat tehetni, mint Beniczkv 
alatt. Azonkívül szemrehányást tesz, hogy az érdemek el nem 
ismertetnek, a talentumok használatlanul hagyatnak, az erők 
szétforgácsoltainak. Valóban Dembinszky működése e terüle
ten cseppet sem elégítette ki a kívánalmakat. Vogellel szem
beni lanyhasága és tétlensége, a Galíciába való betörés kalan
dos előkészítése, ami minden bizonnyal kellemetlen következ
ményeket is vont maga után, nem szolgáltak a nemzeti ügy 
előnyére. Az orosz betörésnek e vonalon való gyors és majd
nem zavartalan lefolyása nagyrészben Dembinszky tehetetlen
ségének tulajdonítható, ki hónapokon keresztül Sáros—Abauj- 
ban tétlenkedett és azután közvetlenül az orosz betörés előtt 
helyét elhagyta Kossuth rendeletére. Akkor természetesen már 
késő volt. Ha április közepén vagy Beniczkyre, vagy egy más 
vezérre, de Dembinszkyre nem ruházták volna a jelentős erők 
vezetését e terület birtokban tartására, szervezésére, akkor az 
orosz betörés idején az oroszok sokkal nagyobb akadályokra 
bukkantak volna Kassától északra.

Görgey nem hagyta annyiban a dolgot, Beniczky katonai 
tehetségét nem akarta parlagon hevertetni és ezért portyázó

232 Bayer i. kézirata: 1 zászlóalj lengyel légió, 10 század honvéd, 
3 század utász, 5 század guerilla.

233 St. A. W. — K. A. 6744/K. L. Jelentéseket. — 63. sz
Steier L ajos: Beniczky Lajos élete. 10



csapatát újjászervezted, — erről azonban a következő feje
zetben.

Az eperjesi támadás részleteire azért tértem ki oly be
hatóan, mert Beniczky visszaemlékezéseiben az eperjesi táma
dás, valamint a későbbi stureci táborozás idejére ki nem ter
jeszkedik. Az eperjesi támadás nem a vakszerencsétől kitünte
tett vakmerő losonci hőst- mutatja, hanem á mérlegelni tudó, 
bátor és terv szerint támadó vezért. Az eperjesi támadásnak 
szintén fontos katonai és politikai következményei voltak. 
Többek között az, hogy a Vogel-Corps Bloudek teljes 6zét- 
veretóséből azt hitte, hogy Kassa felé való vonulása jelentős 
kockázatot hozna. A Kassa előtt elterülő magaslatok meg
szállása visszariasztotta. Beniczky néhányszor visszavetette 
az előretörőket. Márészt a magyar hadvezetőségnek, a magyar 
kormánynak figyelmeztetésül szolgáltak ezek a hadiesemények, 
hogy célszerű lesz a határszélek megerősítéséről és védelméről 
gondoskodni. Politikai következménye pedig az, hogy a tót 
népfelkelőket a támadás után olyan türelmetlen félelem szál
lotta meg, hogy Bloudek kénytelen volt már április 19-én az 
egész tót népfelkelést szélnek ereszteni. Az emberek semmi áron 
maradni nem akartak és hazaszéledtek. A Yogel tábornokhoz, 
intézett és ezt bejelentő tudósításból kiviláglik,234 hogy hetek 
óta zsoldot nem kaptak, le voltak rongyolva, nagyrésze mezít
láb, az élelmezés hiányos, hetek óta nem kapták a kenyér
porcióikat. Ehhez hozzájárult a nagy morális hatás, melyet a 
magyar fegyverek győzelme reájuk gyakorolt. Az egyes idő
közben fogságba esett hurbánista foglyok vallomásaiból ki
tűnt az is, hogy a szolgálatra kényszerítették őket és csupán 
3 hónapra szegődtették az összefogdosott embereket a leg- 
rózsásabb ígéretekkel, amiből semmi sem vált valóra. A Blou- 
dek-sereggel szétoszlott az eredeti Hurbán-csapat, mely Frisch- 
eisennel Stúr és Hurbán vezetése alatt tört be és Budatinnél 
Beniczky által megveretett, azután Götz tábornokkal ismét 
besompolygott, kiegészítődött és elvergődött Kassa, Eperjesig, 
hol ismét Beniczkyvel találta magát szemben és meg is szaladt 
előle, majd mikor arról értesült, hogy vezetése alatt 19-én 
újabb támadás van készülőben, egyszerűen haza siettek. —

234 Kr. A. W. — Kr. i. U. 4/379. H. A. — Vogel—AOC. (Eperjes 
am 22-ten April.) — Fölterjeszti Bloudek jelentését, melyben közli, hogy 
19-én a tót népfelkelők szülőmegyéikbe távoztak. — „Ein längeres Halten 
der Mannschaft und Verwendung bei weitern Operationen war unmöglich.“ 
„Zur Aufforderung der Heimkehr kamen Gründe der Unzufriedenheit.“ „Nun 
ist er abgerissen und zum drittheil baarfuss.“ stb. stb. Erről a Szepességen át 
hazasiető csoportról írta Benedek tábornok Vogelnek (Leutschau am 24-ten 
April): „Der Hurban’sche Landsturm, der die schlechtmöglichste Reputa
tion geniesst, soll sich nach meinen Nachrichten auflösen.“ — U. o. 4/437. —
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Ennek Felsö-Magyarországon el nem maradható mély hatása 
volt, mert az egész, nagynak gondolt mozgalomból alig maradt 
néhány ember, ki a Hodža—Jane.ek-csoportban Simunics sere
gében állt. Ezeket is csakhamar kivonták és csak Haynau 
folyamodott ismét e bukott, megvert mozgalom újjászervezésé
hez augusztus elején. Akkor azután bátran marsiroztak Felső- 
Magyarországra, mert nem volt sehol honvéd és kockázat nélkül 
lehetett hősködni. Beniczky tehát úgy nyugaton, mint keleten 
elbánt velük.

XI. FEJEZET.

Görgey Armin kirendelése Trenk ellen. — Beniczky különítménye Görgey 
erősítésére. — Agitációja a függetlenségi nyilatkozat mellett és az oroszok 
ellen. — Beniczky és a politikai foglyok. — Kormánybiztosi tevékenysége. — 
A Görgey- és Beniczky-csapatok elhelyezkedése. — A z orosz portyázók fel
bukkanása. — Beniczky a Sturécén. — Görgey Armin Beniczky katonai 
készületeiről. — A z  oroszok rózsahegyi és túród előretörése. — Beniczky 
erőfeszítései az általános ellenállás szervezése körül. — Beniczky és Görgey 
nézeteltérései. — A két különítmény visszarendelése Komáromba. — Kormány- 
biztosi működésének méltatása. — Beniczky és az árulóké — A bányavidéket 

csak kilenc év múlva látja viszont.

A váci csata után a Komárom felé diadalmasan előretörő 
magyar hadseregtől északra, a bányavidéken és a Vág mentén 
még elszigetelt osztrák különítmények álltak és különösen 
a Trenk őrnagy parancsnoksága alatti detachement nyugtala
nította Trencsén, Turóc és Liptó vidékeit. A magyar hadveze
tőség azon célból, hogy ezek az erők a feléjük közeledő Vogellel 
ne egyesülhessenek és esetleg a magyar hadsereg hátában meg 
ne növekedjenek, Görgey Ármin őrnagy parancsnoksága alatt 
egy 900 emberből álló portyázó csapatot küldött a Felvidék 
megtisztítására. Ez a kis sereg április 17-én indult el Szántó
ról és csakhamar megtisztította a bányavárosokat az osztrák 
katonaságtól, megverte Trenket, megszállotta Turócot, Lip- 
tót, nyugtalanította Vogelt, védelmezte a Yágvonalat. Mikor 
a hadvezetőség arról értesült, hogy Yogel és Benedek tábor
nokok nyugat felé sietnek, Görgey Ármin erősítésére Beniczky 
vezetése alatt egy kisebb portyázó sereget indítottak útnak. 
A terv szerint Dembínszkynek hátba kellett támadnia az osztrá
kokat, Görgey Ármin és Beniczky pedig eláilanák az út jó
kat.289 Május 10-én indult el Vácról Beniczky és 15-én érke
zett Besztercebányára. A helyzetet komplikálni kezdte már 
ekkor az oroszok közeledése, kik előcsapataikat Árvába bekül
dözgették. Dembinszky nem üldözte Vogelt, úgy hogy ez egér- 235 *

235 Kr. A. IP. — I. A. 5/65. 1849. — Beniczky az AOK-hoz (den 9-ten
Mai Mittage).

19*
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útat nyert és ép bőrrel, de alaposan leromolva érkezett a Vág 
mögé. Beniczky a megérkezése utáni első időben a kormány
biztossági terület reorganizálásával foglalkozott és csapatjait 
Görgey Ármin parancsnoksága alá helyezte.236 Ujoncoz, gueril- 
lákat szervez, az útszorosokat megerősítteti, a kincstári 
vagyont elszállíttatja, a függetlenségi nyilatkozatot kihirdet- 
teti, és amikor az oroszok beavatkozásának hire megjön, mikor 
a kormány elrendeli, a keresztes háborút az orosz betörés 
ellen, serényen agitál, rendelkezik, készül az orosz betörés 
ellen.

„A muszka nemzeti létünket fenyegeti“, — írja egyik ren
deletében,237 — „Bátorság! és vissza fog riadni. Polgártársak! 
Ki hitte volna januárius 20-án, hogy május vége felé a hatal
mas Ausztriai had megsemmisítve leend. A muszkára hasonló 
sors vár, miként a nép akar. De ne lepjen meg bennünket készü
letlenül!“

Elrendelte, hogy a városok tornyain a fehér keresztű 
vörös zászló lobogjon. Tűzjeleket állítsanak fel emeltebb 
helyeken a város területében. A kovácsok lándzsákat készít
senek. Rendkívül érdekes a kormánybiztossága területén ez 
időben elterjedt sok buzdító röpirat. Különösen a „Keljetek fel 
testvérek! Isten velünk van!“ — kezdetű, mely versben és 
prózában hevesen izgat a császár és az orosz betörés ellen.238

„Ne féljünk senkitől, még ha az ördög serege is reánk
238 U. o. — I. A. 5/144. 1849. — Beniczky Görgeyhez (Neusohl, am 

22-ten Mai).
237 U. o. — (Besztercebányán, május 29-én.)
238 U. o. — I. A. 13/306. — „Powstante Narodové! Buh jest s námi“ 

— (W. B. Bystrici, 1849. tlaéom F. Macholda). A röpirat elején és végén tót 
költemény foglal helyet. Érdemesnek tartom e két verset szószerint eredetben 
leközölni. A versek és az egész propagándairat szövege arról tanúskodik, hogy
lelkes tót írta és költötte:
Wzhúru Slowáci do zbrojé, do boje, 
Jen s mečem w pésti hledeyme po*

[kője.
Co i ktery za wlasf kosti složi, 
Ducha jeho do nebe prijme ruka

[boži.
N epfitele rada 
Krew nassi žádá;
S Boha pomoci 
Pôjdeme w strie zlé moci,
Búh popreje witéžstwo.

N áš niŕemny král krew newinnau 
[chlepce,

Práwa.swobodynárodúm datnecnce; 
My musíme trestat jeho hrozné hrichy, 
Které ipáchal nad nami z lakomstva 

[a pýchy.

Zdwihnime sa sméle 
N a nep fite le;
Pobime obludy,
Zažeňme ohudy  
Wen z krajiny daleko.

My máme právo krále wywoliti,
A  ničemného z trónu d o lsh oď iti;  
My sme dali králowi moc, wládu, 

[slobody,
On jest pro národ, ne preňho nás

[rodi.
Chce nám žiwot wziti ?
To nemúze b ý ti;
Zlomme jeho rohy 
A naklaďme stohy.
Z jeho Sserhú pobitých.
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támadna a poklokból, azt is legyűrjük. Ha e télen mezítláb, 
fegyvertelenül, hóban, esőben, éhezve elbántunk százezer jól ki
hizlalt, harcban edzett, jóil öltözött osztrák rablóval: mit is 
jelent részünkre ez a szegény szolga, ez a marhasorsú orosz, 
hiszen ez nem is megy emberszámba, annál kevésbbé lehet igazi 
katona!“ „Elálljuk és eltorlaszoljuk erdeink útszorosait és a 
katonaság a völgyek felé fog hátrálni. Kövekkel pusztítjuk ki 
valamennyit, ki csak e vad és vérszopó kutyákból mutatkoznék, 
mert ugyan milyen okuk és joguk van e vad állatoknak bennün
ket gyilkolni, városainkat és falvainkat felégetni és kirabolni?“ 
A függetlenségi határozat ismertetésével egy másik röpirat239 
következőképen igyekszik a tót népre hatni: „Pártoljatok el 
tehát tótok az alávaló királyi háztól, mely nem bánik szeretet
tel a nemzetekkel, hanem csak nyúzza és öli őket. Pártoljatok 
el tőle, hiszen jól tudjátok, hogy elnyom titeket; mikor külön
álló hercegséget kértetek, nagyon is csalárd választ adtak és 
úgy bántak veletek, mint gyerekekkel. Forduljatok hazátokhoz, 
igazságot és becsületet csak nála találhattok és higyjétek el, 
hogy ha megbecsülést nem fogtok itt, odahaza kiérdemelni, 
akkor azt hiába keresitek a hazátokon kívül. A királyi udvar a 
szerbeknek vajdaságot engedélyezett, de csak azért, mert fél 
tőlük, ezek képesek volnának az osztrákok ellen éppen úgy har
colni, mint a magyarok ellen; titeket Tótok, kik ezeknél a

Wie sme dali králowi jako bylo treba 
je  pro jeho rozkosse neméli sme

[chleba
Co sme sobé nechali to málo newela 
Chce nám wziti na silu jeho be- 

[snosť wíela

1 chyťme se meče 
N ech krtw wyteče 
Téch lotruch d wých, 
Psú krwe žižniwých 
Peklo jim otwifejme 1

Magyarul: 1. Tótok fegyverbe, harcba, csak karddal kezünkben talál
juk meg a békét. Ha valaki el is hull a hazáért, lelkét az égben Isten karjai 
fogadják. Az ellenség tanácsa vérünket kívánja; Istennek segítségével indu
lunk a gonosz hatalom eljen, Isten nekünk szánja a győzelmet.

2. A semmirekellő királyunk ártatlanok vérét szívja, jogot, szabadsá
got nemzeteinek nem akar adni; meg kell büntetnünk rettenetes vétkeiért, 
melyeket ellenünk kapzsiságból és gőgösségből elkövetett. Támadjunk hát 
bátran az ellenségre, verjük össze a szörnyeket, kergessük ki a himpellére- 
ket, messzire az országbój.

3. Jogunk van kiráyt választani és a semmirekellőt a trónról elker
getni, mi adhatunk neki erőt, jogot, szabadságot, ő van a nemzetért és nem 
a nemzetek érette. El akarja venni életünket? Az nem lehet, törjük le 
szarvait és rakjunk asztagokat összetiport hóhérjaiból.

4. Többet adtunk a királynak, mint kellett volna, élvezetei miatt nem 
maradt kenyerünk, azt a kevéskét is, ami medmaradt, el akarja rabolni az 
5 veszett dühe. Ragadjuk meg a kardot, hadd folyjon e vad latrok és vér
szomjas kutyák vére, nyissuk meg számukra a pokoj kapuját!

239 St. A. IV. — Gouv. A. U. 1850—475. — Wislowenja neodwislosti 
Uhorského národa. — Wys. etleni proč nas král swržen jest z trunu? — 
1 — II. füzet.



csalóknál kerestétek boldogulástokat, becsaptak és ezek csak 
édes szóval küldtek el.“240

Beniczky keze rendezte valószínűleg e tót röpiratok ter
jesztését. A szabadságharcnak sok tót nyomtatványa van. Len
dület, izgató tartalom tekintetében azonban kiválnak belőlük a 
Beniczky területén megjelent felhívások, röpiratok. Szigorú tót 
rendeleteket hirdetett ki a pénzkérdés ügyében is.241 Az oroszok 
elleni izgatásai, a függetlenségi határozat kihirdetése ügyében 
való tevékenysége egyik igen súlyos vádpontját képezték aradi 
perének. Megbízatását komoly lelkiismeretességgel fogta fel és 
úgy is hajtotta végre. Az orosz betörés elleni védelmi előkészü
letekben nem ismert kíméletet. Borzadály fogta el Magyarország 
népét az orosz közeledés hírére és Beniczky rendeletéiből is ki
érezni a nagy aggodalmat a haza sorsa felett.242

Ez időben a politikai foglyok száma Zólyomban megnöve
kedett, mert a veszélyeztetett határszéli megyékből a foglyokat 
a délebbre fekvő megyékbe, így Zólyomba is, átküldték. A kor
mányzó Beniczkyt azzal a határozott utasítással küldte Zó
lyomba, hogy megalakítsa a vésztörvényszékeket. Beniczky, 
akinek ellenségei mindenütt kegyetlen hírét költötték, helytele
nítette az előzetes vizsgálat nélküli rögtönítélést. Szerinte ezzel 
Windischgraetz zsarnok eljárását utánozzák, ki áldozatait 
messziről Budapestre és Pozsonyba hurcoltatta, ott különbség 
nélkül bebörtönöztette és mikor hosszú idő után az ítélet elébe 
hozattak, sokan mint ártatlanok vagy csak tévedésből befogot- 
tak, szabadlábra helyeztettek.243 Ez ugyan a szabadságharc 
zavaraiban részünkről is megesett és Beniczky belátta ennek 
súlyos igazságtalanságait és ezért felterjesztést intézett az 
igazságügyminiszterhez, melyben javasolja, hogy minden tör
vényhatóságnál vizsgáló bizottmányokat alakítsanak, melyek
nek hivatása volna az ügyekben az előzetes lelkiismeretes vizs
gálatot lefolytatni, mert nem szeretné, „hogy a magyar kormány 
ilyfóle igazságtalanságokról, ily barbár elhamarkodott eljárás
ról vádoltatnék“. — A harctéren merész, bátor, nem félt az 
ellenség fegyverétől, sebeket osztott és sebeket kapott, a véd
telenekkel és a polgárokkal szemben nagylelkűen igazságos. 
Álláspontja, hogy senkit vizsgálat nélkül elítélni nem szabad, 
bizonyítja legjobban, hogy a róla elterjesztett rémhírek hazugok 210

210 U. o. 12. o.
241 Kr. A. W. — Kr. i. TJ. — 13/138. H. A. det. — Upozomenja.
242 Említésre érdemes egyéb tót oroszellenes röpiratok: „Hlas ku Slovákum 

Uherskej krajini. — Zobúdzaj sa o Ľudu! Rus sa hrozi twoj žiwot, two je 
Gimanja, twoju Slobodu zniwocit!“ — „.Pozbudzujico slowo Národa proti 
rusom.“ — stb.

243 St. A. W. — K. A. 1864/Ig. — Beniczky Lajos fölterjesztése az igaz
ságügyminiszterhez. (Besztercebánya, május 29.)
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voltak, hiszen a kezei között volt a hurbanista mozgalomnak 
nem egy vezetője és semmi bajuk' nem történt, azonban később 
úgy beszéltek Beniczkyről, mint aki minden faluban akasztófát 
állított. Ö ezzel ellentétben éppen megmentette az embereket a 
vésztörvényszékek kíméletlenségei elől, mert hiszen mint telj
hatalmú kormánybiztos, ki vésztörvényszékek szervezésével 
egyenesen meg volt bízva, hatásköre területén, mely Hont, Bars, 
Turóc, Zólyom megyékre terjedt, jelentékeny számú város 
feküdt. Ha benne zsarnoki hajlamok lettek volna, rövidlátó 
türelmetlenség, akkor minden helyen felállította volna a vész
törvényszéket. Aradi perének irataiban bizonyítják a városok, 
hogy ilyeneket nem alakított, vészuralmat nem gyakorolt, mert 
jól tudta, hogy ez a forradalmi fegyver hozzá nem értők kezei
ben csak visszaélésekhez, gonoszságokhoz, hatalmaskodáshoz 
vezetne. A francia forradalom rémnapjainak történetét ismerte 
és az ebből levont tanulságok késztették arra, hogy a vész- 
törvényszékre vonatkozó utasítást ő ne hajtsa végre.

Mindazonáltal erélyesen, hozzáértéssel tartotta kezében a 
kormánybiztosság gyeplőit. Erélyes ember volt, de nem eszte
lenül vad és kegyetlen. Tudott bánni a hatalommal és ennek 
tekintélyét, nem pedig ólét és fegyvereit használta a rend fenn
tartására. Ez pedig annál is inkább elismerésremóltó, mert 
ebben az időben, az oroszok , közeledésére ismét mozgolódni 
kezdtek az osztrák szolgálatban levő hurbánisták. Az orosz 
beavatkozás kapcsán terveiknek valami nagyszerű elintézését 
remélték. Lélekszakadva sietett a Beniczky által megvert és a 
hazafelé tartó sietős menetelésében Görgey Ármin által ismét 
elnáspágolt Bloudeknek már fegyvertelen maradéka az oroszok 
elébe, hol bizony bizalmatlanul fogadták a „testvéreket“. Meg
előzőleg futótűzként terjesztették kémeikkel a hírt, hogy szer
vezkedjenek a hívek, Hurbán jön az orosz sereggel. A csekély
számú áruló ismét gyanúsan járt-kelt, utazgatott, ami Beniczky 
figyelmét el nem kerülte, mire kiadta a rendeletet, melyben ki
hirdeti, hogy kivételes állapotok kivételes rendszabályokat 
követelnek. Óva figyelmezteti azokat, kik nem átalkodnak orosz 
szimpátiákat terjeszteni, mert minden orosz vagy osztrák 
brutalitásért e kancsukahajtások (Knutenblüthen) egy-egy feje 
fog porba hullani. „Vége a kíméletnek, most csak az igazság 
fogja mérlegét tartani és pallosa sújtani fog.“244 Az ilyenféle 
kíméletlen hangú hirdetmények olyan időben, mikor az ellensé
gek betörése küszöbön van, szükségesek, azonban korántsem 
jelentik azt, hogy e hirdetményekben foglalt fenyegetések tény
leg tettekké változtak. Így ebben az esetben sem volt szükség 
a tettekre, mert Beniczky nem használta, mint említettem, a

-** Kr. A. W. -  Kr. i. U. -  13/311. H. A. det.
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hatalom pallosát, csupán tekintélyét és ezt olyan okosan tette, 
hogy a palloshoz nyúlnia nem kellett. Az avatatlan azonban, ha 
kézhez kapja e rendeleteket és a kérdés ismerete nélkül olvassa 
ezeket, nagyon könnyen elképzelheti, hogy Beniczky valamilyen 
kegyetlen forradalmi biztos lehetett ä la Fouquier Tinville. 
A hurbánisták e rendeletekkel azután valószínűvé tették rágal
maikat Beniczkyről, ki az oroszokhoz és az osztrákokkal elillant 
árulók vagyonát zár alá helyeztette, az ellenséggel cimborásko- 
dók vagyonát zárgondnok kezeire bízta.245 246 így járt el Hám János 
esztergomi érseknek a vármegye területén fekvő javaival is.

Átérezvén az ország szorongatott helyzetét, a legnagyobb 
szigorúsággal bekövetelte a városoktól és a vármegyétől a ki
szabott ujoncilletékeket. Előreláthatta, hogy a felső területek 
egyhamar az ellenség kezére kerülnek. Az osztrákok az általuk 
megszállott részeken mindig beszedték az újoncokat, tehát hogy 
az ország fiai ne legyenek kénytelenek az ellenség soraiba 
kerülni, nem hanyagolta el az ujoncszedést, már azért is, mert 
minden katonára nagy szükség volt. Már június 6-án arról érte
sítette a kormányzót, hogy az újólag kivetett 50.000-nyi újonc- 
sereg részére Zólyom megye és a bányavárosok kiállították a 
reájuk eső kontingenst.240

Miután kormánybiztossági feladatainak javarészét meg
oldotta, hozzáfogott megbízatása katonai részének megoldásá
hoz. A Görgey Ármin parancsnoksága alá helyezett portyázó 
csapatjának vezényletét június első napjaiban ismét átvette. 
Görgey Árminnal szoros kontaktusban Beniczky a sturec— 
rózsahegyi vonalat tartotta, erősítette az Árvából leeresz
kedni akaró oroszok ellen. Görgey Artúr hadügyminiszter e cél
ból parancsot küldött Dessewffy tábornoknak, ki rövid ideig a 
parancsnokságtól ismét elmozdított Dembinszkyt helyettesí
tette Eperjes vidékén, hogy az ottmaradt régi Beniczky por- 
tyázócsapatot, mely 3 század 15. honvédből, 3 század Beniczky- 
vadászból, egy szakasz huszárból és 2 ágyúból állt és mely 
Beniczky elrendelése után ott maradt, küldjék haladéktalanul 
a VII. hadtesthez vissza.247 Ezt a csapatot Pethő őrnagy veze
tése alatt elindították Eperjesről Görgey Árminhoz és Beniczky- 
hez. Ezenkívül a 19. zászlóalj két századát és 2 század német 
légiót.248 Beniczky május közepén ért Zólyomba, ő maga előre 
sietett, a portyázó csapat pedig 18-án vonult Beszterce

245 Kr. A. W. — Ausserord. Krg. A. 2/332. — Beniczky-Űjbánya 
városhoz (Besztercebánya, június 8) .

246 St. A. W. — 7958/k. — (Besztercebánya, június 6).
247 Kr. A. W. — I. A. 6/3b. — (június 1.).
248 U. o. — I. A. 6/92. — Central Canzlei des Generalstabes an Armin 

Görgey (Gran, am 14. Juni).
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bányára,249 * 251 honnan mindjárt másnap elindították a hermaneci 
szoros védelmére.

Mikor Beniczky Zólyomban megjelent, Sass báró orosz 
tábornok előőrsei már Alsókubinban tanyáztak, ezért Görgey 
Ármin célirányosnak látta Zólyomból Trencsón és Turóc felé 
előrenyomulni és míg ott a Yágvonalat megszállotta, addig itt  
a turóci katlan szorosait tartotta őrség alatt. A Beniczky-csapat 
Hermanecen át Turócba indult.260 Maga Beniczky nem vett még 
részt ezen hadműveletben, mert mint kormánybiztos szervezte a 
megyét és vezette a Sturecen levő védőállások kiépítését. Görgey 
Ármin a turóci katlant tartotta megszállva és a Beniczky por- 
tyázó csapatát a sztrecsnói szoros védelmére küldte. A Barkó— 
Benedek-divizió megtámadta előzőleg ezt a szorost, de vissza
verettek. Az e vonalakon álló csapatok huszárjárőrei egészen 
Jablunkáig (árvái) portyázták az orosz közelségébe. Május 
28-án az ellenséges mozgolódások hírére Görgey és Beniczky 
Perk mellett koncentrálták erejüket, mert úgy az osztrák, mint 
az orosz támadást várták. Megszállották a hermaneci szorost, 
a stureci utat, a szentkereszt-zsarnócai Garam-vonalaf, Perket, 
Rasztocsnát, Stubnyát. Ezt a védelmi elhelyezkedést megtar
totta a két portyázó csapat július elsejéig.

Sem az osztrákok, sem az oroszok nem támadták ez álláso
kat. Beniczky a Sturecen táborozott. Június 9-én az orosz elő
őrsök Likavkán (Rózsahegy mellett) bukkantak fel. Az általá
nos népfelkelés, melyet Beniczky fegyverbe szólított, úgylátszik 
nem nagyon sikerülhetett, legalább arra vall Beniczkynek 
Zólyom megye alispánjához intézett erélyes rendelete, melyben 
a legfájdalmasabb szemrehányások foglaltatnak. A beszterce
bányai önkéntes vadászok néhányán kívül aznap senki sem jelent 
meg a stureci táborozok segítségére. Rezignáltan írja Beniczky: 
„Annak az a jele, hogy a védelem elrendezése körül lankadtak 
vagyunk. Legalább tudósítását vártam volna.

Lövészeket ide és megyénk, városaink mentve vannak!
Csak erélyesség és bátorság!! Az urak puskákkal nem igen 

mutatkoznak, azután legyen a népnek bizodalma!!“261
Ügy látszik, az orosz betörés hírének demoralizáló hatása 

máris mutatkozott. A megye alispánja, Theiss, valószínűleg már 
mérlegelte az eshetőségeket és Beniczky rendeletéit nem azzal 
az igyekezettel hajtotta végre, amelyet a helyzet komoly vesze
delme megkövetelt. Madocsányi Pál árvái kormánybiztos,

249 U. o. — Kr. i. U. — 13/318. H. A. — Bayer kézirata: Streifcorps 
des Majoren Herrmann Görgey. — A csapat állt 600 honvédből, '/a eskadron 
Bocskay-huszárból és 2 drb. 3 fontos ágyúból.

260 U. o. — I. A. 5/136. — Görgey Ármin-C. C. d. Gst.-hoz (Neu- 
sohl, am 20-ten Mai).

251 Kr. A. W. — Ausserord. Krg. Arad 2/332. (Stureczen, junius 9-én)



ki Túróéba vonult az oroszok elől, június 9-én Körmöc
bányán jelent meg. Természetes, hogy megjelenése leverőleg 
hatott és bár mindenütt e vidéken jó volt a szellem, de aggódó 
és félénk is.262 Futótűzként terjedt a hír, hogy Rózsahegy előtt 
megjelent 600 kozák, az ottani guerilla, melyet Beniczky rózsa
hegyi polgárokból alakított, sietve égette le az oroszok előtt 
a Vág hídját ésTTurócba vonult vissza, ami felett Görgey Ármin 
rendkívül bosszankodott, mert a králováni szorost védtelenül 
hagyták. Száz jó lövésszel gondolta a králováni szorost, mely 
a túróéi utat is uralja, megtarthatónak, ami mindenesetre 
kissé merész optimizmus, ha tekintetbe vesszük, hogy ugyan
akkor Alsókubinban már több ezer orosz táborozott.252 253 Beniczky 
elleni hol ironikus, hol rejtett támadásai ezért nem voltak jogo
sultak. Ki lehetett érezni egynémely nyilatkozatából, hogy fél- 
tékenykedik Beniczkyre, ki katonai rendelkezéseiben nem min
dig követte Görgey Ármin intencióit és nem kérte ki mindig 
tanácsait.

Sturec magas szorosát lázasan előkészítette Beniczky a 
védelemre. Gúnyosan jegyzi meg Görgey Ármin: „Hallom, hogy 
az oroszokat kövekkel akarja köszönteni.“254 Bizony ezt a fegy
vert is előkészítette Beniczky, hogy óriási szikladarabok lehen- 
gergetésével a stureci szerpentin-utakon esetleg felvonuló orosz 
hadoszlopokban kárt tegyen. Nem volt olyan erős a Görgey— 
Beniczky-csapat, hogy optimizmussal nézhetett a fejlemények 
elé a magyar főerőtőli izoláltságában és nem is bővelkedett 
fegyverekben, hogy oka lett volna más fegyvereket, ha 
primitivek is voltak, mellőzni és lekicsinyelni. Igaz ugyan, hogy 
mikor Görgey Ármin ezeket írá „gastrikus epelázban“ meg
betegedett, ami valóban enyhítő körülmény. A portyázó kozá
kok, vezettetve áruló hurbánisták által, megleptek egy kis alvó 
guerilla-csapatot (19 borsodi és 9 rózsahegyi guerilla) és foglyul 
ejtették az egész csapatot, hármat közülök ott mindjárt lelőt
tek.255 256 Ez a hír még erősebben izgatta a főreőtől oly messzire 
eső portyázó csapatok hangulatát. Beniczky ismét szemre

252 U' 0 — j A. 6/78. — Görgey Ármin-C. C. Gst.-hoz (Kremnitz, 
am 9-ten Juni).

253 U. o. — I. A. 6/ad 78. — Görgey Ármin-C. C. Gst.-hoz (Krem
nitz, am 9-ten Juni Nm. 1 Uhr). „Wenn es so geht, wenn Regierungscom- 
missäre sich die Disposition mit militärischen Truppen anmassen, so mögen 
6ie auch die Verantwortung auf sich nehmen.“ — Különben kiderült, hogy 
nem Beniczky rendeletére hagyták el a králováni szorost. Az oroszok a szo
ros barrikádjait nem bántották, mert még nem határozták el az előnyo
mulást.

261 U. o. — I. A. 6/97. — Streifcommando des Major Görgey an das
ung. AOC. — (Kremnitz, am 10-ten Juni).

256 U. o. — I. A. 6/129. — Görgey Ármin an ung. ACO (Kremnitz, am 
13-ten Juni).
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hányásokkal árasztja el az alispánt, mert a megye vezetői közül 
a védelemben senki sem vesz részt: „Csudálatos dolog“, — 
írja —, „hogy az urak részéről senkisem részt nem vesz a véde
lemben, nem igen iparkodnak a nép bizalmát megnyerni, őtet 
lelkesíteni s vele együtt létüket biztosítani.“268 Végre 14-én meg
érkezett a Sturecre 800 gyetvai felkelő, tisztek és vezénylet nél
kül, előleges bejelentés nélkül és az élelmezésről való gondos
kodás teljes mellőzésével.267 Ebből láthatta Beniczky legvilágo
sabban, hogy a megyében félénken húzódnak vissza a cselekvés
től azok, kiknek cselekedniük kellene. Minden munka az ő nya
kába szakadt.

Alsókubin mellett, az Árva folyó mögött a Beszterce és 
Nagyfalu közötti területen táborozott az orosz sereg és 
Beniczky 8 huszárral a tábor kikémlelósére indult, amely sikeres 
útjáról Görgey Artúrnak jelentést küldött. Ez időben állandóan 
Rózsahegy és Oszada között mozgott, mert az orosz előőrsök 
megjelenéséből arra következtetett, hogy az orosz sereg Rózsa
hegyre akar vonulni. Beniczky Rózsahegyet június 14-én meg
szállotta ugyan, de a kozákokkal való kis összetűzés után, mely
ben a kozák járőrök megszaladtak, másnap az oszadai megerő
sített pozícióba vonult, melyben torlaszok, ágyúállások, sáncok 
voltak kiépítve. Ezeket az állásokat Lahner tábornok is meg
szemlélte.268

Az oroszok megelégelték a tétlenséget és 18-án este nagyobb 
erővel Rózsahegyre nyomultak, a várost megszállották és 
Beniczkynek elővédjét, mely Franke százados vezetése alatt 
Rózsahegyen állt, Oszada felé visszanyomták. Egy zászlóalj 
gyalogsággal és 2 szakasz kozákkal siettek a visszavonulók 
után. Franke százados csapatja, mely csak egy század 14-es 
honvédből és 2 szakasz borsodi guerillából állt, rendkívüli vitéz
séggel tartotta magát, úgyhogy vesztesége a csapatnak csak egy 
embernyi volt.269

Az orosz előnyomulás irányára nézve Görgey Ármin és 
Beniczky nem voltak egy nézeten. Az utóbbi abban a meggyőző
désben élt, hogy az oroszok forszírozni fogják a stureci utat. 
Rózsahegy felé való mozdulataiból csak azt következtette, hogy 
ezek Zólyom megye felé fognak törekedni, hogy birtokukba 
vegyék a bányavidéket. Görgey őrnagy szerint valószínűbb volt, 558

558 U. o. — Ausserord. Krg. Arad 2/332. — (Stureezen, június 11-én). 
— Június 20-án ismét kéri az alispánt, küldjön vadászokat és figyelmébe 
ajánlja, hogy „ha nagy a veszély, nagy jellemet és elhatározottságot kell 
mutatni“.

257 U. o. — (Stureezen, június 14.).
258 U. o. — I. A. 6/174. — Beniczky Görgey Arthúrhoz. — (Beszterce

bánya, június 17.).
759 Kr. A. ÍV. — Bayernek már idézett kézirata.
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hogy az oroszok nem fogják megkísérlem a nehéz hegyi utakat 
Zólyom megye felé, hanem Rózsahegyről Lubochnán és a Fátrán 
át a turóci katlant fogják megszállani és vagy a perki tábort 
lepik meg, vagy pedig Zsáron át Nyitrába nyomulva a Görgey— 
Beniczky-erő hátába kerülnének.260 Görgey sejtelme minden
esetre helyesebb volt, mert az oroszok 22-én tényleg kisebb fel
derítő csapatokkal megjelentek Turócszentmártonban. A helyes 
számítás dacára Görgey Ármin meg nem erősítette a turóci 
poziciót, aminek következtében 22-én négy divízió kozákkal déli 
fél kettőkor meglepték a várost és az ott levő készületlen 
magyar katonaság kénytelen volt egy szakasz Miklós-huszár 
vitéz fedezete alatt visszavonulni. 52 embernyi veszteséget szen
vedett a turóci csapat. Míg tehát Beniczky a rózsahegyi kozák 
támadást óvatos készültséggel, előrelátó rendelkezésekkel vissza
verte, addig Görgey Ármin elővédje Túróéban kellemetlen kudar
cot szerzett a kozákokkal való első találkozás alkalmával. 
Mindazonáltal Görgey Ármin a hadvezetőséghez intézett jelen
téseiben mindig kicsinyelte Beniczky eljárását. A stureci barri- 
kádokat gyengéknek mondotta, kikelt Lahner tábornok ellen, ki 
a stureci állásoknak Reniczkyvel egyetértőleg túlságos nagy 
fontosságot tulajdonított.261 Görgeynek, mint fent is jeleztem, 
ebben a felfogásában, hogy az orosz nem a Sturec felé fog 
vonulni, igaza is volt, azonban másrészt semmilyen előkészülete
ket nem tett a turóci állás erősítésére, mikor nézete szerint az 
orosz benyomulást ott várta. A Turócszentmártonba június 
18-án küldött különítmény e célra nagyon is gyenge volt, azon
kívül a fáradt magyar legénységgel szemben a turócszentmár- 
toniak álnok árulókként viselkedtek.262

Beniczky ezen mozgalmas napokban izgalmas és minden 
erejét megfeszítő tevékenységet fejtett ki. A népfelkelés szerve
zése, guerilla-csapatok toborzása, a bányaterületeken levő kincs
tári vagyon elszállítása, az utak eltorlaszolása, a sturec-rózsa- 
hegyi vonal katonai őrzése, a folyton lappangó árulás leküzdése, 
a lakosság önbizalmának ébrentartása, az ellenség közeledése 
demoralizáló hatásának paralizálása minden tekintetben nagy 
munkát, önfeláldozó tevékenységet igényelt. A guerillák szerve

260 U. o. — I. A. 6/229. — Major Görgey an das A. O. C. in Gran 
(Kremnitz, am 21. Juni).

261 Ú. o. — I. A. 6/230. — Major Görgey an das A. O. C. in Gran 
(Kremnitz, am 22-ten Juni). „Es ist mir bekannt, dass im Widerspruch mit 
meinen Berichten von Personen, die jedenfalls im Ansehen und auch was 
Glaubwürdigkeit anbejangt, höher stehen, als ich, Nachrichten eingesendet 
wurden; — wie die Russen sich bereits zurückgezogen, — wie die Beniczky- 
schen Barricaden derart angelegt, dass über den Sturecz nur ein Vogel passi- 
ren könne!!“ — A felelősséget ezért Lahnerre hárítja.

262 U. o. — I. A. 6/247a. — Görgey an das AOC. in Tata (Lager Perk 
am 24-ten Juni).
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zésében Selmecbánya vidékén segítségére volt Antalffy József 
Selmecbányái bíró,263 ki később, mint ezt másutt, az utolsó feje
zetben megemlítem, ezért néhány évi börtönbüntetéssel bűnhő
dött. Az általános védelmi előkészületeket nagyon is megnehe
zítette, hogy megjelent az oroszok rémes előhírnöke — a kolera. 
Június 17-én volt az első kolera-eset Besztercebányán és három 
nap múlva már húszán estek e kór áldozatául. Aggodalom, féle
lem szállotta meg az embereket. Mindenütt komoly és ijedt 
arcokkal találkozott az ember, — amint ezt egy akkori napló 
említi264 —, sehol nyugalom, hanem elkedvetlenedés és mély 
levertség, mert az orosz Rózsahegyen állt, a kolera pusztított 
a védtelen emberekben és mindenki belátta, hogy a nagy orosz 
tömegekkel szemben a rendelkezésre álló magyar erők elégtele
nek. Június 20-án a besztercebányai városi közgyűlés Beniczky 
azon rendeletéivel foglalkozott, hogy a népfelkelést az 50 éves 
korig el kell rendelni, a pénztárakat el kell vitetni, valamennyi 
lövészt a Sturecre ki kell rendelni. A vármegye minden részéből 
tódult a népfelkelés a Sturec felé és Hermanecre. Eközben 
Beniczky arról értesíti a megye alispánját, hogy az oroszok 
Rózsahegyen hidat vertek, ami nagy veszélyre mutat, lövészeket 
és 1000 lándzsáét kér.265 266 * A következő napon ismét megnyugtatja 
az alispánt, hogy az oroszok Rózsahegyet elhagyták és hogy 
legalább 400 népfelkelőt küldjön a Sturecre. A Görgey- és 
Beniczky-különítmények elszigeteltsége a hadvezetőséget arra 
indították, hogy a Dembinszky hadtestében levő eredeti 
Beniczky-csapatot Pethő Vilmos őrnagy vezetése alatt e két 
különítmény erősítésére rendelje.268 Gyorsított menetben Gömör 
megyén keresztül sietett a csapat Zólyomba. Az orosz eköz
ben Rózsahegyről Liptószentmiklós felé vonult, mire Görgey 
és Beniczky a csertovicai és magurkai szorosokat őriztették 
éberséggel, azonban nem sok reménységgel. A Teplán álló 
oroszok elől a népfelkelők rémülve szaladtak meg, míg néhány 
guerilla-csapat Liptószentmiklós, és Csorba között foglalt 
állást. A Csertovicán (ördög lakodalma) át vezető ,út őrzé
sére kirendelt őrség egyik közvitéze arról értesítette Görgey 
Ármint, hogy nagy levertség szállotta meg a hátráló népfel

263 U. o. — I. A. 6 /I3 8 V2. — Powolánj-Vorladung (Seheipnitz, am 
20-ten Juni). — Ebben a hirdetményben a guerillatoborzás fizetési feltételeit 
olvashatjuk: „ . . .  dass sie nebst Hut, Guba oder Militärmantel und Zisch- 
men noch 12 Kreuzer C. M. tägliches Sold, auch Brod wie Soldaten und beim 
Abmarsch 5 Fl. C. M. baar aus meiner Hand erhalten.“

264 D r. Z ip s e r  K e r e s z té in  A n d r á s  naplója 1848 nov. 14 — 1850 jan. 7-ig 
— J u rk o v ic h  Emil: Történeti tárcák (Besztercebánya, 1910) 165. 1.

265 Kr. A. W. — Ausserord. Kriegsger. Arad. — (Stureczen, június 21 
és 22.).

266 U. o. — I. A. 6/239. és 6/421. — Cenrt. C. Gst. an Major Petheö
Wilhelm. — (Totis, am 23-ten Juni).



kelést.887 A hadvezetőség azt következtette az oroszoknak 
Liptószentmiklós felé való vonulásáról, hogy Boczán keresztül 
a Garamvölgybe szándékoznak ereszkedni, ezért siessen 
Beniczky ezt a passzust, mely Breznóbányától északra fek
szik, nagyobb erőkkel megszállani. Ez a rendelet már tárgy
talan volt, mert ezt a szorost már hetek óta megszállva tar
tották Beniczky és Görgey katonái.267 268 Ugyanakkor értesítet
ték, hogy Görgey Árminnak ^erősítést küldenek, úgy, hogy 
Beniczky is nagyobb vállalkozásokat tehet. Viszont Görgeyt 
megnyugtatták, hogy az orosz katonák nem állják a magyar 
czuronyrohamokat.269 Ez ugyan sovány biztatás volt az előretolt 
magános állásokban levőknek, akiknek szeme előtt egyre növe
kedtek és gyülekeztek az orosz erők. E válságos napokban 
Beniczky elrendelte, hogy a megye székhelyét helyezzék át 
Zólyom városba, a nép rejtse el minden készletét, akinek pus
kája van, gyülekezzék Besztercebányán. Azonkívül azzal a 
gondolattal foglalkozik, hogy Rózsahegy ellen demonstráló 
felvonulást rendez és az oroszokat a veszedelmes hegyi utakra 
csábítja. E terv ellen Görgey Ármin tiltakozott és a demonstrá
cióhoz szükséges ágyúkat, vadászokat és huszárokat nem bocsá
totta Beniczky rendelkezésére. Ezen eljárást azzal igazolta, 
hogy az orosz Rózsahegyen a hidat felépítette, Teplán 3000 
orosz táboroz és Németlipcsén át egykönnyen elvághatják 
Beniczky visszavonulási útját. Ezzel kapcsolatban tisztázni 
kéri a Beniczky iránti szolgálati helyzetét, vájjon milyen tekin
tetben van Beniczky alá rendelve, ki egy személyben polgári és 
katonai tisztséget visel.270 Amikor a két különítményi vezér 
között ilyen gyökeres nézeteltérések nehezítették meg az amúgy 
is súlyos helyzetet, az oroszok két hatalmas oszlopban előre
nyomultak. Az egyik oszlop Rózsahegyre, a másik Párnicára 
vonult és előcsapatjaik Kralován, Zsolna, Rajec helységekbén 
foglaltak állást.271 Beniczky erre ismét elrendelte, hogy a vár
megye székhelyét Zólyom városába helyezzék, a besztercebányai 
városi tanács meg is tette az előkészületeket a menekülésre. Ez 
időben érkezett Wisocky tábornok értesítése is, amelyben arról

267 U. o. — I. A. 6/247b. — Ernst Dulovics an Görgey Ármin. — 
(Felső Jaraba am 23-ten Juni). — „Sehr viale reterieren von Liptau, ich habe 
mehrere auf den Weg begegnet, die wussten aber nichts vor lauter Nieder
geschlagenheit zu berichten“.

268 U. o. — I. A. 6/422. — C.C. Gst. an Oberstltnt. Beniczky (Totis am 
24-ten Juni).

288 U. o. — I. A. 6/419. C. C. Gst. an Major A. Görgey (Totis, am 
24-ten Juni).

270 U. o. — I. A. 6/270. — Görgey Armin an C. C. Gst. (Perk, am 
26-ten Juni).

271 Kr. A. W. — I. A./270a. — Görgey Armin an C. C. Gst. (Perk, am 
26-ten Juni 11 Uhr N.).
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tudósítja Görgey Ármint, hogy az orosz túlerő elöl Sárosból 
visszavonult és hogy Szikszónál a 25.000-nyi orosz hadsereg 
két oszlopra oszlott, az egyik nyugati irányban halad, ezért 
ajánlatos a hányaterületen álló kis magyar erőknek az óvatos
ság.272 Beniczky ezen nyugtalanító hírek hatása alatt még kemé
nyebbre fogta a kormánybiztossági gyeplőket. Elrendelte, hogy 
a megye két nópfelkelési kerületre osztassák és minden kerület 
egy népfelkelési dandárt állítson (4 zászlóalj á 10 század, egy 
század 100 egyént foglaljon magában). A népfelkelést a 18-ik 
életévtől a 60-ik életévig kötelezőnek kihirdette. Egyúttal szigo
rúan kikel mindazok ellen, kik a népfelkelés szervezése, kiok
tatása terén kötelességmulasztást követtek el. A közelgő vesze
delem láttára sokan valószínűleg azon mesterkedtek, hogy 
kivonják magukat a népfelkelésben való részvétel alól. Ezek 
számára talált és használt Beniczky felette kemény és korholó 
szavakat azon rendeletben, melyet az alispánhoz intézett: 
„Miután némelyek éppen a vezérek sorából, ahelyett, hogy az 
összegyűlt népet oktatták és vele a fáradságot megosztották 
volna, inkább kártyázással, vagy az ellenség helyett szeszes 
italok pusztításával foglalatoskodtak. Miután végtére éppen 
ezek, akiknek jó példával előmenni, a népet béketűrésre és kitar
tásra buzdítani, szóval a felkelt nép kedvét és bátorságát fenn
tartani kellene, magukat a tehertől elvonják. .  .“273 Ezért adta 
ki a legszigorúbb parancsokat a népfelkelés együttartására és 
szervezése tekintetében.

A Harsányról érkezett Wisocky-féle értesítés a Sture- 
cen levő és a perki táborban összevont Beniczky-Görgey-féle 
különítmények helyzetét nagyon is kérdésessé tette. A föerőtől 
olyan messze eső elszigeteltségben alig lehetett kilátásuk arra, 
hogy az ellenségnek túlerejét sikerrel visszaverjék és hogy az 
ellenségnek minden oldalról való előretörése esetén a főerőhöz 
sikeresen visszavergődhessenek. Ez a két előretolt különítmény 
meg nem retirált az orosz elől, azonban sokáig alig tart
hatta magát.2!4 Ebből a rendkívül exponált helyzetből várat
lanul visszarendelte a két különítményt a vezérkari iroda 
parancsa Komáromba, mert Haynau győri előnyomulása, vala
mint a Görgey Arthur hadseregének Komáromból való elrende- 27

27- U. o. — I. A. 6/307. — Wisoczky Görgey Árminhoz (Harsány, 
június 28).

273 U. o. — Ausserord. Krg. Arad (Besztercebánya, június 28).
271 U. o. — I. A. 6/337. — Major Görgey Armin an C. C. Gst. (Perk, 

am 30-ten Juni). — „So wäre dann ich und mein Leidensgefährte Beniczky 
die Einzigen, welche vor den Russen noch nicht gewichen sind. Wenn es aber 
ernst ist, was ich schon seit gestern munkejn hörte, dass der Feind sich in 
Szikszó hielte und eine Colonne in die Bergstädte sandte, so dürfte es bald 
lustig hergehen“.



lése szükségessé tették a két különítménynek a főerőhöz való 
visszatérését, nehogy az ellenség által körülzárassanak. Gör- 
geynek és Beniczkynek három marschban Barsba kell sietniök, 
hol a további diszpozíciókat kapják.275 Másnap érkezett a máso
dik parancs, hogy Óbarsban várják meg a további rendel
kezést.276 Az elvonulást Görgey Ármin csapatjai kezdték, 
Beniczky néhány nappal később ürítette ki az általa megerősí
tett állásokat. Görgey július elsején már Szentkereszten és har- 
madikán Óbarson volt, míg a stureci és revucai Beniczky- 
csapatok csak elsején kezdték meg a visszavonulást.277 Óbarson 
kapták a parancsot, hogy rögtön Nagysarlón, Cseke, Perbete, 
Szentpéteren át siessenek Komáromba. Itt értesültek a komá
romi nagy csatáról, melyben Görgey Artúr megsebesült.278 
Görgey Ármin július 5-én érkezett csapataival Perbetére, ahol 
a Beniczky csapatai elérték és egyesülve folytatták az utat 
Komárom felé, július 8-án este Bátorkeszin voltak és másnap 
tovább haladtak és csakhamar egyesültek a főerővel. A két 
különítményt a Görgey-hadsereg visszavonulása alatt be
osztották a főseregbe,279 míg a két vezető, Görgey Ármin és 
Beniczky Lajos a vezérkarhoz osztattak be. Beniczkynek a 
vezérkari irodában kifejtett katonai tevékenységéről részlete
ket nem tudtam találni, annál behatóbb megfigyeléseket örö
kített meg ezen időszakról visszaemlékezéseiben, melyeknek 
legérdekesebb fejezete ez a rósz.

Beniczky Lajos kormánybiztosi működésének ezen máso
dik fejezetében szintén emberfeletti és idegfeszítő működést 
fejtett ki, egy percre sem mulasztotta el kötelességeit, sőt a 
kötelességnél többet is tett, amit az is bizonyít, hogy vezér
társa, Görgey Ármin túlbuzgóságát katonai hibáknak tartotta 
és bizonyos féltékenységgel írt róla. Ha Beniczkyben nem lett 
volna olyan erős a vállalt feladatok tekintetébeni felelősség- 
érzet, akkor síma nembánomsággal mindent Görgey Ármin 
vállaira rakhatott volna azzal a kifogással, hogy ő polgári 
kormánybiztos, hogy a kormánybiztossági teendők minden 
idejét elfoglalják, hogy Görgey Ármin a vezér és más efféle 
kifogással. Ehelyett Beniczky az egyik kezében kardot forga-

275 U. o. — I. A. 6/451. — C. C. Gat. an Ármin Görgey (Totis, am
29 ten Juni).

276 U. o. — I. A. 6/458. — C. C. Gst. an Armin Görgey (Komárom, am
30 ten Juni).

277 U. o. — I. A. 7/17. — Görgey Armin an C. C. Gst. (Heiligen 
Kreutz am 1-ten Juli).

278 U. o. — I. A. 7/43. — C. C. Gst.-Görgey Ármin (Comorn, am 
3 -ten Juli).

279 U. o. — I. A. 7/207. — Görgey Arthur parancsa (Rimaszombat, 
július 20). — Beniczky önkéntesei és honvédéi (3 század Beniczky-csapatbeli, 
3 század 15-ös honvéd) a III-ik hadtesthez kerültek.

160 BENICZKY L A JO S É L E T E , M Ű K Ö D ÉSE ÉS HALÁLA.



XI. F E JE Z E T ; 161

tott, huszárjaival elvágtat az orosz tábor közelébe, megszállja 
Rózsahegyet, Oszadát, Revucát, a Sturecet, védőállásokat épít, 
eltorlaszolja a magurkai és a csertovicai szorosokat, népfel
kelést, guerillákat szervez, a másik kezével pedig serényen 
végzi a kormánybiztossági teendőket, átszervezi a közigazga
tást,280 vezeti a hadseregellátást, fejleszti és ellenőrzi a me
gyében nagyarányú muníció- és fegyverkészítést,281 a csapatok 
felruházását,282 a bányák érckészleteinek elszállítását,283 a 
bátor közhangulatot ébren tartja, a függetlenségi nyilatkoza
tot népszerűvé igyekszik tenni röpiratokkal, azonkívül pedig 
szigorú éberséggel őrködik a rend és biztonság felett, az 
osztrákokkal cimborálók, a kémek és besúgók fondorlatait 
meghiúsítja, a sok áruló feletti vizsgálati eljárást humánusan 
kivonja a rögtömtélés alól és rendszeres vizsgálatra bízza.

Ebbe az időszakba esik az aradi perében neki tulajdoní
tott Spevák-eset is, amelyről az aradi kihallgatással kapcsolat
ban az utolsó fejezetben foglalkozom bővebben. Itt csak arra 
mutatok reá, hogy ez az élesdi molnár az osztrákoknak kém
kedett és a magyarok elől Trenk csapataival megszökött, el
ment az oroszokhoz és azoknak kémkedett, ami köztudomású 
volt.284 Június 30-án akasztották fel a Sturecen Franke szá
zados katonái ezt az orosz kémet. Beniczky csak később érte
sült a dologról és a visszavonulást előkészítő lázas és izgalmas 
munkájában Besztercebányáról nem tudta a halálos ítélet 
végrehajtását megakadályozni. Különben a szomszédos me
gyékből hozzáküldött politikai foglyokkal sok gondja volt. 
Árvából, Liptóból, Zólyomból, Túróéból, Nógrádból hozzá- 
küldték a gyanús elemeket, pedig sok más egyébbel volt el
foglalva. Kossuth eredetileg azt az utasítást adta neki, hogy 
állítson fel vésztörvényszékeket, ami Beniczky lelkületével és 
intencióival nem fért össze. Kormánybiztossági megbízatásá
nak ezt az egy pontját nem akarta végrehajtani úgy, ahogyan 
az utasítás szólt. Az ellenséggel megfutamodott egyének 
vagyonát összeiratta és zár alá helyeztette. Zárgondnokul 
Hell Ödön zólyomi álladalmi tisztet nevezte ki, ki a következő 
és az ellenséggel eltávozott, annak javára működő egyének

280 0 .  L . — Beniczky kormb. iktatókönyve (1849. április 26-tél 
kezdve). — 22. és 24. sz .: Az ellenség által kinevezett tisztviselőket elmoz- 
díttatja (május 18.) és tisztújítást tart (május 21.).

281 U. o. — 161. és 163. sz. Lándzsakészítés, lőfegyverkészítés, töltény
készítés, puskapor és salétromgyártás.

282 U. o. — 16. sz. — Bendelete, mely szerint június 6-ig a szabók csak 
a katonaság részére voltak kötelesek dolgozni.

283 U■ o. — 162. sz. — Hradekről, Maluzsináról 8000 m. rezet szállítta
tott el. — 239. sz. — A pénzkészleteket és nemes fémet Körmöcről Selmec
bányára s onnan Pestre szállította.

284 Zipser naplója 168. o.
Steier Lajos;: Beniczky 'L ajos élete. 11



1 6 2 BEN ICZK Y  L A JO S É L E T E , M Ű K Ö D ÉSE É S  HALÁLA.

ingó és ingatlan javait biztosította a magyar kormány javára 
Beniczky rendeletére: Osztroluczky Miklós volt császári biz
tos, Kozácsek József zólyomi r. kath. lelkész, Strezsenicky 
Samu volt zólyomi polgármester, Kardos Ádám volt esküdt 
Zólyomban, Petykó István volt zólyomi főjegyző, Petykó' 
József, Ledniczky János zólyomi pénztáros, Nándory Imre 
zólyommegyei főszolgabíró, Grabai prépost, Striba János 
gyetvai plébános, Szlatinyi Antal badini, Schenchel Bálint 
hajniki plébános, Lojko András dobronai ág. ev. lelkész, Kubiss 
Samu ocsovai lakos.285 Ezek mind a magyar kormány és a 
magyar sereg ellen dolgoztak osztrák zsoldban. Javarészük 
Bécsbe menekült a magyar megtorló kéz elől és ott a rendőr
ségnek beadott denunciálásokkal igyekeztek fondorkodni és 
elkeseredésüknek bosszús és gonosz kifejezést adni. Kozácsek, 
Szlatinyi, Kardos stb. besugásai sok embert tettek szerencsét
lenné, mert megfosztották őket évekre a szabadságtól. Beniczky 
ezzel a rendeletével igazságtalanságot el nem követett, mert 
az osztrákok sokkal súlyosabb megtorlással sújtották a ma
gyarokat, azonkívül az elhagyott ingó és ingatlan vagyonokat 
szükséges volt e zavaros időben gondnokságra bízni. Ami 
pedig a politikai foglyokat illeti, azok csakis Beniczky huma
nitásának köszönhetik, hogy nem kerültek a vésztörvényszékek 
elé, mert abban az időben, mikor az orosz betörés küszöbön 
volt, mikor elkeseredés, kétségbeesés vett erőt a lelkeken, mi
kor attól rettegtek, hogy az ismeretlen orosz tömegek kegyet
lenül mindent elpusztítanak, nem nagyon szelid szemmel néz
ték azokat az elvetemedetteket, akik a haza, a nemzet és a 
szabadság ellen árulkodtak, kémkedtek. Beniczky e mozgalmas 
idő egymásra toluló eseményei közepette is megőrizte higgadt
ságát és mint fentebb érintettem, az igazságos és beható elő
zetes vizsgálati eljárást ajánlotta a kormánynak ezen ügyek 
elintézésénél. Erre nemcsak az indította, mert több panasz 
megvizsgálása után meggyőződött arról, hogy különösen a 
védseregbeliek gyanúból is elfognak embereket és hatalmas- 
kodnak, hanem mert érezte, hogy a mozgalmas idők nagyon is 
alkalmasak igazságtalanságok gyors elkövetésére, amit a nem
zeti ügy tisztasága érdekében elkerülendőnek tartott. Felírt a 
kormányhoz a guerillák hatalmaskodásai ellen és mindenkinek 
ügyét alaposan megvizsgáltatta.286 A hozzá ez időszakban át
küldött sok fogoly között említésre érdemes Czochius Thimot 
jaszenovai ág. ev. lelkész, kinek esete igazolja leginkább 
Beniczky igazságszeretetét. Belley Lajos, a borsodi védsereg 
hadnagya csapatjával május 18-án Árvában portyázott, hol

285 0. L. — Beniczky kormb. iktatókönyve. — 14. az.
286 V. o. — 289. sz.
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már nagyban gyűjtötték az orosz sereg részére a zabot és 
élelmiszereket. Belley hadnagy az oroszok részére összegyűj
tött zabot az orosz sereg orra elől elvitte Alsókubinból Rózsa
hegyre, majd Besztercebányára. Ez útja alkalmával elfogta a 
liptószentmiklósi hurbánista térparancsnokot, Kuttlik János 
századost, Lippay Károly honárulót, kitől 18 darab fegyvert 
elszedett és sok egyéb apró haditettet vitt véghez. Többek 
között elfogta Czochiust is,287 akit néhány társával együtt 
május 21-én hoztak Besztercebányára. Czochiussal volt 
Feriemik liptói tanító és Schulzer bocai erdővéd. A Czochius- 
nál talált irományokból kiderült, hogy a hurbánisták meg
bízottja volt.288 Ezenkívül a magyar kormány és hadsereg ellen 
lázította a népet az osztrák fegyverek érdekében. Görgey 
Ármin Czochiusnak jogosan azt mondotta kegyetlen ridegség
gel, hogy inkább prédikáljon erkölcsöt, semhogy a népet 
lázítsa. Haraggal Körmöcbányára küldte a három foglyot a 
katonai rögtönítélő bíróság elé.289 Beniczky a két első foglyot, 
Czochiust és Feri éneikét rögtön visszarendelte, mihelyt Görgey 
intézkedéséről hallott. Schulzer bocai erdővédet azért nem hív
hatta vissza, mert az fegyverrel támadt a magyar katonákra 
és ezért agyonlövetés lön a büntetése. A Beniczkyhez küldött 
politikai foglyok között a következő nevekkel találkozunk 
Czochius Thimot ev. lelkész, Ferienčik tanító, Huber József 
volt korponai kapitány, Freiseisen József körmöci postamester, 
Lerch János, Drachen József szélaknai lakosok, Nándory Imre 
főszolgabíró, Gyuran János, Ledniczky János, Kubis Samu 
zólyomi lakosok, Kubinyi Antal liptói lakos, Répászky György 
usztyei ev. lelkész, Rambousek cs. hadnagy, Massa József Mat
nici ev. lelkész, báró Reitzenstein Frigyes volt cs. tiszt, 
kóborló, majd Hurbán intendánsa, Kuttlik János hurbánista 
százados, Lencso András hurbánista főhadnagy, Michstein 
Károly és Kuhn Ábrahám kém, Králik János, Guoth Jónás, 
Balvanszky György, Fejérpataky Gáspár, Andreánszky Gáspár, 
Ondrejka József, Fridrich Károly, Poplena György, Thák 
Károly liptói lakosok, stb.290 Ezek legnagyobbrészt ügyük meg
vizsgálása után rögtön szabadlábra helyeztettek. Volt közöttük 
az osztrák és a hurbánista vezetőségnek nem egy kémje, váj
jon melyiknek görbült meg egy hajszála is? Viszont azonban, 
mikor 1849 augusztusában és szeptemberében a hurbánisták 
nagyvitézen a magyar katonaságtól elhagyott megyékbe be
vonultak, százszámra hurcolták el az ártatlan polgárokat, kik

287 U. o. — 41. és 55., 56. sz.
289 Zipser naplója 157. és 159. 1.
2se Megtalálták nála az árvái tó t comité jegyzőkönyvét. — O. L. 

— Beniczky kormb. iktatókönyve 115. sz.
290 U. o. -  63., 80., 115., 150., 463. sz.
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nek számosa évekig sínylődött a börtönben. Verték, zsarolták, 
kínozták a lakosságot, úgy, hogy azt maguk a császári hivatal
nokok is megelégelték és tiltakoztak az embertelenségek ellen.

Mikor május 15-én Beniczky Besztercebányára bevonult, 
virágesővel és osztatlan lelkesedéssel fogadták. Fáklyásmenetet 
rendeztek tiszteletére. Szomorúság és levertség terpeszkedett 
a lelkeken, mikor július elsején elment, miután intő és kérő szó
val figyelmeztette a megye vezetőit, hogy ne segítsék az ellen
séget és hogy a tisztviselők széledjenek el; de ne vállaljanak 
az oroszok és osztrákok alatt tisztséget. Beniczky elvonulása 
után július 6-án 700 guerilla hagyta el Zólyom megyét. Ezután 
megindult az ellenséges áradat. A bányavidék, mely mindig 
kitartóan a magyar ügy zászlaját szolgálta, mely Beniczky 
eszes vezetése alatt a magyar szabadságharc egyik jelentős 
anyagforrása volt, ismét az ellenség kezeibe került. Beniczky 
Komáromból elkísérte Görgey Artúrt nehéz visszavonulási út
ján Világosig' és amint Görgey felsőmagyarországi útján is 
jelentős szerephez jutott Görgey bizalma révén, éppen úgy 
jelentős küldetésekben volt része e megpróbáltatásokkal teli 
útban. A bányavidék hősi szülöttje elindult a szenvedések 
útjára, honnét csak 1858-ban tért vissza nehéz, bilincsverte nyo
mokkal, hogy meglássa hegyes szülőföldjét, öreg édesanyját és 
megyéje általa mindig szeretett népét.

XII. FEJEZET.
B e n ic z k y  fe lje g y zé s e in e k  h a to d ik  fü z e té b e n  a  G ö r g e y  kérdésrő l. 

G ö r g e y  A r tú r  sze rep e  1 8 4 8 —49-ben . — E g y é n isé g e  és tra g ik u m a . —
B e n ic z k y  e lfo g u lts á g a  G ö r g e y v e l szem b en  és a z  eb b ő l eredő  téved ése i. — 
B e n ic z k y  G ö r g e y  m a g a ta r tá s á r ó l  a  K o m á r o m b ó l v a ló  k iv o n u lá s ig . — A z  
e lső  o r o s z  a já n la t. — B o r y n é  k ö v e tsé g e . — B a y e r  fé lre á ll l tá sa . — B ón is  
k o r m á n y b iz to s  G ö r g e y rő l. — K o s s u th  b iza lm a s a i G ö r g e y rő l. — G ö rg ey  
b iz o n y í tó  d o k u m en tu m a . — A  m á r t ír  h a d sereg rő l. — S zu n y o g h  k ép v ise lő  
m is s z ió ja . — S zem e ré  és B a t th y á n y i  m in is z te r e k  G ö rg eyn é l. — B e n ic z k y  
sze rep e  a  P ö lte n b e r g -fé le  b é k ek ö ve tség b en . — G ö r g e y  I s tv á n  té ved ése i. — 
B e n ic z k y  a z  o r o s z  tá b o r b a n i  id ő zé sé r ő l és F ro lo ff  o r o s z  v e z é rk a r i  fő n ö k  
n y i la tk o z a ta ir ó l . — B e n ic z k y  n em  b íz ik  a z  o r o s z  b iz ta tá s o k b a n  és Íg é re tek 
ben. — A já n l ja  a z  o s z tr á k o k  e lő t t i  f e g y v e r le té te l t . — K iz á r a tá s a  a z  a ra d i 
h a d ita n á c sb ó l. — B e n ic z k y  b eszéd e  a  v ilá g o s i  t i s z t i  gyű lésen . — E lle n té t  
G ö rg e y  I s tv á n  és B e n ic z k y  e lő a d á sa  k ö z ö t t .  — G ö rg e y  A r tú r  íg é re te , h ogy  
t á r s a i t  el n em  h a g y ja . —  G ö r g e y  A r t ú r t  m e g c s a ltá k . — E n n ek  b izo n y íté k a i:  
P a s k ie v i t s  és R ü d ig e r  a m n e s z t iá t  k é rő  leve le i és a  H a yn au -leve lek . —  
H a yn a u  g y i lk o lá s t  s z á n d é k a i. — G ö r g e y  e z  e lő l a k a r ta  a  se reg e t m egm en ten i. 
— G rün n e fö h a d seg éd  m is s z ó ja . — M ik ló s  cár leve le  G ö rg ey  érdekében . — 
F eren c J ó z s e f  f e lh a ta lm a z ó  k é z ir a ta  H a y n a u h o z  a k ivég zé sek re  és s z a b a d s á g 
v e s z té s i  b ü n te té sek re  v o n a tk o z ó la g . —  A  lo v a g ia s  P a sk ie v ic s  és R ü d ig er  
k u d a rca  a z  a m n e s z tia  kérdésében . —• B e n ic z k y  g y a n ú s í tó  szem re h á n yá sa in a k

cáfolata.

Beniczky visszaemlékezéseinek tagadhatatlanul legérdeke
sebb fejezete az, mely Görgey Artúr személyével és a világosi
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fegyverletételt közvetlenül megelőző eseményekkel foglalkozik. 
Bizonyára ezen közlései fognak mélyebb és mozgalmasabb hul
lámokat verni, mert hiszen egy olyan kérdést igyekeznek ada
tokkal kiegészíteni, mely egy fél évszázadnál hosszabb ideig 
izgatta a magyar közvéleményt és amelyet a két egymással 
szembenálló felfogás elfogultsága következtében eddig a törté
nelmi igazságszolgáltatás követelményeinek megfelelően eldön
teni nem lehetett. E kérdésbe belenyúlt nemcsak a múlt időnek, 
de a félmúlt időknek politikai szenvedelme is, ennek következ
tében egy bizonyos kiegészítő aktuális politikai kérdés volt 
egy fél évszázadon keresztül és mint minden aktuális politikai 
kérdés, mely tehát a politikai pártok programmjában és fel
fogásában is nyert elhelyezést, nem nyerhetett tárgyilagos, túl
zásoktól mentes beállítást és kezelést. Két felfogás viaskodott 
a Görgey-kérdésbeü; az egyik a függetlenségi harc elárulását, 
a másik pedig a kiegyezéshez vezető nemzetmentő irány meg
indítását látta benne. Mind a kettő politikai propagandája 
kiegészítésére használta e kérdést, melybe belevilágítani csakis 
az objektivitás tud, az az objektivitás, mely minden egyéb 
szempontokon felülemelkedve, a nemzet nagy férfiai iránti tisz- 
teletérzósből kifolyólag nagy kedvvel és örömmel gyűjti a 
fényes tetteket, tulajdonságokat, imponáló erényeket, de nem 
hagyja észrevétlen oldalt feküdni a hibákról, tévedésekről, a 
nemzet elleni súlyos mulasztásokról, a jellembeli tulajdonsá
gokból eredő következményekről szóló adatokat sem, tehát a 
levonandó okulást szolgáló tanulságok kedvéért számonveszi 
az árnyoldalakat is. Éppen a Görgey-kérdés volt egy olyan tör
ténelmi probléma, melyben az egymással vitába szállók vagy 
csak fényoldalakat hirdettek, vagy csak a legsötétebb árny
oldalakat mutatták be és ha például ezen adatok alapján Görgey 
Artúr jellemét, egyéniségét rekonstruálnunk kellene, vagy egy 
minden hibától ment, csalhatatlan, napnál is ragyogóbb jellemet 
kapnánk, vagy pedig a legrútabb rossz jellembeli tulajdonságok 
lexikális összképét. Középutat e kérdésben alig ismertek. Ez 
érthető is a világosi fegyverletételt követő emberöltő évtizedei
ben, és a következő emberöltő is még az előző korszak hangu
latainak utórezgéseiben szenvedett, amelyeket a közjogi politi
kai felfogások ellentéte tetemesen erősített.

Beniczkynek visszaemlékezései a Görgey-ellenes irodalmat 
fogják gazdagítani. Nem követhetem azon memoir-kiadók mód
szerét, akik a memoir-írójuk csalhatatlanságát és föltétien 
megbízhatóságát hangoztatják, akik gondosan átsiklanak a 
gyenge pontok felett, — én különösen ebben a kérdésben köte
lességemnek tartom, hogy Benicsky adatait ellenőrizzem és 
Görgeyre vonatkozó súlyos állításait más kutatási eredmé



nyeimmel egybevessem. Nem tehetem azt, hogy Beniczkyt e 
kérdésben kommentár nélkül megszólaltassam, amikor tudom, 
levéltári kutatásaim folyamán számtalanszor beigazolva lát
tam, hogy Görgey mindenkor megtette kötelességét, Görgey 
nem volt áruló, Görgey meg akarta menteni hazáját. A Görgey 
egyénisége iránti tisztelet, mely éppen kutatási eredményeim 
folyamán erősödött bennem, parancsolólag arra ösztönöz, hogy 
Beniczky adatait kiegészítsem. Nem mondható, hogy Beniczky 
nem közöl valóságnak megfelelő adatokat, de mikópen közli, 
ez a fontos. A hang csinálja a zenét. A világosi katasztrófa 
utáni osztrák bosszúállás áldozatainak rabságban sínylődő 
része nem gondolhatott jó szívvel Görgeyre, mert a róla 
szárnyrakelt gyanúsító hírek mélyen sebzék szíveiket, ök 
bilincsre verve és Görgey élvezi a cár protekcióját. Aradon el
hullanak, a nemzet legjobbjai, — ő ragaszkodik az élethez és 
életben marad. És akik közel állottak hozzá, vizsga gyanako- 
dással emlékeznek vissza Görgey magatartására és minden sza
vát és tettét a világosi fegyverletétel utáni hangulat alapján 
magyarázzák. Innen ered Beniczky állásfoglalása Görgeyvel 
szémben, innen ered elfogultsága. Görgeyről Beniczky is azt 
állítja, hogy határtalan hatalom- és becsvágy hajtotta minden 
tettében, hogy képmutató és zárkózott volt, kíméletlen és leg- 
többnyire rideg. Vagyis a már ismert Görgey-féle jellemvoná
sokat találjuk Beniczky jellemzésében, aki éppen úgy, mint 
sok kortársa, nem gondolkozott azon, hogy ki is hozta Gör- 
geyt, ki tette vezérré? És e kérdést kutatva, választ nyertek 
volna a hatalomvágy kérdésére vonatkozólag.

Ugyanis Jellasics betörésekor az egész nemzet afelett 
aggódott, hogy a harctéren levő főtisztek otthagyják a nemzet 
ügyét. Ott is hagyták, elárulták a nemzetet. A nemzeti erő 
kifejlésébe vetett önbizalom ez áruló magatartás miatt alig 
jelentkezett. Az első harctéri események átsegítettek a nehéz 
válságon, ezek szülték a katonai vezéreket és nem kellett aggód
nia az országnak, hogy vájjon melyik pillanatban árulják el a 
soraiban levő császári tisztek a nemzet ügyét. A szabadság- 
harc ezen kezdő fázisa mutatja legélesebben, hogy csakis az 
események döntöttek, hogy hiába nevezett ki a kormány vezé
reket, minthogy vezérkedni nem tudtak, nem is váltak vezé
rekké és viszont később hiába akart valaki vezér lenni, mikor az 
események üstökét nem tudta megragadni és nem tudta az ese
ményeket irányítani. A gomolygó, kavargó bizonytalanságból 
egyszerre a nemzet határozott akaratú, elszánt egyéneket látott 
előretörtetni és elszállt a gond az arcokról, hogy nincsenek 
megbízható főtisztjeink, senkit sem aggasztott többé a hír, ha 
Verbászról vagy máshonnan nyafkán azt írták az országnak, 
hogy nem mernek vezérséget vállalni. A szürkeségbe hullott
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vissza minden kétkedő, ingadozó, tehetetlenkedő abban a perc
ben, mikor a vajúdó események megszülték derék férfiaikat és 
igazán fonák módszer ezen időszak történetíróitól a nyugalmas 
béke napjaiban az eseményekbe belemagyarázni, hogy ezt nem 
kellett volna kinevezni, azt nem kellett volna vezérré tenni. 
Mintha az eseményeket akkor, midőn nem volt szervezett had
sereg, nem volt megfelelő tisztikar, rendeletekkel és egyéb ilyen 
intézkedésekkel befolyásolni lehetett volna? Az elsőkből lettek 
az utolsók és az utolsókból váltak az elsők. Az elsők eloldalog- 
tak és elpárologtak és a császári hadsereg magyar quietáltjai- 
ból váltak az elsők.

Görgeyt sem hozta senki, nem tette vezérré, nem emelte 
vezéri pajzsra senki emberfia, — csupán az események!

Mint ahogyan Kossuth Lajosra sem lehet mondani, hogy ő 
okozta a szabadságharcot, hogy ő csinálta a forradalmat, hogy 
ő tette saját magát a nemzet vezetőjévé stb., éppen úgy nem 
lehet állítani, hogy Görgey a vezérségre tört. Mindkettő az ese
mények szorítása alatt, a nemzet iránti kötelességérzetből, a 
haladás iránti szeretetből és mindenekfölött más hasonló quali- 
tású férfiak hiánya miatt vált vezérré. Ez elmaradhatatlan 
következménye volt a helyzetnek és amikor úgy Görgey, mint 
Kossuth rosszakarói erőszakkal be akarják bizonyítani, hogy 
mindkettő a vezérségre tört, hatalomvágyó volt, úgy a nemzet 
e két nagy férfiúnak csupán kötelességérzetét dokumentálják, 
mert kötelessége az állam bármelyik polgárának vészteljes 
órákban, ha erre alkalmasabb, reátermettebb és a cselekvésre 
készségesebb egyén nincsen, a vezetést kezébe venni, a hatal
mat gyakorolni. Természetes és magától értetődő históriai 
tanulság az, hogy a hatalom és vezérség birtoklása és gyako- 
rolhatása mérgezőleg hat azokra, kik a józanság, belátás és 
gyakran az önmegtagadó szerénység tekintetében e méreg 
ellen nincsenek immunizálva, vagyis akikben e kellékek' gyen
gék, vagy hiányoznak. Mindkét férfiút az események emelték a 
hatalom birtokába és a történetíró hivatása megállapítani, váj
jon mennyiben mérgezte meg a hatalom birtoklása a nemzeti 
ügy kárára azokat a kiválasztottakat, kiket tehetségük, tudá
suk, ügyszeretetük, határozott jellemük a hatalomra érdeme
sített. -— Tagadni nem lehet, a hatalom kezelésének első nap
jaitól kezdve vált szét e két férfiú útja és a folytonos ellentét, 
a belőle kifejlődő mindkétoldali rövidlátó dacoskodások és poli
tikai baklövések vezettek a szabadságharc bukásához. A vilá
gosi fegyverletétel utáni korszak, mely gombamódra termé a 
szabadságharcról szóló emlékiratokat, a kimagyarázások és 
helyreigazítások, a hibák szépítésének és egymás nyakába var
rásának korszaka volt, amelyből azután a legendamesélés kor
szaka bontakozott ki, vegyítve politikai célzatokkal.
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E két férfiú szembeállítását, az úgynevezett Görgey-kér- 
dést az aktuális és sokszor a pártpolitika szemszögletéből 
kezelték. A kiegyezési politika egyik ütőkártyája a Görgey- 
kérdés volt, ami semmiesetre sem vált Görgey hasznára. Gör- 
geyben a béke emberét és a függetlenségi törekvések elleni 
férfiút magasztalták, ki a kiegyezési gondolat mártírja lenne 
tulajdonképen. Görgey „Gazdátlan levelek“ című brosúrájában 
maga kapaszkodók e gondolatba, holott erre szüksége nincsen 
és nem volt. Görgey megtette mindenkor kötelességét, éppen 
úgy, mint Kossuth, — csakhogy mindkettő hibát hibára hal
mozott és a vesztes csak egy volt — a nemzet. E két férfiúnak 
együtt kellett volna haladnia, az egyiknek a másiktól hideg
vérű mérsékletet és óvatosságot kellett volna tanulnia, a másik
nak pedig emberbarátságot és testvériességet, nyiltságot.

A forradalmár Görgey a homályból került a nemzet elő
terébe és ilyenképen nem ismert tekintélyeket, nem lehetett 
előtte senki mérv- és irányadó. Ebből magyarázható az, hogy 
a huszonhét éves, minden aktiv ténykedést nélkülöző múlttal 
bíró fiatalember senki véleménye előtt meg nem hajolt és mint
hogy körülötte félszegség, ügyetlenség, szószátyárkodás élte 
divatját, a saját ítélőképességébe vetett hite szertelenné nőtt 
és ott sem maradt azon szükséges korlátok között, melyek a 
különféle komolyan veendő ítéletek összehasonlításából kiala
kultak, ahol a felette gyakorolt kritika nemcsak jogos, hanem 
céltudatosan helyes és ezért respektálandó is volt. Ezt azonban 
meg lehet érteni, ha Görgey Artúr életének háromrészben való 
megosztottságát látjuk. Az első időszakban Görgeyt az osztrák 
szolgai katonanevelés hatása alatt szívós honvágy kínozta. Nél
külözés, szegénység és a katonáskodás lelketölő rabsága olyan 
vágyó, tartós lelki hangulatot teremtett benne, melyen keresztül 
mindent rózsaszínben látott, ami hazájával és annak törek
véseivel egybefüggött. Ez az ő ideálizmusa elkísérte a szabad
ságharc bevezető eseményeibe, — de csak elkísérte addig, mert 
a szabadságharc korszaka nála az elkeseredett csalódás és az 
emiatt felágaskodó dac ideje volt, melyben szétfoszlott a hon
vágyból leszűrődött ideálizmus rózsafátyla és minden átmenet 
nélkül az emberek gyarlósága, kétszínűsége, a kötelességérzet 
gyakori hiánya, a felelőtlen ágálás terjeszkedése, az előbb táv
latból bámult nemzeti nagyságok közönséges halandó tulajdon
ságai, a szónoki bombasztok mögötti tartalmatlanság és üres
ség elébe tárultak, és ebben a hangulatban vezette nagyrész
ben a nemzet élethalálharcát, mely után a daccal eltelt csaló
dottság hangulatát lassankint felváltotta a megtörtséghez 
hasonló ellágyulás, az emberek iránti igazságosabb nézőpont és 
igazságosabb önismeret, mely az előbbi időszakban elkövetett 
tetteit igyekezett érthetővé igazolni. Ebben az időszakban Gör-



gey äz embereket más mértékkel ítélte meg, a hatalom birtok
lása, a dac már nem befolyásolá ítéletét, csupán az előző idő
szakból származó eljárása, mint egy mindig kísértő tehertétel.

A Görgeyről szóló terjedelmes irodalom sok-sok oldalról 
vizsgálta tettei rugóit, azonban vagy a türelmetlen, gyűlölködő 
szemrehányások túlzásaival és vádaskodásaival, vagy pedig az 
elnéző jóakarat költői szépítéseivel kommentálták eljárásait. 
Viszont az is tekintetbe veendő, hogy Görgey egyénisége, sze
repe, az ebből kifejlett hosszantartó politikai hullámverés, a 
magyar függetlenségi eszme igazságos és a legtisztább nép
jogon alapuló és ezért népszerű, a nemzet leghőbb vágyát 
képező tartalma éppenséggel nem voltak alkalmasak arra, hogy 
a kommentálókba tárgyilagosságot szuggerálhattak volna. 
Görgeyt vagy gyűlölni, vagy szeretni tudták, — mert közel 
állottak hozzá, ugyanazon korszaknak levegőjét szítták vele és 
hiányzott még az elszigetelő réteg, melyet történelmi távlatnak 
szoktak nevezni. Az iránta megnyilvánult érzelmek ellentétes
ségének élessége csak tragikus sorsú emberek nehéz osztály
része. Görgey egy nagy tragikum keresztjét volt kénytelen von
szolni és a tragikum hibákból fejlődik, egy elhamarkodásból, 
egy rövidlátó cselekedetből, érzelmek túlzásaiból és ez meg volt 
Görgeynél is. A tragikum részvétet kelt és az okozó hibákra 
mentséget találunk, mert emberiek. Görgey hibái, melyből' 
tragikuma sarjadzott, a nemzete iránti szeretet túlzásaiból, a 
vele egyidőben élő és tettekkel tényező kortársak iránti igazság
talanságából tevődtek össze. Gyűlöletes volt előtte a reakció, 
mely nemzete szabadságát fenyegette, de féltette nemzetét a 
forradalom könnyelmű túlzásainak veszedelmétől is és míg a 
reakció támadását fegyverrel verte vissza, az utóbbival és ennek 
szomorú következményeivel szemben tehetetlen, ingadozó volt, 
mert elsősorban a reakciót kellett megverni. Ez az ingadozása, 
mely nem viselte az őszinteség képmását, volt a tragikum 
magva, ebből bontakoztak ki lépéseinek és tetteinek hibái.

Görgey Artúr cselekedeteinek rugója nemzete iránti sze- 
retete volt, azonban makacssága és kortársai iránti igazság
talansága, szándékainak elpalástolása és politikai céljaiban 
való cunctatorsága a nemzet erejében visszavonást és pártos
kodást, szétforgácsolást idézett elő. A forradalmár és radikális 
őrnagyból az események folyamán egy a szabadságharc sike
rében nem bízó, pesszimista generális lett, ki e hangulatválto
zása következtében a szabadságharc politikai céljait is egy 
fokkal lejebb szállította, vagyis a radikális forradalmárból a. 
legitimitást fegyverrel védő insurgens lett. Mint ilyen, nem 
tudta megérteni Kossuthot és annak politikáját.

E két férfiút nem lehet összehasonlítani! Görgey és Kossuth 
egy évig dolgoztak egy célért és sajnosán egymás ellen is. Gör

X II. F E JE Z E T . 169



gey jelentősége csak erre a tizenkét hónapra terjed. Ami előtte 
és utána volt, az a nemzetre nézve nem volt értékes. Kossuth 
ezen egy esztendő előtt és után is hosszú évtizedeken át nehéz 
és keserves küzködésekkel dolgozott nemzete igazságáért. Kos
suth a világosi katasztrófa utáni negyven esztendőben a magyar 
nemzeti függetlenségért, a magyar önállósági eszmeért folyta
tott munkájával igyekezett jóvá tenni a nemzetet ért balsorsot, 
mely az ő politikájából háramlott reá. És mit tett Görgey? 
Hol érvényesítette fényes tehetségeit a nemzet javára a szabad
ságharc egy esztendeje után?A nemzetnek joga volt igényelni 
ezt az átlagot messze túlhaladó, geniális erőt és tehetséget. 
Igaz, hogy tizenhét esztendei internáltságban senyvedt, hogy 
ebben az időszakban a bécsi rendőrség vizsla szemei alatt 
tétlenségre volt kárhoztatva, ezt a tétlenséget azonban átvitte 
az 1867-ik év utáni időkbe is. Ha Görgey 1849-ben az ő politikai 
felfogásához kötötte nagyrészben a nemzet sorsát, amint azt 
Kossuth is tévé, — úgy kötelessége lett volna a későbbi idő
szakban is erejét és tehetségét ennek a felfogásnak szentelni. 
Ehelyett azonban hallgatott, ami a rázúdult nehéz vád alapos
ságának látszatát erősíté. Görgeynek nem volt oka, hogy hall
gasson, Görgeynek nem kellett szégyenlenie és restellenie sor
sát, cselekvéseit, Görgey nem volt áruló, nem volt a cár meg
fizetettje, nem volt az osztrákok bérence, nem volt bajtársai 
hóhérjának hitvány szolgája, ezer és ezer szerencsétlen magyar 
rabságának tudatos okozója, — csupán egy a népét szerető, 
nemzete szenvedéseit átérző, a szabadságharc forgatagában 
önmagával meghasonlásba mélyedt, a fegyverek letevése után 
becsapott, elárult szerencsétlen vezér, kinek alapjelleme a 
cunctátorság volt, úgy a hadvezetésben, mint a politikában és 
ez okozta, hogy mindenütt csak félmunkát végzett, mert nem 
használta ki sohasem a helyzetet, ahol ezt tehette volna. Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy az osztrák és az orosz 
hadvezetőknél jobb qualitású nem lett volna.

Az emigráció évei a magyar nemzetnek kiváló, tehetségeik
ben ezen idő alatt megizmosodott európai látókörű férfiakat 
neveltek, Irányi, Pulszky, Ludvigh, Simonyi, Helfy, Horn stb. 
odakint váltak azokká, amilyenek 1867 után politikai életünk
ben voltak és Görgeynek a száműzetésben lehiggadt, elmélyült 
és eminens tehetsége azonban nem érvényesíttetett. Bármi is 
lett légyen ennek oka, — az a nemzeti összmunka szempont
jából elfogadhatatlan. Ha áruló lett volna, úgy érthető, — de 
nem volt az és jobb, lelkiismeretesebb, önfeláldozóbb volt sok 
más ezernél, kik később melldöngetve éltek és érvényesültek egy 
kicsike-kis sugárrészecskéből, melyet a „nagy idők“ napjából 
gyakorta jogosulatlanul lefoglalniok sikerült.

Mindezt szükségesnek láttam elmondani, hogy Beniczky-
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nek Görgeyre vonatkozó nézeteit megfelelő kritikával fogad
hassuk. Nem vagyok sem Görgey-, sem anti Görgey-párti, de 
igazságos akarok lenni és most áttérek Beniczkynek közléseire.

1851 november 23-án kezdte meg Beniczky Komáromban 
a hatodik füzet írását, melynek előszavából komor reményvesz- 
tettséggel sikolt felénk a szó, hogy a húsz évi várbörtönre szóló 
ítélet következtében polgárilag halottnak tekintendő. Nincsenek' 
életcéljai, nincsenek reményei, nincsenek érdekei odakint az élet
ben, ezért szenvedély, pártos tekintetek, érdekek nem vezetik 
azon események leírásában, melyeknek egyedüli élő tanúja volt 
akkor. A második tanú, Pöltenberg tábornok, ugyanis ott esett 
el a zsarnokság bosszújának soha el nem takarható halálmeze
jén. A Beniczky által érintett események nagyrészt az oroszok
kal való tárgyalások egy béke ügyében. Vájjon azonban tud-e 
a szenvedő ember tárgyilagos lenni, tud-e a börtönben ülő ártat
lan, aki a nemzetéért folytatott küzdelme miatt került az élő
halott sorsára, haragot, fájdalmat, szeretetet, bosszút feledni 
és kivetni magából? Beniczky sem tehette ezt, hiszen vissza
emlékezéseinek többi részleteiből láttuk, hogy tud, mert muszáj 
volt elhallgatni fontos indító okokat, tud eseményeket meg
felelő célzattal csoportosítani, tudja magát védeni néha az 
önmegtagadásig is, — ezért, bár megremegtet keserves sorsá
nak említése, de meg nem győz arról, hogy tárgyilagos lesz.

Mindjárt a bevezetésben levő Görgey jellemzés csak árny
oldalakat ád. Szertelen becsvágy, sarkallva nagy szellemi poten
ciától, viselkedésének leselkedő és rejtegető jellege, hivalkodó 
cinizmus, környezete iránti magatartásának érdekháttere, rideg 
önzése, melyéri embereket áldozott. Természetesen a Zichy-eset- 
nek olyan interpretálását olvashatjuk, mely közismert: becs
vágy hajtotta erre, hogy feltűnést keltsen és a forradalom élén 
lovagoljon. A forradalom, Beniczky szerint, ujjongva fogadta 
a maga Robespierreét. — Görgey katona volt, ízig-vérig katona 
és akkor forradalmár, Zichy Jenő gróf vétkezett, és Görgey 
lelkiismeretesen vette a forradalmat és nem tudta azt politikai 
járatlanságában, hogy az írott utasításhoz ragaszkodni nem 
mindig jó és célirányos, de viszont tudta, hogy Zichy gróf 
közvetíteni akarja Jellasics és Roth tábornok között a Jella
sicsra életkérdést képező üzenetet'. A forradalmár Görgey tehát 
cselekedett, — nem ujjongás járt a cselekedet nyomában, 
hanem szörnyűséges csend és megdöbbenés, mert ez volt a forra
dalom vészmadarának egyik első és éles rikoltása. Görgeyt 
nem ezen tette tolta előtérbe, hanem harci tevékenysége, til
takozása Móga háromnapos fegyverszünete ellen, az ozorai 
diadal tették mindenki előtt érthetővé, hogy a csepeli hadbíró,
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egyúttal jó hadvezér is. És Kossuth nem a csepeli tett szerint 
mérlegelte Görgey tehetségét, hanem ozorai győzelme szerint. 
Nem a csepeli tett, hanem az ozorai győzelem hozta neki az 
ezredesi rangot.

Tévedése Beniczkynek az a közlése is, hogy Görgey támo
gatta volna a schwecháti csata előtt az Ausztriába irányuló 
betörési tervet. Görgey előre megmondotta, hogy a betörésnek 
sikere nem lesz, mert ismerte a nemzetőrség katonai qualitását. 
'A Pozsony-Pest közötti visszavonulásra vonatkozólag azt 
közli, hogy már akkor azon tőré fejét, mint szakítson a hon
védelmi bizottmánnyal, mert ennek intézkedései katonai ope
rációiban gátolták és Perceit azért nem támogatá Mórnál, 
mert versenytársat látott benne és ezért esett el a főváros is. 
Kossuth a visszavonulás ideje alatt közel harminc levelet írt 
Görgeynek, hogy koncentrálja az erejét és támadjon, mert az 
offenzívában rejlik a magyar defenzíva, egy győzelem megmenti 
számukra a telet és akkor új hadsereget tudnának teremteni. 
Görgeynek jelentéseiből viszont kitűnik, hogy nem bízik a 
seregben, melynek felszerelése sem volt még befejezve. Ha akkor 
egy kockára felteszi Kossuth sürgetésére a sereg sorsát, úgy 
Windischgrätznek nem lett volna olyan nehéz dolga a követ
kező: év tavaszán. Görgey tudta, hogy seregének még a harcban 
nevelődnie és edződnie kell és Kossuth leveleinek elszánt lel
kessége valóban éles ellentétben áll a sereg teljesítőképes
ségével. Görgeynek legnehezebb és legveszedelmesebb tette ez 
a visszavonulás volt, mert egy még alig szervezett sereggel 
kellett a túlnyomó ellenséges erőt elhagynia. Bizonyára döntő 
csatába ereszkedett volna, ha nem látta volna, hogy a sereg 
szét fog hullani a csata pörölycsapásai alatt, hozzájárult ehhez 
a sok volt császári tisztnek fonák helyzete. Ha ugyan még 
nem is hagyták el a magyar tábort, de bízni bennük nem lehe
tett, mert amint később kiderült, nagy részük tényleg Pesten 
visszamaradt és letette a fegyvert Windisehgrätz előtt. Meg
bízhatatlan csapattisztek a sorokban, harcban nem edzett és 
rosszul felszerelt legénység nem biztató feltételei a győze
lemnek. Ezért nem ütközhetett Görgey egy olyan ellenséggel, 
mely mindennel bőven ellátva, túlerőben is volt. A moóri csata- 
vesztés Perczelnek tudható be, Görgeynek Perczellel való Össze- 
különbözése nem Görgeyt tölté el haraggal, hanem PercZelt, 
akinek indulatos természete nem tűrt maga felett és maga 
mellett más vezéreket. Valószínű, hogy ha e két vezér között 
más viszony, baráti összetartás, bajtársi önfeláldozási készség 
fejlődött volna ki, — úgy Moómál nem lett volna csata, mert 
Görgey meggyőzte volna Perczelt ennek kilátástalanságáról.

Beniczky röviden érinti a váci proklamácíót, amelyről 
másutt elismeréssel nyilatkozik. A váci proklamációra vonat
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kozólag Görgey nemcsak emlékirataiban, de ä Beniczky által 
idézett tiszafüredi beszédében is azt mondja, hogy a kényszerítő 
szükség nyomása alatt jött létre. A hadsereg tisztjeit meg 
akarta nyugtatni a folytatandó harc alkotmányossága felől, 
mert különben a sereget szétbomlasztották volna. És hogy ez 
a tényeknek mégis felelt, bizonyítják e seregrész tisztjeinek 
mindenkori köztársaságellenes tüntetései, melyek később külö
nösen a lévai és a komáromi jegyzőkönyvekben nyertek éles
hangú kifejezést. Kossuth Görgeyt arra kérte, hogy ereszkedjék 
csatába, vagy mentse meg a sereget. Görgey csak egyet tehe
tett, — megmentette a sereget. Felsőmagyarországi útjáról 
Beniczky visszaemlékezéseinek másik részeiben'közöl adatokat, 
hasonlóképen a Dembinszky-kérdésről és a Kossuthtal való 
békés megegyezésről. A váci proklamáció annak a kihirdetése, 
hogy a folytatandó harc a magyar nemzetnek küzdelme alkot
mányos szabadságáért, egy nemzeti harc, melynek nem lehet
nek világforradalmi és nemzetközi behatásai. Görgey ebben 
a tekintetben is helyesen gondolkozott, Kossuthnak azon poli
tikája, mellyel különösen a lengyel emigránsoknak vezető kato
nai poziciókat juttatott a magyar szabadságharcban, okozá 
az orosz intervenciót. Görgey nyílt és elszánt ellenese volt 
ennek a politikának, mert sejtette ennek következméyeit és 
mikor Tiszafüreden sikerült Dembinszkyt kiemelnie a nyereg
ből, azt hitte, Kossuth már végleg meggyógyult e hibás politi- 
tikájából és nem fog többé a lengyelekkel kísérletezni.

A függetlenségi nyilatkozatig békés egyetértésben dolgoz
tak egymás mellett Kossuth és Görgey. A függetlenségi nyilat
kozat Görgey elé tárta azon szakadékot, melynek szélére hur
cold a meg nem gondolt és fontolt politika a nemzetet, melynek 
többsége aggodalmaktól kínozva nem tudott lelkesedni e feles
leges, de bajt hozó lépésért. A magyar nemzet megkérdezése 
nélkül történt a debreceni enunciáció. Kossuth úgy közié a 
debreceni politikusokkal, hogy a hadsereg akarja a független
ségi trónfosztó nyilatkozatot. Erre nézve különféle verziók 
léteznek. Legtöbbje azt állítja, hogy Görgey Kossuth kérdésére 
hallgatott. — Beniczky szerint azonban a szándék ellen nyilat
kozott. Ez utóbbi eshetőség bizonyosabb. A függetlenségi nyi
latkozat meglepte a hadsereget és készületlen találta, amint ezt 
Ludvigh közié Kossuthtal.291 A legtöbben Görgey intencióit a 
váci proklamációban gondolták és ezért voltak kifakadások. 
Emlékeztették a váci elvekre. Kínos és válságos órák voltak 
ezek Léván. Éjtszaka a tisztek gyűlést tartottak, melyben leg
élesebben elítélték a debreceni aktust és felszólították Görgeyt, 
hogy küldjön Debrecen ellen egy elszánt csapatot, mely végét

291 M. N. M. — Vörös A. gyűjtemény 1162. — (Léva, április 18.)
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veti a könnyelmű játéknak és egyezzék meg Ausztriával.2“2 
.Tehát ugyanakkor, midőn megnyugtatta Ludvigh Kossuthot, 
hogy minden rendben van, akkor éjjel az egész tisztikar Deb
recen ellen nyilatkozott. Görgeynek nehéz helyzete volt, mit 
tegyen, nehogy a győzelmet megrontsa. A győzelmes előnyo
mulás közben fegyveresen szembefordulni a kormánnyal a győ
zelmet tette volna kockára, tehát megnyugtatta a békétlen- 
kedőket, akiknek álláspontját megértette és átérezte. Mikor 
Komárom várát felszabadították, április 27-én ismét felszólí
tották, a terv végrehajtására és arra, hogy kezdje meg az osz
trákokkal való tárgyalásokat.203 Görgey — valószínű — most 
is bíztatta a tiszteket, hogy eljön ennek is az ideje és saját 
hadseregétől szoríttatva volt kénytelen afelett töprengeni, 
miként lehetne a nemzetet a közeledő katasztrófától megmen
teni. Cselekedni, fegyveresen a kormány ellen fellépni nem 
tudott, mert ezzel a nemzetnek egy békekötés esetén való kilá
tásait csökkentette volna, hadseregének hangulatát sem negli
gálhatta és így kénytelen-kelletlen a cunctator nehéz szere
pébe szorult. Fontolgatta az eshetőségeket, diplomatáskodott 
és elvesztette az időt. Sokan, így Beniczky is azt vetik szemére, 
hogy április 14-én nem tette le a fegyvert; azonban azt nem 
tudják, hogy az ő fegyveréhez, mint a fentemlített tiszti gyűlés 
jegyzőkönyve bizonyítja, a hadsereg léte, egysége volt kötve. 
A hadsereg abban a percben szétmállott volna, ha Görgey leteszi 
a fegyvert. Görgey sokkal jobban szerette hazáját és nemzetét, 
nemhogy egy önmegtagadás árán ne mentse meg nemzete egyet
len reális támaszát, a hadsereget, e súlyos viharokban. Inkább 
gyötrődött lelki küzködésekben, inkább vergődött egy olyan 
helyzetben, mely meggyőződésével ellenkezett, — semmint nem
zetét megkárosítsa. Ez Görgey április 14-ike utáni helyzetének 
magyarázata.

Az osztrák-orosz offenziva megkezdése után Görgey és a 
kormány közötti éles ellentétek a haditerv tekintetében is ki
éleződtek. Görgey és Bayer nem tartották helyesnek a Szeged 
körüli koncentrációt. Görgeynek késedelmeskedése, nyílt ellen
kezése a veszedelemnek ez ijesztő óráiban, egyik súlyos elő
idézője a gyorsan lepergő katasztrófának. Kossuth Görgeyt el 
akarta távolítani a seregtől, Görgey védekezett ez ellen és a 
nagy civódásban elsikkadt a nemzet ügye, mert ha Görgey be- 
látóbb, Kossuth pedig nem olyan hatalomféltő lett volna és 
nem ragaszkodott volna annyira öreg generálisaihoz, akkor a 292 293

292 Kr. A. W. — Kr. i. ü . — 4/283V4. H. A. — (Bittliehe Vorstellung 
nach der heute gehaltenen Besprechung mit den Stabsoffizieren und Gene
ralstab des hier befindlichen Corps). (Léva, den 18-ten April.)

293 Kr. A. IV. — Kr. i. U. 4/5301/:!. H. A. — (Komom, den 27-ten April 
1849).
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nemzet védelme is biztatóbb lett volna. Az orosz intervenció 
teljesen megfosztotta a bizakodókat reményeiktől és a hangu
latra jellemző Görgeynek Kossuthoz intézett egyik megjegyzése. 
Ugyanis Kossuth Görgey hadi operációit okolta a haza veszé
lyeztetésével, erre pedig Görgey azt írta Kossuthnak: „ami 
pedig a haza veszélyeztetését illeti, annyi legalább Európa színe 
előtt örökké tisztán álland, hogy a haza csak az oroszok inter- 
ventiója által lett veszélyeztetve és az orosz interventiót csak 
nem fogja senki a mi hadi operációink következésének tulajdo
nítani“.20'1 Ugyanakkor írja Kossuthnak: „a nép akaratja az én 
akaratom is, mert én soha a kormányért, hanem mindig a népért 
küzdöttem és ha ma tudnék arról meggyőződni, arról, hogy a 
nép jobban fogná magát érezni, én lennék az első, ki a fegyvert 
letenném“. A visszavonás átka volt ez az ellentét, mely több
féle okokból támadt, de amelynek indoka nem az volt, mintha 
az egyik kevésbbé szerette volna nemzetét, mint a másik, hanem 
egymás terveitől és politikájától féltették a nemzetet, melyet 
egyaránt szerettek.

Beniczky Görgey komáromi időzésének utolsó napjait úgy 
állítja be, mintha Görgey a kormányhoz szítókat el akarta volna 
távolítani, nehogy terveinek gátlói legyenek. Az bebizonyított 
tény, hogy hadtestének tisztjei ilyen tervekben megállapodtak 
és ezt Görgeyvel közölték is, — azonban hogy Görgey tett-e 
ilyen irányú lépéseket, az kétséges, mert mikor a lévai esemény 
után Kossuth Nagy Sándor tábornoknak Erdélybe való át
helyezését akarta, Görgey e javaslat ellen volt, pedig legjobb 
alkalma lehetett ezen tábornokától, ki politikailag nem tarto
zott hívei sorába, megszabadulni. Kmetty tábornok hadtesté
nek elszakadása a Görgey-had6eregtől Kossuth parancsára tör
tént. Az tagadhatatlan, hogy tisztjei kormányellenesek voltak 
és ennek lépten-nyomon kifejezést adtak és Görgeyt minden
képen befolyásolni akarták, sőt befolyásolták is, azonban az is 
tény, hogy ő erős kézzel összefogta seregét és nem engedte 
annak széthullását.

Beniczky a komáromi csata napján érkezett a Görgey- 
sereghez, az azt követő elvonulás részleteiről közölt adatok 
tulajdonképen Beniczky élményei. Ez az elkésett elvonulás 
Görgeynek egyik beigazolt nagy mulasztása. Komáromból már 
tíz nappal előbb kimozdulhatott volna. Kossuthnak e tekintet- 
beni szemrehányásai jogosultak, bár nem teszik jóvá saját 
tévedéseit. Görgey, kit saját hadserege szorított legnagyobb
részt a konok makacsságra, nem respektálta Kossuthnak két
ségbeesett szemrehányásait. Meg akarta ismételni a felső
magyarországi hadmenetet, — a sereget megmenteni és kedvező

264 U . o.  —  I . A . 6 /3 3 0 . —  (K om árom , jú n iu s h ó 3 0 ) .



176 BENICZKY LA JO S É L E T E , M Ű K Ö D ÉSE ÉS HALÁLA.

hadi konstellációkban a vezetést kezébe -ragadni. Ez azonban 
csak ábránd volt, mert a körülmények mások voltak.

„E pillanat nagyszerű Tábornok úr! egy világ sorsa függ 
tőle. — Emlékezzék Ön Dumouriezre. Isten, a Világ s a Historia 
itélend ön felett. — Az embertől s hazafitól loyalitást várok. 
A tábornoktól, kit én tettem azzá s tettem hadügyminiszterré, 
én az ország kormányzója engedelmességet követelek“295 — írja 
Görgeynek Kossuth és Görgey nem is hederített a sok kétségbe
esett rimánkodásra. Azt hitte, megverheti Haynaut és azután 
sorra kerül az orosz. Bayer haditervében vakon hitt, pedig ez 
a  haditerv a Görgey-hadsereg elkülönülését célozta. Görgey 
késedelmeskedése Komáromban ezt a haditervet fel is döntötte, 
mert nem maradt egyéb hátra, mint az osztrák és orosz seregek 
közötti elsurranás lehetősége. Hadseregének tisztjei rögtön 
látták, hogy ez a hadmenet már céltalan erőfeszítés és mint 
Beniczky közli, már az út kezdetén hallatszottak hangok a 
mindig politizáló táborban, hogy Görgeynek Komáromban kel
lett volna maradnia és ott az osztrák hadsereggel megegyeznie. 
Görgey ezen hangulat lecsendesítésére akkép nyilatkozott, hogy 
a kormány és különösen Kossuth rövidlátása döntötte e súlyos 
helyzetbe a nemzetet, ezért gondoskodjanak csak ezek maguk
ról, a sereget Görgey meg fogja menteni. Beniczky ismételten 
reámutat, hogy ez is kétszínűség és hogy néhányszor alkalma 
lehetett volna nyíltan a forradalmi kormány ellen fellépni, 
azonban mértéktelen becsvágya más célok után kergette, azon
ban Beniczky nem veszi figyelembe, hogy Görgey tudta azt, mi
szerint a kormánnyal szemben való esetleges fellépése a nemzet 
ügyének bukásával járna, mert ismerte a bécsi kormány inten
cióit, jól értesült Haynau szándékairól és az elfogott levelekből 
látta, hogy ezek nem békülni akarnak, hanem minden magyar 
érzelmet és gondolatot kipusztítani és eltiporni. Haynau azzal 
a szándékkal jött, hogy minden tisztet felakasztat, — már most 
Görgey, akit egyrészről a kormány rossz politikája, hatalom
féltése, ügyetlensége és önzése kétségbeejtett, másrészről pedig 
saját serege az osztrákokkal való egyezkedésre szorított, — 
mit tehetett? Egy kilátástalan útra ment az oroszok elébe, az 
orosz seregek közé. Valószínű, hogy az oroszokkal való egyez
kedés gondolata már régóta benne élt, mert az osztrák kímé
letlenséget az oroszok közvetítésével gondolta leszerelhetni.

Beniczky a hadmenet leírása folyamán kiterjeszkedik ter
mészetesen a Rimaszombaton megjelent orosz parlamentérek 
epizódjára is. Elbeszélése mindenben egyezik Görgey vissza
emlékezéseinek részleteivel. Rögtön felismerték az orosz ajánlat 
ravasz célzatát, időt nyerni a felvonulásra. Beniczky szerint a

285 Kr. A. W. — I. A. 7/2. (Pest, július 1-ső napján.) , .
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táborban arról beszéltek, hogy Görgey az orosz táborból bizal
mas levelet kapott. Ez nem felelt meg a valóságnak, ám igen 
fontos következményű volt a rimaszombati üzenetváltás más 
szempontból. Görgey itt tudtára adta az oroszoknak, hogy 
Magyarország legszorongatóbb állásában inkább orosz fejedel
met fogadna el, mint osztrákot és Paskievics lépjen érintke
zésbe a magyar kormánnyal.296 Görgey tehát kezdeményezte 
azon politikai kombinációkat, melyek egy orosz herceg alatti 
magyar királyságban vélték az ország megmentését látni. 
A szegedi kormány Görgeynek ezen lépését csak folytatta és 
továbbszőtte. Az oroszok ebből az üzenetből azt láthatták, 
hogy a magyar hadsereg vezére inkább hajlandó velük tárgyalni, 
mint az osztrákokkal, akikkel már ekkor sok civódásos huza
vonájuk volt. Paskievics herceg és Haynau levelezése, Berg 
tábornok, Rüdiger jelentései és levelei mind annak bizonyságai, 
hogy az oroszok nem akartak az osztrák haditerveknek enge
delmeskedni, viszont Haynauékban féktelen bizalmatlanság élt 
az oroszok irányában. Haynau csak azt látta Paskievics moz
dulataiban, hogy Görgeyt kíméli és szabad útat enged seregé
nek, pedig nem ez történt, hanem Paskievics saját belátása 
szerint cselekedett, félt a döntéstől és a győzelmet csak az 
osztrákok veresége után akarta kikényszeríteni. Ebben azonban 
az aradi és temesvári csaták keresztezték számításait.

Beniczky érdekes részleteket közöl Boryné, szül. Heilen
bach báróné szerepéről is, aki Rüdiger tábornoknak Görgeyhez 
intézett első levelét hozta. Beniczky a hozott és a válaszul 
küldött levél tartalmáról mitsem tudott, ami annak a bizony
sága, hogy Görgey a levelek közlésével jogosulatlan reményeket 
ébreszteni nem akart. Nagy Sándor tábornok jelenlétében 
Máriássy ezredes feltörte a levelet, — a tartalom csakhamar 
elterjedt, a tábor az oroszokról barátságosabban kezdett érezni. 
Görgey is, mint Beniczky mondja, az oroszokkal való meg
egyezésben kezdte a kivezető utat látni. A hangulat rajzánál 
Beniczky említi Bayer vezérkari főnök mellőztetésének esetét 
is. Bayer félreállítását igazságtalanságnak mondja. Bayer 
helyét Görgey Ármin foglalta el. Ez utóbbinak alapjellenje 
ugyan bizonyos hányivetiség, oktalan büszkélkedés és össze
férhetetlenség volt, mégis Bayernek félreállítása más okoknak 
tulajdonítható. Mindenekelőtt, hogy haditerve nem járt siker
rel, hogy iszákos volt, hogy éppen ezért a visszavonulás nehéz 
útjában nem végezte lelkiismerettel teendőit. Ezért Görgeynek 
iránta való bizalma megcsappant. A vezérkari főnökök sorsa, 
ha terveik, melyekhez a sereget megnyerik, nem szerencsések, 
a mellőztetés.

286 Kr. A. W. — Kr. i. U. 8/460. H. A.
Sicier L a jo s : Beniczky Lajos élete. 12



1 7 8 BENICZKY LA JO S É L E T E , M Ű K Ö D É SE ÉS' HALÁLA.

Bónis Sámuel kormánybiztos, akit Kossuth Görgey ellen- 
őrzésére: küldött a feldunai sereghez és akiről Beniczky azt 
mondja, hogy Görgey részéről fagyosa# fogadtatott, a leg
nagyobb elismeréssel, sőt lelkesedéssel írt Kossuthnak arról a 
Görgeyről, aki elleni bizalmatlanság vezette a táborba. „A had
sereg főparancsnoka — írja —, akinek hazaszeret-etéről meg
győződtem, még mindig beteg és tagadhatatlan, hogy jelenléte 
elektromos szikraként gyújtja hadseregét lángra. Mint látom, 
ő nemcsak testileg beteg, hanem a nemrég történtek is mély 
fájdalmat okoztak neki. — Adja Isten, hogy ama félreértések 
és hibák kiegyenlítődjenek, melyek a legutóbbi időben történ
tek, — ezt, azt hiszem, Kormányzó Urnák jelenléte tudná csak 
véghez vinni, — ha ez megtörténnék, akkor nem féltem hazá
mat, mert: egyetértés fiai között meg fogja menteni.“297 Csodá
latos dolog, hogy mindazok, akik azzal a megbízással küldettek 
Görgeyhez, hogy ellenőrizzék, a legnagyobb elismerés és tisz
telet hangján írtak róla. így Ludvighnak helyzete is azért vált 
tarthatatlanná, mert Kossuth nem hitt ezen, Görgeyről szóló" 
elismerés őszinteségében és igaz voltában. Ludvigh kérte, kér
lelte Kossuthot, hogy változtassa meg politikáját és elfoglalt 
álláspontját Görgeyvel szemben, — ez mitsem használt. Lud
vigh a pártoskodás gyanújában állásától felmentetett. „Édes 
barátom, ne bizalmatlankodj, ha eddig a bizalom, úgy ezután 
a bizalmatlanság ártand“, — írja Ludvigh sok levele egyikében. 
„Megmondtam, Görgey önfejű, Görgey különc, Görgey nagyra
vágyó, de nem oly értelemben, mint az emberek nagyravágyók 
lenni szoktak, de Görgey nem áruló s nem makacs azon értelem
ben, mint Te gondolod. Volt már oly pillantás, melyben ellene 
oly ingerült voltam, hogy a tábort örökké elhagyni akartam 
s csak azért maradtam, hogy szakadást elhárítsak, mivel a sza
kadás hazánkat sírba döntené. Ha Görgey áruló, én bizony 
az első leszek, ki azt megtudom és Görgey nem Görgey többé.2™ 
Kossuth Görgeyben a debreceni politika legegyenesebb ellenfelét 
látta és Görgey a komáromi csata napján megírja a Pesten 
összeült minisztertanácsnak azon okokat, melyek a két férfiú 
közötti ellentétet előidézték. E levél, mely azonban a csata 
következtében töredék maradt és nem végzé rendeltetését, meg
dönti mindazon verziókat, melyeket indokolatlanul Görgeynek 
az április 14-i enunciációra vonatkozó magatartásáról terjesz
tettek. Kiderült belőle, hogy Görgey figyelmeztető Kossuthot e 
lépés veszedelmességére, a hadseregnek királyhű hangulatára és 
arra, hogy az április 14-i cselekedete minden közvetítő hidat 
leéget és lerombol, pedig még az isaszegi csata utáni győzelmes

267 Kr. A. W. — I. A. 1/268. (Geszthely Julius 25.)
298 Kr. A. W. — I. A. 7/24.8. (Komárom julius 2. este).
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időszakban az ország kilátásai, orosz intervenció nélkül is, 
olyan rosszak voltak, hogy csak a könnyenhívőség tetszelgett az 
ábrándban, hogy az ország meg van mentve.

„Hasztalan volt intőszavam, hogy ne számítsák el magukat 
a szerencsében, hanem inkább gondoskodjanak arról, hogy erő
södjünk, nem pedig az ellenséget könnyelműen izgassuk.

Hasztalan mondtam a jelenlegi kormányzónak, Kossuth
nak, mikor véleményét kérte az általa megindítandó független
ségi nyilatkozatra nézve: hogy a hadsereg, habár Magyarország 
alkotmánya az oktroyált alkotmány által különösen, nagyon 
érzékeny sebet kapott, — legnagyobbrészt csak az 1848-ik év 
márciusi vívmányaiért küzd, — hasztalan említettem: hogy még 
egy diadalmas csata után is közvetlenül, ha megjelennék a ma
gyar szabadságharcosok sorai előtt V. Ferdinánd, a magyarok 
királya —, kérvén őket arra, hogy védjék őt és helyezzék vissza 
előbbi jogaiba, úgy a nagyobbik részük azonnal és föltétlenül, 
a másik, az úgynevezett republikánus, mindenesetre kisebb 
részük, rövid meggondolás után a királynak (V. Ferdinándnak) 
hódolva, az ő ügyét magukévá tették volna; hasztalan volt azon 
állításom, hogy a hadseregnek még nagyon sok olyan eleme van, 
mely csak az alkotmányra tett esküje által tartatik össze.

Ezen igaz és alapos érvek dacára életbelépett április 14!
Erre véleményem csak az volt, hogy a nemzet ezáltal egy 

élethalál-harcra lett kényszerítve, mert április 14-én a háta- 
mögötti összes hidakat lerombolta, minthogy ezáltal egy az 
1848. év vívmányai alapján történhető kiegyezés lehetetlenné 
vált!“

A magyar fegyvereknek diadalt hozó sarlói április 19 úgy 
tűnt fel, mintha a debreceni április 14-nek életképessé szentelése 
volna, mindennünen áradt a sok, április 14-ikét elismerő, nyilat
kozat, csak a hadsereg hallgatott. Nem adott bizalmi és hűségi 
elismerést április 14-ről, hanem hallgatott és vérzett Komárom
nál, Ácsnál, Budánál, a bányavárosokban, Csornánál, a Vágón 
innen és túl.

„Hol vannak“ — folytatja Görgey —, „ezzel szemben, hová 
lettek, a sok hűségi nyilatkozat szerzői és magyarázói, —  
ezek a bátor harcosok életre, halálra?, akiknek írott lelkesedése 
a jelenlegi kormányzó részéről egyik levelében, melyet hozzám, 
a még mindig hallgató hadsereghez intézett, szemrehányásként 
említtetett?! Milyen ellenállást fejtett ki a nagy és lelkes Deb
recen, április 14-ének bölcsője, — egy 4000 kozákból álló had
oszlop ellen? Talán követte Egernek a kápolnai csata utáni 
magasztos példáját, amikor a benyomult ellenséget segítség 
nélkül kiszorította, avagy talán egy szerencsétlen kimenetelű 
harc után második Bresciává vált?

A hadsereg egészséges érzékével, mely leginkább a harc
12*
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mezőn fejlődik ki, mindezeket a hűségnyilatkozatokat mások
nak nem is tartotta, mint amilyenek, a gyenge nád hajlásúnak 
egy nagyravágyó, erőszakos kéz durva érintésére — és éppen 
ezért ez a mártír-hadsereg attól a sötét érzéstől nem szabadul
hatott, hogy április 14 nemcsak egy elhamarkodás, — hanem 
annál több, — egy összehasonlíthatlanul erősebb ellenfél köny- 
nyelmű provokálása volt!! Ezért hallgatott a hadsereg és én 
vele együtt.“2™

Szándékosan leközöltem Görgey e nagyfontosságú töredék- 
levelének ezen részét, mert ez minden interpretálásnál jobban 
világítja meg az ő és hadseregének az események következtében 
előidézett elszigetelt helyzetét. Kétségbeesését és mindenek- 
fölötti következetességét és ezzel elesnek mindama érvelések, 
hogy egyéni érdekei szerint lett volna forradalmár, amint ezt 
Beniczky is többször említi. A mártír-hadsereg megtette min
denkor kötelességét és vele együtt Görgey, aki ezt a hadsereget 
összetartotta. Hadmenete most is fényes hadvezéri qualitásait 
mutatta. Seregét akadálytalanul vezette a déli, tiszántúli irány
hoz, közben azonban Mészáros lemondásával ismét Dembinszky 
lett a főparancsnok Szegednél, ami ellen Görgey óva inté 
Kossuthot. Görgey seregét tagadhatatlan késedelmeskedéssel 
vezette, Beniczky ebben csalárd szándékot sejt, de ez nem lehet
séges, — inkább az, hogy az oroszok nagyon lassan mozogtak 
és az agyonhajszolt magyar sereg az orosz mozdulatokhoz alkal
mazkodott.

Az elmaradt Görgey—Kossuth-találkozás megemlítése után 
részletesen ismerteti Beniczky a szegedi kópviselőház küldöttjé
nek, Szúnyogh képviselőnek követségét, melyben Görgeynek a 298

298 Kr. A. W. — I. A. 7/20. — Der Kriegsminister und Obercomman- 
dant an den vereinigten Ministerrath in Budapest. (Komorn den 2-ten Juli). 
E Görgey által is közölt levél fogalmazványának ezen másolatát Molnár 
Nándor ezredes írta le a főhadiszállás levéltára részére. E másolat és a 
Görgey által idézett szöveg között eltérések vannak. Én Molnár másolatából 
fordítottam a fenti idézeteket. — Éppen ezen munkám korrigálása idejében 
akadtam egy okmányra, melyben Görgey a Kossuthtal való gödöllői talál
kozásáról nyilatkozik. Az isaszegi csata után, április 7-én Kossuth meg
érkezett Gödöllőre, hol a Grassalkovich palotában száljt meg. Ide kérette 
Görgeyt is és a négyszem között lefolytatott bizalmas tárgyalás célja az 
volt, hogy meggyőzze Görgeyt a függetlenségi nyilatkozat szükségességéről. 
Görgeyt Kossuth nem tudta meggyőzni. A klagenfurti térparancsnok 1850- 
beh Görgeyt kihallgatta a Grassalkovich palotában való időzéséről, ugyanis 
a palotában levő egyik női portré rendkívül hasonlított Görgey feleségéhez. 
Ezt a portrét e g y . ismeretlen elküldte Görgey pesti főhadiszállására, majd 
amikor Klagenfurtban volt, az ismeretlen oda is elküldte. Görgey a képet 
nem fogadta ej, hanem mint államvagyont rendelkezésre bocsátotta. Ezzel 
az üggyel kapcsolatban mondta el Görgey a gödöllői találkozás részleteit, 
amiről természetesen a klagenfurti osztrák katonai parancsnok terjedelmes 
jelentést küldött hadügyminiszterének. E jelentés szerint Görgey a következő
képpen mondta el Kossuthnak tiltakozó véleményét: . . . . „ U n d  abgerechnet
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kópviselőház megbízásából felajánlotta a diktátorságot. Görgey 
erre hajlandónak nyilatkozott. A jelenlevő tisztek közül egye
dül Beniczky figyelmeztette Görgeyt arra, hogy már késő, dik- 
tátorsága nem segíthet, mert nem lesz már ura a helyzetnek, 
mely szétzüllésbe fog fúlni. Ez alkalommal éles szemrehányá
sokkal bírálta eddigi magatartását, melyben a megegyezési lehe
tőségek sok alkalmát elmulasztotta. Görgey e vita folyamán 
Beniczky előtt kijelentette, hogy az orosz intervenció fogja a 
seregnek a békét és az amnesztiát hozni. Ezek a részletek eddig 
teljesen ismeretlen adatok.

Hasznos adatok foglaltatnak Beniczkynek közléseiben, 
melyek Szemere és Batthyány minisztereknek diplomáciai külde
tésére vonatkoznak. Ezekből kitűnik, hogy Görgey csakugyan 
nem akarta Szemerét fogadni. Beniczky önkéntelen hallgatója 
volt a Görgey és Szemere közötti párbeszédnek, melyben Gör
gey Szemerét kétszínűséggel gyanúsította. Szemere ugyanis 
levelet írt Görgeynek, melyben tárgyilagosan nyilatkozott a 
Kossuth—Görgey-viszonyról, ugyanezt teve a Kossuthoz inté
zett levelében is. Görgey igazságtalan volt Szemerével szemben, 
aki csak hatalmi céljaik türtőztetésére hívta fel a két vezér
egyéniséget az ország érdekében. A két levél klasszikus össze
foglalásban adja úgy Görgey, mint Kossuth jellemzését. Az 
igazság fáj, az igazságot nem szeretik hallani és ezért volt 
Szemere is társtalan Kossuth és Görgey mellett. Szemerének 
Beniczky előtt tett nyilatkozatai Görgey magatartásában és a 
forradalmi harcok alatti viselkedésében csak személyi, önző 
vezérszempontokat látnak és nem politikai következetességet. 
Beniczky már akkor közölte Szemerével, hogy Görgey abban az

davon, dass mir Ungarn zu schwach scheint, um als selbständiger Staat in 
einer Nachbarschaft zu existiren, in welcher bereits die Existenz der Türkei,
— trotz seiner weit günstigeren Lage, — zu einer Grnadenexistenz herabge
sunken, halte ich den projektirten Akt für einen Selbstmord. Wir rangen dem 
Feinde wohl einige wenig bedeutende Vortheile ab, allein es gelang uns diess 
nur durch die äusserste Kraftanstrengung. Die Überzeugung, unsere Sache 
sei die gerechte, befähigte uns hiezu. Wir geben diese Überzeugung preis und 
mit ihr unsere Siegeszuversicht, sobald wir es versuchen uns von Österreich 
loszutrennen, dann kämpfen wir nicht den Nothwehrkampf um die eigene 
Existenz, wie bisher, — dann bedrohen wir vielmehr die Existenz Öster
reichs . . . “ — Görgey ezen kívül kifejtette Kossuth előtt, hogy a független
ségi nyilatkozattal számtalan érdeket sérthetnek, a régi csapatokat eskü- 
szegésre szorítják, az egységet meglazítják, mert csakis a váci proklamáció 
és ennek vezéreszméi tartották együtt január elején és Dembinsky rossz veze
tése idején a hadsereget. Kossuth Görgey ezen fejtegetéseit kedvetlenül hall
gatta, majd félbeszakítván a tárgyalást hallgatagon hagyta el a termet. 
Görgey pedig e jelenet rajzának kiegészítésére megjegyzi: „Ich war bewegter, 
als gewöhnlich, bei ähnlichen Anlässen.“ — 8t. A. W. — P. A. 1776—1850.
— Klagenfurter Platzkommando-Kriegministerium (Klagenfurt, 28. März 
1850.).
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illúzióban él, hogy az oroszok útján mindent el fog tudni érni 
és ezért nem is gondol az osztrákokkal való tárgyalásokra.

Hasonlóképen érdekfeszítő leírásban olvashatjuk azon orosz 
parlamentair fogadtatásának és viselkedésének rajzát, kivel 
Szemere és Batthyány elküldték békeajánlatukat Paskievics- 
hez. Beniczky, aki Görgey suite-jéhez tartozott, közvetlen közel
ségből, mint jelenlévő megfigyelte az események alakulását és 
visszaemlékezéseinek további részleteiben leírja a gyapjúi kon
ferenciát, melyen Görgey, Szemere, Batthyány az oroszokhoz 
küldendő újabb békekövetség elindítását határozták el. Ezt meg
előzőleg megjelennek a táborban Kmetty és Bem tábornokok 
küldöttjei is. Bethlen Gergely gróf, mint Bem követe, előter
jesztő Görgeynek Bem terveit a harc folytatására nézve. 
Üchtritz báró ezredes, Kmetty követe, azzal a kéréssel jött, hogy 
Görgey siessen Dembinszky seregét menteni. Ugyanekkor meg
jelent Görgey Artúr neje is a táborban, akit Pestről Molnár 
Nándor ezredes hozott Szegedre és a szegedi csata után a Gör
gey táborába. Üchtritz közlései azt hangoztatták, hogy Dem- 
binszkyhez a seregnek bizalma nincsen, mentse meg Görgey 
a sereget. Bethlen pedig közölte Bem kérését, hogy Görgey 
siessen Aradra és Bemmel együtt operálva a 100.000 főből álló 
hadsereg a Duna-vonalon imponáló állást foglalhat, azonban 
békekészségének kifejezést adhat, ha ez sikerrel nem járna, a 
hadszínteret más országba átteheti. Tehát Bem is békekísérle
tekre gondolt, azonban Görgey a professzionátus forradalmáros- 
kodás ellensége lévén, inkább Kmetty tervei felé hajlott. Külön
ben, mint Beniczky megjegyzi, már akkor érezte, hogy a had
járatot győzelemmel befejezni nem lehet.

A minisztereknek tanácskozása Görgeyvel azon eredmény
hez vezetett, hogy Paskievicshez békeköveteket küldenek. Gör
gey A rtúr' visszaemlékezéseiben csak Pöltenberget említi, 
viszont testvére, Görgey István, úgy rajzolja az eseményt, 
mintha Beniczky Lajos ezredes Pöltenberg kísérőjéül önként 
jelentkezett volna, mert a táborban nem volt semmi dolga, csa
pat nélkül állt és csak egy szép őrnagynénak udvarolgatott, 
német vad verseket fabrikált. „Beniczkynek e követség“ — írja 
az utóbbi — „egészen nekivaló kalandul kínálkozott.“300 — Ez 
Görgey István költői fantáziájának a kombinációja, mert 
Beniczky Lajos erre a tisztségre önként nem jelentkezhetett, 
mint ahogyan a Kassáról és Tiszafüredről elküldött politikai 
bizalmas követségekre sem jelentkezhetett önként, hanem Görgey 
bizalmából ruháztatott fel a kényes szereppel. Békekövetségre 
önként vállalkozókat nem küldenek, különben Beniczky vissza
emlékezései részletesen leírják e feladattal való megbízatásának

300 id. Görgey István: 1848 és 1849-ből. III. k. 340 és 341 o.
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körülményeit és a Szemetével való tanácskozását. Szemerének 
Beniczky előtti fejtegetéseiből kitűnik, hogy Görgey forszírozta 
az oroszokkal való tárgyalásokat és hogy a Görgey és Bem dik- 
tátorsága között Szemere Görgeyt pártolta. Görgey határozott 
kívánságára jelölték Beniczkyt Pöltenberg mellé, hogy politikai 
ügyességével a küldetés nehézségeiben támogassa, tehát nem 
lehetett önkéntes jelentkezésről szó. Beniczky a megbízást el
hárította magáról, mert éleslátása rögtön fölismerte azt a 
nehézséget, hogy az oroszokkal való külön tárgyalásokból poli
tikai eredményeket nem hozhatnak. Az oroszok csakis katonai 
szempontokból állhatnak szóba a küldöttséggel és ezért 
Beniczky az oroszokhoz kötött reményeket hiú illúzióknak nyil
vánította és a megbízást nem akarta elfogadni. Csak mikor 
Görgey is reábeszélte és szemére vetette Beniczkynek, hogy a 
döntő órákban nem meri e lépést a haza érdekében megtenni, — 
fogadta el nagynehezen Beniczky a megbízást. Ezek az adatok 
igazolják egyúttal azt is, hogy Görgey Artúrnak és testvérének 
ama különös eljárása az események bemutatásában, mintha Gör
gey e követség eszméjében és realizálásában csak a kívülálló 
szemlélő szerepét játszotta volna, nem felel meg a valóságnak. 
Beniczky ugyanakkor kijelentette, hogy teljes hűséggel be fog 
számolni és soha olyan szerepre nem fog vállalkozni, mely alap
talan illúziókat tápláljon és támogasson. Indulásuk előtt meg
jelentek a követek Görgeynél, ki átadta nekik az orosz fő- 
parancsnokhoz intézett sürgönyt. Görgey István azt állítja, 
hogy Görgey Artúr nem ismerte annak tartalmát. Ez szintén 
nem felelhet meg a valóságnak, mert hiszen a sürgöny, vagy 
állami iratnak tartalma és szövege előzetes hosszas tárgyalá
sok eredménye volt és a követek utasítása csakis ez irat alapján 
történhetett. Görgey István szerint Görgey Artúr nem adott 
utasítást Pöltenbergnek és Beniczkynek, már pedig Beniczky 
előadásából kitűnik, hogy igenis tárgyalt velük és a kapacitáció 
csakis megfelelő utasítás kiszabása által történhetett. Görgey 
István erről könyvében a következőket írja: „Hogy Pöltenberg
nek vagy Beniczkynek ez alkalommal Görgey titkon külön uta
sításokat adott, — amint Szemere Bertalan insinuálja: az egy
szerű rágalom. Ilyeneket egyik is el sem vállalt volna. Vagy ha 
rávetemülnek: akkor bizonyosan utóbb el is mondják vala azon 
keserves órában, mikor az oroszok Gyulán őket váratlanul ki
szolgáltatták az osztrák bosszúnak. — Egyikök sem állított 
olyat soha senki előtt. Pedig Beniczky Lajos még a 60-as évek
ben is élt, Űj-Pesten lakott s a honvéd gyülekezésekben élénk 
részt vett Budapesten.“801 Görgey István nem ismerte Beniczky
nek följegyzéseit, de ha ismerte volna, elfogultságában bizonyára

501 U. o. — 341 o.
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megcáfolni igyekezett volna e tényeket. A keserves órákban 
Beniczky meg is mondta, le is írta az akkori eseményeknek Gör
gey Artúrra nem kedvező momentumait. Görgey Istvánnak 
hivatkozása Beniczkyre ezzel tárgytalanná vált.

Beniczky és Pöltenberg az orosz táborba való útjuk közben 
természetesen megbízatásukról is beszéltek. Beniczky nem 
tudott a bizalmatlanságtól szabadulni, mely eltöltötte Görgey 
és a vállalt feladat veszélyessége iránt. Erősödött ez benne, 
mikor látta, hogy Görgey feleségét az orosz tábor irányába 
küldé, míg ő Arad felé vitte seregét. Pöltenbergről Beniczky 
úgy nyilatkozik, hogy orosz illúzióiban és Görgey iránti vak 
hitében Beniczky bizalmatlankodó érveléseit nem tudta hall
gatni.

Augusztus 8-án értek az orosz táborba és pedig Ártánd 
községben. Aznap délben találkoztak Rüdiger tábornokkal, aki
nek Pöltenberg átadta az írásokat és egyúttal közölte küldeté
sük célját. Rüdiger az okmányokat továbbította Paskievicshez, 
akinek válaszát Rüdiger hadiszállásán bevárták. Rüdiger meg
hívta a magyar tiszteket a dinerhez, melyen az orosz főtisztek 
dícsérőleg nyilatkoztak Görgeyről. Rüdiger vezérkari főnöke, 
Froloff tábornok ebéd után Beniczkyt teához invitálta, Beniczky 
a meghívást elfogadta, azonban kérte a tábornokot, hogy 
Pöltenberget is szerencséltesse meghívásával. Froloff tábornok 
szállásán élénk eszmecsere fejlődött ki a magyar hadsereg hely
zetére, az orosz cár intencióira, a nemzetközi helyzetre és 
Görgey teendőire vonatkozólag. Az orosz tábornok éles kör
vonalakban mutatta be a magyar követeknek a magyar harc 
reménytelenségét, csak egy útjuk lehet, a fegyverek letevése, 
mert két nagyhatalommal szemben, a lengyelekkel kötött ma
gyar szövetség folytán a magyarokra beállott kedvezőtlen kül
politikai konstelláció következtében nem harcolhatnak a siker 
reményében, ha esetleg most győznének is. Beniczky ez eszme
cserében figyelmeztette az orosz tábornokot, hogy Görgey had
seregén kívül vannak egyéb magyar tekintélyes hadseregek is, 
forradalmi vezetők, kik hadseregeket fognak tudni teremteni. 
Becsület, gyávaság, következetesség az egész világon azonos 
értelmű. Ha Görgey csakis saját sorsával és az ő hadserege sor
sával törődnék és a többiektől elszakadnék, hogy bizonyos elő
nyöket biztosítson magának, úgy a becstelenség, a gyávaság és 
a következetlenség tettét követné el. Csakis a harc az utolsó 
emberig marad számukra hátra, ha egy hadseregrész előnyeit 
a többi részek elárulásával lehetne csak elérni. Froloff bár 
helyeslé Beniczky észrevételeit, kijelentette, mivel csakis a 
Görgey-hadsereggel lévén az oroszoknak dolguk, csakis ezzel 
tárgyalhatnak. Froloffnak Beniczky által közölt érveléseiből 
kitűnik, hogy a követeket kapacitálta arra, higyjenek és bízza
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nak az oroszok nagylelkűségében. „Bízzák úgy a saját, mint 
országuk sorsát Uramra, a Cárra, a nagy Oroszország lovagias 
uralkodójára és a jövő meg fogja győzni önöket, hogy a feltét
len megadás általi elért eredmények legmerészebb reményeiket 
is felülmúlandják.“

„Nagy császárom soha feltételeket el nem fogad, aki azon
ban sorsát feltétlenül kezeibe teszi, azt hatalmas karjával meg
védi.“

„Ha hatalmas Uram, a Cár Magyarországon Ausztria 
érdekében interveniál, akkor beláthatják, hogy a forradalommal 
semmilyen tárgyalásokba nem bocsátkozhatik, mert Magyar- 
országon nem mint abszolút uralkodó lép fel, aki belátása sze
rint tud felejteni és megbocsátani, hanem mint szövetségese a 
másik hatalomnak, amelynek ez jogában áll! Adják meg magu
kat feltétlenül és appelláljanak nagylelkűségére, úgy tudna és 
fog is a közvetítés módjaival önökért cselekedni. Ha azonban 
folytatják az egyenlőtlen harcot és legyőzetnek, ami végre el
kerülhetetlen, akkor már nem lesz ok, hogy a büntetés pallosa, 
melyet Ausztria máris készen tart, Uram és Császárom által 
vissza ne tartassék. Semmi esetre sem tudna akkor Oroszország 
döntően, a körülményekhez is viszonyítva közvetítőén fellépni. 
Görgey tábornok hadserege egyébként katonai becsületét sem 
érintve megadhatná magát az oroszoknak, mert az oroszok még 
le nem győzték, az osztrák hadseregnek pedig meg nem adhatja 
magát, mert viszont ő győzte le az osztrák fegyvereket! Csak 
abból az egyedüli nagy indokból teszi le a fegyvert, mert hazá
ját egy kétségbeesett harc csapásaitól akarja megváltani. Higy- 
jék el nekem, hogy az oroszok előtti fegyverletételük napja ön
megtagadásuk legmagasztosabb cselekedete gyanánt, a közért 
való legszebb áldozatuk gyanánt fog a történelem könyvébe be
jegyeztetni.“

Froloff beszédéből kiragadott ezen részletek ime legvilágo
sabban mutatják, miért tette le a magyar sereg az oroszok előtt 
a fegyvert. Froloff, aki később is a Görgeyvel való tárgyalások
kal meg lóvén bízva, így lobogtatta előttük a cári nagylelkű
ségre épített reményeket. Beniczky szkeptikusan fogadta Froloff 
ezen kijelentéseit, annál is inkább, mert Beniczky egyenes kér
désére kijelentette, hogy az osztrákoknak való kiszolgáltatás 
elhárítását nem tudja garantálni, azonban az osztrákok azt 
fogják akarni, amit az oroszok akarnak, a két uralkodó közötti 
viszony nagyon erős és őszinte és nem fog megzavarodni, mi
helyt egy kis engedményről 6zó lesz.

A két békekövetet, amint tudva van, Paskievics Haynauhoz 
utasította, Beniczky a két követ közül a nyugodtabb, politiku- 
sabban gondolkodó, nem veszítette el az orosz kapacitáció 
hatása alatt tisztánlátását. Azt az eredményt látta a sok



beszédből, h o g y  az oroszok nem tudnak semmit sem garantálni, 
tehát Vagy harcol ä sereg az utolsó emberig, vagy leteszi a 
fegyvert áz osztrákok előtt, akikkel a háború eredetileg foly
tatódott. Až ‘ôrošžok előtti fegyverletétel önzésteljes cselekedet 
és végső indító elemeiben nem más, mint az Ausztria elleni 
tehetetlen dac. Ebben az értelemben írta meg az útról szóló be
számolót. Pöltenberg a jelentést nem fogadta el és nem akarta 
aláírni. Erre Beniczky egy másik memorandumot készített Pöl
tenberg szellemében, melyről Beniczky visszaemlékezéseiben azt 
mondja, hogy csakis Pöltenberg felfogását tükröz tette vissza és 
az orosz biztatásokban való hiú reményeket csillogtatott és 
állítólag ezért viszont Beniczky tagadta meg e második jelentés
fogalmazvány aláírását, mert ellentétben állt meggyőződésével. 
Ezt az utóbbi jelentést megtaláltam és mint Beniczky fogal
mazványát közlöm is.302 A jelentés nagy részben egyezik 
Beniczky adataival, végkövetkeztetése az, hogy Oroszország 
csak a hadsereget veszi figyelembe, feltétlen megadást követel, 
diplomáciai tárgyalásokba nem ereszkedik. Beniczky szerint ez 
okirat a sorok között visszatükrözteti az oroszokhoz fűzött 
reményeket, amit nem igen tapasztaltam. Pöltenberg a Froloff 
közlései által illúzióiban megerősödött. Augusztus 11-én érkez
tek a magyar táborba Óaradra. Útközben Radnán találkoztak 
a menekülő Kossuthtal, aki hívta magával az emigrációba 
Beniczkyt, aki azonban nem követte, mert bajtársai sorsát 
akarta megosztani.

Görgey Artúr átvevén a diktátorságot, két lehetőség előtt 
állt: vagy az oroszok, vagy pedig az osztrákok előtt letenni a 
fegyvert. Aulich Lajos tábornok, mint Beniczky részletesen 
közli, egy olyan kiáltvány tervezetét készítette el, mely szerint 
Görgey elrendeli az összes magyar erők és váraknak az osztrá
kok előtti megadását és fegyverletételét. Görgey nem ezt a meg
oldást választotta és be sem várva Pöltenberg és Beniczky 
visszaérkezését, újabb parlamentérek elküldését határozta el. 
A megérkezés pillanatában indult volna útnak az újabb követ
ség. Görgey ezen eljárása felett Beniczky annál is inkább fenn
akad, mivel a bizalmi tanácskozásból kizárták. Mindenesetre 
Beniczkynek oroszellenes véleménye szolgáltatott erre okot, 
mert amikor Görgey elszánta magát erre a lépésre, nem lehetett, 
szüksége olyanokra, akik ezt a lépését joggal kifogásolták.

A hadseregben nagyon bizakodó és reményteljes volt a han
gulat, hogy Görgey csak a hadsereg sorsának biztosításával 
teszi, le a fegyvert. Froloff tábornok, aki olyan ügyes és remé
nyeket ébresztő módon kapacitálta Pöltenberget és Beniczkyt, 
perfektuálta Görgeyvel a megadási formát. És ekkor elterjedt
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a vészhír a táborban, hogy feltétel nélküli megadás lesz a dicső
ségesen harcolt magyar sereg sorsa. Beniczky élénk leírásban 
mutatja be a tábornak egyszerre megváltozott hangulatát. 
Görgeyt már a fegyverletétel előtt árulással vádolták, hogy 
személyes érdekek miatt adta ki a sereget és ha már kegyelemre 
és nem kegyelemre keilend a seregnek magát megadnia, mon
dogatták, akkor inkább az osztrák császár előtt tegye le a 
fegyvert.

Zambelli huszárezredes lovasbrig(ádjával az osztrák táborba 
akart lovagolni. Görgey látván e kedvezőtlen hangulatot, a fő
tiszteket egybehívta és figyelmükbe ajánlotta, miszerint az 
oroszokkal a fegyverletételre vonatkozó megegyezés megtör
tént, az írásban adott szót teljesíteni is kell. Mindenféle zavart, 
vagy ellenállást legszigorúbb büntetéssel fog sújtani. Különö
sen Zambelli ezredest fenyegette meg.

Beniczky előadása és Görgey István közlései között bizo
nyos ellentétek vannak. Az Aradon tartott tanácskozástól 
kezdve bizonyos tendenciózus összevisszaságban adja elő az 
eseményeket, de úgy, hogy azok Görgey ellen valljanak. Mikor 
Pöltenberggel megérkezett, Görgey csakugyan összehívta az 
aradi gyűlést, melynek feladata volt, hogy döntsön, vájjon az 
oroszoknak, vagy pedig az osztrákoknak adják-e meg magukat. 
E gyűlésen, mely népes volt, Beniczky nem volt jelen, míg 
Görgey István azt írja, hogy Beniczky Lajos ezredes igenis 
megjelent,303 továbbá míg Görgey István azt mondja, hogy 
nagyrészt „a sokat és jól beszélő Beniczky Lajos“ mondotta el 
mindenkinek, hogy az oroszok őket tökéletesen jól fogadták és 
éppen a jó fogadtatásnak ez a kiszínezése járult hozzá, hogy a 
határozat az oroszok előtti fegyverletétel mellett alakult ki. 
Beniczky ennek éppen ellenkezőjét állítja, ő Pöltenberggel ellen
tétben e jó fogadtatás mögött várható garanciákat nem látott 
és memoranduma erről a felfogásáról tanúskodik is, azonkívül 
a memorandum nem áradozó hangulatú, dacára annak, hogy 
sejtetni enged reményeket. Görgey István állításai tehát 
Beniczky közléseivel ellentétesek, lehetséges, hogy Beniczkyt 
a Görgey iránti harag vezethette, de lehetséges hogy Görgey 
István is téved. Beniczky említést tesz Vécsey gróf leveléről, 
melyet Görgey felolvasott nem Aradon, hanem Világoson. 
Görgey István közlése arról értesít, hogy Görgey az aradi 
gyűlésen olvasta Vécsey tábornok levelét a temesvári csatáról, 
a futó csapatok demoralizált állapotáról. Ez a,levél, mely 
Kossuth nevére címeztetett, már Görgey diktátor kezébe. 
Beniczky e levél felolvasását Világosra helyezi, holott ’mtöfc 
Görgey István közli, Világoson Vécseynek semmilyen levele

303 Id. Görgey István: 1848 és 1849-ből. III. k. 565.
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nem olvastatott. Az aradi gyűlésen Zambelli és Markovics 
törzstisztek egyedül szavaztak az oroszok előtti fegyverletétel 
ellen.

A világosi tanácskozásról viszont Görgey István értesít 
nagyon is futólagosán, míg Beniczky eddig teljesen ismeretlen' 
részleteket ád, csupán a Yécsey leveléről szóló rész nem látszik 
megbízhatónak, azonban lehetséges, hogy Yécsey a Temesvár 
alóli rendetlen visszavonulás közben írt Görgeynek, hogy le
teszi az oroszok előtt a fegyvert, amit meg is cselekedett. 
A világosi törzstiszti tanácskozáson már többen beszéltek az 
oroszokkal való megállapodások ellen. E tanácskozáson 
Beniczky is beszélt és kijelentette, ha az aradi tanácskozásból 
ki nem zárták volna, úgy egészen biztosan meggyőzte volna a 
megjelenteket arról, hogy az orosz védelemre alapított remé
nyek hiú illúzióknál nem egyebek és ezért azt ajánlotta volna, 
hogy harcoljanak az utolsó emberig, vagy tegyék le az osztrá
kok előtt a fegyvert. Minthogy ez idő alatt az orosz erő körül
fogta őket, muníciójuk nincsen, követniük kell a hátuk mögötti 
vezéri becsületszót, melyet egy idegen hatalomnak adott egy 
feltétel nélküli megadásra. Beszédének befejezése haragos meg
vetéssel fordult Görgey ellen: „Agyonlövetéssel való fenyege
tőzések csak izgalmat és lázadást okozhatnak, gonosz szenve
délyek, melyek még gonoszabbakat ébresztenek, annak a fejére 
is hullhatnak, ki, hogy akaratát keresztülerőszakolja, ezeket 
igénybe veszi. Nyugalom, lélekjelenlét, lemondás legyen a mi 
jelszavunk! A bekövetkező katasztrófa olyan férfiakat találjon 
bennünk, kik szerencsétlen végzetüket megadással fogadják!“

A fegyverletétel leírásánál Beniczky ismét egy rendkívül 
fontos és figyelemreméltó adatot közöl. Görgey Artúr és 
Görgey István könyvében erre természetesen nem akadhatni, 
mert ha ez adat a valóságnak megfelel, úgy Görgey súlyosan 
vétkezett tiszttársai ellen. Ugyanis a Rüdigerrel valp kéz- 
nyujtásos beszélgetés után Görgey visszatért tisztjeihez és 
közölte velük Rüdiger szavait és egyúttal, Beniczky szerint, 
a következőket is mondotta: „Fogadják uraim mindenért 
köszönetemet! Köszönöm önöknek! Vegyék becsületszavamat, 
hogy soha nem fogom megkísérelni, hogy sorsomat az önök 
sorsától elválasszam!“

Görgeynek ezen kijelentése férfias gondolkozást és elhatá
rozást foglal magában, azonban tényleg mondta ezt Görgey? 
És vájjon hatalmában állt-e ezt megvalósítani? Akármiképen 
is magyarázható Görgey későbbi magatartása, így kellett volna 
cselekednie, amint azt Beniczky írta. Erre talán, hogy nem 
cselekedett így, vannak enyhítő körülmények, de salválni őt 
nem tudják, mert seregének, hű tábornokainak sorsát kellett 
volna megosztania. A cári kegyelmet nem lett volna szabad el
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fogadnia, — azonban éppen az a tragikuma, hogy bízott az' 
orosz protekcióban, az oroszoknak az osztrákok felett muta
tott fölényében és az orosz tábornokok nem kötelező ígéretei
ben. Görgeyt becsapták az oroszok úgy, hogy ők maguk csapód
tak be. Amnesztiát ígértek és mikor ezen kérésükkel az osztrá
koknál felléptek, a legkonokabb visszautasításban részesültek 
és sem a cár, sem az orosz diplomácia nem akart erélyesebb 
lépéseket tenni a magyarok, a levert, megcsalt magyarok érde
kében. Ezt adatokkal be lehet igazolni. — Görgey ismervén az 
osztrák nemzetgyilkos szándékokat, az oroszok segítségével 
szerette volna a fenyegető osztrák rémuralmat leszerelni, azon
ban Görgeyt az oroszok becsapták, mert maguk is felülbecsül
ték befolyásukat.

Beniczky azután röviden közli további sorsukat, augusztus 
25-én már Aradon volt és csakhamar vasra is verette Haynau.

Beniczky azt hangoztatja érdekfeszítő visszaemlékezései 
befejezésében, hogy az oroszok soha egy betűvel sem érintették, 
mintha a sereg jövendő büntetlenségét és biztos sorsát kötele
zően biztosítani akarnák, vagy tudnák és csak Görgey ravasz
sága festette azt a sereg elé rózsaszínű remény alakjában és 
hogy nem az oroszok voltak e csalódásnak okai, hanem mind
azok, akik alaptalanul bennük bíztak és reménykedtek.
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Beniczkynek feljegyzéseit ki kell egészítenem. Haynau és 
Paskievics folyton vitatkoztak, egyetértés közöttük nem volt. 
Haynau a varsói herceg hadvezéri tehetségét folyton leszólta 
és kicsinylette. Levelei Radeczkyhez és Ferenc Józsefhez a 
Paskievics elleni kifakadásoktól tarkállanak, természetesen ezt 
az orosz táborban tudták és az osztrákok elleni antipátia így 
fejlődött az oroszokban és bizonyos elnéző hangulat a magya
rokkal szemben. Az oroszok tagadhatatlanul ennek következté
ben az Osztrákokkal szemben nem egyenes politikát követtek. 
Ámbátor úgy Rüdiger, mint Paskievics Haynaut a Pöltenberg— 
Beniczky-féle követségről korrektül értesítették,304 mégis a 
magyarokkal folytatott tárgyalások tekintetében Haynaut 
csak a befejezett tények elé állították. A világosi fegyver- 
letétel váratlanul érte Haynaut, aki mindig azzal kérkedett, 
hogy az orosz segítség nélkül is végez a magyarokkal és 
mikor augusztus ,16-án Paskievics a magyar tisztek és kato
nák részére az amnesztia kibocsátását kéri305 Haynautól, mert 
ez volna az ifjú uralkodó legnagyobb érdeke, féktelen dühre 
fakadt. Ugyanakkor írt Ferenc Józsefnek is. Haynau berzen

304 Kr. A. W. -  Kr. i. U. 8/173. H. A. — és 8/240a.
305 Kr. A. W. — Kr. i. U. 8/ad 344 H. A. (Gross-Wardein le 4/16 

Aout 1849).



kedett a dühtől, Bécsben pedig gyanakodó szemmel nézték az 
orosz közbenjárást és attól féltek, hogy Magyarország egy
szerre oroszbaráttá válik. Paskievics és Rüdiger közbenjárása 
Bécsben és Haynaunál hiábavaló volt. E katonák azt hitték, 
hogy szavuknak hatása lesz. Volt is hatása és pedig az, hogy 
Buol követ útján meggyőzték Miklós cárt, hogy a kegyelem 
csakis a világforradalomnak tesz szolgálatot.

Miért is nem tette le Görgey az osztrákok előtt a fegyvert? 
Erre a Haynau-levelekből készült következő csokor idézet 
felelhet:

„Egyúttal annak az átkozott pártnak a főnökei, amely 
Lamberg gróf császári biztos meggyilkoltatását és Latour gróf 
orvul való megöletését rendezte, amely insurrekciós sereggel 
Bécs ellen vonult, hogy a törvényes uralkodó elleni lázadást 
támogassa. Olyan fajta gonosztevők ezek, mint a lengyel for
radalom vezetői, annál is inkább megérdemlik a halálbüntetést, 
mert nem a humanitás kedvéért adták meg magukat, hogy 
esetleges további vérontásnak elejét vegyék, hanem mert min
den oldalról be voltak kerítve és más útjuk nem volt, mint a 
feltétlen megadás, vagy a biztos romlás.“806

„Magasrangú tisztek és maga Rüdiger gróf tábornok is 
hangosan csodálatuknak adnak kifejezést Görgeynek állítóla
gos lovagias jelleme, Leiningen gróf tehetsége és jó modora 
felett. Ami azonban megdöbbentően hangzik, az,hogy Rüdiger 
gróf kétkedésének is adott kifejezést a rebellis fők céljainak 
gonoszsága és felforgató tendenciái felett és félre nem érthetően 
tudatja, hogy véleménye szerint a rebellisek ügye nem olyan, 
nagyon rossz és hogy ezek csakis az osztrák kormány bal
fogásai és kétszínű eljárása miatt voltak kénytelenek ellen
álláshoz folyamodni és ebből magyarázható az a leplezetlen 
gyűlölet a kormány iránt, melyet a lakosság minden nemzeti
sége és minden osztálya körében talált. Egy szóval, úgy látszik, 
hogy ez emberekben nem rebelliseket, nem Lamberg gróf gyil
kosait, nem annak a pártnak a fejeit látják, mely a császári 
birodalom forradalomban levő fővárosát a törvényes uralkodó 
ellen hadsereggel támogatta, hanem — majdnem teljesen a 
Magyarország javára rendezett angol radikális gyűlések szel
lemében — egy olyan nemzet bajnokait, mely az elnyomás ellen 
harcol és amely legyőzetve, szerencsétlenségében, becsüléssel 
kezeltessék. Ebből erednek az amnesztiára és a foglyok szaba- 
donbocsátására vonatkozó tanácsok, amit hiányos őriztetés 
következtében amúgy is gyakorlatilag megvalósítanak, mert az 308

308 U. o. — 8/ad 325. Haynau — FML Fürét Friedrich Lichtenstein 
(Temesvár 17. Aug. 1849).

190 BENICZKY L A JO S É L E T E , M Ű K Ö D ÉSE ÉS HALÁLA.



X II. F E JE Z E T . 1 91

oroszoknak saját bevallásuk szerint a 3Q.Q0.Q fogolyból alig 
van már 15.000 . .  .“307

„Most kíváncsi vagyok, hogy Miklós cár miként fogja 
fogadni a hírt, hogy Rüdiger tábornok a rebellis főnököket 
asztalánál vendégül látta és a legnagyobb kitüntetéssel bánt 
velük. — Én követeltem, hogy minden fajtájú rebellis nekem ki
szolgáltatandó; ebbe beleegyezett, azonban egyúttal lelkemre 
kötötte, hogy valamennyi részére hirdessek amnesztiát. — 
Mit szól excellenciád e javaslathoz, én kitérő választ adok neki, 
én a gazt gyökerestül akarom kiirtani és egész Európának 
példát adni, hogyan kell lázadókkal bánni, hogy egy évszázadra 
a rendet, csendet és békét helyreállítsuk. A magyarok 300 év 
óta mindig lázadók, majdnem az összes habsburgi király alatt 
ütötte fel fejét a forradalom. Én férfi vagyok, ki rendet fog 
teremteni, nyugodt lelkiismerettel százakat lövetek agyon, 
mert erős meggyőződésem, hogy ez az egyetlen eszköz, mely 
mint intő példa a jövendő lázadásoknak elejét veheti.“309

„Paskievics mindnyájuk részére amnesztiát kért tőlem, 
én kereken visszautasítottam, csakis az őrmestertől lefelé a 
legénységnek adtam, a főnökökre, követekre, tisztekre vonat
kozólag fenntartottam további döntésemet, amely abban áll, 
hogy a főnököket felakasztatom, az osztrák tiszteket, akik az 
ellenségnél szolgáltak, agyonlövetem, a magyar tiszteket mint 
közlegényeket besoroztatom.“ — „Ezzel a szörnyű példával 
tartozom a hadseregnek, tartozom a világnak intő például, 
tegnapelőtt egy bizonyos Auffenberggel, aki előbb a Mazuchelly- 
ezrednél hadnagy volt, később Kossuthnál ezredes és adjutáns, 
megkezdtem, felakasztatott. — Kiss, Leiningen, Pöltenberg, 
Vécsey etc. követni fogják, mihelyt beérkeznek. A procedura 
nagyon rövid . . . “ — „Egy évszázadig nem fog több forradalom 
Magyarországon kitörni, ezért, ha szükséges, fejemmel is kezes
kedem, mert arra törekszem, hogy a gyomot gyökerestől ki
tépjem.“300

„Paskievics gyalázatos szerepet játszott Ausztriával szem
ben, Ausztria szerencsecsillaga azonban szerencsére ezen infá- 
mis intrikákat megakadályozta. Szándéka az volt, hogy enge- 
met megveret és azután fellép mint közvetítő. Azon kitünteté
sek után ítélve, melyeket Paskievics és Rüdiger a cártól kap
tak, ez az uralkodó vagy félrevezettetett hamis bulletinek által, 
vagy pedig tudott ezekről a csalafintaságokról.“ — „Éppen 
most érkezett Grünne gróf Bécsből, aki egy minisztertanácsi 
határozatot hozott, hogy a főnökökön, egyéb tiszteken és áru
lókon az ítéletet ne hajtsam végre, ha 40 órával később jö tt

307 U. o. — 8/357. Haynau-Ferenc József (Temesvár, 18. August).
308 U. o. — 8/368V6. Haynau-Badeczky (Temesvár, 18. August).
303 U. o. — 8/4941/«. — Haynau-Schönhals (Arad, am 24ľten August).
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volna, úgy a főnököket akasztófán találta volna. Ilyen módon, 
véleményem szerint, soha nyugalmunk nem lesz, ha a tisztek 
ilyen gaztettei, melyek minden bajnak forrását képezték, pél
dásan, a hadsereg bünhödéseként büntetésben nem részesül
nek.“310

„A császár főhadsegédének (Grünne gróf) megérkezése, 
aki olyan intézkedéseket hozott, melyek nézeteimmel meg nem 
egyeznek, sem érzéseimmel, nem fognak jó gyümölcsöket hozni, 
nemcsak hogy megszomorítottak, de megfogant elhatározáso
mat megingatták és halomra döntötték.“311

Nem akarom az idézeteket még halmozni. Ezekből amúgy 
is látható, hogy az oroszok az amnesztia érdekében minden 
lehetőt elkövettek, azonban Haynau és Schwarzenberg merev 
gyűlölséggel elzárkóztak és visszautasították a humanitásból 
fakadt orosz kezdeményezést. Haynaut azzal az utasítással 
küldték Magyarországba, hiogy ölesse meg a magyar szabadság- 
mozgalom vezetőit, tiszteket és polgárokat egyaránt. Ezt 
Görgey Artúr jól tudta és hogy mi várt volna a hadseregre az 
osztrákok előtti feltétlen megadás után, azt elképzelte. Egy 
vérfürdő, mert Haynau menten legyilkoltatta volna a vezéreket. 
Csak egy út volt, egy mód, hogy az osztrák vérszomjat csilla
píthassák, ha az oroszok közbevetik magukat. A fenti idézetek 
bizonyítják, hogy az osztrák hadvezér beteges vérszomjjal 
lesett a prédára és csakis az orosz közbenjárás eredménye volt 
Grünne küldetése, hogy a büntetést egyelőre, még ne hajtsák 
végre. Ez a küldetés — melyről mindenféle mende-monda mást 
mond — csak a büntetés, a kivégzés elhalasztását célozta, de 
nem törlését, mert míg az oroszok bent voltak, nem akarták 
még megkezdeni a gyilkolást. A bécsi kormány augusztus 16-án 
részletes instrukciót küld Haynaunak a szabadságharcban részt- 
vettekkel való bánásmódra és eljárásra vonatkozólag. Ezen 
instrukció szerint őrmestertől lefelé büntetlenséget ad a benn
szülötteknek. Az idegen csapatokból büntetőszázadok alakí
tandók és sáncmunkára használandók. Az insurgens vezérek és 
a törzstisztek letartóztatandók és vizsgálat alá helyezendők. 
A többi tiszt purifications commissio elé állítandó. Aki ezt nem 
teszi, legénységnek besorozandó. A forradalmi kormány alatt 
működött polgári egyénekre nézve a július elsejei hadsereg- 
főparancsnoki proklamáció mérvadó, vagyis rögtöiiítélő katonai 
bíróság elé állítandók.312 Ez instrukció rendelkezésein teteme
sen szigorítottak az augusztus 20-i minisztertanácson, mely a 
császár elnöklete alatt tartatott. Ezt az új instrukciót küldték

310 U. o. — 8/5101/2. — Haynau-Radetzky (Arad, am 25-ten August).
311 U. o. — 8/5342/ä. — Haynau-HesB (Arad, am 26-ten August).
312 St. A. W. -  Schw. N. III/144.
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Grünne gróffal Haynaunak a császár azon parancsával, melyet 
természetesen Schwarzenberg diktált, hogy a már hozott ítéle
tek végrehajtását függessze fel, míg a császár különleges uta
sításai le nem érkeznek és utasítja egyúttal Haynaut, hogy az 
okvetlenül büntetendők osztályozására nézve tegyen sürgős 
előterjesztést.313 Tehát kegyelemről, kíméletről, nemes szána
lomról, megbocsátó nemességről szó sem volt. Haynaura bízták 
a javaslatot és Haynau megértette Schwarzenberg utasítását. 
A fiatal császár pedig a reakció engedelmes eszközeként Haynau 
kezébe nyomta a pallost, mellyel a magyar nemzet legjobbjait 
gyilkolta le. Hiszen már augusztus 29-ón kapta Haynau Ferenc 
Józsefnek kéziratát, melyben szóról-szóra a következő foglal
tatik:

„Akarom, hogy a halálbüntetés a büntetésre legérdemesebb 
és legveszedelmesebb egyéneken végrehajtassék és hogy a töb
biekre nézve az önnek jogkörébe utalt kegyelmezési jogot 
akként használhassa, hogy egy megfelelő szabadságbüntetéssfil 
sujtassanak. Azon személyek neveit, akiken a halálos ítélet 
végrehajtatott, esetről-esetre jelentse nekem.“314 Tehát itt  
kegyelmezésről, a halálos ítéletek megakadályozásáról, amire 
nézve legendák keringenek, szó sem volt. Grünne főhadsegéd 
augusztus 25-ón volt Aradon és augusztus 29-én adta Ferenc 
József Haynaunak az írott felhatalmazást, hogy gyilkoltassa 
le a magyar nemzet legkiválóbb fórfiait. Ezt szerette volna 
Görgey megakadályozni az orosz protekció segítségével, de 
csalódott, becsapódott, mert a lovagiasan gondolkozó Paskie- 
vics, Rüdiger is túlbecsülték befolyásukat és az osztrák had
vezér és miniszterelnök becsületességét és emberséges voltát. 
így jutott Görgey abba a kétségtelen tragikus helyzetbe, hogy

313 U. o. — Schw. N. III/145. — Schwarzenberg-Haynau (Wien, am 
20. August). — „Schliesslich, geht der Befehl S. M. dahin, dess E. E. mit der 
Vollstreckung der allenfalls gefällten Urtheile einzuhalten haben, bis darüber 
spezielle A. H. Weisungen eingetroffeen sein werden. — S. M. sieht in kür
zester Frist den Vorschlägen entgegen, nach welchen Kathegorien, mit Rück
sicht auf die mittlerweile erfolgte Unterwerfung, die an dem Aufstande Be
theiligten nach den gegenwärtigen Instruktionen nicht straflos ausgehend- 
den, sowohl der rebellischen Civil Regg. als der Insurgenten Armee bei ihrer 
kriegsrechtlichen Behandlung in Bezug auf ihre Strafbarkeit zu unterschei
den wären“.

311 U. o. — III. Armee Com. Justiz Sektion 1849. 10/4. — Ferenc 
József-Haynau (Schönbrunn am 29-ten August). — „Es ist mein Wille, dass 
die Todesstrafe nur an den Strafbarsten und gefährlichsten Individuen voll
zogen werde und dass Sie bezüglich der andern von den Ihnen eingeräumten 
Begnadigungsrechte dahin Gebrauch machen, dass eine entsprechende Freiheits
strafe verhängt werde. Diejenigen Personen, an welchen die Todesstrafe vollzo
gen worden ist, haben Sie Mir von Fall zu Fall anzuzeigen. . . “

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 13
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árulással vádolhatták és ezt a vádat erősítette meg az a körül
mény, hogy a cár közbenjárt Görgey érdekében. A cári levél, 
mely Ferenc Józsefhez intéztetett, kiemeli Görgeynek azon 
érdemét, hogy mihelyt a diktátori hatalmat kezébe vette, első 
cselekedete volt a további vérontásnak elejét venni.31’' Az 
osztrák császár nem szívesen tett eleget a cári kérésnek. 
Schwarzenberg az orosz amnesztiajavaslatoknak szembeszegezte 
mindig a legitimitás, a monarchizmus fenyegetett helyzetét a 
nemzetközi forradalom részéről és hogy korántsem ért véget a 
forradalom. Schwarzenberg értette a diplomácia erkölcstelen 
módját, hogy vérengzéseit, melyeket Haynauval végeztetett, 
megfelelő frázisokkal mentegesse. Görgey, mikor Klagenfurtba 
érkezett, nem hihette, hogy bajtársai sorsa a halál lesz, mert 
azt senki sem hitte, hogy az osztrák bosszúszomj, Haynau és 
Schwarzenberg gonoszsága ilyen rettenetes mérvű.

Beniczky visszaemlékezéseinek azon állítása, mintha az 
oroszok az amnesztia érdekében nem nyilatkoztak és nem cse
lekedtek volna, a fent idézett adatok alapján megcáfoltnak 
tekintendő és ezzel félreesik az a szemrehányása és vádja is, 
mellyel emiatt Görgeyt illette.

315 St. A. W. — Geheime Corresponded zwischen Kaiser Franz Josef 
und den Zaren Nikolaus und Alexander, 1848—1859. — 11. — (Varsovie, le 
4/16 Aout 1849). — „Cette pacification ne saurait, dans mon opinion, étre 
amenée que par un systéme oü la clémence s’allierait ä une sage termeté. 
Je me permets sur tout d’en appeler aux sentimens magnanimes de Votre 
Majesté en faveur de Görgey, dönt le premier acte, comme dietateur, a été une 
soumission complete qui a aussitôt mis fin á une guerre jusqu’ici poursuivée 
avec tant ďacharnement. Comme c’est á ľarmée Busse qu’il s’est rendu avec 
toutes les troupes placées sous son commandement ma conscience m’impose le 
devoir ďintercéder pour lui. Je comprendrais que tout en lui accordant un 
pardon géréreux, Votr Maj.: put trouver des inconveniens á laisser séjour- 
ner dans sa patrie, apres le role, qu’il y a joué. Pour ce cas, je serais prét 
á lui donner asyle dans mes Etats, en garantissant qu’il ne troubleroit plus 
le repos de la Hongrie.“ („Ez a béke, véleményem szerint a bölcs erővel egye
sített kegyelem rendszerével volna biztosítható. Indíttatva érzem magamat 
Felséged nagylelkűségére apellálni Görgeynek érdekében, akinek első tette, 
mint diktátoré, egy feltétlen megadás volt, amely ezáltal az annyi elkeseredés
sel eddig folytatott háborúnak véget vetett. Mivel a parancsnoksága a,lá helyezett 
összes csapataival az orosz hadseregnek megadta magát, lelkiismeretbeli köte
lességemnek tartom, hogy érdekében közbenjárjak. Belátom, hogy ha részére 
nagylelkű pardont elrendelvén, Felséged mégis a hazájában való további tar
tózkodásának megengedését, a szerep után, melyet ott játszott, kívánatosnak 
nem tartaná. Ebben az esetben, hajlandó vagyok neki államaimban 
menedéket adni azon Ígérete mellett, hogy Magyarország nyugalmát nem 
fogja többé zavarni.“)

Az orosz cár, valamint Magyarországba küldött tábornokai a teljes 
amnesztia álláspontját képviselték és mikor a cár tudomására jutott az októ
ber 6-iki vérengzés, a legnagyobb haraggal fordult Buol osztrák nagykövet 
ellen. Ezekbe a részletekbe azonban e helyen nem ereszkedhetem.
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Beniczky Lajos ezredest Aradon a lelketlen Haynau jó
voltából megkülönböztetett bánásmódban részesítették. Alig
hogy megtudta Haynau, hogy Beniczky is az aradi foglyok 
között van, rögtön leküldte a parancsot, hogy vasba verendő31“ 
és augusztus 29-én Beniczkyre reáverték a vasat. Míg tiszt- 
társai szabadon mozogtak, addig 5 már Aradon súlyosan szen
vedett az osztrák reakció kegyetlensége alatt. Haynaunak ez 
a parancsa világosan megmutatta, hogy minő sors várhat 
Beniczkyre. Az orosz ígéretekben az okosan mérlegelni tudó 
politikus-katona nem hitt, azonban az orosz táborban élvezett 
baráti vendégszeretet, az orosz tisztek előzékenysége mégis 
olyan reményeket tarto ttak  a magyar tisztekben ébren, melyek 
az Aradra való szégyenletes elhurcoltatásuk komor valóságá
ban sem nómultak el. Azt remélték, hogy az osztrák politika 
hajolni fog az orosz békítő szóra317 és nem fogja a bosszú rövid
látó rendszerét követni. Azonban az osztrák politika most is 
következetes maradt, vagyis most sem volt okos. Schwarzen
berg, Stadion, Windischgraetz, Weiden, Haynau a sok megvert 
osztrák tábornokkal és a kegyüket kereső magyar konzerválj - 
vek megátalkodottjaival a harc egész ideje alatt azon törték a 
fejüket, mint büntethessék meg legsúlyosabban a magyar sza
badságharc férfiait, a tervezetek egész sorozata készült az 
ország epurálása és pacifikációja kérdéséről, azaz a büntetések
ről és a büntető rendszabályokról.313 Ezt akkor mindenki tudta

316 Kr. A. W. — 2/332. — Ausserordentl. Kriegsgericht zu Arad. (Vom 
k. k. Armee Platz-Commando des Hauptquartiers — An des WohUöbl. k. k. 
Festungskommando zu Arad. Auf hohem Befehl ist der, dem WohUöbl. k. k. 
Festungskomm, bereits überlieferte Insurgenten Major Ludwig v. Beniczky 
in Eisen zu legen. Arad, am 29-ten August 1849. Reichardt Major m. p.)

317 Okmányokkal beigazolható, hogy Rüdiger, Paskievics és maga a cár 
is elnéző é6 engedékeny álláspontra akarták bírni Schwarzenbergéket. Az oro
szok túlbecsülték e tekintetben befolyásukat az osztrákoknál és ebből kelet
kezett Görgeynek borzasztó kelepcéje is, melybe Világos után beleesett.

318 Már Windischgrätz Pestre való bevonulása előtt kész listával (Mailáth 
János gróf készítette) rendelkezett, Haynau pedig minden levelében akasztással 
ígérte befejezni a hadjáratot.

n *



és mindenki tartott is az osztrák bosszútól, azonban közvetlen 
Világos után még álmodoztak az orosz közvetítésről és annak 
sikeréről. Beniczky, ki az oroszok előtti fegyverletétel ellen 
foglalt állást és aki az orosz taktikát felismerte, saját magán 
tapasztalhatta még augusztus hónapban, hogy milyen kis értéke 
volt az orosz ígéreteknek és hogy mily gyorsan lepattant az 
orosz közvetítés az osztrák bosszú rideg burkáról. Valószínű, 
hogy Arad októberi mártirjai között szerepelt volna, hogy 
egyike lett volna azoknak, kiket októberben bitófára hurcoltak, 
ha az osztrák megvető katonai kicsinyesség nem segített volna 
rajta. Nem akarták elismerni, hogy ezredes, hanem Aradon őr
nagyként kezelték, holott ezredes volt.319 így kihallgatása, vala
mint ügyének befejezése eltolódott, mert elsősorban az önálló 
csapatvezéréket, tábornokokat és ezredeseket ítélték el és csak 
azután következtek a rangban alacsonyabbak. Beniczky sokáig 
önálló csapatvezér is volt és ezredes is. Mikor kihallgatták 
széptember 18-án, még mint honvédőrnagy szerepel,320 holott 
a Molnár Nándor-féle összeírásban pedig mint alezredes jegyez
tetett be. Ez a félreértés mentette meg akkor életét, mert az 
összes intézkedésekből az világlott ki, hogy az osztrák katonai 
vezetőknek fáj reá a foguk. Az egész eljárás a losonci támadás 
körül forgott, ezt a megszégyenítő vereséget nem tudták neki 
megbocsátani. Ha mint ezredes került volna sorra, akkor nem 
1850 február 28-án ítélték volna halálra, hanem még 1849 
szeptemberében és nem változtatták volna az ítéletet 20 évi 
sáncmunkára, hanem végrehajtották volna. így elterelődött 
róla a figyelem, bár nehéz vasaiban betegen sínylődött az aradi 
várban. Az első kihallgatási jegyzőkönyvet ő maga mondotta 
tollba. Nem hallgatott el semmit és nem szépítette magatartá
sát. Vallomásában felsorolja tetteit, melyeket mint kormány- 
biztos és mint honvédtiszt a magyar alkotmány védelmében, 
esküjéhez híven végrehajtott. Elfogódottan, remegő szívvel 
lapozhatjuk az osztrák katonai pribékek előtti vallomásait 
azon lelkes és általunk dicsfénnyel koszorúzott férfiaknak, 
kiket követésre méltó példaképeknek állított elibénk a hagyo
mány és a nemzeti jogos büszkeség. Kik a harcok tüzében nem 
remegtek, kik a csatamezőn számtalanszor kockára tették éle
tüket nemzetükért, kik a háború molochjának önként oda- 
nyujtották életüket áldozati ajándékképen, hogy a hazát meg
válthassák, — vájjon mint viselkedtek hóhéraikkal és börtön
őreikkel szemben? Emberek voltak emberi gyengeségekkel és 
emberi érzésekkel és akadtak közöttük természetesen olyanok, 
kik veszedelmes helyzetük tudatában nemcsak védekeztek, ha-

,1# Ezredesi kinevezésének keltét sajnosán nem sikerült megtalálnom.
Kr. A. W. — 2/332. — Auss.' Kriegsger. Arad. — Summarisches

Verhör.

196 BENICZKY LA JO S É L E T E , M Ű K Ö D É SE ÉS HALÁLA.



X III. F E JE Z E T . 1 9 7

nem sajnálkozásukat, megbánásukat fejezték ki. A túlnyomó 
többség és ezt a magyar nemzet büszkén hirdetheti, a hazájá
hoz és esküjéhez való hűségét hangoztatta és nem tört meg a 
vallató szék előtt. Beniczky Lajos augusztusban ilyen töretlen 
lélek volt és vallomásait mindenképen más lelki hangulat lengi 
át, mint kufsteini feljegyzéseit, melyeken a vasban eltöltött 
három nehézsorsú esztendőnek nyomai meglátszanak. Számosán 
kaptak időközben amnesztiát és ő még mindig sínylődött, ezért 
hozzáfog e feljegyzésekhez, hogy mentse magát, kimagyarázza 
tetteit, fátyollal eltakarja magatartása tényleges rugóit. A fel
jegyzéseket, mint már említettem, azzal a tudattal kell olvasni, 
hogy írójának lábain már három esztendeje nehéz vasak lógnak 
és mikor tollával szántotta a papirt, meg-megcsörrent lábán a 
lánc! 1849 augusztusában a csaták viharából elhurcolt vitéz 
honvédtiszt önérzete beszélt belőle.321 Büszkeséggel mondotta 
el a budatini és losonci csata részleteit. Érezhette, hogy az 
osztrákok által vezetett számlalapján sok rovása van, tudtak 
ezek bizony minden lépéséről még az 1848 előtti években is. 
A bécsi rendőrminisztérium állandóan figyeltette és a zólyomi 
konfidensek és rendőri besúgók jelentései rendszerint Beniczky- 
vel is foglalkoztak. Kossuth Lajos barátja, ki Felső-Magyar- 
országon az ellenzéki párt egyik szervezője volt, ki szegénysége 
dacára is híven kitartott az ellenzéki elvek mellett, a fekete 
listán szerepelt már néhány évvel a szabadságharc előtt. Azon
kívül a Hurbán-mozgalom ügyefogyottjai is gondoskodtak arról, 
hogy jóval a fegyverletétel előtt magatartását a lehető leg
fantasztikusabb színekben lássa a Schwarzenberg—Haynau- 
csoport. Május hónap első napjaiban ott tolakodtak a bécsi 
rendőrfőnökség szobáiban és nyakra-főre denunciálták az embe
reket. Hosszú denunciáló listáikban természetesen kiválójielyet 
szenteltek Beniczkynek is.322 Különösen Szlatinyi Eduárd 
badini r. kath. lelkész és Hodža András szucsányi ág. ev. lelkész 
tűntek ki e társaságban.

Szlatinyi latinul írt denunciáló névjegyzékében ötven em
bert gyanúsít, vádol, rágalmaz. Beniczkyről azt írta, hogy a

321 Személyi adatait következőképen mondta be: „loh heisse Ludwig 
Beniczky aus Neusohl, Sohler Komitats in Ungarn gebürtig, 36 Jahre alt, 
katholisch, ledig, war Vice-Gespan im Sohler Komitate, auf welche Charge 
ich im Jahre 1845 resignierte und seit dieser Zeit bis zum Jahre 1848 — 23-ten 
März in Farkasfal vanächst Neusohl privativgelebt habe. Ich besitze kein Vermögen 
und habe durch die ganze Zeit bei meinem Schwager Alexander Batik gelebt.“

322 Kr. A. W. —- Civ. u. Mil. Gouv. Ungarn 1849. 61. sz. — Alig volt 
városa Felsőmagyarországnak, hol ezek az emberek a szerencsétlenségek, a 
szenvedések egész sorozatát nem zúdították a békés hazafias érzésűekre, tótokra, 
magyarokra, németekre egyaránt ezekkel a denunciáló beBÚgáBokkal. Az embe
rek százai szenvedtek a hurbanisták besúgásai miatt ártatlanul éveken keresz
tül az osztrák börtönökben. A magyar nemzet nagylelkűségét jellemzi, hogy 
egyetlenegy történeti munkánkban sem tettünk erről említést, mert igaz szívvel
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trón és a dinasztia esküdt ellensége, amiről nyilvános szónok
lataival több ízben tanúságot tett stb. Távol áll tőle — úgy
mond —, hogy tanítson, vagy hogy ítéletét másra erőszakolja, 
azonban figyelmezteti a magas bíróságot, nehogy ezen rebellis 
egyének (Ráday Gedeon gróf, Radvánszky Antal, Beniczky 
Lajos, Ghyczy Péter) büntetlenek maradjanak majd és szerinte 
sokkal nagyobb büntetést érdemel az, aki a gyujtogatót fel
bujtatja, mint maga a gyújtogató. Amíg ezek nemcsak Zólyom
ban, hanem egyáltalában a magyar királyság vagy a monarchia 
területén lesznek, — a trón részére a legnagyobb veszedelmei 
jelentik. — Mindegyik más és más személyeket denunciál, azon
ban Beniczky gyakran szerepel e névsorokban. Elképzelhető, 
hogy szóval minő rémmeséket terjesztettek róla, e mende
mondák azután átplántálódtak történeti munkákba is emlék
iratok, visszaemlékezések megbízhatatlan írói révén. Valóságos 
vérengző zsarnoknak festik, ki minden faluban akaszttat, botoz, 
rabol, holott éppen az osztrák vizsgálati irományokból kitűnik, 
hogy senkit sem bántott, nem zsarnokoskodott és nem akasz
tatott. Szerették és követték a tót nép fiai, katonái tótok vol
tak mindig és velük volt jóban-rosszban, hívó szavára kaszára- 
kapára kaptak az ellenség ellen. Népszerűségével nem tudott 
megbirkózni Hurbán társasága és ezért terjesztették rossz 
hírét mindenütt. Hurbán mozgalmát egy ember hiúsította meg 
és ez Beniczky volt. Mikor Aradon kihallgatták, már behatóan 
voltak informálva felőle.

Egy másik hadi törvényszéki eljárás révén is beható rész
letezés tárgya lett Beniczky működése. Ugyanis Lewartowsky 
báró őrnagy, ki szeptember elején az újjászervezett hurbánis- 
tákat vezette Felső-Magyarországra, hogy azt a guerilláktól 
megtisztítsa (holott guerillák seholsem voltak már és ha vol
tak, úgy velük nem találkoztak, hanem ehelyett a hurbánisták 
besugásaira százával hurcolták el az embereket, ártatlanokat, 
fosztogattak és rendetlenkedtek), szeptember 9-én elfogatta 
Antalffy Józsefet, Selmecbánya városbíráját, mert Beniczky 
és Madocsányi kormánybiztosok parancsait teljesítette. Ügy a 
Lewartowskyhoz, mint a Haynauhoz intézett védőirata383 a

fátyolt, feledést borítottunk reá. Nézzék azonban a Hurbán-mozgalom tót 
irodalmát, a tót történeti olvasmányokat! Hazugságok és csekélységek szer
telen módon nagyobbítva tálaltatnak fel gyűlölködő tendenciával. A bécsi 
reakció s ennek eszközei, a hurbánisták mérgezték meg évtizedekre a magyar 
és tót nemzet közötti viszonyt.

323 Kr. A. W. — Kr. in U. 1849 9/114-1/4 Haupt Armee és Haupt 
Armee Detail Acten 13/133. —Három évre ítélték. Leülte a büntetést. Egy 
Czechenter Sándor nevű városi szenátor volt a fővádlója, ki 1848-ban Beniczky 
által kinevezett rendőrfőbiztosa volt a városnak. Ez a Czechenter a legalá
valóbb módon hurcoltatta el Antalffyt és azután ő lett városbíró, természe
tesen osztrák zsoldban. Valószínűleg Hurbánnak híve volt.
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felelősséget a kormánybiztosokra hárítja és ámbátor bebizo
nyította, hogy mindazok, kik feljelentették, Beniczky kormány
biztossága alatt nemcsak hogy tisztséget, hivatalt vállaltak, 
hanem mindenféle módon ő vele együtt igyekeztek a kormány- 
biztos kedvében járni, mégis ő lett az áldozat. Bizonyítékaiban 
Beniczky működését részletesen ismertetvén, az osztrákok a 
Beniczky-pert már elég terjedelmes anyaggal kezdhették meg.

Az egyik koronatanú, kit kihallgattak, Inkey Eduárd volt. 
A Civalart-ulánus őrnagy Losoncon került Beniczky fogságába. 
Vallomása szerint Beniczky vele és a többi fogoly tisztekkel 
emberszeretően, humánusan és lovagiasan bánt. „Ellenkezőleg, 
meg kell mondanom — úgymond —, hogy az insurgens al
ezredes úgy velem, mint a többi hadifogollyal is, kiknek száma 
180 lehetett, a legnagyobb kímélettel bánt.“ Honvédtisztek 
mentették meg őket a támadásban levő honvédlegénység dühe 
elől és Beniczky szigorú parancsot adott, nehogy valaki bárkit 
a foglyok közül megbántson.324 *

Nostiz gróf a Civalart 2. ulánusezred ezredese viszont azt 
jelentette a hadbíróságnak, hogy Beniczky a sok hadizsák
mányt, a zsákmányolt kincstári értékeket katonai előírás sze
rint lajstromoztatta, átvette és a fogoly tisztek által a szabály- 
szerű átvételt igazoltatta.325 :

A vádnak azon feltevése, hogy Beniczkyről a losonci táma
dással kapcsolatban valamilyen becsületbevágó kérdést, fog
lyok kínoztatása, a zsákmányolt ezredpénztár és egyéb értékek 
lelkiismeretlen kezelése és elherdálása, fog tudni kisütni, e két 
tanúvallomással dugába dőlt.

A császári szolgabírák, azaz járási biztosok közül elsőnek 
Kossuth Lajos turócszentmártoni biztos küldte be jelentését, 
ki ugyan a magyarok alatt főszolgabíró volt, de ez nem gátolta 
abban, hogy egyúttal az osztrákoknak is ne legyen készséges 
eszköze. Beniczky feljegyzéseiből ismerjük szerepét a hirhedt 
Sparnensis-esetben. A kétszínűségből, a két oldalra kacsint- 
gatásból származó erélytelenség okozta tulajdonképen ez eset 
elmérgesedését. Kossuth, ki Beniczky parancsára fogatta le 
Spamensist, Hodža András és Horváth János ev. papokat, 
körülbelül 17 embert, részletesen elmondja,326 hogy Beniczky

324 Kr. A. W. — Ausserord. Kriegsger. Arad 1849. 2/332. — Verneh
mungs-Protokoll (Wien, am 12-ten Oktober 1849).

326 U. o. — Október 22-én.
326 U. o. — K. k. St. Martiner Bezirks-Kommissär Ludwig Kossuth 

(Kossuth, 18. Oktober, 1849). A vallomás szerint Beniczky 1848 október 5-én 
jött Szentmártonba és letartóztatta Spamensist, Hodža András szucsányi ev. 
lelkész káplánját. Sparnensis azonban megszökött. Október 11-én Beniczky 
ágyúkkal, egy szakasz sorkatonával, nemzetőrökkel megjelent másodszor és 
vizsgálatot indított a Spamensis-ügyben. Ebbőj kifolyólag letartóztatta Sinda 
János, Mrvina János polgárokat, Horváth és Hodža ev. papokat, Schlichta
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miként szállotta meg a várost, miként fenyegette meg őt is és 
miként rekvirálta a Révay báró szklabinai kastélyából a régi 
ágyúkat és fegyvereket. Ezzel a vádnak kitűnő anyagot szol
gáltatott Kossuth Lajos k. k. biztos és a votum informativum 
természetesen Kossuth jelentését fel is használta.

Egy másik igen súlyos vádpont volt a Spevák-ügy. 
Beniczky feljegyzéseiben erre nem tér ki. Ennek oka az, hogy 
ehhez az ügyhöz neki semmilyen vonatkozása nem volt. 
Beniczky ebben az akasztási dologban teljesen ártatlan. 
Spevák Ignác kostyarskai molnár állandóan szolgálatokat tett 
a császáriaknak, aminek következménye az volt, hogy amikor 
a magyar sereg kiszorította a császáriakat Magyarországból, 
két társával kénytelen volt a császári csapatokkal elmenni, 
mert sokat vétett a magyar hadsereg ellen. Kémkedett,-— ezt 
pedig háborúban halállal szokták sújtani. Görgey Ármin hon
védéi elfogták az orosz útlevéllel ellátott Spevákot és fel
akasztották. Beniczky csak utólag értesült az esetről és nem 
tehetett ellene semmit. A Selmecbányái ideiglenes császári 
államügyész, Ambrózy János Beniczkyre vonatkozólag a követ- 
ketzőket írja:327 „Ha egyrészt beigazolódni is látszik az, hogy 
közvetlen elítélés által senki életére nem tört, minthogy ez 
irányú nyomozásaim során tudomásomra nem jutott olyan eset, 
mintha valakit kivégeztetett volna; — mégis másrészt kétségbe 
nem vonható, amint ezt a mellékelt rendeletéi is bizonyítják, 
hogy a forradalom erélyes előmozdítója volt és hogy pártja 
céljainak érdekében mindent megkísérelt. . Szerinte valósá
gos rémuralmat gyakorolt és bűneit súlyosbítja az, hogy nem
csak forradalmi kormánybiztos, hanem rebellis őrnagy is volt 
és az általa toborzott Beniczky-Corps-t, mely többezer főnyi 
volt, vezette. Tehát önálló csapatvezér volt, — ez súlyosan 
latba eső bűn volt az osztrákok szemében. Ennek halál volt az 
ára, — annál is inkább, mert ezt a jelentését Ambrózy novem
ber 24-én kiegészítette a Spevákra vonatkozó vizsgálati jegyző
könyvvel328 és azzal érvel, hogy ámbár ez nem is történt hozzá
járulásával és tudtával, mégis kormánybiztossága területén

mérnököt, Krupetz József, Kucsera János, Sparnensis József, Hamulya And
rás ifjakat. Ezeknek java részét ismét szabadon engedte, a többit Beszterce
bányára kísértette. — A Besztercebányán lévőket azután, mint tudjuk, szin
tén elengedte.

327 U. o. — Vom k. k. Direktorial Fiskalate in Schemnitz (am 12-ten 
November 1849).

328 U. o. — Viietrenja stráni pod Sturecom odpravenjho Ignáca Spevák. 
Mau Beniczky úéast, lebo nje? (Vizsgálat a Sturecen kivégzett Spevák Ignác 
ügyében. Volt-e Beniczkynek benne része, vagy nem?) A vizsgáló bizottság 
tagjai voltak: Nándory Imre, Streženicky Sámuel, Urbányi József, Kőnek 
József. A kérdések ezek voltak: kinek a parancsára történt az akasztás mikor 
és hol, mást is akasztottak-e, ki lehetne tanú?
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történt; ezért felelős és nem állhat meg azon állítása, hogy a 
guerilla-csapatbeliek között katonai fegyelmet tartott volna.

A tanúvallomások szerint Spevák az orosz táborból jött 
orosz útlevéllel. Közóprevucán rejtőzködött, hol négy rózsa
hegyi polgár elfogta és a Sturecen levő, Görgey Ármin seregé
hez tartozó honvédeknek adták át. Franke százados küldött 
ugyan huszárt Beniczkyhez jelentéssel, azonban mire ez vissza
jött, az akasztás megtörtént, mert az árulás beigazolódott. 
A deliquenssel az a baj történt, hogy a kötél elszakadt, mire 
agyonlőtték. Az özvegy vallomása szerint a kivégzett embert 
rózsahegyi guerillák fogták el. Férje már egyízben magyar 
haditörvényszék előtt állott, mert Kossuth és pártja (értsd a 
magyarokat) ellen beszélt és agitált, azonban sikerült meg
szöknie. Mikor Beniczkynél érdeklődött férje sorsa iránt, ez 
azt mondta, hogy a hír pletyka, mert hiszen neki kellene leg
inkább tudni róla.

Beniczky volt irodatisztje329 azt vallja, hogy Beniczky a 
magyarok elől megszökött három molnár visszatérését meg
engedte, mikor ez ügyben közbenjártak nála, mondván, hogy 
senkit el nem üldözött, mindenki visszatérhet és hozzátette 
még tótul: „Daj my Bože, aki sa to politikasy, Lihovits, 
Spevák, Puzony, traja mlináry!“330 Beniczky határozottan 
ellenezte a halálos ítéletet, azonban a katonák nem várták be 
rendeletét. Több tanú azt is vallotta, hogy egyáltalában nem 
is küldtek Beniczkyhez értesítést.

Ugyanott akasztották fel az oszadai fűrész őrét, Vozárt, 
szintén kémkedés miatt. Három nappal később történt ez. 
Maguk a katonák végeztek vele anélkül, hogy a tisztek meg
akadályozhatták volna. Ezek a katonák majdnem mind tótok 
voltak. Különösen a korponai nemzetőrök viselkedtek ebben a 
tekintetben szigorúan. Ezt meg lehet érteni, ha meggondoljuk, 
hogy milyen rémes hírek keringtek az oroszok kegyetlensége 
felől és hogy ennek a stureci csapatnak hivatása az volt, hogy 
az oroszoknak netaláni útját Zólyom felé elállja és őket vissza
verje. Ezek a hírek nem is voltak túlzottak, mert Árvában, 
Szepesben, Sárosban kegyetlenül bántak a tót néppel. Raboltak 
és fosztogattak, a védteleneket megkorbácsolták, a marhát el
hajtották, a zöld életet lekaszálták. Düh és elkeseredés töltötte 
el az embereket e hírek hallatára és nem csoda, hogy kíméletlen 
gyorsasággal bántak el azokkal, kik az oroszok táborából orosz 
útlevéllel jöttek. Különösen pedig Spevákkal, kiről köztudo
mású volt az, hogy a császáriakkal távozott Zólyomból.

329 Gaibl Eduárd, u. o. kihallgatási jegyzőkönyv (Selmecbánya, nov. 20).
330 „No hiszen Istenem, micsoda politikus is lehet, Lihovits, Spevák, 

Puzony, három molnár!“ Beniczky jobban tudott tótul, mint magyarul vagy 
németül.
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A vád itt sem tudta bebizonyítani Beniczkyről, hogy em
bertelenül vagy zsarnok módon járt el. E két esetre azért tér
tem ki részletesebben, mert Beniczkynek tót és német munkák 
rémes kegyetlenségeket tulajdonítanak és íme, a legszorgosabb 
osztrák katonai kém- és nyomozórendszer sem tudott róla 
egyetlenegy olyan esetet kisütni, melyben beigazolhatták volna 
ezt a róla terjesztett hírt. Az osztrák katonai ügyész azonban 
nem jött zavarba, ha ő nem is kegyetlenkedett — mondotta —, 
de felelős mások tetteiért és a votum informativum egyik fő
argumentuma ez volt.

Egyik igen gyászos okmánya a perirati csomagnak azon 
liptói jelentés, melyben Liptó megye k. k. törvényszéki elnöke, 
Forgách Antal grófnak, a kerületi császári főbiztosnak be
számol Beniczky liptómegyei működéséről.331 Forgách ugyanis 
a katonai törvényszék felszólítására reáírt a megyékre, vagyis 
a megyei császári biztosokra, hogy indítsanak mindenütt szor
gos vizsgálatot „Beniczky Lajos rebellis komiszárius és gue- 
rilla-vezető visszaélései, zsarolásai, az általa okozott károk és 
azon üldözések tekintetében, melyeket különösen a szlávok 
voltak kénytelenek általa elszenvedni“. Erre a felszólításra a 
többi császári biztos a kárigényt nem jelentette be, — csupán 
Liptó megye, mely átiratában jogosulatlanul, alaptalanul olyan 
kifejezéseket használ a szabadságharc ezen tevékeny és önfel
áldozó alakja ellen, hogy a szégyenpír futja el arcunkat olvasása 
közben. Beniczky csupán a Görgey-átvonulás idején volt Liptó 
megyében, mint a sereg utóvédjének vezetője. Csupán néhány 
napig, — ámde a k. k. törvényszék liptói elnöke, ki korántsem 
volt tót, sem német, azt írja róla: „élete az emberiség meg- 
kínoztatására és kizsaroltatására szolgált“. Legénységét, mely 
vallástalan és káromkodó volt, a jóérzésű tótoknál beszállá
solta, élelmiszereket rekvirált és a hidakat leégette.332 Érdekes 
a lebontott hidakért benyújtott számlasorozat. Egy olyan 
mérnök csinálta, ki maga lebontotta a hidakat és akit a Bécsbe 
menekült hurbánisták, magyarbarátsága miatt denunciáltak,

531 U. o. — Vom k. k. Sedrial-Gerichts Präsidenten des Liptauer Comi- 
tats an den k. k. Distrikt Ober-Comissär Anton Graten von Forgách (Szent 
Miklós, am 17-ten Nov. 1849).

332 Tél volt, január, térdig érő hó, Beniczky csapatja építette ki a stureci 
utat, majd Rózsahegyen át az árvái határt szállta meg, járatlan és majdnem 
járhatatlan hegyeket. Azután, mikor Görgey serege már elvonult, utolsóknak 
vonultak vissza, a sereg előlük már mindent felemésztett, élelmiszert, takar
mányt; természetes tehát, hogy a borzasztóan ejfáradt és nem éppen a leg- 
rózsásabb hangulatú legénység nem imádkozott, hanem káromkodott, pláne, 
ha olyan emberekhez szállásolták be őket, mint a jelentést tevő. (Különben 
Liptóban mindenütt szívélyesen fogadták a magyar katonákat és vitték ki 
elébük az élelmiszert, a meleg ruhát. Liptómegye nemessége közül alig akadt 
Sehwarzenberg-Bach-huszár, majdnem mind ott harcoltak a magyar seregben.)
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természetesen később azt is feljelentették, hogy Beniczkynek 
mindenben segített és a hidak lerontását ő intézte.333 A rózsa
hegyi hí dórt kért a megye 2408-20 váltó forintot, az olasziért 
3114-218/b forintot, az újváriért, mely csupán megrongálódott, 
600 forintot, a liptószentmiklósi hídért kért Pongrácz Imre, 
kinek birtokához tartozott, 35.000 váltó forintot, a magyar
falvi hídért Szentiványi Vince 8621-40 váltó forintot. Spengel 
mérnök tehát saját maga számította ki, hogy milyen összegű 
hídértékeket tett tönkre ő maga és Beniczky fizette meg Kuf- 
steinban életének legkeservesebb éveivel. Megjegyzendő, hogy 
sem Zólyom, sem Turóc, sem Trencsén biztosai és megyéi 
hasonló kérésekkel elő nem állottak, holott például Zólyomban 
sokkal több hidat volt kénytelen a magyar sereg leégetni az 
utánuk nyomuló osztrákok elől. Ha a liptóiak a pénzt nem is 
kapták, azonban ez adatokkal gazdagodott a votum informati- 
vum és bővült Beniczkynek rossz sejtelme a reászabandó bün
tetésre nézve.

Pongrácz Gáspár volt trencséni alispán azt vallja jelenté
sében,334 hogy Beniczky 1848-ban, mikor Trencsénben járt sere
gével, semmilyen erőszakosságot, zsarolást el nem követett, 
csupán felkelésre buzdította a népet és büntetéssel fenyegette 
meg a tisztviselőket, ha kötelességüket nem teljesítik.

Sirchich Ferdinánd trencséni járási császári biztos azt 
vallja, hogy Beniczky semmiféle kárt nem okozott. Bittsánszky 
János zsolnai járási33" szolgabíró vallomása szerint annak a 
kivételével, hogy legénysége részére a budatini csatát megelőző 
időben élelmezést kért, semmilyen kihágást, sem kárt nem oko
zott. A budatini csata idején halálbüntetéssel fenyegette meg 
a tisztviselőket, ha parancsait pontosan nem teljesítik.336 
Nozdroviczky László illavai járási szolgabíró337 szerint semmi
lyen kárt, kihágást nem okozott, csupán a dubniki uradalomban 
rekvirált csekély értékű takarmányt.

Annál rosszakaratúbb és igazán tényeket nélkülöző jelen
tést küldött Turóc megye császári biztosa, Pongrácz Arnold 
gróf. Ez az ember, ki később a Hurbán-mozgalom vezetői ellen 
annyit ágált, ki meg volt győződve afelől, hogy Beniczky mű
ködésének tengelye éppen a pánszlávizmus ellen irányult, ki 
későbbi jelentéseiben éppen a Beniczky eredményeit igyekezett

333 Carl Joseph Spengel Ingenieur des lobi. Liptauer Comitats. — Kellner 
Hugó liptói bányászakadémikus vallotta Bécsben, hogy Spengel rombolta szét 
a Görgey sereg szolgálatában a liptói hidakat. — Kr. A. W. — Civil u. Milit. 
Gouv. Ungarn 1849. 61. sz.

331 U. o. — (Bánfalu, am 3-ten Dezember 1849).
335 U. o. (Sielleiner Bezirks Stuhlrichter, — am 11-ten Dezember 1849).
336 Egy fontos csata elótt misem természetesebb, hogy ilyen figyelmez

tetések e)l szoktak hangzani!
337 U. o. — (Illavaer Bezirks-Stuhlrichter, — am 15-ten Dezember 1849).
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felhasználni, azt írta Beniczky felől, hogy a tulajdonjogot nem 
védelmezte, a pánszláv konspirációkra nézve a megyei levéltár
ban semmiféle nyomot nem talált stb.338 Azonban Kossuth fő
szolgabíró talált nyomokat a Sparnensis-esetből kifolyólag és 
ha az osztrák komiszárius akarta volna, a Hodža András ügyé
ben is talált volna nem egy adatot. Akkor még a bécsi rém
miniszterek megbízásából simogatták azokat a renegát tóto
kat, kik osztrák zsold és napidíjak mögé rejtették szláv ábránd
jaikat. Bezzeg később olyat rúgtak rajtuk, hogy az osztrák 
civil és katonai rendőrség fekete listáiban találták magukat. 
Éppen ez a Hodža András helyeztetett már 1849 végén osztrák 
rendőri felügyelet alá. Miért? Azért, amiért Beniczky is szük
ségesnek látta vele erélyesebben eljárni. Ezt tudta jól a turóci 
császári biztos, de attól félvén, hogy esetleg rebellis-szimpátiák
kal gyanúsítanák, még jobban meggyanúsította a hazájáért 
szenvedő Beniczkyt.

Egyáltalában Pongrácz gróf császári biztos hivatalnokai 
pontos kimutatásokkal akarták főnökük megelégedését kiérde
melni. Az egyik jelenti, hogy Beniczky rekvirált Szklabinán 
Révay Györgynél 8 ágyút, 65 puskát, 52 pisztolyt, 55 kardot, 
25 egyenes kardot.339 A másik, hogy a turóci pénztáraknál fel
vett 3842-50 pengő forintot.340 A harmadik, hogy drákói ren
deleteket adott ki.341

338 U. o. — K. k. Regirungs-Kommissär des Komitats Turótz (St. Már
ton, am 23-ten November). — „Wenn übrigens Ludwig Beniczky anführt, dass 
derselbe entstandenen Guerilla-Banden Einhajt gethan, so ist dies doch nicht 
erweislich, denn keiner der hierortigen Bewohner wusste etwas von derlei Gue
rillas zu sagen, die erst dann sich bildeten, als er ins Comitat kam; wenn 
Beniczky angibt Menschen hier deshalb arretiert zu haben, weil selbe von 
panslavischen Gesinnungen erfüllt, gegen den hierortigen Adel conspirirten, 
so wird derselbe wohl auch die diesen Gegenstand betreffenden Vor-Inquisi- 
tionen vorweisen können, hier im Comitats-Archiv ist von denselben keine 
Spur zu finden, wenn aber Beniczky behauptet das Eigenthum kaiserjich 
Gesinnter geschützt zu haben, so ist dies eine Behauptung, die durch den 
Raub, den er an Kanonen und Waffen an den Baron Georg von Réva verübte, 
von selbst wiederlegt wird.“

338 Mosócer Bezirkskommissär Papi Vladár. — Csak nem hagyhatta az 
ellenség kezére!

3.0 U. o. — 1849 január 7-én. Beniczky teljesen elvágva a kormánytól, 
a hadseregtől, pénz és utasítás nélkül. Götz Budatinnál visszanyomta Horváth 
őrnagyot, Turócz megyéből is célirányos volt visszavonulni a csekély erőnek, 
— tehát rossz katona lett volna, ha a pénzt Götz részére ott hagyta volna a 
pénztárban. — Különben megállapították az osztrákok, hogy Beniczky össze
sen felvett Selmecbányán .46.353-15 forintot, a Kamera! Hauptzahlamtban 
pedig 52.044-30 forintot. Ezekért az összegekért szintén felelősségre vonták.

3.1 U. o. — Mikor Beniczky a Sparnensis-esettel összefüggésben megérezte 
a helyzetből kialakulható veszedelmes lehetőségeket, elrendelte, hogy bejelentés 
nélkül senkisem távozhat lakóhelyéről, a járásokba vizsgáló biztosokat küldött, 
a rögtönítélő bíróságot összehívta, az elöljáróságot maga qlé parancsolta, köz
hírré tette, hogy aki rendeletéinek ellene szegül, a rögtönítélőszék elé kerül,
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Ezekkel az adatokkal az aradi rendkívüli hadi törvényszék 
auditora nagyon is meg volt elégedve és hozzáfoghatott az ügy 
befejezéséhez. Beniczky akkor már be volt osztva egy tiszti 
csoportba. Minthogy főbenjáró súlyos rebellis, önálló csapat
vezér, megátalkodott régi liberális politikus volt, csoportjabeli 
tiszttársai is olyanokból rekrutálódtak, kikre súlyosabb bün
tetés várt. Volt és quietált tisztek voltak, kik az osztrák had
seregben szolgáltak és a szabadságharc kitörésekor beálltak 
honvódtiszteknek. Beniczky volt közöttük a legnagyobb deli- 
quens. A csoport névsora: Beniczky Lajos, Mezőssy Pál, Mada-
i-assy Miklós, Csutak Kálmán, Szokolóczy Mihály, Hódosy 
Sándor, Jeney József, Franz Mihály, Dedinský Antal, Jeney 
Károly.

Mezőssy és Madarassy quietált császári hadnagyok, mind
kettő később honvédőmagy. Csutak honvédalezredes, Szoko
lóczy honvéd trainőrnagy, azelőtt császári trainhadnagy, 
Hódosy honvédőrnagy, azelőtt császári huszárszázados, Jeney 
József quietált császári hadnagy, Jeney Károly azelőtt császári 
huszárfőhadnagy, mindketten honvédszázadosok, Franz Mihály 
császári hadnagy, később munkácsi honvédkórházparancsnok, 
Dedinský nyug. császári lovassági százados, később nemzet
őrségi őrnagy. Ezt a csoportot az auditor három osztályra 
bontotta. Beniczky és Csutak, kik nem voltak császári tisztek, 
ámde legsúlyosabban vétkeztek, az első osztályba kerültek; 
Mezőssy, Madarassy, Jeney József, Dedinský a quietált és nyug
díjazott volt császári tisztek osztályát alkották; Szokolóczy, 
Hódosy, Jeney Károly a tényleges császári tisztek osztályát. 
A csoportban Beniczky, Csutak, Mezőssy, Madarassy, Szoko
lóczy, Hódosy, Jeney Károly nem számíthattak kíméletre, — 
az előbbiek honvédi tevékenységük terjedelme miatt, az utób
biak pedig azért, mert tényleges császári tisztekből lettek 
honvédtisztek.

A fentebb ismertetett vallomásokat és jelentéseket, melyek
hez még Almássy gróf ulánusezred kihallgatása és a Civalart 
ulánusezrednek (1. sz.) kármegállapító jelentése csatlako
zott,342 az auditor elegendőnek tartotta ahhoz, hogy az ítéletet 
meghozzák. Mielőtt ez megtörtént volna, megejtették a rész
letes és utolsó kihallgatást, melyen a tanuk vallomásait és 
jelentéseit szembeállították az első vallomásokkal.843

hasonlóképen, aki a népet lázítja, stb. — Tehát óvintézkedések, melyek sem
milyen kegyetlen akkorddal nem végződtek, hiszen azért voltak praeventív intéz- 
kodésok

342 Kr. A. W. -  III. A. C. J. Sektion 9/117. 1849. -  (1849 szept. 26. és 
decz. 15., Pardubitzról).

343 Kr. A. W. — A. Kr. G. Arad 2/332. 1849. — Articuliertes Verhör, 
(am 22 Februar 1850). — L. Jelentéseket. — 65. sz.



Ez a kihallgatás Beniczkyre nézve nagyon szerencsétlenül 
végződött, mert a jegyzőkönyvhöz az auditor a következő meg
jegyzést fűzte: „Felolvasása után lezárva, megerősítve és azzal 
a megjegyzéssel aláírva, hogy ez a vádlott kihallgatásánál a 
legnyíltabb rokonszenvét (Hinneigung) nyilvánította a már 
legyőzött forradalmi tendenciák iránt és legveszedelmesebb, 
rendkívül rossz (hervorragende schlechte) szelleműnek mutat
k o z o t t — Alig van kihallgatási jegyzőkönyv, melynek ilyen 
függeléke volna és elképzelhető a jelenetek sorozata, mely 
Beniczky és az auditor között a kihallgatás alkalmával leját
szódhatott. Beniczky a függelékben publikált részletes jegyző
könyv tanúsága szerint nem tagadott semmit, önérzetesen és 
nyíltan vallotta be, hogy önálló csapatvezér volt, a császári 
házzal szemben ellenséges álláspontot foglalt el, mert a 
Windischgraetznél megkísérelt békeajánlat ridegen visszauta- 
síttatott, hogy népfelkelést, guerillákat szervezett, ujoncozott. 
Simunics ellen fellázította Felső-Magyarországot. „Nem vagyok 
olyan gyáva, hogy ezt tagadjam“, — mondja a haláltosztó és 
bosszúra éhes osztrák auditor szemébe. Csupán a Spevák- és 
Vozár-esetben tiltakozott a vád ellen. A jegyzőkönyv méla vég
akkordja azon kijelentése, hogy a viszonyokba belesodortatott 
és hogy a dolgokban tulajdonképen meggyőződése ellenére vett 
részt. Ezt a kijelentést nem szabad félreérteni. Nem gyávaság, 
nem bánkódás ez, hanem tényleg így is volt. Az 1848—49-es 
eseményekbe nagyon sokan, a túlnyomó többség, saját akarata 
ellenére sodortatott bele. A szabadságharc törvényes és jogos 
alapokon bontakozott ki. 1848 minden tekintetben jogos és 
törvényes eseményeket hozott. Az országot a király nevében 
kellett megvédelmezni a betörő lázadók ellen. Beniczky északon 
a Hurbán által toborzott cseh-morva csőcselék ellen védelmezte 
az országot a király nevében, a király biztosa volt, a király 
részére szervezte a nemzetőrséget és hogy a királyt a kamarilla 
a trónról eltávolította, nem lett Beniczky eskűszegő, mert nem 
hagyta cserben sem a királyt, sem a nemzetet. Így sodródott 
bele a szabadságharc forgatagába és az általa jelzett üzelmek 
(Umtriebe) alatt minden bizonnyal a trónfosztást értette.

Ezzel lezáródott az eljárás az ítélethozatal előtt. Otten
burg százados-auditor a Schwarzenberg-ulánusok ezredéből, 
megszerkesztette azután február 26-án a Votum informativu- 
inot,344 mely a Haynau—Schwarzenberg-féle szemszögből cso
portosítja Beniczky szabadságharcbeli tetteit. Indítványa az, 
hogy Beniczky, Mezőssy, Madarassy kötéláltali halálra, Csutak, 
Szokolóczy, Hódosy, Jeney Károly golyóáltali halálra, Jeney

206 BENICZKY LA JO S É L E T E , M Ű K Ö D ÉSE ÉS HALÁLA.

344 L. Jelentéseket. — 66. sz.
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József 12 évi, Franz Mihály 10 évi, Dedinský 3 évi várfogságra 
ítéltessenek.

Az ítéletet február 28-án hirdették ki előttük. Ez termé
szetesen a votum informativum rövid kivonata és annak audi
tori indítványát helybenhagyja.345 Az ítéletet Haynau március
10-én megváltoztatta. Beniczky Lajost húszévi sáncmunkára 
ítélte nehéz vasban.848 Az új ítéletet március 14-én kihirdették 
és mint Sterneck báró j. u. dr. főhadnagy-auditor jelentette, 
rögtön foganatosították, vagyis Beniczkyre reáverték a nehéz 
vasakat és az aradi vár sáncaiban ott talicskázta a nehéz földet 
már március 15-én, a magyar szabadságnap második évforduló
ján Felső-Magyarország kormánybiztosa, Losonc hőse, a hur- 
bánisták rettegett ellenfele és Kossuth barátja, Görgey béke
követe.

önkéntelenül eszünkbe kell, hogy jusson Jókai Mór remek 
alkotásának, „Az új földesúrinak nemes alakja, Garanvölgyi 
Aladár, ki nehéz megpróbáltatásai közepette sohasem veszítette 
el csuda jó kedvét. Ez a Garanvölgyi Aladár, mint Jókai egy 
a regényéhez 1895-ben írt utóhangjában bevallja, nem volt más, 
mint Beniczky Lajos, ki lélekjelenlétét a legnehezebb helyzetek
ben hidegvérrel megőrizte.347 Már javában törte a nehéz sánc
munka Magyarország egyik legszebb férfiát, mikor beérkeztek 
Aradra a felsőmagyarországi bányavárosok jelentései Benicz
kyre vonatkozólag. Ezeket a haditörvényszék már nem is vette 
tekintetbe és csak később, mikor Beniczkynek édesanyja felség
folyamodványban kérte az ítélet enyhítését, nézettek át Bécs- 
ben. A pozsonyi kerületi katonai parancsnokság április 16-án, 
tehát egy hónappal az ítélet kihirdetése után küldte át Hayhau- 
nak Pestre Korpona, Selmecbánya, Körmöcbánya, Beszterce
bánya, Bakabánya, Breznóbánya, Libetbánya, Zólyom város, 
Üjbánya, Bars megye, Nógrád megye császári biztosainak

3,0 A haditörvényszék elnöke Eschenbach József tűzérőrnagy volt. — Az 
okmányok között több kőnyomatú ítéletpéldány.

346 „Ich bestätige dieses Urtheil im Wege Rechtens. Im Wege der Gnade 
sehe ich die Todesstrafe allen hierzu Verurtheilten nach, indem ich sie in eine 
Freiheitsstrafe umwandle und zwar bei Ludwig Beniczky auf 20 jährige 
Schanzarbeit in schweren Eisen, bei Mezösy auf 18 jährige und bei Madarassy 
auf 20 jährigen Festungsarrest in Eisen bei Csutak auf 16 jährige Schanz
arbeit in schweren Eisen, bei Hódossy auf 10 jährigen und bei Karl Jeney 
auf 16 jährigen Festungsarrest in Eisen, endlich bei Szokolóczy auf 10 jähri
gen Festungsarrest ohne Eisen, den Joseph Jeney mildere ich die zuerkannte 
12 jährige Festungsstrafe auf 6 und den Franz die zuerkannte 10 jährige 
Festungstrafe auf 4 Jahre, den Dedinszky sehe ich aber die zuerkannte 
3 jährige Arreststrafe ganz nach. Pest, am 10-ten März 1850. Haynau m. p. 
Feldzeugmeister“.

347 Jókai Mór: Az új földesúr (Magyar regényírók) 344. 1. — Utóhang 
az új földesúrhoz, 1893.
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jelentéseit.848 A bányavárosok jelentéseiből kiderül, hogy sehol 
vészbíróságot nem szervezett és az a bányavárosokban nem is 
működött. A városok egyúttal vagy eredetben, vagy m ásolat 
ban, vagy kivonatokban mellékelik a Beniczky-féle rendeleteket.

Korpona elöljárósága szerint vészbíróság a városban nem 
volt. Beniczky szigorú tevékenységet fejtett ki, ujoncozott, a 
gutgesinntek vagyonát összeiratta és sequestráltatta. Ostro- 
lucky Miklós császári biztos rendeletéit megsemmisítette és az 
oroszok ellen általános népfelkelést szervezett. A városban 
Balázs Sámuel ág. ev. lelkész lázított a függetlenségi nyilat
kozat érdekében.*49

Körmöcbánya elöljárósága nevében Remenár Mátyás ideig
lenes polgármester jelenti, hogy vészbíróság nem volt Beniczky 
alatt. Straka György ág. ev. lelkész lázított a magyarság 
mellett.550

Besztercebánya nevében Szigethy Károly polgármester 
jelenti, hogy sem vészbíróság nem volt, sem pedig izgatás. 
Beniczky a kormány rendeletéit hajtotta végre.

Zólyom, Bakabánya, Libetbánya szerint vészbíróság nem 
volt, a kormány rendeletéit hajtotta végre. Az egyedüli Új
bánya városban volt annyi bátorság, hogy magyarul írta meg 
jelentését, mely Beniczkyre nézve szintén semmi terhelőt nem 
tartalmazott.

Terjedelmes jelentést küldött Selmecbánya.551 Ujoncozott, 
toborzott, elvitte a városi ágyúkat, hadjáratai (Túróéban, 
Budatin, Simunics ellen, Liptóban, Losoncon, a Sturecen stb.), 
nyilvános beszédei a dinasztia ellen irányultak. Terrorizálta 
a hatóságokat, azonban erőszakosságok nélkül. Beniczky segéd
jét, Frits Miklós kamarai hivatalnokot, szerény és mindig 
monarchista érzelműnek jellemzik. A papság üzelmeiről Ambrosy 
János terjesztett fel részletes jelentést.352

A Beniczkyről szóló jelentéseket a katonai uralom egyúttal 
arra is fel akarta használni, hogy megtudják, kik segítették

3,8 K. k. Militär Districts-Kommando Pressburg (am 16-ten April 
1850).

**“ A pozsonyi császári haditörvényszék elitélte a hazafias tót lelkészt
350 Szintén megbűnhődött. Ez is bizonyítja, hogy a felsőmagyarországi 

ág. ev. tót papság többsége a magyarság mellett állott. Ezeket azután a hur- 
banisták bevádolták. _

351 U. o. — Goldbrunn Sándor polgármester és Czechenter Sándor 
jegyző írták alá a denunciáló jelentést (Selmecbánya, febr. 13. 1850).

332 Ez a jelentés különösen Szeberényi János ev. superintendens ellen 
irányult, valamint Erdősi (Polesný) Emil r. k. plébános elJen, ki Görgeyvel 
elment és mint a branyiszkói pap, a branyiszkói csatában tanúsított hősies
sége révén történelmünk halhatatlan, legendás alakja lett. Mindkét lelki pász
tor önérzetes, nemzetiségéhez hü tót volt. Tótok voltak, de nem osztrák 
császári hurbánisták.
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munkáját, kik voltak az ilyen időkben közkeletű névvel illetett 
és mondhatni könnyen ezzel stigmatizált „izgatok“. És a városi 
vezetők erkölcsi züllöttsógének, hazafiatlanságának, lelkiisme
retlenségének és szolgalelkűségének fokmérője volt a jelentés 
denunciáló tendenciája és ebben a tekintetben Selmecbánya 
vezetett. Maga a város hazafias, önfeláldozó magatartást tanú
síto tt mindig, a rémuralom napjaiban is, azonban annál gyalá
zatosabb volt városi vezetősége, — amelyet az osztrákok reá- 
kényszerítettek a városra.

Beniczky nagylelkűségét és jó szívét mi sem jellemzi job
ban, mint a Czochius Gábor és Czochius Teréz által írt vallo
mások, melyekben a tót túlzó Czochius Timotheus353 ág. ev. 
papnak megmenekülését csakis Beniczky nagylelkűségének 
tulajdonítják. Ugyanígy vallott Fuchs János zólyomlipcsei 
lelkész is.864 Görgey Ármin csapatai fogták el Czochiust, ki 
szintén császári érzelmű volt. Görgey Selmecbányán két kémet 
felakasztatott nehéz lelki küzdelmek és gyötrődések után,355 
magától értetődik, hogy Czochius ilyen előzmények után félt 
a rögtönítélő haditörvényszéktől. Beniczky, ki nem volt híve 
áz ilyen ítéleteknek, futárral visszarendelte, mihelyt az esetről 
értesült, az útközben levő Czochiust és szabadlábra helyezte. 
Ez is igazolja, hogy sem a Spevák-, sem a Yozár-esetben része 
nem volt, mert hasonlóképen cselekedett volna. — Czochiusék 
ezen vallomását figyelmen kívül hagyták.

A nehéz sáncmunka megtörte Beniczky testét. Aradon 
egyre betegeskedett, azonban lelki erejét teljes épségben meg
óvta, amit azon két sor bizonyít, melyet Pelczer Athalá- 
nak, szenvedéseinek helyéről búcsúzásul emlékül elküldött. 
„Liebende kennen sich — weil sie sich lieben. Freunde lieben 
sich — weil sie sich kennen! — Arad, im Jahre des Unglücks 
am 6/V. Athala Pelczer —• Beniczky s. k.“ (Szerelmesek ismerik 
egymást — mert szeretik egymást. Barátok szeretik egymást

353 Zoch Stibor név alatt ismert tót író és pártember volt, kinek csa
ládja tekintélyes szerepet játszott a tót nemzet szellemi életében.

354 „dass der gewesene Landeskomissär Ludwig v. Beniczky den evan
gelischen Pfarrer zu Jasenova in Arvaer Comitat Timoth Czochius, der 
wegen seiner ausgezeichneten Anhänglichkeit an Seine Majestät den Kaiser, 
durch die ungarischen Guerillas aufgefangen ugd in die Bergstadt Neusohl 
geschleppt wurde, von da aber weiter nach Kremnitz, den Ort der Execution, 
wo mehrere unschuldige Opfer gefallen sind, gebracht werden sollte, und 
wirklich schon auf der Reise dahin, mehrere Stunden weit begriffen war, aber 
auf die Bitte seiner Gemahlin, durch die Milde des obengenannten Herrn 
Komissärs Ludwig vom Beniczky staffetaliter zurückberufen und somit das 
Opfer vom Tode errettet und Seiner Majestät wieder ein treuer Unterthan 
erhalten hat, bestättige hiemit. Gegeben der Wahrheit gemäss zu Zólyom- 
Lipcse den 5. Febr. 1850. Johann Fuchs evang. Pfarrer.“

356 Kr. A. W. — I. A. 4/217. 1849. Görgey Armin levele Görgey Artúr
hoz (Szent Márton 1849 április 26-án).

Steier L a jo s : Beniczky Lajos élete. 14
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— mert ismerik egymást! — Arad, a szerencsétlenség évében 
V/6. Pelczer Athalának — Beniczky s. k .)356 Ez a két sor már 
a nehéz rabság óráinak bölcselkedő gyümölcse. — Aradi rab
sága idejéből csupán ezt kétsornyi adatot találtam meg.357

Haynau, úgylátszik, Beniczky sorsát nagyon is szemmel 
tarthatta. Betegsége miatt a foglyot Aradról nem lehetett 
elvinni, ezért egyelőre még Aradon maradt. Május 5-én azon
ban parancsot küldött az aradi várparancsnokságnak, hogy 
Beniczkyt nagy óvintézkedésekkel és biztonsági rendszabályok 
megtétele után, a „közbiztonság“ érdekében egy, az országon 
kívül fekvő helyre kell szállítani.358 A legfelsőbb katonai tör
vényszék azonban Haynau ezen intézkedését nem helyeselte, 
mivel Olmützben és Kufsteinban nem volt már férőhely, hanem 
Péterváradot javasolja Beniczky büntetési helyéül.359 Haynau 
beleegyezik, hogy „a nagyon veszedelmes Beniczky“ Péter- 
váradra szállítandó.

Eközben Beniczky Ágnes, a fogoly édesanyja, mindent el
követ, mindent megmozgat, hogy fiának Aradról való elszállí
tását meghiúsítsa és a sáncmunkára szóló ítéletet legalább vár
fogságra változtassák. (Mily szerények voltak akkor az osztrá
koktól megtépett emberek!) Régi barátnőjéhez, Riepl tanácsos 
feleségéhez fordul és kéri, hogy befolyásos férje360 járjon köz
ben, hogy hagyják fiát Aradon, hol rokonai vannak és hol beteg
sége után nem lenne oly borzasztóan elhagyott. „Milyen bor
zasztó állapota egy anyának, mindig arra gondolni: szerencsét
len fiad most a nyomorúságnak és a sorvasztó betegségnek 
áldozatul esik, mert jó ember segítségét és részvétét nélkülözi.“ 
A bécsi tanácsos rögtön Íratott egy Haynau előtt is ismert 
személyiséggel Haynaunak361 és mellékelvén Beniczky Ágnes 
levelét, arra kérte, tegye meg a szerencsétlen anya megnyug
tatására. Haynau azonban ennek éppen az ellenkezőjét csele
kedte, mert mint fent említettem, megparancsolta, hogy vigyék 
egy osztrák várba. Beniczky Ágnes anyai szíve nem nyugodott, 
elment Bécsbe és felségfolyamodványt adott be, melyben a 
sáncmunka helyett várfogságot kért fia részére. A szegény 
asszony ugyanis tudta, hogy beteg fia a sáncmunkában el
pusztul. A nehéz vasban eltöltendő várfogság fia részére álla
potának tetemes megenyhítését jelentette volna. A császári 366 367

366 M. 1V. M. L. 1850.
367 A Beniczky család levéltára a M. N. M.-ban Beniczky kormány

biztosságára, katonai működésére, fogságára minden adatot nélkülöz. Ez 
az anyag valószínűleg Felsőmagyarországon maradt.

388 Kr. A. W. -  III. Armee. Com. Justiz. Sekt. 1850. 1/7.
388 U. o. — Oberster Militär Gerichsthof (Wien am 20. Juni 1850).
360 Az osztrák vasipar és vasútépítés terén nagy érdemeket szerzett.
361 U. o. (Wien am 5-ten April 1850.).
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hadiigymiňisztérium a felségfolyamodványt Pestre küldte, hogy 
adjanak véleményt, mint intézendő el.362 Ezt a véleményt már 
nem Hayriau adta le, hanem utódja, Wallmoden tábornok, ki 
július 5-én előterjesztést tett, hogy a Péterváradon levő 
Beniczky büntetése várfogságra változtatandó, amit felsőbb 
helyen jóvá is hagytak. Az aradi várparancsnokság Beniczky 
Ágnest a pozsonyi katonai kerületi parancsnokság útján érte
sítette és felségfolyamodványát visszaküldték neki.363 Azt a 
kérést, hogy Aradon maradhasson, figyelembe nem vették.

Az elért sikeren felbátorodva, Beniczky Ágnes felkéri 
rokonát, Aczél sz. Bohus Emiliát, Aczél János császári kor
mánybiztos feleségét, hogy segítsen ő rajta és szabadítsa ki 
raboskodó fiát. Aczél János neje unszolására felségkérvényt 
nyújt be és Beniczky perének újrafelvételét kéri. Csorich had
ügyminiszter rendeletet küld Pestre, hogy a Beniczky-féle 
peraktákat küldjék fel a felső katonai törvényszéknek és tegye
nek jelentést az ügyről.394 Wallmoden tábornok beterjesztette 
a periratokat és azon nézetének ad kifejezést, hogy nem tehet 
kegyelmi előterjesztést, mivel Beniczky vallomásaiban nem 
tagadja forradalmi biztosi és alezredesi működését.365

Amíg a periratok ide- s odavándoroltak, az Aradon levő 
foglyokat különféle osztrák helyekre kezdték útnak indítani. 
Így elvitték Beniczkyt is, ki súlyos betegen volt kénytelen vas
ban, szuronyos őrök kíséretében útra kelni. Pestnél tovább 
azonban nem bírta az utazás fáradalmait. Beniczky transzport
ját aggódó anyja és Bohus Emilia kísérték Pestre, mert ott 
úgy Bohus Emilia, valamint Beniczky Ágnes szaladtak fűhöz- 
fához, hogy a szegény beteg rabot tovább ne küldjék. Aczél 
Jánosné sz. Bohus Emilia egy kérvényben arra kéri Wallmodent, 
hogy rokonát, Beniczky Lajost, kit egy távoleső várba visznek 
és aki beteg, tartsa addig Pesten, míg Beniczky Ágnes kérvé
nyét őfelsége elintézteti.366 Wallmoden nemcsak teljesítette a 
kérést, hanem Beniczky Ágnes kérvényét jóindulatúlag fel
terjesztette és ajánlotta annak kedvező elintézését.367 A felső 
katonai törvényszék magáévá tette Wallmoden szempontjait, 382 383 384 * 386 387 * * * *

382 U. o. Kriegsminister an das III. A. C. (Wien am 28-ten Juni 1850.).
383 Julius 26-án.
384 U. o. Csorich an das III. A. C. (Wien am 2-ten August 1850.).
365 U. o. III. A. C. an das k. k. Milit. Appellationsgericht (Pest am 

12-ten August 1850.).
386 U. o. Emilie von Atzél Bohus an Gf. v. WajUmoden Militär Gouver

neur von Ungarn u. Com. des III. A. Com. (Pest am 19-ten Oktober 1850.).
387 U. o. Wallmoden an Obersten Mil. Gerichtshof Praes, v. Dahlen

(Pest am 8-ten November 1850.). Beniczky Agnes folyamodványában az(
kérte, hogy fiát hagyják Aradon. Wallmoden egy törzsorvossal megvizsgál
tatta a beteg Beniczkyt. Az orvosi jelentés szerint Beniczky súlyosan ■ beteg,
a zord éghajlatot el nem birhatja. Aradi fogsága alatt folyton betegeskedett

14*



elrendelte, hogy a magyar tiszti rab Komáromba viendő, mi
helyt egészségi állapota megengedi. Ami pedig az Aczél-féle 
kegyelmi kérvényt illeti, az két nappal reá elutasító végzéssel 
visszaküldetett. Aczél Jánost az aradi várparancsnokság útján 
értesítették, hogy Beniczkynek nem adható kegyelem. Ezzel a 
Beniczky Lajos pere befejeztetett. A következő évben Beniczky 
kérvényt küldött Bécsbe, hogy büntetését csökkentsék tíz esz
tendőre. A császár a felterjesztett kérvényt 1851 július 15-én 
elutasította.

Alig hogy felépült, elvitték a komáromi kazamaták egyi
kébe és onnan csakhamar Kufsteinba. Beniczky elbeszélése sze
rint, amint azt Jókai regényében megírta, Kufstein a státus
börtönök akadémiája. „Arad, Komárom, Josefstadt, a pesti 
Újépület mind csak gymnasiumok és elemi tanodák hozzá 
képest; aki .még csak ezekben végezte a cursust, az ne is beszél
jen; az csak félig van értesülve.“ Beniczky elvégezte a gimná
ziumokat is és elvégezte az akadémiát is. Jó felkészültséggel, 
aradi, pesti- és komáromi tanulmányai után került Kufsteinba. 
Belekóstolt a sáncmunkába is és megsínylette ennek következ
ményét, a súlyos betegséget is. Kufstein Beniczkyben egy edzett 
hallgatójára talált. Hét esztendőt tö ltött Kufsteinban „kez- 
tyűsen“, nehéz vasakban. Szobája négy lépés hosszú és három 
lépés széles volt. Volt benne egy szék, egy ágy, egy asztal. 
Egymásra nyíló három ajtó zárta el e szűk rekeszt. A fal olyan 
vastag volt, hogy a középső ajtó nyílhatott a két másik érin
tése nélkül.

Ebben az odúban ólt hét esztendeig, megőrizte lelke 
derűjét, nyugodt természetét, jószívűségét. Figyelemmel kísérve 
kiszabadulása utáni működését, megtaláljuk benne mindazokat 
az értékeket, melyek 1848—49-iki tevékenységét is értékessé 
tették. A közért, az emberiségért való lelkes áldozatkészség, 
derűs hidegvér, melyet aranyos humor aranyoz be, mindenek- 
felett pedig igazságszeretete. Sok-sok fogolytársa vagy amnesz
tiát kapott, vagy kitöltötte már büntetését, vagy meghalt a 
fogság szenvedései alatt, — ő még mindig ott méregette nyu
godt lépéseivel a szűk zárkát és meg nem bomlott helyzetén. 
A kufsteini várparancsnokság engedélyével felhasználta fog
ságának első éveit arra, hogy szabadságharcbeli emlékeit, 
melyek leírását már a komáromi várban megkezdte, folytat
hassa. A feljegyzések leírásával valószínűleg 1854 közepéig 
volt elfoglalva. Az első részt 1853 elején fejezte be, azután

és mindig csendesen, rendkívül nyugodtan viselkedik. És bár ejLődje, Haynau 
nem tartotta üdvösnek Beniczkynek Magyarországon való tartását, mégis 
előterjeszti és pártolja a kérelmet, mert ha Beniczky búzgó híve is volt a 
lázadásnak, mégis mérséklettel járt el mindenben és a fogoly tisztekkel szem
ben humánusan járt el.

212 BENICZKY LA JO S É L E T E , M Ű K Ö D ÉSE ÉS HALÁLA.
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fogott hozzá a második részhez. A várparancsnokság az első 
részt elküldte Ramming tábornoknak, ki a Haynau-féle hadjárat 
leírásával volt meghízva. Ramming a feljegyzéseket kiadta 
Innerhofer őrnagynak véleményezés végett, ki a neki átadott 
hat füzetről 1853 június 7-én megírta a hivatalos ismertetést. 
Szerinte a kézirat nincsen érték nélkül és a történetírásnak 
részben forrásul szolgálhat.368 Ramming a kéziratot ad acta 
tette és fel nem használta, mert a Beniczky-féle hadi operációk 
részére szükséges anyagot a már általam idézett Beyer-féle 
dolgozatból merítette.

A feljegyzések másik fele 1854 vége felé került a kufsteini 
várparancsnokság útján Bécsbe és az a benyomásom, hogy ezt 
a második részt sokkal gondosabban tanulmányozhatták és a 
szláv mozgalomra vonatkozó felvilágosításokat értékesíthették. 
Ennek azonban írásos bizonyítékát adni nem tudom, legfeljebb 
azt, hogy az érdekes kézirat minden szláv szereplőjének neve 
gondosan lett vörös plajbásszal aláhúzva.

Különben a kéziratok ismertetését a bevezetés elején ad
tam. Beniczky gondosabb kézírása arról tanúskodik, hogy a 
szegény rabnak bőséges ideje volt. A papirost lapszámozva 
kapta. Tehát inpurumot nem csinálhatott és csodálom, hogy az 
egész kéziratban alig van törlés, korrektúra. A feljegyzéseket 
nem egyhuzamban készítette, ezt az elkészülési idő is mutatja. 
Három évig dolgozott ezen és valószínű, hogy alapos átgondo
lás után ült le a papiroshoz fogalmazni. Az egyes és általa 
vezetett csatákhoz térképeket is készített, ezeknek egyike a 
bécsi hadilevéltárban őriztetik a feljegyzések mellett. Csapatai
nak Simunics tábornok elleni defenzív felállítását mutatja be 
a nagy gonddal megrajzolt térképen, melyet Beniczky tervezett 
és úgylátszik egy más fogolytársa megrajzolt.

Fogsága idejének másik felében Beniczky valószínűleg 
olvasmányokkal, önműveléssel töltötte el az időt. Nagyon fáj

368 Kr. A. W. — Kr. i.,U . 13/321. H. A. det. — An die k. k. löbliche 
Direkzion der Kriegsgeschichtlichen Abtheilung. (Wien am 7-ten Juni 1853)
— Innerhofer többek között ezeket mondja véleményében: „Wie aus dem 
Elaborat hervorgeht, hat der Verfasser aus dem vorbesagten Kriege nur jene 
Ereignisse aufgezeichnet, deren Augenzeuge er war, oder wobei er selbst han
delnd auftrat. Das Werk enthält demnach nur Bruchstücke politischen und 
militärischen Inhalts, zu deren Bearbeitung, wie es scheint, dem Verfasser 
ein gut geführtes Tagebuch gedient haben mag.“ — „Im letzten Hefte sagt 
derVerfasser selbst, dass er als bürgerlich todt zu betrachten, sich die Auf
gabe gestellt, ohne Rücksicht eine wahrheitsgetreue Darstellung der Ereig
nisse, sowie der Handlungweise Görgeys zu liefern, um den Schleier zu lüften, 
welcher noch über manche Scenen ausgebreitet, deren einzig noch lebender 
Zeuge er ist. In diesem Sinne ist daher das Manuskript nicht ohne Werth 
und teilweise als weitere Quelle der Geschichtsschreibung zu betrachten.“
— Ennek a naplónak, valamint a feljegyzésekben említett mellékleteknek 
nyomára nem tudtam reátajálni.
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lalom, hogy kufsteini hét évi raboskodása idejéből egyetlen
egy levelet sem tudtam találni levéltárainkban. Valószínűleg 
Kufsteinből való levelezése Felső-Magyarországon maradt, 
minthogy pedig többnyire az 1848—49-iki működése jelentős 
és feljegyzései ezen korszakot tartalmazzák, a kufsteini rabos- 
kodás részletei csupán érdekes jellemének megismeréséhez szol
gáltattak volna érdekes adatokat, mert ha Jókai idealizált 
rajzát Garanvölgyi Aladár kufsteini rab alakjáról, költői túl
zásaitól, az idealizálás természetellenességeitől meg is szaba
dítanék, még akkor is egy érdekes emberpéldány alakját nyer- 
nők. Ezt az érdekes férfiút ábrázolnák Beniczkynek éppen kuf
steini levelei.

•Beniczky, ki fogságában egyre betegeskedett, 1852-ben 
ismét kéri az osztrák kormánytól, hogy büntetését szállítsák 
le. Kegyelmi kérvényével az osztrák minisztertanács október 
10-én foglalkozott is. Krausz igazságügyminiszter javasolta 
a tíz esztendőre való leszállítást, mert szerinte 1852-ben 
Beniczkyn kívül egyetlenegy fogoly magyar sem volt már húsz 
évre elítélve. A javaslathoz hozzájárultak Bach, Thinnfeld, 
Baumgarten, Buol miniszterek, ellene szavaztak Thun és 
Csői ich miniszterek. A császár, miután tehát Beniczky Ágnes 
és Beniczky Lajos ilyen tárgyú kérvényét előzőleg elutasította, 
végre jóváhagyta a minisztertanácsi határozatot.360

1857-ben szabadult ki a börtönből. Nyolc esztendeig rabos
kodott. Az első években, hiszen éppen a most publikált fel
jegyzések mutatják, súlyosan érezhette a sors igazságtalan
ságát. Sokkal súlyosabban exponált szereplők kibújtak a 
felelősségrevonás alól és részint amnesztiát kaptak, részint 
elmenekültek. Azonkívül rettenetes szívfájdalmakat és tagad
hatatlanul érthető jogos haragot okozott Görgey sorsa és 
magatartása. A magyar szabadságharc tisztikarának legjobbjai 
hóhér keze alatt hullottak el, sötét kazamatákban sínylődnek 
és ő, a vezér, kiben bíztak, akit hűségesen követtek és akinek 
reábeszélésére tették le a fegyvert, békés és kényelmes elvonult
ságban, ha internáltán is, élvezi a szabad levegőt. A fogság 
első éveiben sokkal erősebb a szabadság utáni vágy, mint a 
későbbi esztendőkben. Beniczky szabadságharcbeli élményeinek 
leírását arra akarta felhasználni egyúttal, hogy enyhítse val
lomásai miatti súlyos helyzetét. Azt hiszem, hogy ezzel még 
inkább rontott rajta, mert a feljegyzésekből látták, hogy az 
1848—49-es eseményekben milyen jelentős munkakört töltött

399 Sí. A. W. — M. E. Pr. 3743—1852. — A minisztertanácsi jegyző
könyvben többek között következő foglaltatik: „Sein Benehmen in der Strafe 
ist ruhig und er wird als kränklich geschildert. Dem Anträge vom 15. Juli 
1851 auf Herabsetzung seiner Strafdauer auf die Hälfte haben Seine Majestät 
keine Folge zu geben geruhet. . . “
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be eróllyel és körültekintéssel, ami pedig e feljegyzésekben fog
lalt forradalomellenes kijelentéseit illeti, ezekben, ezeknek 
őszinteségében az osztrákok nem hittek. Csupán azt láthatták 
belőle, hogy puhul a rebellis, pedig nem is puhult, csupán okos
kodott, hogy valahogyan kikerüljön a sötét várfogságból és 
letehesse végre a „keztyűket“. Az osztrákok még négy eszten
deig váratták Kufsteinban, azt hitték, hogy most már teljesen 
megpuhult, pedig az Almássy-féle összeesküvési eset éppenség
gel azt bizonyította, hogy Kufstein Beniczky Lajos rebellisen 
semmit nem javított, talán csak rontott.

Kiszabadulása után írásra adta fejét. „Kálmán király és 
József császár“ címmel történelmi tanulmányt írt.370 Az érte
kezés végkövetkeztetése, hogy Kálmán léte a XI. s Józsefé a 
XVIII. században az emberiségnek kedvező végzet ajándéka 
volt. Ezzel a munka tendenciáját is jellemeztem. A következő 
esztendőkben egy kétkötetes munkával áll a magyar közönség 
elé „Kaleidoskop vagy Éji álmok“ címmel.871 A társadalmi 
viszonyokról, fontos társadalmi kérdésekről elmélkedik benne. 
Valószínűleg a várfogság nehéz éveiben reáért nem egy súlyos 
probléma felett gondolkozni, azonban Beniczky nem az elmél
kedés és az elméletek embere volt, hanem a cselekvés, a gyakor
lat férfia. Erre nevelése, eddigi működése, munkakörei késztet
ték. A bányásziskola technikai irányú nevelése, a gazdálkodás, 
az alispáni munkakör belőle praktikus, nem elméleteket gyártó, 
de cselekvő férfiút teremtettek, ki ezen tulajdonságát ezután 
mint kormánybiztos és katona érvényesítette is. Ezen oknál 
fogva nélkülözik elmélkedései az elméleti ember könnyedségét 
és bármilyen nagy igazságokat is taglal, az előadás nehézkes
sége a munka élvezhetőségének rovására szolgál.

Beniczky már 1845-ben, mikor nehéz megélhetési gondok
kal küzködött, érezte, hogy nem literátornak való és éppen 
ezért a Kossuthtal folytatott levólbeli exisztenciális tárgya
lásai alatt a literátori pályára való lépést expressis verbis ki
kapcsolta. A literátorsággal most tényleg fel kellett hagynia, 
mert sikereket nem hozott. Ehelyett technikai ismereteit hasz
nosította és csakhamar elfelejtve a kufsteini raboskodás szen
vedéseit, ismét a nemzet nehéz helyzetével, a súlyos politikai 
kérdésekkel kezdett foglalkozni és mikor az 1861-iki ország- 
gyűlést egybehívták, Beniczky Lajost szülőföldje, Zólyom 
megye küldte követe gyanánt Pestre és pedig a breznóbányai 
kerületből. Megelőzőleg Losonc városa díszpolgárának válasz
totta. Szülőmegyéjében mindenütt a legnagyobb tisztelet és

370 Megjelent Pesten 1858. Müller Emil könyvnyomdája betűivel. 195. o. 
— A munka német nyelven is napvilágot látott.

371 1859. Pest. Nyom. Herz Jánosnál. Mindkét füzet 182 o.



szeretet környezte. Követté való választása 1861 március 12-én 
egyhangú lelkesedéssel történt. Nagy ünnepléssel fogadták. 
A Pesti Napló alkalmi tudósítója872 Beniczky megválasztásáról 
többek között a következőket írja: „ . .  . ama számtalan tisztel
gések során végig szemlélni, melyek a nap hősét bevonulása, 
megválasztása s az azt követő nagy díszebéd alkalmával érték, 
a legtisztább hazafiúi öröm nélkül lehetetlen. Nem történt itt 
ama átkos fajú hencegés, nem volt itt türelmetlenség, minden 
vélemény a haza érdekének alárendelődött s valódi komoly 
ünnepélyesség lengett az egész választás felett“.

Mint országgyűlési követ, Beniczky a határozati párt híve 
volt. Ez érthető is, mert nyolcévi kínos, nehéz vasakkal súlyos
bított raboskodás után, nem lehet valaki az engesztelékenység 
szelid békeangyala. Erre bizton mondhatná valaki, hogy a fel
jegyzésekben más húrokat pengetett és hogy a feljegyzéseken 
átvonuló hangulat arra enged következtetni, hogy Beniczky a 
kibékülés politikáját fogja támogatni. Nem lehet azonban figyel
men kívül hagyni, hogy a visszaemlékezések megírása után még 
négy esztendeig tartották Kufsteinban rabláncon és hogy a 
feljegyzésekben előforduló lojális megjegyzések és kijelentések 
nem belső lelki szükségből születtek, hanem kényszerűségből, 
egy elevenen eltemetett ember kísérlete, hogy kiássa magát a 
mélyen fekvő kazamatából. És hallották Bécshen a szívnélküli 
császáriak a kiáltást és látták a fuldoklónak kétségbeeső inte
getését és otthagyták tovább szenvedni és tépelődni. Amint 
bántak a magyarság ilyen egyes mártírjaival, éppen úgy bántak 
az egész nemzettel. Beniczky Lajos minden leírott szavát a 
kufsteini várparancsnok olvasta és betűzte és ha talált volna 
egy betűt, melyből azt következtethette volna, hogy Beniczky 
még mindig rebellis, hogy még mindig „nagyon veszedelmes“, 
akkor rögtön megfosztotta volna a raboskodást enyhítő írás 
privilégiumától. Beniczky küzdelmét a börtön magánya és 
annak sok kísértető ellen, jelentik ezek a lojális és a várparancs
nok címére adresszált megjegyzések, melyek korántsem alkot
ták meggyőződését. Hiszen a feljegyzések nagy hibája abban 
rejlik, amint ezt már többször is említettem, hogy az osztrá
kok, a császáriak fondorkodásait a szláv és egyéb kérdésekben 
figyelmen kívül hagyja, mert kénytelen volt figyelmen kívül 
hagyni. Az pedig fel nem tételezhető, hogy Beniczky ezekről 
nem lett volna informálva, csak nem volt szabad és nem volt 
lehetséges megírnia, mert felette lebegett a várparancsnoksági 
engedély megvonásának Damokles-kardja.

Mint a határozati párt tagja, 1861 május 25-én szólalt fel 
pártjának indítványa mellett. Az utolsó szónokok egyike volt 372
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372 Pesti Napló 1861. márc. 20.
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és ámbátor sok beszéd és okos beszédek hangzottak el, mégis 
felszólalása figyelemreméltó gazdasági vonatkozásai és a nem
zetiségi kérdést érintő nézetei miatt. Józan, okos, előrelátó 
szempontok szerint beszélt az Alföld és Felföld viszonyáról.

Beszédét következőképen vezette be:378
„Volna ugyan még egy tér, hová lépni lehetne — ez a re- 

criminatiók tere. Oda lépni nem akarok, nem pedig azért, mivel 
a keserűség poharából, mellyel a lefolyt 12 évben a nemzet 
folytonosan megkínáltatott, egy pár csöpp nekem is jutott és 
azért nem akarom az akkor történteket felemlíteni, nehogy itt  
is, ott is, azon gondolat merüljön fel, hogy nem az igazság 
érzete, hanem talán bosszúvágy vagy keserűség szól belőlem. 
A tények meztelensége elegendő arra, hogy a világ ítéletet, 
kárhoztató ítéletet mondjon azok felett, kik évekig az emberi
ségnek legszentebb jogaival gyalázatos üzérkedést űzni nem 
iszonyodtak.“

„Én tényekre fogok szorítkozni; hiszen egy egyes ember
nek fájdalma mi egy egész nemzet fájdalma irányában? — ez 
csak egy vízcsepp, mely a tenger határtalan víztükrébe esik.“

Végigrezeg e kijelentésen az ő szenvedéseinek emléke és az 
osztrák zsarnokság volt tömlöctartói elleni megvetése. Majd 
kijelenti, hogy a felvidéki nép nevében beszól. „Szabad legyen 
nekem“ — úgymond —, „mint a Felföld egyik követének, mint 
azon nép képviselőjének, mely a havasok ormai alatt lakozik, 
mint azon nép képviselőjének, mely mióta a magyar történelem 
lapjai teleirattak azon hőstettekkel, melyeket a magyar véghez
vitt, hogy nevét az európai civilizált népek könyveibe Írassa be, 
mindig oly érzelmű volt, hogy pártolta a szabadságot, pártolta 
a törvényt és nem ismert más tért, mint csak azt, hol törvény 
és igazság uralkodott.“

Mint e nép képviselője, reámutat az Alföld és a Felvidék 
gazdasági és közlekedési egybekapcsolásának fontosságára. 
A bécsi kormány e két országrész közötti szerves összefüggést 
elhanyagolta és a vasútvonalak építésénél figyelmen kívül 
hagyta. Beniczky beigazolja a képviselőháznak, hogy a ter
ményszállítás Budapestről Bécsbe a felénél olcsóbb, mint 
Besztercebányára. Ehhez hasonló több példát ismertet. Be
hatóan foglalkozik a bányászat helyzetével és a vasgyártással, 
annál is inkább, mert e téren széles szakismerettel rendelkezett.

A horvát kérdésben békülékenységet hirdet, a concordatum- 
ról pedig azt vallotta, hogy bár katholikus, nem híve annak, 
hogy vallási kérdéseket hozzanak oda, hol tisztán csak politikai 
dolgok fordulnak elő.

Beszédét azzal az óhajjal fejezte be, hogy legyen valahára 373

373 Beniczky Lajos beszéde 1861 május 25. 15. 1.
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közös hazában közös egyetértés, mert „a horvát és a magyar, 
a magyar tótajkú és a román együtt harcoltak o tt és ha valaki 
felbontaná a sírboltokat és nézné a tetemeket, látná még azo
kon az ellenség fegyvercsapásainak nyomát, de uraim, ki merné 
kimondani, vájjon román vagy magyar, vájjon horvát vagy tót 
volt-e az, ki a szabadság harcában, a közös haza védelmében 
i t t  elhullott? Ha ez így volt, lehetetlen gondolni: hogy ez ismét 
így ne lehessen“.

Beniczky ezzel a beszéddel józan előrelátással kijelölte azt 
az útat, melyen a magyar nemzetnek, de a nemzetiségeknek is 
haladniok Jcell. A kinyújtott békejobbot azonban különösképen 
a tót nemzet vezetői, kik még mindig bécsi huzalokon mozog
tak, nem fogadták el. A tót nemzetnek végzetes balsorsa volt 
az, hogy ebben a korszakban is azok akarták politikai sorsát 
vezetni, kik 1848—49-ben a bécsi reakció szolgálatába szegőd
tek és mint ilyenek sohasem tudták lerázni magukról a Bécstől 
való függés káros következményeit. Ahelyett, hogy a magyar
sággal együtt az ország alkotmányáért, függetlenségéért har
coltak volna, mint bécsi kreatúrák ismét azon töprengtek, hogy 
bárcsak a császár és a magyarok közötti egyezkedés sikertelen
ségéből ők húznák a hasznot és csakugyan az 1861-es kísérlet 
után Bécs ismét előráncigálta ezeket a régi hurbánista szerep
lőket és egyikét-másikát főispánnak, vagy más beamternek 
nevezte ki. Elfelejtették, hogy becsapták őket, hogy rendőri 
felügyelet alatt tartották őket, hogy ez volt fizetségük 1848— 
49-es szereplésükért, „császárhŰ6égükért“, — menten ismét 
hajlongtak és ismét előszobáztak.

Az országgyűlés feloszlatása utáni időben374 Beniczky neve 
1864-ben vonta magára ismét a közfigyelmet. Az Almássy-féle 
összeesküvés letartóztatottjai között ő is szerepelt. Ennek a 
mozgalomnak részleteit nem kutattam, minthogy e bevezetés 
kereteit már túllépik, azonban mindenesetre tisztázandó kérdés, 
vájjon Beniczkynek „a vizsgálóbíró előtti fecsegése“ rontott 
volna az ügyön, amint ezt egy történeti munka írja.375 Akár
hogy történt, Beniczky ebben az ügyben is főbenjáró vezető

374 Beniczky kisebb kérdések kapcsán is felszólalt. Így a Dobransky 
Adolf mandátumával kapcsolatos kérdésben is, kire vonatkozólag említi, 
hogy reá alkalmazható nemcsak a „vivit imo, etiam in senatum venit“ ha
nem ugyanazon beszéd kezdő mondata is, „Quousque tandem abutere Cati
lina“ — Dobransky, ki bányahivatalnok volt Zólyomban 1848-ban és minden
féle szláv üzelmekkel vált gyanússá, Beniczky elől Lembergbe szökött, majd 
az osztrákok zsoldjában volt. Az ellenséges seregeket bekalauzolta. 1861- 
ben Zborón képviselővé választották és olyan rutén falvakat is leszavazta
tott, melyek nem is tartóztak a kerülethez. A rutén nemzetiségi mozgalom 
Hurbanja akart lenni 1848-ban. Azonban még szánalomraméltóbb sze
repe volt.

375 Szilágyi: Magyarország története X. kötet.
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volt és halálra ítéltetett. A királyi kegyelem ismét tízévi 
várfogságot szabott ki reá, amely büntetésből Josefstadtban 
három évet kitöltött és 1867-ben az általános amnesztia alkal
mával szabad lábra helyeztetett.376 — Tíz esztendőt töltött 
osztrák várbörtönökben Beniczky Lajos, ki kiszabadulása után 
ambícióval a volt honvédek szervezésének szentelte minden 
idejét. A pesti honvédegyletnek volt az elnöke, majd pedig a 
központi honvédegyleti bizottságnak alelnöke.377 Ebben a minő
ségében nagy feltűnést keltő viszálya támadt Perczel Mór elnök
kel. Ezen nem lehet csodálkozni, inkább azon esetben, ha nem 
támadt volna viszálya, mert Perczel hatalmaskodó, össze nem 
férő, szinte monomániába átcsapó természetével sokan nem 
tudtak megbarátkozni úgy a szabadságharc ideje alatt, mint 
az emigrációban, mint később is.

Az eset úgy történt, hogy Perczel bécsi időzése alatt a 
központi választmány ülést tartott, ami felett Perczel haragra 
gerjedt, az ülést érvénytelennek nyilvánította, mert szerinte 
nem a választmány, hanem az elnöknek rendelkezése mérvadó 
és döntő és ennek következtében a választmányt feloszlatott- 
nak jelentette ki. A főindok az volt, hogy a választmány nem 
tartotta helyesnek és tapintatosnak Perczelnek Kossuth-ellenes 
magatartását és kifakadásait.

Ez ügyből kifolyólag országos honvédgyűlés volt 1868 
május 4-én, mely egyhangúlag Beniczky mellett foglalt állást 
és neki adott igazat.378 Annál súlyosabb volt a megdöbbenés,

378 Beniczky jószívűségére jellemző fényt vet Jókaihoz írt levele Josef- . 
stadtból. (1866. ápr. 21.). Fogolytársa Zambelli Lajos ezredes az olmüci 
sáncüregekben egészségileg leromlott. Graefenbergbe küldték. Egy ideig ott 
volt, de kifogyott a pénze, pedig még két hónapi fürdői gyógykezelésre lett 
volna szüksége. Ehhez 100 forint kellett. „There is the rub“ írja Hamlet 
mondását Beniczky, mert sem neki, sem másnak ott 100 forintja nem volt. 
Kéri Jókait, hogy gyűjtse össze a pénzt. — Jókai valószínűleg megtette. 
M. N. M. Jókai hagyaték 286. sz.

377 Mint a központi honvédegyleti bizottság ajlelnöke nem tartozott azon 
volt honvédtisztek sorába, kik „tapintatból“ szükségesnek hirdették a régi hon
védtiszti szellem letompítását. Mikor az október 6-ára hirdetett aradi orsz. 
honvédgyűlést betiltották Beniczky levelet intézett a Hon szerkesztőjéhez, 
Jókaihoz, (Pest, 1867. szept. 24.) mely levélben többek között mondja: „A 
Honvédegyletek nyíltan bevallott célja oly tiszta és hazafiúi, hogy azt a 
törvény kijelölte útján elérni nem akarni, a f. é. június hó 10 én diadalát ünneplő 
szent ügyének elárulását jelentené, melynek legerősebb támaszáéi a törvényt 
tisztelő honvéddé vált honpolgár tekintendő. E meggyőződésünknél fogva, 
tehát nem hihettük, hogy az alkotmányunkkal együtt sírba döntött hős vezé
reink emlékére is kellene „a múltra vetett fátyolt borítani“, nemzeti életünk 
épp azon mozzanatában, melyben az eltemetettnek hitt alkotmányunk új 
életre kelt!“ — M. N. M. Jókai hagyaték 287.

379 Találóan jellemezte az ülés egyik szónoka Domahidy Ferenc Perczel 
eljárását: „Mert aki az alkotmányosságot annyira nem tiszteli, hogy ma
gának oly hatalmat kíván eltulajdonítani, amivel nem bír s ebből kifolyólag 
oly eljárást kíván alkalmazni, ami csak egy diktátort  illethet meg s ki azon
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mikor híre kelt július 17-én, hogy Beniczky eltűnt és gyilkos
ság áldozatául esett.

A budapesti rendőrfőkapitány július 17-én hirdetményt 
tett közzé, melyben közli a közönséggel, hogy egy névtelen 
levél nyomán az a hír terjedt el, hogy Beniczky Lajos honvéd- 
ezredes meggyilkoltatott. A július 17-ikére (délután 4 órára) 
egybehívott honvédegyleti közgyűlésen elnökölnie kellett volna, 
azonban sem lakásán, sem másutt július 16-ikának esti 7—8 
órája óta nem mutatkozott. Budára ment ez időben, ahová 
névtelen levél hívta. Aki látta, jelentkezzék a főkapitányságon.

Tényleg névtelen levél hívta Beniczkyt Budára. Beniczky 
a levelet Dulovitsnak, a közp. honv- bizottmány jegyzőjének 
meg is mutatta. Egy haldokló nagybeteg honvéd hívta magához 
Beniczkyt, hogy fontos okmányokat adjon át neki. Dulovite 
elkísérte Beniezkyt á budai hídfőig, hol egy egyén várta a 
honvédezredest. Azóta nyoma veszett.

Harmadnap délben Dulovits egy budai pecséttel ellátott 
levelet kapott, mely a következő sorokat foglalta magában: 
„Beniczky Lajos, dacára minden intéseknek, meg nem szűnvén 
a honvédügynek ártani, tegnap megszűnt élni. Vigyázzanak 
önök is magukra.“ — A levél rendkívüli megdöbbenést és meg- 
ütődést okozott. A belügyminiszter a legszorgosabb nyomozást 
rendelte el, természetesen a levél adatai nyomán honvédtiszti 
körökben. Kihallgattak, sőt le is tartóztattak honvédtiszteket. 
Beszéltek egy exaltált egyénről, ki Beniczky iránt gyűlölséggel 
viseltetett és aki Dulovitsnak a végzetteljes nap előtt azt 
mondta, hogy oly dolgok fognak történni, miről nem is álmod
nék. Minden kísérlet hasztalan volt, Beniczky nyomára a rend
őrség akadni nem tudott, a bűnügy részeseit felkutatni szintén 
nem tudta.

Ez az eredménytelenség okozta azután, hogy elterjedt a 
hír, mintha Beniczky eltűnése szándékos volna és erre egyéni 
oka lett volna. Ez, mint később kitűnt, nem felelt meg a tények
nek, mert sem vagyoni, sem egyéb magánviszonyai nem kény- 
szeríthették e lépésre, sőt — mint családja e hírre közölte —, 
anyagi viszonyainak tekintélyes gyarapodására volt kilátása.

Hogy csakugyan gyilkosság áldozatául esett, bizonyította 
az a fenyegető levél, melyet Beniczky Antal újpesti jegyző 
kapott, ki Beniczky Lajos után kutatott. A névtelen levélíró

1848-iki korszaknak előidézőjét, sőt mondhatnám minden fényes vívmányaival 
együtti teremtőjét, az öndicsőités legmagasabb tetőpontra emelése mellett 
— oly súlyos és méltatlan vádakkal illeti, az nem lehet azon zásáénak híve, 
mert ez a teljes alkotmányosságot s úgy a köz- mint egyéni szabadságot és 
egyenlőséget jelzi, már pedig a tábornok úr az országos honvéd választmány 
elleni önkényes eljárásával mindezek ellen vétett.“ — Aldor Imre: Űj Hon
véd Naptár 1869. — 24. 1.
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megfenyegeti, hogy szintén elteszi láb alól, ha fel nem hagy 
Beniczky Lajos hullájának felkeresésével.

Azt a hírt is kolportálták, hogy Beniczky Lajos részére 
egy új állás volt biztosítva, amely honvédegyleti elnökségével 
össze nem fért volna. Felszólították tehát, hogy mondjon, le, 
Beniczky azonban a lemondást augusztusra ígérte, mert az 
augusztusi közgyűlésen akarta a honvédegyletek feloszlatását 
javasolni, minthogy a honvédelmi törvényjavaslatot elfogadták 
és a honvédség szervezését megkezdték. Erről a hírről is ki
derült, hogy csak mende-monda, mert ez az állás egy biztosító- 
intézetnél volt kiszemelve Jókai és Ghiczy révén. '{Tehát egy 
magánvállalatnál és így összeférhetetlenség nem lehetett még 
az ultraradikális honvédtisztek szemében sem.

Ráday Gedeon gróf 500 forint, az országos honvédegyleti 
központi választmány 1000 forint jutalmat tűzött ki annak, 
ki helyes nyomra vezetne. Kifüggesztették mindenüvé Beniczky 
szemédyleírását,379 — nem jelentkezett senki, Beniczky eltűnt 
és ez érdekes egyéniségnek pályáját orgyilkos kezek elvágták.

Beniczkynek mélyen sújtott anyja, ki ekkor közel 90 éves 
volt, csak egyszer mert fia után tudakozódni, — meg kellett 
érnie, hogy fia, ki a csatákban, háborús viszontagságokban, 
börtönök sötét zárkáiban vesződött és kínlódott, kinek életéért 
oly sokszor remegett és könyörgött, egy új, szabad élet küszö
bén, a tehetségeinek kedvező fejlődési korszak elején orgyilkos 
kéz által hullott el titokzatosan és igazságtalanul. Tragikus 
sors, mert Beniczky tevékenységéből mindenesetre kiderült az, 
hogy tehetséggel, megfelelő ismeretkörrel, politikai érzékkel 
bírt. 1848 előtt azonban silány vagyoni helyzete szorította 
tétlenségre, 1848—49-ben bebizonyította, hogy jeles tulajdon
ságaiban elvbarátai nem csalatkoztak. E jeles tulajdonságok 
tíz esztendőn keresztül börtönben voltak lebóklyózva és a többi 
hat esztendőben pedig egy az abszolutizmus alatt nyögő köz
életben nem juthattak kibontakozásra. Mikor pedig leomlottak 
a nemzeti fejlődés előtti akadályok, mikor 1867-ben az Almássy- 
ióle per miatti büntetés alól háromévi raboskodás után fel- 
eldatott, mikor végre a nyugodt nemzetépítő munkában részt 
vehetett és élvezhette volna részben az ő saját munkájának 
eredményét is, amiért 1848 előtt ellenzékieskedett, 1848— 49-ben 
rebelliskedett, 1849—57-ben raboskodott, 1857—1863-ban bú
sult és elégedetlenkedett, 1863—1867-ben ismét raboskodott,

879 A személyleírás szerint 55 éves, magas, őszbevegyült teli szakállal, 
kaja őszbevegyült barnás, nagy homlokú, hátulsó fején vágás egy fültől a 
másikig (forradás). Tiszta arcbőre, kék szeme, egyenes orra, széles válla, 
egyenes dereka, erős, mély csengő hangja van. Ügy a magyar, mint a német 
nyelvet szláv kiejtéssel beszéji. — Századunk 1868. júl. 21. — A megelőző 
adatok a Pesti Napló 1868. júl. 18—júl. 22-iki számaiból
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akkor útjába állt a végzet és erőszakkal megakadályozta, hogy 
bevonulhasson az ígéret földjérej melynek kapujában orgyilko
sok keze döntötte le a még szép jövőjű, délceg férfiút.

Végre szeptember 30-án jelentették az újságok, hogy Cse
pel szigetén hullát találtak, melyben Beniczkyre reáismertek 
és bár a hatóságok azt a reményt táplálták, hogy Beniczky 
eltűnésének homálya végre el fog oszlani, a gyilkosság körül
ményei, tettesei, indokai mégis sötét titokban maradtak. Tököl 
község határában találták ottani halászok. A halászok a hullát 
kifosztották és a parton elásták. Steinberg Jenő halkereskedő, 
ki megfordult Tökölön, meghallotta ezt és tudva Beniczky el
tűnését, rögtön jelentést tett a rendőrségen. A holttestet erre 
a hatóság kiásatta, minthogy azonban nem jól hántolták el, az 
egyik lábfej és a balkar alsó része hiányzott, kóbor kutyák fel
falták. A nyakkendőn, az ingen, nadrágon, az aranygombokon, 
a fejen levő forradáson úgy barátai, mint hozzátartozói meg
ismerték a szerencsétlen Beniczky testét. A halászok vallomása 
szerint az erős testalkatú férfiú nyakbőre köröskörül le volt 
dörzsölve és kezein is kötözési nyomok voltak, azonkívül a 
hulla fejével a vízbe fordítva úszott, ami öngyilkossági esetben 
ki van zárva. A boncolás alkalmával Mályusz Károly dr. 
zólyomi orvos a holttesten levő bordatörési sebhelyről is 
Beniczkyre ismert, kit ifjúkorában egy lovaglás közbeni bal
eset után ő gyógykezelt. Az orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy Beniczky már halva került a Dunába. Valószínűleg meg
fojtották, mert lábai, felzsugorodott helyzetben voltak.

Beniczky földi maradványait október 4-én temették el 
Újpesten. Előzőleg Pesten a Szent Ferenciek templomában 
szentelték be. Beniczky Lajos honvédezredest, a II. és III. osz
tályú vitézségi érdemrend tulajdonosát, Pest-Pilis-Solt megye 
bizottmányi tagját, Losonc díszpolgárát, Zólyom megye volt 
alispánját, Zólyom, Hont, Bars,- Árva, Nógrád, Trencsén, Túróé 
volt kormánybiztosát, Breznóbánya volt képviselőjét, az osztrák 
várbörtönök tíz éven át volt lakóját ezernyi-ezer tömeg kísérte 
utolsó útjára. A temetésen körülbelül 70.000 ember vett részt. 
Ilyen temetést, mint a Hon írta, Teleky László gróf temetése 
óta, nem látott Pest. A temetésen jelen voltak Klapka, Vetter, 
Piketti és Görgey tábornokok. A temetési menet a Hatvani
utcán, az Országúton és a Váci-úton át haladt Újpest felé. 
A temetést különben a Hon október 5-i esti kiadása következő- 
képen írja le:

„Ott vitték Beniczky csonk^ hulláját, a losonczi hősét, ki 
sértetlen maradt annyi csaták vihara közt, ki nem görnyedt 
meg a száműzetés és bujdoklás nehéz napjaiban s kinek tevé
keny élete fonalát, egy szebb jövő első napján, ég tudja, mily 
gyilkos kéz szakította szét. Koporsójára volt helyezve csákója
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ß a hervadhatatlan babérkoszorú. A kocsi után vezették gyász
lepellel bevont hátaslovát. A kocsi mellett megyei huszárok s 
honvédek mentek, fáklyával s a Beniczky-család címerével 
kezökben. Utánok roppant néptömeg tolongott, betöltve a 
mellékutcákat is. Az Országúton és a Yáci-út két oldalán széles 
sorfalat képezett a várakozó közönség, mint fejedelmi temetés
nél.“

A nyitott sír felett Várady Gábor máramarosi ország- 
gyűlési képviselő, Beniczky barátja, mondott gyászbeszédet. 
„Tárt könyvként állott — úgymond — Beniczky Lajos élete 
előttünk, éppen úgy mint zárva lesz, — ég tudja meddig, halála 
történetének titka.“ „De az igazság angyala nem pihen. Ezért 
erősen hiszem, jövend idő, mely e fátyolt föllebbenti, amidőn 
talán azt is megtudandjuk, hogy ki azon ember, ki szívtelenebb, 
kegyetlenebb volt azon bérenc cimbernél, ki Minturnae börtöné
ben Mariushoz közeledett őt megölendő és ki az agg bajnok e 
szavaira: ,ki vagy te, hogy nem rettegsz Cajus Marius ellen 
felemelni kezeidet?4 — fegyverét elejtvén, mint üldözött futott 
a védtelen ősz elől.“880

Az igazság angyala ebben a kérdésben bizony örökre meg
pihent és a fátyolt nem lebbenté fel sohasem . . .

Beniczky Lajos titokzatos halála után az idő rohanó 
szekere a nemzetfejlődés lázas munkájában egyre messzebbre 
ragadta az embereket ama kortól, melyben Beniczky jelentő- 
séges tevékenysége közismert volt. Nemcsak a titokzatosság 
fátyla, hanem a feledés fátyla is reáborult a szabadságharcnak 
e kiváló és érdemei arányában eddig nem eléggé méltatott alak
jára. Elfeledték, mert a magyar történetírás csupán epizód- 
szereplőnek tartotta, ki odafent valahol egy felvidéki városká
ban képviselte a magyar kormányt és gyakorolta annak hatal
mát. A szabadságharcnak bármely könyvét végiglapozva, arra 
a meggyőződésre kell jutnunk, hogy e könyveknek két nagy 
hiányosságuk van. Mindenekelőtt az, hogy nem állt az írók 
rendelkezésére az illetékes megfelelő történeti anyag és hogy 
nagyrészt a visszaemlékezések, az emlékiratok, naplók, hírlapi 
cikkek forrásanyagára szorítkoztak. Másodszor éppen ezért a 
személyek kellő értékelése nem megbízható és nem igazságos 
bennük. Sok szereplő, ki nem írt visszaemlékezést és nem írt 
folytatásos cikkeket, vagy aki nem kedvelte az öndicsekvő 
reminiszcenciákat, vagy aki idő előtt elhullott, nem került 
szabadságharcunk történetében arra a helyre, mely megilletné. 
Nem fogja senki sem fontoskodó túlzásnak tartani azon véle-

A Pesti Napló, A Hon, Századunk 1868. októberi számai.
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ményemet, mely az 1848—49-es történeti anyag lelkiismeretes 
áttanulmányozása után érlelődött meg bennem és amely a 
szabadságharc történetének teljes revízióját tartja szükséges
nek. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy csak a most felszínre 
került anyag tartalmazza a szükséges és eddig nélkülözött 
adatokat és hogy a memoir-anyag mellőzendő, — hanem hogy 
e kettőnek kritikai összeegyeztetéséből alakulhat ki a szabad
ságharcról alkotott teljes képünk.

Minden ember a saját világának, a saját élményeinek köz
pontja és még a legszerényebb, a legszigorúbb önkritikával 
bibelődő ember is a saját énjének tulajdonított fontosságon 
keresztül néz, lát és magyaráz mindent, amit tapasztalt. Ez a 
saját magának tulajdonított fontosság pedig sokszor túlzott 
és a fontoskodás színét mutatja, ha be tudjuk bizonyítani róla 
adatokkal és tényekkel, hogy túlzás. Azonkívül az utólagos 
magyarázat, az eseményeknek, a viselkedésnek utólagos meg
világítása a szereplő személyek által már csak azért sem szol
gálhat egyedüli forrásanyagul, mert az emberek örök gyenge
ségeinek egyike, hogy elkövetett hibákat nem szívesen vallanak 
be, és ha azok mégis közismertek, szépítik, enyhítik azokat, 
másokra akarják eredetüket áttolni. A szabadságharc története 
ennek az igazságnak nem egy tipikus példáját szolgáltatja.

Beniczky Lajost sem helyezték történetíróink arra a helyre, 
mely megilleti. Sokkötetes munkák néhány sorban emlékeznek 
meg róla, mert időelőtt halt meg, nem hallották szavát az átélt 
eseményekről és zárva volt még a szabadságharc levéltári 
anyaga. Most, íme, megszólal, — ám ez a visszaemlékezés sem 
ment a fentemilített memoir-hibától. Ebben is benne van a tipikus 
emberi gyengeség, az általa végzett munka fontosságának túl
becsülése, az eseményeknek saját személye körüli csoportosí
tása. Viszont elismerendő az, hogy Beniczky esetében az általa 
végzett munkának nagysága, értéke és mélyen szántó következ
ményei miatt ez az emberi gyengeség fonák és torz össz- 
benyomási képet nem okoz. Érezzük feljegyzéseinek olvasása 
közben ezt az emberi hibáját, de érezzük azt is, hogy a történet- 
írás eddig működéséről, jelentőségéről keveset tudott, hogy ön
állóan, erélyesen és ami tagadhatatlan, döntően is belenyúlt az 
események irányításába és ilyen módon tényleg fontos esemé
nyek központja volt.

Beniczky működéséből az 1848—49-i szabadságharc revi
deált története a következő tanulságokat merítheti: 1. Csakis 
neki lehet tulajdonítani, hogy 1848-ban a horvát mintára meg
indított Hurbán-mozgalom teljes fiaskóval végződött, hogy a 
miavai beütés, mely a bányavárosi kerület fellázításával szá
m ított, teljesen izoláltan, saját magában omlott össze. 2. Hogy 
a  szabadságharcra nézve oly fontos bányavárosok törhetetlen
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hűséggel állottak a magyar ügy mellé, hogy ott az üzemek 
zavartalanul fenntartattak és a készletek magyar kézre kerül
tek. 3. Simunics útját a bányavárosok felé Beniczky állotta el 
és ezzel ismét megóvta a hadviselésre nézve rendkívül fontos 
bányavidéket. 4. Az egyedüli kormánybiztos volt, ki nemcsak 
írással, hanem fegyverrel a kezében teljesítette kötelességét és 
ha Budatin előtt nem ő sütögeti az ágyúkat a Hurbánt császári 
parancsra behozó Frischeisen csapataira, ha nem ő tartja fel 
és szalasztója meg e hadoszlopot, a Hurbán-mozgalom egészen 
másképen alakult volna, mert Frischeisen parancsa volt, hogy 
tó t parasztfelkelést szervezzen Hurbán segítségével. Tót pa
rasztok verték ki őket Beniczky vezérlete alatt. 5. Götz tábor
nokkal szemben, a legnehezebb izoláltság idején is tartotta a 
bányavárosokat és tette lehetővé, hogy Görgey a bányavárosok
ból minden értékes hadianyagot elszállíthatott. 6. Görgey 
stureci átkelését Beniczky csapatai nyitották meg. Beniczky 
készítette elő és szervezte meg ezt az átkelést. Ő szállotta még 
az árvái határt és biztosította az átkelők zavartalanságát. 
7. Az arrier-gárda legnehezebb feladatát fényesen oldotta meg 
Liptóban és Szepesben. 8. A Görgey—Dembinszky-ügyben mint 
Görgey követe Kossuth Lajoshoz, e kérdésnek egyik szemtanú 
ismerője. 9. A losonci támadással Görgeynek Budapest felé 
haladását tetemesen megkönnyítette, mert Windischgraetzet 
tévútra vezette. 10. Vogel tábornoknak Kassára való nyomu
lását megakadályozta. 11. A bányavárosok területén az oroszok 
ellen szervezte a népet és elállotta a hegyszorosokon át vezető 
zólyomi utakat. 12. Mint Görgey békekövete az oroszokkal váló 
tárgyalásokról, valamint a világosi fegyverletételről sok olyan 
részletet tud, ami eddig ismeretlen volt.

Mindez a sok-sok mellékeseménnyel azt igazolja, hogy 
Beniczky szerepét túl nem becsültük, mikor részére a szabad
ságharc történetében jelentősebb méltatást igénylünk.

A Felvidék szülöttje volt. Szerette a hegyeit és szerette 
tót népét. Élete szabad éveiben minden tettével arra törekedett, 
hogy a magyar és a tót nemzet közötti kapcsolatot erősítse és 
szilárdítsa és bár ifjú éveiben a tót anyanyelvű Beniczky német 
és latin nevelésben részesült, a magyar nyelvet hibásan, tótosan 
beszélte, mégis leikébe áradt az egységes, az integer Magyar- 
ország, az összetartó magyar nemzet iránti szeretet és ragasz
kodás. Azt vetik a tót történetírók Felső-Magyarország nemes
ségének szemére, hogy megtagadták tót származásukat és a 
magyar nemzeti célok szolgálatába szegődtek, így például 
Beniczky is, kinek szülei és ő maga is tótul beszéltek, levelez
tek és kinek családjában azelőtt a tót nyelv nagyon is haszná
latos volt, sőt egyik őse tótul verselt is. Nem tagadták meg a 
tótsággal való rokonságukat, Beniczky sem tette, mindenkor

15Steier Lajos: Beniczky Lajos élete.
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és mindenütt e nép érdekeit védte, azonban az ország egységé
ben és integritásában látta úgy ő, mint osztályosai az itt lakó 
összes népek jövendő boldogulásának lehetőségét és a felső
magyarországi nemesség útja ott szakadt el a tót politikai 
törekvésektől, mikor felismerték bennök a nemzetbontó ten
denciákat, melyeket hol Bécs, hol pedig Prága táplált. A ste- 
reotip tót magyarázata e szakadásnak rendszerint az, hogy 
a felsőmagyarországi nemesség a hatalomhoz szegődött, az 
előnyök kedvéért állt a magyar nemzeti célok mellé. Az egysé
ges és osztatlan Magyarország, mely az ősi koronában találta 
jelképét, volt a felsőmagyarországi nemesség politikai pro- 
grammja. Az ország integritásának főtámasza, esetleges meg
védésében főreménysége, a magyarság volt. E tényezőnek támo
gatása tehát elsőrendű érdeke volt azoknak, kik az ország 
egységét kívánták megőrizni és megerősíteni. Csak ezért nem 
követte a felsőmagyarországi nemesség a bécsi körök által 
élesztett és vezetett tót nemzetiségi mozgalmat. E nemességet 
a tót nemzetiségi mozgalom csakis az által veszítette el, mert 
olyan tényezőkkel állott össze, melyek a nemzeti egység elleni 
politika útjára szorították. És korántsem jelentett a nemesség 
részére előnyt szembehelyezkedni a bécsi politikával.

Beniczky 1848 előtt nem személyi előnyökért támogatta a 
magyar nemzeti törekvéseket, és hogy az 1848— 49-iki küzde
lemben a magyar nemzet zászlaja mellé szegődött, szintén 
csak megpróbáltatásokat, szenvedést hozott reá, tehát egyál
talában nem hatalomszeretetből tért el az útjok a Stúr-Hur- 
bán által hirdetett politikától, hanem azért, mert az ország 
integritását, á' nemzet egységét mindennél fontosabbnak és 
szentebbnek tartották. Országunknak szétmarcangolásából 
eredt mai súlyos helyzet igazolja legfényesebben, hogy Benicz- 
kynek és osztályosainak ebben a tekintetben igazságuk volt, 
mert a tót nemzet is csakis Magyarország integritásán belül 
tudja nemzeti jellegét conserválni és nemzeti céljait elérni, 
elszakítva az anyaországtól tönkre megy, elsenyved, az el- 
hemzetietlenítés halálos kórja elpusztítja. A tót nemzetnek 
érdekeit védelmezte Beniczky Budatinnál és a tót nemzet sza
badságáért is szállt szembe a Bécsből szított mozgalmakkal. 
A tót nemzet zöme a Beniczky politikáját helyeselte, hiszen a 
magyarsággal több mint 40.000 tót honvéd küzdött az ország 
szabadságáért, míg Bécs még 2000 embert sem tudott Felső- 
Mugyarországon összetoborozni a tót felkelés hamis cégére alatt, 
pedig a visszavonulás napjaiban egészen április hónap végéig 
Felsőmagyarországon terpeszkedtek az osztrákok.

Beniczky Lajos alakjára büszkén tekinthet a magyar tör
ténelem és a nagy világviharban megalázott és megtépett ma
gyar nemzedékek -merítsenek vigaszt, buzdítást az elszakított
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Felvidék e tetter ős szülöttének élete történetéből és lássanak 
benne példaképet arra, mint kell vészteljes időkben a hazáért 
erélyesen, önfeláldozóan, azonban minden erőt összefogva és 
összeegyeztetve, cselekedni, és önfeláldozóan szenvedni. Az a 
Felvidék, mely ilyen férfiakat termett, mely a hazaszeretetnek 
mindenkor imponáló erejét tudta sziveikbe plántálni, ezt a 
termőerejét el nem veszítheti egyhamar. Beniczky működését 
ismerve e termőerőben bizunk — és nyomottan cipelvén orszá
gunk mártirsorsának keresztjét, serényen kell dolgoznunk a 
feltámadás nagyszerű munkáján!

15*





BENICZKY LAJOSNAK
KOMÁROM ÉS KUFSTEIN VÁRAK BÖRTÖNEIBEN ÍRT

VISSZAEMLÉKEZÉSEI
A SZABADSÁGHARCRÓL 

ÉS A TÓT MOZGALOMRÓL.

I I .





BEVEZETŐ SOROK.
A visszaemlékezések első füzetét* nem iktattam a publi

kációba, mert a reformtörekvések általánosan ismert keletke
zésének és fejlődésének történeti kivonatát tartalmazza. Űj és 
érdemleges adatok nincsenek benne és Beniczky csupán előszó
nak szánta emlékirataihoz. Vizsgálja benne azokat az oko
kat, melyek következtében 1848-ban egy olyan általánosan 
uralkodó párt tudott fellépni, melynek minden egyéb irányzat 
alávetette magát. Három részre osztja az 1848-előtti reform
korszakot: 1. 1790—1823, a reformpárt keletkezése. — 2. 
1823—1844, a reformpárt kifejlése és szervezkedése. — 3. 
1844—1848, szeparasztikus tendenciája és a politikai agitáeió 
terén való intenzivitása.

Ezen időszakokra vonatkozó fejtegetéseinek tartalmi 
kivonata a következő:

1. II. József reformeszméi, egységes monarchia, felépítve 
egyenlő jogokon és egyenlő kötelességeken. Ez legérzékenyeb
ben az előjogokat élvező nemességet sújtotta, József halála 
után az előbbi viszonyok visszatértek ugyan, azonban a gon
dolkodás új irányokba terelődött. A josefmikus reformok rom
jaiból egy magyar reformpárt alakult ki, mely a reformokat 
magyar nézőpontból törvényesen akarta megvalósítani. Az 
1791-iki országgyűlésről, az alkotmánybiztosítékok. Csend és 
megnyugvás. József szelleme azonban egyszerre megjelent. 
A nemesség megadóztatásáról, általános katonai kötelezett
ségről, törvény előtti egyenlőségről beszélt egy párt és a 
József korabeli nemesi ellenzék egy sokkal veszedelmesebb 
ellenséget látott felbukkanni. A reformpárt sikerei az 1791. 
országgyűlésen. A reformeszmék népszerűsége. A reformpárt 
közelebb állt a „Kaiserstaat“ kormányzati elveihez, mint a 
merev arisztokráciái hagyomány.

A fenyegetett magyar arisztokrácia segítségére szolgált 
az európai forradalmi helyzet és hangulat. A francia forrada
lom a legitimitás ellen fordult és a népszuverenitást állította

♦  (H e ft  1. (1 5  B ogen  vo n  1 b is  1 5 ) . K r .  A .  W .  -  K r. i. U . 1 3 /3 2 2 .
H . A .)



az állam élére. A legitim és históriai jogok siettek a konzer- 
vatizmusra támaszkodva a forradalmi hangulattal szembe
szállni. A reformpárt így a kormánytól izoláltatott. Ezen idő
ponttól lehet a hagyományos arisztokrata ellenzéket kon
zervatívnak, a reformpártot pedig liberálnak nevezni. Az 1811- 
iki országgyűlés suspendálása. Pátensek és rescriptumok. Ez 
az időszak az arisztokrácia előjogainak biztos és védett kikö
tője volt, mert nem lehetett az országgyűlésen jogegyenlőség
ről és egyéb reformeszmékről beszélni. A reformpárt a megyei 
nemesek soraiból alakult. 1812—25-iki Időszak megyegyűlé
seiről. Agitáció a konzervatizmus ellen, mely a császári kor
mány szövetségese.

2. A megyégyűlések a reformpárt kezeiben. Az 1823-iki 
dekrétum. Űjoncozás, adók országgyűlés nélkül. Passziv ellent- 
állás. Királyi biztosok. Exekuciók. A helyzet ziláltsága miatt 
hívta egybe Ferenc az 1825-iki országgyűlést. Ultrakonzerva- 
tivek, ultrareformerek, mérsékeltek pártja. — Ferenc mondása 
a konzervativekhez: „Licet a male informato Principe ad bene 
informatum appellare.“ '

Az 1825. III. t. c. nyomában megelégedés. Mindkét szélső 
párt elégedetlen. A mérsékelt, reformok útja. Ezzel a régi 
arisztokrata párt elveszté jövőjét és csak egy „vegetirendes 
Parteielement“ lett. A városok kérdése. A reformerek nehez
telése a városokra az 1823. dekrétum miatt. A konzervativek 
a polgári elem ellen. Még a reformpárt nemesi elemeinek egy 
részénél is a feudális szellem nem veszett ki, az arisztokra
tikus egyeduralom centripetális ereje élt bennök. Időre van 
szükség, míg ez elmosódik. A városok izoláltsága.

A magyar nemzetiség kérdése az 1825-iki országgyűlésen:
„In jener Zeit, wo die Nationalitätsfrage noch keine 

Lebensfrage der Volksstämme war, traf sie noch auf keinen 
Widerstand, im Gegentheil, die Idee wurde modern und fand 
auch bei den hier ansässigen nicht Ungarn Anklang, sie führte 
nichts drückendes mit sich und niemand konnte noch damals 
ihre Tragweite ermessen, obwohl ein aufmerksamer Beobachter 
schon wahrnehmen konnte: dass wenn diese Idee auf dem so
cialen Felde mehr Wurzeln gefasst, sie sich auch, auf dem 
Felde der Legislation suchen werde geltend zu machen.“

A konzervativek a parasztnemességgel együtt. (1826). 
A valláskérdések. A magyar udvari kancellária nehéz helyzete. 
Az Ausztriától való elkülönítés eszméjének fellépése. Senki 
sem gondol ugyan forradalomra, azonban a szeparatizmus 
köve a parittyából kirepült és senki sem állíthatta meg. Az 
országgyűlés munkássága, — részletezve. Pártviszonyok. Az 
1830-iki francia események hatása. A rend és törvény elemei a 
szeparatisztikus tendenciák ellen.

2 3 2  BENICZKY L A JO S V ISSZ A E M L É K E Z É SE I A SZABADSÁGHARCRÓL.
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Az 1836—48-ig terjedő időszakra Beniczky visszaemléke
zéseinek folyamán tér vissza.

A visszaemlékezéseknek következő tíz terjedelmes feje
zetét magyarázó jegyzetekkel igyekeztem kiegészíteni. E jegy
zeteknél tisztán csak az előforduló személyi és helyi nevek 
megértését célzó magyarázati tendenciát követtem és mint
hogy a bevezetésben a visszaemlékezéseket kritikailag ismer
tetem, nem lehetett célom a jegyzetekben ismétlésekbe bocsát
kozni. Ez oknál fogva jegyzettúlhalmozást gondosan kerültem, 
— már azon oknál fogva is, nehogy a már egyszer elmondot
taknak jegyzetekben'való- ismétlésével a terjedelmes kötet költ
ségeit haszontalanul növeljem.



L

Simunics betörése.1 2
(1) Im Jahre 1848 im Monate Oktober, erhielt ich die 

sichere Nachricht, dass die bekannten drei slavischen Partei
gänger Húrban, Stur und Hodscha2 beabsichtigen, den im 
September desselben Jahres über Miava3 versuchten, jedoch 
gänzlich misslungenen Einfall nach Ungarn, neuerdings zu 
wiederholen.

Der Einbruch der Parteigänger mit ihren Freischaren 
sollte von Mähren aus über den Puchoer4 Pass stattfinden, um 
mittelst eines Handstreiches, sich der in Trentsiner Komitate 
liegenden Stadt Silein samt der den Übergang über die Waag 
beherrschenden Ortschaft Budatin5 zu bemeistern.

Zu gleicher Zeit sollten die zu diesem Zwecke schon vor
bereiteten ziemlich gut organisierten Turóczer Nationalgar
den, die Stadt Kremnitz überrumpeln, und sich in dem Besitz 
des Münzamtes setzen; den vom Turóczer Komitate nach der 
Bergstadt Neusohl führenden Hermaneczer Bergpass besetzen, 
durch die Sicherung der von Turócz nach Arva und Liptau 
durch den schwierigen Kralovaner Pass führenden Kommerzial- 
strasse sich die Verbindung mit den genannten Komi taten 
offen erhalten, endlich vermöge des das Trentsiner mit dem

1 A kézirat található: K r .  A .  W . — Kr. i. U. 1848/49. -  13/323. 
H. A. — Az első oldal felső szélén a következő megjegyzés olvasható: „Heft 
Nr. 2. 10 halbe Bögen von Nr. 1 bis 10 (22 Blätter).“

2 H ú rb a n  J ó z s e f  L a jo s  M i lo s la v  szül. 1817 március 19. Beczkón, megli. 
1888 február 21. Hlubokán. S t ú r  L a j o s  szül. 1815 október 29. Zayugrócon, 
megh. 1856 január 12. Modoron. H o d i a  M ih á ly  M i lo s lá v  szül. 1811 szeptem
ber 22. Raksán, megh. 1870 március 26. Teschenben.

3 1848 szeptember 17-én indult el Bécsből különvonaton Bizencre 400 
mindenféle nemzetiségű ifjú, kit Becs munkanélküli tömegéből nagy Ígéretek
kel toboroztak és 28-ikán a szaladókat már morva földön szedegette össze 
Dobblhof osztrák miniszter parancsára a hradischi kerületi főnök.

4 Többféle tervet terjesztettek elő Bécsben. Hodža a Turóc megyébe 
való betörést ajánlotta, Hurbán pedig a Miava-Brezova vidékére valót. A 
puchói szoroson át úgy Trencsén-, mint Turóc megye területét megközelíthet
ték volna.

0 A Vág jobb partján Csácától délre.
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Turóczer Komitate verbindenden wichtigen Strecsnoer Passee, 
in unverzügliche Kommunikation mit den Silein und Budatin 
besetzt haltenden Parteigängern treten.

Aus diesem Plane geht hervor, dass durch die slavischen 
Parteigänger das Turóczer Komitat gleichsam zum Zentral
punkt und Basis der künftigen Operationen bestimmt war.

Wer das bergige Terrain Oberungarns und vorzüglich die 
topographische Lage des Turóczer Komi tats kennt, muss 
zugeben, dass diese Aussicht eine ganz richtige war.

Turócz ist mit einer grossartigen Festung zu vergleichen. 
Die seine Grenzen umzingelnde hohen Alpenketten bilden 
gleichsam die Courtinen, an deren ausspringenden Winkeln die 
durch grossartige Felsenmassen gedeckte 4 Pässe, welche aus 
den Innern nach den Komitaten Trentsin, Zohl, Liptau, Arva, 
Bars und Neutra führen, die befestigten Tore dieses durch die 
Natur improvisierten Waffenplatzes vorstellen.6

Die angedeutete Invasion sollte am 20-ten Oktober 1848 
stattfinden.

Um die Bergstädte samt den wichtigen und ausgedehnten 
Bergbau Oberungarns zu schützen, mussten die schleunigsten 
Anstalten getroffen werden.

Die disponible Militärmacht, welche mir zu diesem Zwecke 
zu Gebote stand, bestand, — wie fogt, aus:

2 Kompagnie des Regimentes Gyulay . 200 Mann
2 Kompagnie Wilhelm Prinz von Preus-

sen In fanterie ........................................... 250 Mann
2 Kompagnie Jäger neu organisiert . . 300 Mann
Freiwillige mobile Nationalgarden . . 1000 Mann 

Zusammen: . . . 1750 Mann
dazu 6 Piecen undzwar:

2 6 S-er
2 4 8-er
2 2 0-er.

Dies war die disponible Macht, mit welcher ich das Turó
czer Komitat hätte besetzen können.

Da ich jedoch nicht wissen konnte, ob die früher erwähn
ten Parteigänger auch nicht zugleich eine bedeutende Demon
stration von Liptau aus über Rosenberg, Oszada, Revutza7 mit
telst der nach Neusohl führenden Stureczer Strasse vorbereitet

6 Turóc megye ezen természeti sajátosságaira Beniczky több jelenté
sében felhívta a kormány figyelmét. Különben visszaemlékezéseiben többször 
ismétli TurócZ megye stratégiai leírását.

7 Rózsahegy, Oszada, Revúca a Besztercebányára vezető országút 
Liptó megyében fekvő főbb helységei
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hatten, wodurch ich hei meinem Yorrücken in das Turóczer 
Komitat bei den mindestens ungünstigen Falle von meiner 
Rückzugslinie abgeschnitten worden wäre; so nahm ich um 
gegen alle Eventualitäten gesichert zu sein, meine Massregeln 
folgendermassen.

Ich liess nächst Neusohl in dem Altgebirger8 Tal ein La
ger von beiläufig 3000 Mann Nationalgarden zusammen ziehen, 
um die früher angedeutete vom Liptauer Komitate nach Neu
sohl führende Strasse zu sichern und den Neusohl mit Turóez 
verbindenden Hermaneczer Pass zu besetzen.

Dann beorderte ich ein Bataillon Nationalgarden des Hon- 
ter Komitates nach Schemnitz, welches in Verbindung mit der 
Localnationalgarde, die von dort aus führenden Gebirgswege 
in das Grantal, insbesondere nach Zsarnovicz und Heiligen
kreuz9 überwachen sollte.

Mit 600 Mann Barser Nationalgarden lie6s ich Kremnitz 
besetzen, um die Münze gegen einen Handstreich zu sichern.

Diese Dispositionen sicherten meine Verbindungen sowie 
meine Rückzugslinie und setzten mich zugleich in Stand, mit 
der früher angedeuteten mobilen Kolonne von 1700 Mann und 
den 6 Piecen frei operieren zu können und mich dorthin zu 
wenden, wo die Gefahr es am dringendsten erfordert hätte.

Ich rückte auch mit meiner mobilen Kolonne ungesäumt 
in das Turóczer Komitat ein, besetzte Szt. Márton und den 
Strecsnoer Pass, wodurch ich die slavischen Parteigänger von 
ihrer wichtigsten Kommunikationslinie abschnitt.

In Szt. Márton beschloss ich die weiteren Ereignisse abzu
warten, um dann den Umständen gemäss operieren zu können.

Alle diese Anordnungen waren bis zum 15-ten Oktober ins 
Werk gesetzt und somit die Bergstädte gegen jeden Hand
streich vollkommen sichergestellt.

Wie es vorauszusehen war, unterblieb die angekündigte 
Invasion, allein es trat ein neues Ereignis ein, auf welches ich 
gar nicht gerechnet.

(2) Der ,damals noch im Namen Seiner Majestät des Kai
sers und Königs Ferdinand des 5-ten fungierende Landesver
teidigungsausschuss verständigte mich mititel6t einer vom 16- 
ten Oktober von Pest datierten Depesche, „dass eine k. k. 
Armeedivision von Galizien aus gegen die ungarische Grenze 
im Anmarsche sei, welche den Zweck habe, sich der oberunga
rischen Bergstädte zu bemächtigen.“ Weiter äusserte der Lan
desverteidigungsausschuss sein Befremden darüber, dass ich

8 óhegy, Besztercebányától északra fekvő völgyvonal, mely a Sturee 
alá vezet és mely a hermaneci hegyvonattól keletre húzódik.

9 Zsarnóca, Szentkereszt a Garam mellett Bars megyében.
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nichts über dieses Ereignis berichtete, und ohne sich in die Er
örterung der den Einmarsch der gedachten Armeedivision her
beiführenden Ursachen einzulassen, oder mir einen Leitfaden 
hinsichtlich meines weiteren Verhaltens zu geben, wurde ich 
bloss einfach für alle möglichen Folgen verantwortlich ge
macht.

Da ich fern von dem Schauplatze der Begebenheiten die 
näheren Details der Oktoberrevolution in Wien nicht wissen 
konnte und aus diesem Grunde ihre Tragweite nicht kannte, 
beschloss ich mich so lange als möglich passiv zu verhalten, um 
durch einen übereilten Schritt nicht ein vielleicht noch mögli
ches Arrangement der sich überstürzenden ungarischen Ange
legenheiten zu erschweren.

Diesem Entschluss zufolge liess ich die gegen die Invasion 
der slavischen Parteigänger getroffenen Anstalten aufrecht er
halten und alle Vorsichtsmassregeln verdoppeln.

Am 19-ten Oktober erhielt ich von dem Landesverteidi- 
gungsausschusse einen neuen mit aller Bestimmtheit abge
fassten Befehl, laut welchem mir aufgetragen wurde, den Feld- 
marschalleutnant Baron von Simunits, falls er die ungarische 
Grenze wirklich überschreiten sollte, mit allen mir zu Gebote 
stehenden Mitteln alsogleich anzugreifen.10

Mit Nationalgarden und Landsturm gegen ein diszipli
niertes, gutgeschultes Truppenkorps direkt aufzutreten, wusste 
ich, sei eine vergebliche Sache, die nur zur unnützen Vergeu
dung von Menschenleben führt, aus diesem Grunde beschloss 
ich, falls die Feindseligkeiten wirklich eröffnet werden müssten, 
mich in kein offenes Gefecht einzulassen, sondern die sehr vor
teilhaften Terrainverhältnisse zu einem Gebirgskriege zu be
nützen.

Ich unterbreitete meine Ansicht dem Landesverteidigungs- 
ausschusse, und sendete auch einen, die Verteidigung der obe
ren Gegend betreffenden Plan ein.11

Auffallend war es mir, dass ich von dem Trentsiner Komi- 
tate gar keine Kunde von dem Vorrücken eines k. k. Armee
korps gegen Csacza erhielt, nachdem ich schon durch das Ar- 
vaer Komitat benachrichtigt wurde, dass ein k. k. Armeekorps 
unter den Befehlen des Feldmarschalleutnants Baron von Simu
nits über Arva nach Rosenberg und von dorten aus nach Neu
sohl vorzurücken beabsichtige, um die Bergstädte zu besetzen.

Obwohl der früher angeführte Einbruch der slavischen 
Parteigänger unterblieb, so war er dennoch die mittelbare 
Ursache geworden, dass das Rayon der Bergstädte sich in

10 Ez utasításoknak nyomát 'nem találtam.
U L. Jelentések 12. sz.
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einem, den Terrainverhältnissen abgemessenen ziemlich guten 
Verteidigungszustände befand.

Aus diesen Gründen beunruhigte mich auch die von dem 
A'rvaer Komitate erhaltene Nachricht nicht besonders, da jeder 
einsichtsvolle Kommandant eingesehen haben würde, dass mit 
einem 5 bis 6000 Mann starken Korps die von Rosenberg bis 
Neusohl 8 bis 9 Meilen betragende stets durch Engpässe und 
dicht bewaldete Gebirgslehnen führende Strasse zu forgiren 
leicht das Aufreiben des ganzen Armeekorps umsomehr nach 
sich ziehen könnte, da auf diesem Marsche die Verpflegung 
eines Armeekorps vermöge der getroffenen Anstalten beinahe 
unmöglich war.

(3) Inmitten dieser Ereignisse und verbreiteten Gerüchte, 
erhielt ich von der im Trentsiner Komitate liegenden, von 
meinem im Turoczer Komitate in Szt. Márton befindlichen 
Standquartier kaum 3 Meilen entfernter Stadt Silein die Nach
richt am 23. Oktober 1848, dass ein Bataillon k. k. Infanterie 
samt einigen Geschützen am 22. Oktober Abends dem Kis- 
Gutzer Tale entlang rasch vorrückend, unvermutet das nächst 
Silein liegende Dorf Budatin samt der über die Vág führen
den Brücke besetzt habe! — und dass das der Angabe nach aus 
6000 Mann bestehende Armeekorps des Feldmarschalleutnants 
Baron von Simunits ebenfalls in vollem Anmarsche gegen Bu
datin begriffen sei.

Budatin, welches an der Mündung des engen Kissutzer 
Tales hart am Waagufer liegt, wäre der einzige Punkt gewe
sen, wo ich begünstigt durch die Terrainverhältnisse, gegen 
eine überlegene Macht den Versuch mit den mir zu Gebote ste
henden Mitteln hätte wagen können, den Übergang über den ge
nannten Fluss zu verhindern.

Vermöge der durch die verbreiteten Gerüchte sehr gut 
maskierten Marschrichtung, das ungewöhnlich rasche Vor
rücken und die überraschende Besetzung von Budatin, sowie 
der damit verbundenen Gewinnung des ziemlich schwierigen 
Vágüberganges gewann der Feldmarschalleutnant Baron von 
Simunits folgende wichtige Vorteile.

1. Er wurde Herr des Vágtales.
2. Er gewann die gegen Predmér12 führende Strasse, wel

cher Umstand ihm erlaubte nach Umständen vorwärts gegen 
Predmér und von dorten aus nach der Stadt Trentsin zu ope
rieren.

3. Im ungünstigsten Falle war seine Rückzugslinie über

12 Predmér a Vág balpartján a Budatinból Trencsénbe vezető út első 
fontos pontja.
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die Vág gegen Kisucza Űjhely und Csacza vollkommen ge
sichert, endlich:

4. Konnte er im Falle eines Angriffes seine Streitkräfte 
auf der Sileiner Ebene gehörig entwickeln und denselben die 
Spitze bieten.

Falls es die Bestimmung des Feldmarschalleutnants gewe
sen wäre, die Bergstädte zu besetzet!, so hätte er von Silein 
aus gegen den äusserst schwierigen Pass bei Strecsno in das 
Innere des Turóczer Komitates eindringen müssen, da ich von 
seinen Absichten nicht genau unterrichtet war, so rückte ich 
den früher berührten Nachrichten zufolge von Szt. Márton mit 
der aus 1700 Mann bestehender wohlbewaffneten Kolonne in 
dem Strecsnoer Pass, um den Feldmarschalleutnänt von der 
angemerkten Strasse abzuschneiden.

Von Strecsno aus entsendete ich den auch jetzt in k. k. 
Diensten stehenden Oberleutnant Kardhordó von Gyulay In
fanterie an dem Feldmarschalleutnant von Simunits, um mög
licherweise noch eine Verständigung herbeizuführen.

Ich sendete mittelst des Oberleutnants Kardhordó in mei
ner Eigenschaft als bevollmächtigter kön. Kommissär dem 
Herrn Feldmarschalleutnant ein Schreiben zu,13 vermöge wel
chem ich denselben aufmerksam machte, dass den bestehen
den Gesetzen kein Korps nach Ungarn einrücken dürfe ohne, 
dass dies den betreffenden politischen Behörden durch die ho
hen dirigierenden Landesbehörden zu wissen gemacht worden 
wäre, um die nötige Verpflegung gehörigermassen einleiten zu 
können. Da dies in dem gegenwärtigen Falle nicht geschehen, 
auch der Zweck des Einrückens des Herrn Feldmarschalleut
nants unbekannt sei, So ersuche ich denselben seinen weite
ren Marsch zu sisti'eren bis ich die nötigen Verhaltungs
befehle gehörigen Ortes eingeholt hätte, widrigenfalls würde 
ich gezwungen sein, auch mit allen mir zu Gebote stehenden 
Mitteln seinem weiteren Vordringen zu widerseetzen, indem ich 
ihm auf keinem Fall gestatten könne, seinen Marsch weiter 
unangefochten fortzusetzen.

Der abgesendete Parlamentär verfügte sich nach Silein, 
während der Zeit seiner Abwesenheit erhielt ich neuerdings von 
dem Landesverteidigungsausschusse folgenden Befehl:14 Nach
dem durch die vermöge der Wiener Oktoberrevolution'herbei- 
geführten Ereignisse und die Haltung des k. k. österreichischen 
Ministeriums nur die Entscheidung durch die Waffen übrig 
geblieben, so wird dem kön. Kommissär Ludwig Beniczky bei 
persönlicher Verantwortung befohlen, das Invasionskorps des

J,-L. Jelentések 10. sz.
14 Ez utasítást meg nem találtam.
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Feldmarschalleutnants Simunits allsogleich anzugreifen und 
seinem weiteren Vordringen ein Ziel zu setzen.

Der Landesverteidigungsausschuss wird nicht säumen 
eine genügende Militärmacht nach der entsprechenden Gegend 
zu entsenden, um mit Hilfe des überall aufzubietenden Land
sturmes das Korps des Feldmarschalleutnants an irgend einem 
Punkte einzuschliessen und gefangen zu nehmen. Den Befehl 
in der Trentsiner Gegend werde der Eperjeser Nationalgarde
major Pulszky,15 in der Gegend von Vágújhely, der Honvédmajor 
Ordódy’6 übernehmen. Ludwig Beniczky habe aber die Obliegen
heit nicht nur für die Sicherstellung der Bergstädte zu sorgen, 
sondern auch nach Kräften die Operationen der früher genann
ten Kommandanten zu unterstützen und nach Kräften zu för
dern, auch sollte derselbe bis zum Eintreffen Pulszkys seine 
Stelle vertreten. Andererseits sind die betreffenden Komitats- 
und städtischen Behörden vermöge der mit Spezialvollmachten 
ausgesendeten Regierungskommissäre unter einem angewiesen, 
dem Vor rücken des gedachten Felmarschalleutnants alle nur 
möglichen Hindernisse, durch Zerstörung der Kommunika
tionsmittel in den Weg zu legen und autorisiert, in der ganzen 
Gegend den Landsturm in Masse aufzubieten.

Dem nächtsfolgenden Tag nach dem Eintreffen dieses Be
fehles (beiläufig am 24. oder 25-ten Oktober, traf der an dem 
Herrn Feldmarschalleutnant Baron von Simunits durch mich 
entsendete Parlamentär bei mir mit der Meldung ein, dass er 
•den Feldmarschalleutnant persönlich nicht getroffen, jedoch 
seine Depeschen einem k. k. Stabsoffizier, der deren weitere 
Beförderung übernahm, übergeben habe.

Derselbe berichtete mir auch, dass die Avantgarde des 
Feldmarschalleutnants bereits Predmér erreicht habe und 
•Silein nur noch durch die Arriergarde besetzt sei.

Diese Marschrichtung des Herrn Feldmarschalleutnants 
gab den unwiderlegbaren Beweis, dass seine Bestimmung sei, 
•dem Vágtale entlang gegen Tyrnau und Pressburg zu ope
rieren.

In der darauf folgenden Nacht erhielt ich auch das Ant
wortschreiben des Herrn Feldmarschalleutnants, welcher mir 
Folgendes eröffnete:I7„Laut der ihm von Seiner Majestät dem 
Kaiser gewordenen Befehle werde er seinen Marsch in der ihm 
vorgeschriebenen Richtung fortsetzen, auch stehe es ihm nicht 
zu, sich in Erörterung gesetzlicher Formen einzulassen, indem 
er als Militär die ihm erteilten Befehle vollziehen müsse, aus

15 Pulszky Sándor későbbi honvédezredes.
16 Ordódy Kálmán honvédőrnagy Lipótvár későbbi parancsnoka.
17 L. Jelentések 11. sz.
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diesem Grunde habe er meine Zuschrift höheren Ortes unter
breitet und werde nur den von dorten eingetroffenen Instruk
tionen gemäss sein Verhalten anpassen; bis dahin werde er 
seine Aufgabe weiter verfolgen und im erforderlichen Falle 
jedes Hinderniss mit Waffengewalt bezwingen.

(4) Da ich mittlerweile auch unterrichtet wurde, dass die 
ungarische Armee sich vorbereitete nach Österreich einzu
rücken, und dass die eisernen Würfel des Krieges an die Stelle 
der Unterhandlungen unwiderruflich fallend jede feindliche 
Ausgleichung unmöglich gemacht hätten, so blieb mir unter 
den früher angemerkten Umständen nichts anderes übrig, als 
den erhaltenen Befehlen ohne Säumen Folge zu leisten.

Um offensiv zu handeln, war ich viel zu schwach, meine 
Aufgabe konnte sich daher nur darauf beschränken, die gegen 
Trencsin vordringende Kolonne des Feldmarschalleutnants im 
Rücken zu beunruhigen, ihr rasches Vorrücken zu hindern, um 
durch die hervorgebrachte Verzögerung die Besetzung Tren- 
csins durch den Honvédmajor Ordódy herbeizuführen.

Um mir meine Rückzugslinie zu sichern die durch eine 
Direktion der an der mährischen Grenze sich herumtreibenden 
panslavistischen Parteigänger leicht gefährdet werden konnte,1* 
besetzte ich das Turóczer Komitat und den Strecsnoer Pass, 
wohin ich meine 2 zweipfündigen Piecen postierte und folgte 
mit dem Reste der Truppen den Feldmarschalleutnant seinem 
gegen Trencsin gerichteten Marsche nach.

Meine ganze im offenen Felde verwendbare Macht bestand
aus:

1 Kompagnie Prinz Preussen Infanterie,
1 Kompagnie Gyulay
2 Kompagnie Jäger
3 Kompagnie freiwilliger Nationalgarden, zusammen 1150 

Mann stark wohlbewaffnet und montiert nebst 2 4 8-gen und 
2 6 8 . Piecen.

Mit diesen Truppen rückte ich von Strecsno an eben dem
selben Tage in Silein ein, als die Arriergarde des Herrn Feld
marschalleutnants das von Silein eine Station weit entfernte 
Predmér besetzt hielt.

Um die weiteren Operationen des Feldmarschalleutnants 
Baron Simunits gehörig beurteilen zu können, ist es nothwen- 
dig einen Blick auf die Terrainverhältnisse, inmitten welcher 
er seinen Marsch fortsetzen musste, zu werfen.

Das Vágtál von Silein bis Neustadel19 hat eine gute Kunst
strasse, ist meistenteils flach und ziemlich breit, allein sowohl

18 Ezekebben az időben Prágában kovácsolták az új terveket.
"  Galgőcot érti.

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 16



die Strasse, als auch das Tal ist von vielen Gebirgsbächen, die 
meist in tiefen felsigen Flussbetten laufen, durchschnitten} 
ätich würde eine selbst an der breiteren Strecke des Tales ma- 
noeuvrirende Truppe gegen den äusserst unregelmässigen Lauf 
der Vág auf wesentliche Hindernisse stossen. Ausser diesen 
Nachteilen verengt sich an mehreren Orten das Tal plötzlich 
zu einen Pass und bildet äusserst schwierige, von unersteigli- 
chen Felsenmassen begrenzte Defilées, auch zieht sich die 
Strasse oft halbestundenlang durch den Lauf der Vág an die 
eine Gebirgskante gedrängt an dichten Waldungen und steilen 
Abhängen hin.

Vorzüglich gefährliche Terrains für ein vorrückendes Korps 
sind Bitse, Podhrad, Trencsin, Bohuszlavicz und Neustadel.20 
Bei Neustadel ändert die Gegend ihren Charakter, die Gebirgs
ketten verflachen sich und das Tal erweitert sich zu einer 
Ebene. Von Silein bis zu dem Vágübergange bei Neustadel be
trägt die Entfernung wenigstens 9 Meilen.

Die Aufgabe, das Vágtál von Silein bis Neustadel zu for- 
giren, löste der Feldmarschalleutnant folgendermassen.

Ich habe angemerkt, dass der Feldmarschalleutnant durch 
die Besetzung von Silein und Budatin folgende Vorteile errun2 
gen habe.

1. Sicherstellung seiner Rückzugslinie.
2. Die Strasse nach Predmér und Trencsin.
3. Terrain bei Silein zur Entfaltung seiner militärischen

Kräfte.’ '
Sowie jedoch der Herr Feldmarschalleutnant Silein ver

hess, um seinen Marsch gegen Trencsin forzusetzen, so verlor 
er mit einemmale alle diese Vorteile.

Das Korps des Feldmarschalleutnants bestand aus 5000 
Mann Infanterie, einer Division Kavallerie und 2 öS-er Bat
terien.

Da der Feldmarschalleutnant inmitten der früher, ange- 
merkten, 1 für ihn ungünstigen Terrainverhältnisse durch eine 
bereits alarmierte Gegend und von feindlichen Streitkräften 
bedroht, Vorrücken musste, so konnte er sein Korps durch De
tachierungen nicht schwächen, er musste daher, indem er sein 
•Ziel Verfolgte, Silein aufgeben und seine Streitkräfte konzen
triert Zusammenhalten. Mit einem Worte, unter jenen Verhält
nissen' durfte er nicht nach rückwärts, sondern musste, mit 
aller Entschlossenheit; stets nach vorwärts blicken i v ■

Hätte der Feldmarschalleutnant über dein zu fassenden 20

20 Nagybicse, Vágpodhragy, Trencsén, Bohuszlavic. — A Vág jobb part
ján Trencsén megyén keresztül vezető útvonal ipo-ntjái. Trencsén a balparton 
fekszik ugyan, azonban a fenti út közvetlen közelében halad' el; :i <’’■
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Entschluss geschwankt und durch des Festhalten von 
Silein und seiner Rückzugslinie seinen Marsch verzögert, so 
würde er den mit bedeutenden Nationalgardenmassen, einigen 
regulären Truppen und 5 Piecen von Neustadel gegen Trencsin 
vorrückenden Ordódy Zeit gelassen haben, Trencsin zu be
setzen und so würde derselbe auf dem für die Entwicklung sei
ner Streitkräfte ungünstigsten Punkte durch Ordódy in der 
Front, durch mich im Rücken zugleich angegriffen und in sei
nen beiden Flanken von dem sich aufsämmelnden Landsturm 
beunruhigt und gedrängt worden, ohne wegen der Terrainver
hältnisse von seiner taktischen Überlegenheit Wirksamer Ge
brauch machen zu können.

Wenn auch, wie ich schon erwähnt, ungeschulte National
garden oder Landsturmmassen im offenen Felde selbst bei 10- 
faeh numerischer Überlegenheit durch eine reguläre Militär
macht mit einiger gut angebrachten Kanonensalven und Ba
jonett- öder Kavallerieattaquen in alle Weltgegenden zerstäubt 
werden können, so gestaltet sich doch die Sache ganz anders, 
wenn die irregulären Massen alle die Vorteile, welche gebirgige 
und bewaldete Gegenden bieten, für sich haben und ohne die Ge
fahren eines offenen Gefechtes bestehen zu müssen, im Stande 
sind, die reguläre Militärmacht stets zu beunruhigen und ihr 
Schaden zuzufügen.

So eine Lage, wo eine reguläre Militärmacht ohne ihre 
Kraft nachdrücklich gebrauchen zu können, gleichsam gegen 
einen unsichtbaren Feind kämpfen muss, ist umso gefährlicher, 
wenn die aufgebotenen Massen sich auf geschulte Truppen und 
Geschütze stützen können, welches hier der Fall war.

Alle diese Schwierigkeiten hatte der Feldmarschalleutnant 
zu überwinden, wie es sich aus dem weiteren Verlaufe seiner 
Operationen heraussteilen wird.

(5) Unter diesen bedenklichen Verhältnissen verhess der 
Herr Feldmarschalleutnant seine Rückzugslinie gegen Csacza 
aufgebend Silein und rückte mit konzentrierter Macht rasch 
auf Objekt Trencsin vor, war aber zugleich so vorsichtig, eine 
gehörige Anzahl Flösse von Silein mitzunehmen und dieselben 
besetzt mit Infanterie auf den mit seiner Marschrichtung meist 
parallel laufenden Vágfluss herabschwimmen und durch dieses 
Manoeuvre den réchtén Flügel seiner Kolonne cotoyiren zu 
lassen. Auch bot ihm dies den äusserst wichtigen Vorteil, 
gleichsam eine schwimmende Brücke mit sich zu führen, welche 
ihm bei allen Eventualitäten den Übergang über dem Vágfluss 
ganz sicherstellte.

AuSser diesem hess er trotz seines raschen Vorrückens 
hinter sich mehrere Brücken abbrechen, um die ihm nachrücken
den Streitkräfte aufzuhalteii.
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Sein Marsch war so wohl disponiert und mit einer solchen 
Schnelligkeit fortgesetzt, dass ich nicht im Stande war, trotz 
aller Anstrengung, seine dicht an sein Gross geschlossene Ar- 
riergarde zu erreichen, bis Bitse folgte ich derselben in der 
Distanz von einem Marsche, dort wurde ich durch die Herstel
lung zweier gesprengten Brücken einen halben Tag auf gehal
ten, was dem Feldmarschalleutnant wiederum einen Vorsprung 
von einem Marsche verschaffte.

So wie es dem Feldmarschalleutnant gelang vor der Zer
störung der Budatiner Brücke sich den Übergang über die Vág 
zu sichern, ebenso gelang es auch jetzt durch die Pünktlichkeit 
und schnelle Ausführung seiner zweckmässigen Anordnungen 
die Stadt Trencsin samt der über die Vág führenden Brücke vor 
der Ankunft Ordódys zu besetzen.21

Da Ordódy durch das rastlose Vorrücken des Feldmar- 
schalleutnants sein Objekt, nämlich Trencsin verlor und den 
Übergang über die Vág nicht mehr verhindern konnte, fasste 
er bei dem neun Stunden von Trencsin entfernten Ort Kosztolna 
Position, um das weitere Vordringen des Korps so lange aufzu
halten, bis ich denselben in seinem Rücken gefasst hätte.

Feldmarschalleutnant Simunits liess ihm jedoch keine 
Zeit dazu, er setzte unverzüglich über die Vág und griff Ordódy 
unverweilt an.

Bei Kosztolna22 23 wurde Ordódy aufs Haupt geschlagen, 
seine Nationalgardemassen gänzlich gesprengt, er selbst mit 
seinen Geschützen und den regulären Truppen in wilder Flucht 
bis in die nächst Tyrnau gelegene Festung Leopoldstadt ge
worfen.

(6) Infolge dieser Begebenheit sah ich ein, dass jene 
Massen Nationalgarden und Landsturm, die im Rücken des 
Feldmarschalleutnants zusammengezogen wurden, ihrer Be
stimmung nicht mehr entsprechen können, indem durch die 
Niederlage Ordódys wenigstens für die nächsten Tage jedes 
bedeutende Hindernis vernichtet war, was den Feldmar
schalleutnant in seinem weiteren Vorrücken hätte so lange 
aufhalten können, bis ich im Stande gewesen wäre, unter
stützt durch die von allen Seiten heranrückenden Landsturm
massen denselben in seinem Rücken und Flanken zu beunruhi
gen und zur Teilung seiner Kräfte zu zwingen.

Diesem zufolge entliess ich mittelst eines von Dubnicz”  
datierten Befehles die von Belus bis Trencsin längst des Vág
tales aufgesammelten Landsturmmassen und entschloss, mich

21 Ordódy Trencsént megszállta Simunich előtt, azonban ekkor még 
nagyon is csekély erőkkel rendeilkezvén visszavonult Kosztolnáig.

22. Október 28-án.
23 Az illavai járásban: Dubníc és Bellus.
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bloes mit den mir noch zu Gebote stehenden 1150 Mann und 
vier Piecen den Feldmarschalleutnant weiterzufolgen.

Durch das rasche V ordringen nach Trencsin und den unge
säumten Angriff auf Ordódy entging der Feldmarschalleutnant 
den drohendsten Gefahren,; denn er hatte die schwierigsten 
Defilées bereits passirt und nach dem Gefechte bei Kosztolna 
sich die Strassen über Rosenko24 und Bohuslavicz nach Mähren 
-geöffnet, in deren Besitze er sich solange behaupten konnte, bis 
er nicht die Überzeugung eingeholt, dass ihm bei den noch zu 
passierenden zwei schwierigen Punkten, nämlich Bohuslavicz 
und Neustadel weiter keine Gefahr drohe. Würde er trotz der 
Niederlage Ordódys durch das Eintreffen einer bedeutenden 
Militärmacht gedrängt worden sein, so konnte er immer, selbst 
im schlimmsten Falle einen sicheren wohlgeordneten Rückzug 
über die genannten Strassen nach Mähren ausführen.

Als sich der Feldmarschalleutnant überzeugte, dass ihm 
bis gegen Neüstadel keine Gefahr mehr drohe trat er unver- 
weilt seinen weiteren Marsch an und erreichte durch die Be
setzung von Neüstadel das flache Land.

Jetzt hatte erst der Feldmarschalleutnant alle die Ge
fahren, die ihm in den ungünstigen Terrainverhältnissen des 
Vágtales. durch Aufhäufung irregulärer Streitmassen bereitet 
werden konnten, überwunden und seinen weiteren Marsch von 
Neustadel konnte nichts mehr aufhalten als eine reguläre, sei
nem Korps ebenbürtige Militärmacht.

Nach dem Gefechte bei Kosztolna traf ich in Trencsin ein, 
wo mir ein Befehl vom Landesverteidigungsausschusse zuge
stellt wurde. Mittelst diesem wurde mir kundgegeben, dass 
der Honvédoberst Guyon bereits mit genügenden Streitkräften 
von Pressburg abgerückt sei, um bei Tyrnau mit dem Feld
marschalleutnant Simunits eine Schlacht zu engagieren, wie
derholt wurde mir eingeschärft, überall den Landsturm aufzu
bieten und mich mit dem Neutraer Obergespan Baron Jesze- 
nak25 diesfalls ins Einvernehmen zu setzen. Der die Festung 
Leopoldstadt besetzt haltende Ordódy und ich sollen mit den 
uns zu Gebote stehenden Truppen die weitere Weisungen von 
dem Kommandanten der Hauptmacht, Honvédobersten Guyon 
erwarten und seine Anordnungen vollziehen. Auch ermangelte 
der Landesverteidigungsausschuss nicht, mich der Lauigkeit 
zu beschuldigen, mir die Langsamkeit meiner Bewegungen

24 Helyesen Hrosinko szoros, melyen keresztül haladó út Zárjecsnél csat
lakozik a trencséni főúthoz. A Bohuszlavicén át vezető út a Strany szoroson 
keresztül megy Magyarországba.

25 Jeszenák János báró liyitrai főispán és kormánybiztos, a vértanú, kit 
Haynau felakasztatott.



vorzuwerfen, mir mit dem Kriegsgerichte zu drohen und der
gleichen mehr.

Da ich aus praktischer Erfahrung die Überzeugung schon 
gewonnen hatte, dass die Bewegung unbeholfener Landsturm
massen ebenso langsam, wie die einer regulären Truppe schnell 
und präzis sind, so blieb ich meinem Grundsätze, trotz der 
Befehle des Landesverteidigungsausschusses, getreu und be
schäftigte mich mit dem Aufbieten des Landsturmes nicht mehr, 
denn selbst wenn es mir gelungen wäre ein Zusammentreffen mit 
dem Korps des Feldmarschalleutnants herbeizuführen, würde 
ich nichts als die Wiederholung der bei Kosztolna stattgefun
denen Katastrophe bewirkt haben.

(7) Indem ich meinen Marsch weiter verfolgte benachrich
tigte ich von Neustadel26 aus den Honvédmajor Ordódy, dass 
ich denselben Tag, wo der Feldmarschalleutnant Tyrnau er
reichen werde, die Ortschaft Kosztolán27 erreichen könne, da 
er mit dem Honvédobersten Guyon leichter in Rapport treten 
könne als ich und demzufolge auch von seinen Plänen besser 
unterrichtet sein müsse, so ersuchte ich ihn zugleich mir anzu
deuten, wohin ich mich von Kosztolna aus zu wenden habe und 
welche Aufgabe mir zugewiesen sei.

Zu meinem grössten Erstaunen verständigte mich Ordódy, 
dass ich von Kosztolna links nach Petöfalva mich zu wenden 
habe, wo ich die weiteren Dispositionen abwarten solle.

Zu derselben Zeit als der Feldmarschalleutnant in Tyrnau 
einrückte, traf ich in Petöfalva ein, dorten die weiteren Disposi
tionen erwartend.

Während dieser Zeit standen die den mit seinem Korps in 
Tyrnau stationierenden Feldmarschalleutnant Baron Simunits 
bedrohenden feindlichen Streitkräfte in den folgenden Posi
tionen.

1. Beniczky mit 1150 Mann und 4 Geschützen in Petö
falva anderthalb Meilen von Tyrnau im Rücken des Feldmar- 
schalleutnants.

2. Ordódy in der Festung Leopoldstadt in der rechten 
Flanke des Feldmarschalleutnants mit neun Bataillon Infan
terie und 4 6®- Geschützen.

3. Guyon in Bösing und Modern28 mit 8 Bataillonen In
fanterie, 10 Eskadron Huszárén und 24 Piecen, worunter eine 
12 ®- Batterie.

Diesen Stellungen und der Überlegenheit an Geschütz und 
vorzüglich Kavallerie des Obersten Guyon zufolge, blieb dem

26 Vágúj holy.
27 Nagyszombattól északra a Vágújhelyre vezető úton.
28 Bazin, Modor.
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Feldmarschalleutnant Baron Simunits kein anderer Ausweg, als 
die Rückzugslinie Von Tymau über; Nádas, Szemez, Holies nach 
Jablonicz nach Mähren.

Allein selbst diese einzige Rückzugslinie konnte ihm abge
schnitten werden, wenn der Honvédoberst 2 Bataillon Infan
terie mit zwei Batterien und 4 Eskadronen Kavallerie von Mo
dem aus direkt nach Nádas detachiert hätte, mit den ihm üb
rig bleibenden Streitkräften hingegen gegen Tymau vorge
rückt wäre.29

Durch die Besetzung von Nádas und den gleichzeitigen 
Angriff auf Tymau würde der Feldmarschalleutnant zwischen 
vier Feuer gebrächt worden sein, denn indem er gezwungen 
worden wäre gegen die Streitkräfte Guyons Front zu machen, 
würde die nach Nádas detachierte Truppe seine Linke, Ordódy 
von Leopoldstadt aus seine Rechte, ich hingegen von Petöfalva 
aus seinen Rücken bedroht haben.

Unter diesen Verhältnissen und bei der Übermacht der 
feindichen Streitkräfte wurde die Lage des Feldmarschalleut- 
nants äusserst kritisch.

Die fehlerhafte Disposition des Honvédobersten Guyon 
und der richtige strategische Takt des Feldmarschalleutnants 
retteten ihn auch diesmal aus den ihn bedrohenden Gefahren.

Die Dispositionen Guyons lauteten wie folgt;
Die Unter den Befehlen Beniczky und Ordódys stehen

den Streitkräfte haben alsogleich ihre Stationen zu verlassen 
und mit Umgehung der bei Tymau befindlichen Position des 
Feldmarschalleutnants Simunits gegen Jókő zu marschieren, um 
von dorten aus zwischen Szenicz und Holies marschierend eine 
geeignete Position zu nehmen, um den Feldmarschalleutfiant 
Baron von Simunits von seiner Rückzugslinie gegen Mähren 
abzuschneiden, die unter den unmittelbaren Befehlen von ihm 
Stehende Macht hingegen werde zu gleicher Zeit gegen Tymau 
Zu marschieren und den Feldmarschalleutnant ängreifen.

Der Herr Fedmarschalleutnant erkannte im Augenblick 
aus den Bewegungen Quyons gegen Tyrnau den Fehler, den 
derselbe durch die Nichtbesetzung von Nádas beging, zu wels
chem Orte er um eine ganze Station näher stand als Beniczky 
•oder Ordódy, die noch den Nachteil für sich hatten, dass sie um 
den Feldmarschalleutnant bei Tyrnau zu umgehen die damals 
wegen dem regnerischen Herbstwetter kaum praktikablen Feld
wege benützen mussten.

Unter (diesen Umständen ordnete der Feldmarschalleut
nant seinen Rückzug von Tyrnau in dem geeigneten Zeitpunkte 
an, wo Guyon gegen Tyrnau marschierend ihn bis Náda8 nicht

29 Nádas, a Nagyszombat—Szenic útvonalon.



méhr erreichen konnte, er hingegen vor dem Eintreffen der 
Umgehungskolonne, Nádas besetzend, der Gefahr umzingelt und 
gefangen zu werden, entging.

Der richtig erfasste Moment seines Abmarsches gegen 
Nádas und die augenblickliche Benützung des Fehlers seines 
Gegners Iiessen den Feldmarschalleutnant auch die Besetzung 
von Nádas gelingen, von wo aus er seinen wohlgeordneten mei
sterhaft ausgeführten Rückzug gegen Mähren bewerkstelligte 
ohne irgend welche Verluste zu erleiden, trotz der ihn folgenden, 
feindlichen Übermacht, welche nachdem 6ie den Feldmarschal
leutnant bei Nádas erreichte, kein günstiges Terrain für ihre 
zahlreiche Kavallerie fand und in den coupirten und bewalde
ten Terrain gegen die Manoeuvres des Feldmarschalleutnants. 
auch nicht Wesentliches mehr ausführen konnte.
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II.

Görgey felsőmagyarországi hadmenete.1
(1) Als im Jahre 1848 Görgey, Kommandant der Revo- 

lutionsarmee an der obern Donau, gezwungen ward von Press
burg bis Pest zu reterieren, wo angelangt er sich überzeugte, 
dass in den damaligen Verhältnissen die Haupstadt gegen die 
andringenden k. k. Truppen noch weiter zu halten unmöglich 
sei, beschloss er, sich von Pest plötzlich gegen Waitzen zu 
wenden, um von dorten aus in die gebirgigen Gegenden Un
garns vorzudringen. Die Motive, welche Görgey zur Ausfüh
rung dieser Bewegung bestimmten, mochten ungefähr folgende* 
sein:

Das Aufgeben von Pest und die Marschrichtung in die: 
oberen Gegenden Ungarns verwandelte gewissermassen seinen 
Rückzug in ein Vorrücken und seine defensive Stellung wurde 
momentan eine aggressive.

Denn indem er sich von den unter dem unmittelbaren Be
fehle des Fürsten Feldmarschalls Windischgraetz stehenden 
Gros der k. k. Armee entfernte, konnte er entweder seinen 
Marsch von Waitzen über Ipolyság, Schemnitz, oder über 
Ipolyság Léva so dirigieren, dass er den die Festung Leopold
stadt zernierenden und die Váglinie festhaltenden k. k. Feld
marschalleutnant Simunits mit Übermacht angreifen und wer
fen, und die mährisch-schlesische Grenze bedrohen, öder von

1 A kézirat található: Kr. A. W. — Kr. i. U. 1848/49. — 13/324. H. 
A. — Az első oldal felső szélén a megiegyzés: ,;Heft Nr. 3. 17 halbe Bögen von 
Nr. 1 bis 17 (35 Blätter).“
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Waitzen aus über Losonc ins Gömörer Komitat vordringend, 
den in und um Kaschau stehenden k. k. Generalen der Kaval
lerie Grafen Schlick mit Erfolg angreifen, seine Vereinigung 
mit dem unter den Honvédobersten Klapka bei Tokaj stehen
den Truppen bewerkstelligen, und sich somit auch den Über
gang über die Theiss sicherstellen konnte.

Um diesen Plan Görgeys womöglich entgegenzutreten, 
beschloss der Fürst Feldmarschall Windischgraetz, demselben 
10 Bataillone, 10 Escadrone und 48 Piecen unter dem Kom
mando des k. k. Feldmarschalleutnants von Csorits nachzu
senden, welche am 6. Januar 1849 Pest verhessen und den
7-ten das schon von Görgey geräumte Waitzen besetzten.2

Bevor wir die weiteren Operationen Görgeys verfolgen, 
müssen wir die Ereignisse, welche sich in den oberen Gegenden 
Ungarns zugetragen im allgemeinen berühren.

Gleichzeitig mit dem Einrücken des Fürsten Feldmar- 
schalls nach Ungarn überschritt auch der Feldmarschalleut- 
nant Simunits die Grenzen bei Holies, warf den Honvédmajor 
Ordódy von Nádas bis Tyrnau,8 nahm trotz der unter den Be
fehlen des Honvédobersten Guyon zugeführten Verstärkung 
nach einem heftigen Gefechte auch Tyrnau, infolge dessen 
Guyon sich auf die Hauptmacht unter Görgey zurückziehen, 
Ordódy hingegen in die Festung Leopoldstadt werfen musste.3 4

Der k. k. General der Kavallerie Graf Schlick überschritt 
Anfang Dezember 1848 bei Dukla die Grenze, erreichte am
11- ten Budamér und zersprengte am 12-ten die, die Kaschauer 
Anhöhen unter den Befehlen des Honvédoberstleutnants Franz 
von Pulszky5 6 besetzt haltenden Landsturm und Nationalgar
denmassen, und besetzte noch am selben Tage Kaschau. Diesen 
wichtigen Punkt behauptete derselbe auch gegen den am 5-ten 
Januar 1849. hin vorrückenden ungarischen Kriegsminister 
Lazarus Mészáros siegreich, indem er denselben bis Miskolc 
zurückwarf.8

Der k. k. Generalmajor Götz überschritt von Teschen aus 
vorrückend die Grenze und erreichte am 2. Januar Budatin, 
warf den die Váglinie besetzt haltenden Honvédmajor Hor
váth aus seiner Stellung bis nach Szentmárton in die Túróé 
und besetzte am 3. Januar 1849 Silein.

Ganz Oberungarn, ausgenommen die Bergstädte und die

3 A császáriak 8-án voltak Vácott. A Csoricsnak szánt erőt Windisch
graetz 9 zászlóaljra, 8 eskadonra és 36 ágyúra redukálta később.

3 December 14. és 15-én.
* December 16-án volt a nagyszombati csata.
* Nem Pulszky Ferenc, hanem Sándor. A búdaméri csata nem december

12- én, hanem 11-én volt.
6 A kassai ütközet január 4-én volt.



Komi taté Turóc, Zohl, Hont und ein Teil von Bars, war dem
nach durch die k. k. Truppen besetzt als Görgey Pest am 
5-ten Január 1849 verlassend, seinen Marsch in jene Gegenden 
dirigierte.

Die Streitkräfte der revolutionären Regierung, welche die 
Bergstädte und ihren Rayon besetzt hielten, waren folgende:

Unter dem Honvédmajor Horváth7
9 Kompagnien Honvéd
3 3 8
3 6 ® Piecen
1 Escadron Nationalgarde Kavallerie zusammen 1200 

Mann Infanterie,
6 Piecen
170 Mann Kavallerie.
Dieses Kommando stand, nachdem es aus seiner Stellung 

bei Budatin nächst vor der Vág durch den Generalmajor Götz ge
worfen wurde, in Szentmärton im Turóczer Komitate und hielt 
den wichtigen Strecsnoer und Rajeczer Pass besetzt.

Schemnitz war durch 2 Kompagnie Jäger und 5 4 8  Pie
cen besetzt.

1 Kompagnie Prinz Preussen Infanterie stand mit 3 6 8  
Geschützen in Heiligenkreutz, um die Verbindung zwischen 
Horváth und der Schemnitzer Station zu erhalten.

Das ganze bedeutend ausgedehnte Terrain war demnach 
nur mit 12 Kompagnie Infanterie, welche zusammen 1600 Mann 
zählten und 14 Geschützen verschiedenen Kalibers besetzt.

Dies war auch die ganze Macht, auf welche sich Görgey, 
falls er seinen Marsch gegen die Bergstädte dirigierte, stützen 
konnte, dass sie dieselben bis zu seinem Eintreffen halten 
werde, welche jedoch bis zu dem Zeitpunkte, wo sie die Verbin
dung mit ihm zu bewerkstelligen im Stande gewesen wäre, 
durch die k. k. Truppen unter dem Generalmajor Götz leicht 
zu sprengen und aufzureiben war.

(2) Unter diesen Auspicien erhielt Ludwig Beniczky am 
5-ten Januar 1849 den Befehl von dem Landesverteidigungsaus* 
schuss das Kommando in den Bergstädten zu übernehmen, und 
dieselben um jeden Preis zu halten.

Da die wenigen zur Verteidigung der Bergstädte verwend
baren Truppen auf der 10 Meilen langen Linie von Schemnitz 
bis zum Strecsnoer Pass in der Turócz zerstreut waren, be
schloss Beniczky dieselben zu concentrieren, die im Felde un
brauchbare Nationalgarde Kavallerie zu entlassen, das Túró*

7 Horváth Pál a nógrádi zászlóalj őrnagya. Beniczkynek ezen adatai 
Horváth jelentésével a csapatok létszámáról meg nem egyeznek. 1. Jelenté
sek 51. ez.
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ezer Komi tat aufzugeben und bloss die Passage von Turócz ge
gen die Bergstadt Kremnitz besetzt zu halten.

Würde Beniczky seine geringen Streitkräfte in Turócz con- 
centriert haben, um die vorteilhaften Terrainverhältnisse 
nützend dem weiteren Vordringen des Generalmajors Götz 
Grenzen zu setzen und die Bergstädte zu decken, so konnte er 
leicht über Privigye und Tótpróna umgangen und von seiner 
einzigen Kückzugslinie auf Kremnitz (die über das Herma- 
netzer Gebirge von Turócz nach Neusohl führende Strasse war 
wegen hohen Schneefall unpraktikabel) abgeschnitten und zur 
Streckung der Waffen gezwungen werden.

Beniczky erliess daher am 6-ten Januar an Horváth den 
Befehl, seine Stellung bei Szentmárton aufzugeben, das Turó- 
czer Komitat zu räumen, sich auf Kremnitz zurückzuziehen und 
den Turcsoker Pass8 * zu besetzen; sollte er jedoch durch die 
nachdrückende Brigade des Generalmajors Götz rasch ange
griffen werden, auch Kremnitz aufgeben und sich fechtend über 
Heiligenkreuz und Sladomer” nach Glashütten10 zurückziehen.

Da Beniczky bereits von dem gegen Ipolyság von Pest aus 
dirigierten Marsche unterrichtet war, so musste er in den miss
lichen Umständen, in welchen er sich befand, trachten Zeit Zu 
gewinnen, um mit der in Schemnitz einrückenden Avantgarde 
Görgeys sich zu vereinigen und seine Truppen zu retten, nach 
bewerkstelligter Vereinigung aber alsogleich wieder die Offen
sive gegen den Generalmajor Götz ergreifen, um die Granlinie 
wieder zu gewinnen.

Der Honvédmajor Horváth verhess dem früher erwähnten 
Befehle Beniczky zufolge Szentmárton am 7-ten Januar 1849 
Nachts und erreichte unangefochten Kremnitz, wo er laut sei
ner Instruction die Besetzung des Turcsoker Passes bewerk
stelligte.

Den 10 Januar erhielt Beniczky von Görgey die unerwar
tete Nachricht, dass er nicht nach Schemnitz, aber nach Léva 
seinen Marsch dirigieren werde, um von dorten seine weiteren 
Operationen gegen den k. k. Feldmarschallieutnant Baron von 
Simunits einzuleiten.

Da ihn jedoch der k. k. Feldmarschalleutnant von Csorits 
auf dem Fusse folge, so sei es von grosser Wichtigkeit Schem
nitz besetzt zu halten, um einen Flankenmarsch über Schem
nitz zu verhindern.

Da Beniczky aus der Disposition Görgeys bemerkte, er sei 
von der Stellung, welche die Brigade des Generalmajors Götz

8 A turesoki szoros Körmöcbányától északra Turóc és Bars határán.
8 Helyesen Hladomer, magyarul Ladmér Bars megyében.
10 Barsszklenó, Szentkereszttől délre.
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eingenommen und demzufolge auch von der Gefahr, welcher das 
unter Beniczky stehende Kommando ausgesetzt war, nicht un
terrichtet, so berichtet er ihm ohne Säumen die wahre Sach
lage, oder klar gesagt, die Unmöglichkeit sich in Schemnitz 
gegen den ohne Zweifel hin nachrückenden Generalmajor von 
Götz und ein von Feldmarschalleutnant von Csorits dahin zu 
entsendendes Streitkorps zugleich zu behaupten.

Die Verteidigung von Schemnitz für einige Zeit würde nur 
möglich geworden sein, wenn Beniczky mit allen möglichen 
Mitteln auf das zahlreiche, mit den Ortsverhältnissen genau be
kannte Bergvolk eingewirkt hätte, denn nur mit der Entfesse
lung aller Leidenschaften wäre es möglich gewesen, den Fana
tismus der Menge so zu steigern, dass für eine Zeit den andrin
genden k. k. Truppen ein verzweifelter Widerstand entgegen
gesetzt worden wäre, welcher jedoch mit der gänzlichen Ver
nichtung des ausgedehnten Bergbaues geendigt hätte.

Durch die Zerstörung des Bergbaues, eines der schönsten 
Monumente menschlicher Wissenschaft und Jahrhunderte lang 
dauernden Fleisses, der Nahrungsquelle vieler Tausender von 
Menschen, sowie eines kostbaren Staats- und Privateigentumes, 
wäre ein unersetzlicher Schaden verursacht worden sein, darum 
traf Beniczky im Einverständnisse mit den nicht weniger als 
revolutionär gesinnten Kammergrafen Baron Ritterstein und 
Oberbergverwalter von Länderer die nötigen Anordnungen, um 
die Berghauer und andern Arbeiter womöglich in Disziplin zu 
erhalten und den Bergbau vor jeden Schaden zu wahren.

(3) Da Beniczky durch den Marsch Görgeys nach Léva 
mit seinem Kommando in den Bergstädten ganz isoliert hinge
stellt wurde, so musste er .alles dem Zufall überlassen und nur 
die sich entwickelnden Ereignisse womöglich zu benützen 
trachten.

Die Marschrichtung Görgeys von Ipolyság nach Léva, das 
gänzliche Aufgeben Beniczkys und das Ausserachtlassen der 
Flankenstellung des Generalmajors Götz konnte ihn leicht in 
folgende Gefahren verwickeln. Um diese Behauptung klarer 
hervorzuheben, wollen wir beide Fälle mit einander vergleichen.

Wenn Görgey von Ipolyság aus seine Marschrichtung auf 
sein Objekt Schemnitz genommen hätte, so wäre er zugleich 
Meister Von Németi11 und der von dorten nach Karpfen12 
und Altsohl führenden Strasse geworden.

Durch 2 vor sich nach Schemnitz vorwärts poussirte Bri
gaden würde er in Verbindung mit Beniczky getreten, sowie 
des Strassenknotens von Schemnitz und indem er ohne Säumen

11 Az Ipolyság—Korpona—Besztercebánya útvonalon.
'2 Korpona.
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die Offensive gegen den Generalmajor Götz ergriffen hätte, auch 
Meister des Grantales geworden sein.

Feldmarschalleutnant Csorits hätte ihn an der Ausfüh
rung dieses Manoeuvers nicht hindern können, indem das nach 
Németi führende Defilée nur mit grossem Zeitverluste zu um
gehen, bei gut getroffenen Yerteidigungsanstalten aber nicht zu 
formieren ist.

Einmal im Besitze von Schemnitz, Heiligenkreuz, Németi 
und Karpfen stand es ihm frei, über Neusohl ins Liptauer Ko
mitat nach Rosenberg oder über Briesz nach Rosnau13 oder 
endlich über Altsohl nach Losoncz seine weiteren Operationen 
einzuleiten.

Das Aufgeben des wichtigsten strategischen Punktes 
Schemnitz und der Marsch nach Levenz, sowie der projektierte 
Angriff gegen den Feldmarschalleutnant Baron Simunits war 
ein blosses Wagestück.

Der k. k. Feldmarschalleutnant von Csorits erreichte die 
Arriergarde Görgeys am 11-ten Januar in Ipolyság, wo er nach 
dem stattgefundenen Gefechte sich überzeugte, dass Gör
gey mit seinem Gros nach Léva marschiere, wohin er am 11-ten 
mit seinem Hauptquartiere eintraf.14

Hätte der Feldmarschalleutnant von Csorits nach Wahr
nehmung dieses ohne Säumen von Ipolyság aus eine Brigade 
über Szemeréd15 nach Németi und Schemnitz entsendet, wäh
rend er mit seinen übrigen Truppen die Verfolgung Görgeys 
fortgesetzt haben würde, so war folgendes Resultat zu er
warten.

Das unter den Befehlen Beniczkys stehende Detachement, 
in dessen Front der Generalmajor Götz mit überlegener Macht 
stand, würde durch das Vorrücken einer Brigade k. k. Truppen 
nach Schemnitz in seinem Rücken bedroht worden und bemüssigt 
gewesen sein, endlich bei Heiligenkreuz die Waffen zu strecken 
oder sich zu zerstreuen.

Von Seite der Bergstädte wäre nach diesem weder der 
Feldmarschalleutnant von Csorits, noch der Generalmajor Götz 
in ihren weiteren Operationen durch eine Demonstration mehr 
gehemmt worden und somit war die Möglichkeit vorhanden, den 
Görgey bei Léva unter den misslichsten Umständen zum Schla
gen zu zwingen.

Denn der Feldmarschalleutnant Csorits stand, solange 
Görgey gegen Léva vorrückte, immer in seinem Rücken, während 
die nach Schemnitz detachirte Brigade die Vernichtung Beniczkys

13 Breznóbánya és Rozsnyó.
14 A középhad január 10-én ért Lévára.
13 Az Ipolyság—Léva és Ipolyság—Németi útvonalak keresztezésénél.
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beschleunigt, die Verbindung mit dem Generalmajor Götz her- 
gestellt und noch nebstbei einen Plankenmarsch vis á vis des 
Görgey ausgeführt hätte, indem sie über Schemnitz und Bát 
vorrückend Görgey in seiner Losoncer Stellung in seiner rechten 
Flanke bedroht haben würde.

Ausserdem konnte der Generalmajor Götz über Heiligen
kreuz, Szentbenedek, Kálna,16 vorrückend den Görgey die noch 
einzig mögliche Rückzugslinie über Heiligenkreuz nach Neusohl 
abschneiden und die Operation der von Schemnitz vorrückenden 
Kolonne kräftig unterstützen.

Endlich konnte zu rechter Zeit avisiert auch der Feld- 
marschalleutnant Baron Simunits von Neutra aus vorrückend 
die Zernierung Görgeys vollenden, der damals nicht mehr als
13.000 Mann ermüdete und entmutigte Truppen ins Feld stellen 
konnte.

Allein im Buche des Schicksals stand es geschrieben, Gör
geys Stern solle bei Léva nicht untergehen.

(4.) Fassen wir nach dieser Abschweifung den Gang der 
Ereignisse wiederum auf.

Der Generalmajor Götz folgte den sich von Szentmárton 
nach Kremnitz zurückziehenden Honvédmajör Horváth nicht 
auf dem geraden Wege durch den freigelassenen Strecsnoer 
Pass, sondern rückte nach Privigye, welches er auch am 9-ten 
Januar besetzte, von wo aus er über das Gebirge Skiczó17 mar
schierend das im Turóczer Komitate gelegene, von Kremnitz 
3 Meilen entfernte Städtchen Mosócz am 12-ten Januar erreichte.

Dies war die Ursache, dass der Honvédmajor Horváth vom
7-ten bis 12-ten Januar unangefochten in seiner Stellung bei 
Kremnitz verblieb.

Görgey, der am 11-ten Januar seine Truppen in und um 
Léva schon konzentriert hatte, erkannte das Gefährliche seiner 
Lage, gab demzufolge die durch das Nachrücken des Feld- 
marschalleutnants Csorits unmöglich gewordene Operation 
gegen den Feldmarschalleutnant Simunits auf und brach am
12-ten Nachts in Eilmärschen in zwei Kolonnen von Léva auf, 
deren eine über Szentbenedek, Zsarnovic, Heiligenkreuz nach 
Kremnitz, die andere über Bát, Bohunicz,18 Steeinbach nach 
Schemnitz ihre Marschrichtung nahm.

Der Honvédoberst Aulich besetzte mit 4 Brigaden (8000 
Mann) Kremnitz am 14-ten Januar.

Schemnitz ward am 13-ten Abends besetzt und das Haupt
quartier Görgeys am 14-ten auch dorthin verlegt. 10
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Beniczky von Schemnitz nach Neusohl enteendet, dessen 
Besetzung er am 14-ten Nachts bewerkstelligte.

Als schon Kremnitz durch Aulich besetzt war, griff der 
Generalmajor Götz den im Turcsoker Pass stehenden Honvéd- 
major Horváth an und warf denselben, da er jedoch zu rechter 
Zeit durch Aulich kräftig unterstützt wurde, so musste er sei
nen errungenen Vorteil auf geben und sich wiederum nach Mosócz 
zurückziehen, da er von Neusohl aus auch in seinem Rücken 
durch den über Hermanecz in die Turócz vorzudringen Miene 
machenden Beniczky bedroht wurde.

Aus dem bisher Gesagten stellt es sich klar heraus, dass 
der Fehler Görgeys, den derselbe durch die Nichtbeachtung der 
strategischen Wichtigkeit von Schemnitz und das damit ver
bundene gänzliche Aufgeben Beniczkys beging, nicht benützt 
wurde.

Der verspätete Angriff des Generalmajors Götz auf Krem
nitz Hess'Görgey das Grantal frei.

Die unterlassene Besetzung von Schemnitz hingegen ge
stattete den Görgey, seinen Fehler gutzumachen.

Görgey verlegte sein Hauptquartier von Schemnitz den 
17-ten nach Neusohl.

Den 17-ten Januar besetzte der Feldmarschalleutnant 
Csorits Léva.

Ein konzentrischer Angriff gegen Görgey war nichtmehr 
möglich geworden, denn durch seinen Marsch von Léva nach 
Kremnitz und Schemnitz desavouirte er die Mitwirkung des bei 
Neutra stehenden Feldmarschalleutnants Simunits, durch die 
Besetzung von Kremnitz hielt er den Generalmajor Götz in 
Schach und hatte die in das Liptauer, Nógráder und Gömörer 
Komitat führenden Strassen in seinem Besitze.

Nach der Besetzung von Schemnitz, Németi und Kremnitz 
erliess Görgey folgende Disposition.

Er beorderte r  Brigaden unter dem Kommando des Honvéd
obersten Pilier nach Altsohl, die zugleich die nach Karpfen und 
•Németi führenden Strassen überwachen sollten.

2 Brigaden unter dem Befehl des Honvédobersten Guy on 
sollten Schemnitz besetzen und dasselbe bis zum weiteren Be
fehle halten.

: Die unter den Befehlen des Honvédobersten Aulich in 
Kremnitz stehenden 4 Brigaden sollten ebenfalls ihre Stellung 
behaupten.
: >;> Der grössten Gefahr war Görgey entgangen, allein der 
Verlust ton  Schemnitz und Zsarnovicz bereitete ihm wiederum 
neue Fahrnisse, wie es die folgende Darstellung erweisen wird;

Als die Truppenkörper ihre Stellungen eingenommen hatten, 
lief die Nachricht ins: Görgey sehe Hauptquartier ein, dass der



Feldmarschalleutnant yon Csorits von Levenc aus mit seinem 
Gros auf Schemnitz los marschiere, der Oberst Pott hingegen 
dem Grantal entlang von Kálna über St. Benedikt nach Zsar- 
novicz entsendet sei, um von dort über Hodrits gegen Schemnitz 
einen Flankenangriff zu unternehmen.

Wäre der Angriff des k. k. Generalmajors Götz vor del 
Besetzung von Kremnitz erfolgt, so hätte er den isoliert stehen
den Honvédmajor Horváth entschieden schlagen und wie schon 
angegeben wurde, über Kremnitz hinter die Gran nach Slado- 
mén oder gar bis Schemnitz werfen können und Hei;r des Gran
tales geworden, was den von Losoncz aus instradierten Be
wegungen des Görgey ein wenn nicht unübersteigliches, doch 
sehr wesentliches Hinderniss verursacht hätte.

Bald nach der Affaire von Kremnitz wurde der Honvéd- 
oberst Guyon am 21. Januar 1849 in Windschacht nächst 
Schemnitz, und der Honvédmajor Pustelnik in Zsarnovitz zu 
gleicher Zeit durch die k. k. Truppen unter dem Feldmarschal
leutnant Csorits angegriffen und beide Punkte genommen. (Da 
Görgey trotz seines Marsches nach Levencz dennoch gezwungen 
war, von dort aus zurück nach Schemnitz zu rücken, die k. k. 
Truppen aber bemüssigt waren, ihn dorthin zu folgen, so erweist 
sich die früher in diesen Blättern angeführte Bemerkung, dass 
Görgey von Ipolyság aus ohne Säumen auf Schemnitz und 
Németi hätte marschieren sollen, als richtig.

Auch ist es nicht zu bezweifeln, dass das k. k. Korps unter 
den Befehlen des Feldmarschalleutnant von Csorits grössere 
Resultate erzielt hätte, wenn es nach den Arriergardengefechte 
bei Ipolyság, als es wahrgenommen, dass Görgey nach Levenz 
retiriere, die Besetzung von Németi und Schemnitz bewerk
stelligt hätte; wäre dies geschehen, so würde auch der General
major Götz mit seinem Angriff nicht so lange gezögert, sondern 
den Honvédmajor Horváth zu rechter Zeit geworfen, und seine 
Verbindung mit den nach Schemnitz vorrückenden k. k. Truppen 
über Heiligenkreuz und Glashütten bewerkstelligt haben, was 
die früher erwähnten Gefahren für das in und um Levenz ste
hende Görgeysche Korps zweifelsohne herbeigeführt haben 
würde.)

Durch den Verlust von Schemnitz und Zsarnovitz geriet 
der in Kremnitz stehende Aulich in eine äusserst missliche Lage, 
denn der Besitz von Zsamovicz gab auch Heiligenkreuz, der 
Besitz von Schemnitz hingegen den Kozelniker19 Engpass in 
die Hände der k. k. Truppen, wodurch die Division von dem 
nach dem Verluste von Schemnitz in und um Neusohl konzen
trierten Görgeyschen Korps abgeschnitten wurde.

256 BENICZKY L A JO S V ISS Z A E M L É K E Z É S E I A SZABADSÁGHARCRÓL.

“  Hont- és Zólyom megye határán Selmecbányától ószakra. .



GÖRGEY F E L S Ő M  AGYARORSZÁGI H A D M EN ETE . 257

(5.) Wollte Görgey den Aulich nicht einer gänzlichen Ver
nichtung preisgeben, so musste er zu dem ausserordentlichen 
Mittel greifen, mit 4 Brigaden von Kremnitz über das zwischen 
genannter Stadt und Neusohl liegende, bedeutende, überall be
waldete Gebirge den Übergang zu versuchen, was im Winter, in 
Kälte und hohen Schnee mit Kavallerie und Geschützen zu be
werkstelligen keine leichte Aufgabe war.

Der Übergang wurde folgendermassen bewerkstelligt.
Nach angestellten Untersuchungen stellte es sich heraus, 

dass einstens eine Strasse von Neusohl nach Kremnitz über den 
unter der Benennung Schranzenstein20 bekannten Gebirgsrücken 
geführt habe, die zur Förderung des Bergbaues angelegt wurde, 
nachdem 6ich jedoch in der Folge die Verhältnisse der Bergbau
manipulation geändert hatten, wurde diese Strasse überflüssig 
und deren Erhaltung durch die k. k. Bergkammer gänzlich auf
gegeben, die aufgefundenen Spuren dieser Strasse boten den 
praktikabelsten, ja einzigen Übergangspunkt, den zu benützen 
und zu versuchen sofort beschlossen wurde, da jedoch dieser 
einstige Strassenzug schon seit etlichen 40 Jahren gänzlich auf
gegeben war, so war derselbe an vielen Stellen nicht nur mit Holz 
überwachsen und eingestürzt, sondern auch der in Januar in 
diesem Gebirge hochliegende Schnee bot ein bedeutendes Hinder
niss. Um diese Schwierigkeiten zu beseitigen, wurden die die 
Passage säumende Bäume gefällt und zur Ausfüllung der 
Wasserrisse und eingestürzten Stellen verwendet, dann eine 
grosse Anzahl von Gebirgspferden dazu verwendet, um den hie 
und da 3 bis 4 Schuh hoch liegenden Schnee niederzutreten und 
eine Wegspur zu bahnen. Die grosse Masse von Schnee, die An
fangs als das grösste Hinderniss betrachtet wurde, erwies sich 
in der Folge als sehr vorteilhaft, indem durch das Niedertreten 
und teilweise Aufschaufeln desselben, die am meisten gefähr
lichen Stellen gebahnt und passierbar gemacht wurden, diese 
improvisierte Strasse, deren Herstellung für den Übergang eines 
ziemlich bedeutenden Truppenkörpers kaum möglich schien, war 
nach einer vierundzwanzigstündigen angestrengten Arbeit voll
endet, so dass Aulich mit seinem aus 5 Bataillons, 10 Escadro- 
nen und 30 Geschützen bestehenden Korps den Übergang wagen 
konnte, welcher am Abend angetreten und bis zum Anbruch des 
Tages auch in so weit ausgeführt und gelungen war, dass das 
ganze Korps die gefährlichen Stellen im Gebirge bereits passiert, 
die von Neusohl nach der Berghandlung Tajava21 führende gute 
Strasse erreicht, und seine Vereinigung mit dem übrigen Gör- 
geyschen Korps bei Neusohl bewerkstelliget hatte.

20 A Szkalka hegység Bars- és Zólyom megyék határán.
21 Tajó, Besztercebányától északnyugatra.
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Dieses Unternehmen würde übrigens kaum gelungen sein, 
wenn die Lokalverhältnisse nicht bedeutende Hilfsquellen ge
boten hätten, denn die in und um Neusohl und Kremnitz in 
grosser Anzahl sesshaften, mit den Örtlichkeiten vertrauten 
und vermöge ihres Berufes in derlei Arbeiten gut eingeübten 
Berghauer und Holzschläger konnten sämmtlich als Pioniere 
verwendet werden, und nur dieser bedeutenden Arbeitskraft und 
Geschicklichkeit konnte es gelingen, dieses schwierige Unter
nehmen so schnell auszuführen, da es sich darum handelte, eine 
wenigstens 6000 Klafter lange Bahn über das Gebirge zu bre
chen, um die von Neusohl bis Tajava führende Kunststrasse zu 
erreichen.

Nach dem Gelingen des angeführten Überganges war das 
ganze Görgeysche Korps in und um Neusohl konzentriert und 
den es bedrohenden grossen Gefahren, seit seinem angetretenen 
Rückzug von Pest bis zu seiner Konzentrierung bei Neusohl, 
grösstenteils entgangen.

(6) Auch erwuchsen durch das 10-tägige Verharren des 
Hauptquartieres in Neusohl für dasselbe noch folgende Vor
teile.

Neusohl und seine Umgebung gebietet über bedeutende und 
mannigfaltige industrielle Kräfte, welche benützt wurden, um 
den verschiedenen Mängeln, an welchen die Truppen litten, wo
möglich abzuhelfen, ausserdem wurden in Neusohl zwei neue 
Bataillons errichtet, durch welchen Umstand und das Anschlie6- 
sen der in dem Bereiche der Bergstädte früher stationierenden 
Truppen, das Görgeysche Korps bis auf 16.000 Mann22 manoeuv- 
rirfähiger Truppen und 80 Geschütze anwuchs, ausserdem 
konnte auch eine gute Verpflegung eingeleitet werden. Alle diese 
Umstände wirkten daher zusammen, dass das Görgeysche Korps, 
trotz seiner Retirade von Pest bis Neusohl, den erlittenen 
Schlappen bei Schemnitz und Zsamovicz, und den bewerkstel
ligten schwierigen Übergang über den Schranzenstein, dennoch 
Neusohl in einer bei weitem besseren Verfassung verlassen 
konnte, als jene gewesen, in welcher es in den Rayon der Berg
städte eingerückt war.

Nach den hier angeführten Begebenheiten, gestaltete sich 
die Lage des in Neusohl konzentriert stationierenden Görgey- 
schen Korps folgendermassen.

Die Linie von Németi über Schemnitz, Heiligenkreuz, 
Kremnitz bis Szucsan war durch die k. k. Truppen besetzt, die 
unter den Befehlen des Feldmarschalleutnants von Csorits und 
des Generalmajors Götz standen;

der General der Kavallerie Graf von Schlick hielt die aus

22 Besztercebányán közel 4000 emberrel szaporította Görgey seregét.
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dem Gömörer Komitate gegen Kaschau und aus der Zips gegen 
Eperjes führenden Pässe besetzt.

(7) Infolge dessen blieb dem Görgeyschen Korps wiederum 
keine andere Wahl, als dem Grantale entlang über Briesz in 
das Gömörer Komitat oder von Neusohl aus über das Gebirge 
Sturecz in die Liptau abzurücken, um Rosenberg zu gewinnen 
und dann dem Waagtale entlang über Szentmiklós,Hradek,Hibbe 
und Pelka23 in die Zips einzurücken, durch Auftürmung von Hin
dernissen ein rasches Nachrücken der unter den Felmarschalleut- 
nant Csorits und Generalmajor Götz stehenden k. k. Truppen in 
den Gebirgspässen zu hindern, sich von denselben entfernen und 
mit raschen Märschen gegen den Generalen der Kavallerie Gra
fen Schlick vordringend, denselben mit überlegener Macht anzu
greifen und zu werfen.

Die Operationen des in und um Tokaj operierenden Honvéd- 
obersten Klapka konnten diesen Plan wesentlich fördern, da 
derselbe durch Bedrohung von Kaschau und Miskolc während des 
Vordringens Görgeys nicht nur die freie Bewegung des k. k. 
unter den Generalen der Kavallerie Grafen von Schlick stehen
den Korps hemmen, denselben zur Teilung seiner Kräfte zwin
gen, sondern auch seine Vereinigungslinie von Kaschau über 
Miskolcz oder Nagyszombat gegen Gyöngyös zu wesentlich ge
fährden konnte.

Unter diesen Umständen entschloss sich Görgey, nicht län
ger in Neusohl zu zögern, sondern in zwei Kolonnen von Neu
sohl aus, nämlich: mit einer von Neusohl über Briesz und 
Rosnau dem Grantale entlang, mit der andern von Neusohl 
über Rosenberg, Szentmiklós, Hibbe, Hradek gegen Felka dem 
Vágtale entlang in die Zips vorzudringen, um endlich bei Igló und 
Leutschau sein Korps wiederum zu vereinigen und ungesäumt 
von dorten aus im Einklänge mit dem Honvódobersten Klapka 
seine weiteren Operationen gegen den Generalen der Kavallerie 
Grafen von Schlick einzuleiten.

Um diesen Plan auszuführen wurden folgende Anstalten 
getroffen.

Das Görgeysche Korps wurde in vier Divisionen eingeteilt, 
die unter den Befehlen der Honvédobersten Aulich, Gáspár 
Guyon, Pilier operieren sollten.

Die Divisionen Guyon und Pilier sollten dem Grantal ent
lang von Neusohl über Briesz, Rosnau nach Igló zu, die Divisio
nen Aulich und Gáspár hingegen von Neusohl aus das Gebirge 
Sturecz passieren, Rosenberg und mit demselben zugleich das 
Vágtál gewinnen, und über Szentmiklós nach Hibbe und Felka 
ebenfalls in die Zips einrücken. 53

53 LiptÓBzentnnklóe, Liptóujvár, Hibbe, Felka.
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Um ein rasches Nachrücken der in Schemnitz, Heiligen
kreuz, Kremnitz und in Stuben,24 25 Szentmárton sowie Szuesan 
stehenden k. k. Truppen und dadurch eine wesentliche Hem
mung des Vorrückens der beiden angegebenen Kolonnen gegen 
die Zips zu verhindern, wurde angeordnet, die über die Flüsse 
Gran und Vág führende zahlreichen Brücken abzubrechen, an 
geeigneten Punkten Verhaue anzulegen, überhaupt alle die sich 
darbietenden zahlreichen Terrainvorteile bestens zu benützen, 
um den k. k. Truppen wesentliche und zeitraubende Hindernisse 
in den Weg zu legen.

Die über das Gebirge Sturecz nach Rosenberg von Neusohl 
aus instradierte Kolonne hatte eine viel schwerere Aufgabe zu 
lösen, denn trotz der von Neusohl über genanntes Gebirge füh
renden Kunststrasse, war durch den hohen Schnee die Kommu
nikation zwischen Neusohl und Rosenberg gehemmt, auch 
konnte der in Szentmárton mit seinem Hauptquartiere stehende 
Generalmajor Götz über Tura,26 Kralovan, Alsókubin nach 
Likavka26 vorrücken, die Vágbrücke bei Rosenberg abbrechen 
und vermöge seiner durch das Terrain begünstigten Aufstel
lung, den bei Rosenberg allein möglichen Übergang über die 
Vág verhindern.

Der Generalmajor Götz hatte bis zu den angegebenen 
Überganspunkte von seinem Standquartiere aus 6 Meilen zu
rückzulegen, während die von Neusohl nach Rosenberg vor
rückende Görgeysche Kolonne von Neusohl bis Rosenberg 9 
Meilen zu marschieren hatte, jene Hindernisse nicht gerechnet, 
die sich ihrem Marsche über das Stureczer Gebirge entgegen
stellten und deren Beseitigung Zeit erforderte.

Würde die durch das Grantal gegen Briesz von Neusohl 
vorrückende Kolonne, die eine gute offene Strasse vor sich 
hatte, früher von Neusohl abmarschiert und der Generalmajor 
Götz den Rosenberger Vágübergang in der angegebenen Weise 
besetzt haben, so wäre die nach Rosenberg beorderte Kolonne 
der Gefahr ausgesetzt worden sein, durch ein Vorrücken des 
Feldmarschalleutnants Csorits von Heiligenkreuz und Schem
nitz über Buts nach Neusohl von dem Grantale abgeschnitten, 
in den Engpässen zwischen Neusohl und Rosenberg eingeschlos
sen und aufgerieben zu werden. Um diesen möglichen Fall zu 
verhüten wurde beschlossen, dass die in das Vágtál instradierte 
Kolonne früher von Neusohl gegen Rosenberg abmarschiere, die 
ins Grantal beorderten Divisionen Guyon und Pilier hingegen 
bis zur eingetroffenen Meldung von der Besetzung Rosenberg

24 Stubnya.
25 Helyesen Túrán, Szucsántól északkeletre.
28 Likavka a Vág jobb partján Rózsaheggyel szemben.
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und Sicherung dee Vágüberganges Neusohl besetzt haltén, und 
den Rücken der abmarschierenden Kolonne decken sollen, nach 
der Gewinnung des Vágtales sollten die beiden Divisionen Neu-, 
sohl räumen und ihren Marsch gegen Rosnau und Igló antreten.

Um der gegen Rosenberg von Neusohl aus vorrückenden 
Kolonne einen Weg zu bahnen und ihren Marsch zu sichern, 
wurde der mit den Terrainverhältnissen genau bekannte Honvéd- 
oberstleutnant Beniczky mit einer Halbbrigade und 8 Piecen 
von Neusohl nach Rosenberg mit der Weisung detaehirt, um 
jeden Preis einen Weg über das Gebirge Sturecz zu bahnen, 
Rosenberg zu erreichen und durch dessen Besetzung den Vág- 
übergang zu sichern, nach dem Übergang der Görgeyschen Ko
lonne über das Gebirge Sturecz hingegen Rosenberg räumen, in 
das Arvaer Komitat bis Álsókubin vorzurücken, und dasselbe, 
um einen durch den Generalmajor Götz vielleicht zu unter
nehmenden Flankenmarsch zu verhindern, so lange besetzt zu 
halten, bis dieselbe Rosenberg und den Vagübergang passiert, 
und die Strasse dem Vágtale entlang gegen Szentmiklós und 
Hradek genommen hätte, nach diesen aber von Álsókubin abzu
marschieren und die Arriergarde der besagten Kolonne zu 
formieren.

Beniczky rückte demnach mit seinem Kommando von Neu
sohl am 28-ten Januar 1849 ab, passierte bis 29-ten Früh27 
das Gebirge Sturecz und erreichte noch an demselben Tage um 
10 Uhr Abends Rosenberg unangefochten, durch dessen Be
setzung das Vorrücken der Görgeyschen Kc^onne samt den 
wichtigen Vágübergang sichergestellt wurde.

Dieser Nachricht zufolge räumten dann die Neusohl be
setzt haltenden Divisionen Guyon und Pilier Neusohl und rück
ten in der ihnen vorgezeichneten Richtung dem Grantale ent
lang gegen die Zips vor.

Durch den gelungenen Übergang über die Vág bei Rosen
berg28 wurde die letzte den Görgeyschen Korps drohende be
deutende Qefahr beseitigt, der Rücken der beiden gegen die Zips

27 Január 27-én hagyták el az utolsó magyar csapatok Beszterce
bányát és 28-án ért Görgey Rózsahegyre, tehát a fenti dátum téves. Beniczky 
részint emlékezés, részint hiányos jegyzetek alapján írta visszaemlékezéseit, 
ezért vannak az időpontok megjelölésénél eltérések.

28 Rózsahegyen érte utói Görgeyt Windischgraetz ajánlata, melyet 
visszautasított. Ezzel egyidőben merült fel az osztrák főhadiszálláson a terv, 
hogy Beniczkyt elfogják. Az osztrák Hellwald szerint: „Beniczky nagyon 
sokat ártott nekünk. A sokféle érdekeknek szolgáló merész bányászakadémikus 
Wengeléin Budán arra nézve tett ajánlatot, hogy ezt a nagyon veszélyes 
embert elfogja.“ (Belfert: Der ungarische Winterfeldzug IV.—2. 530. o.) E 
tervet azonban el nem fogadták. Ez a Wengelein vezette és kalauzolta Sel
mecbánya környékén az osztrákokat, kapott is érte később valamilyen szegé
nyes kitüntetést.
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vorrückenden Kolonnen durch Benützung der Terrainvorteile 
gegen die nachrückenden k. k. Truppen gesichert und der Plan, 
den General der Kavallerie Grafen von Schlick mit überlegener 
Macht angreifen und die Vereinigung mit den die Gegend bei 
Tokaj besetzt haltenden Honvédobersten Klapka zu bewerk
stelligen, möglich gemacht.
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III.

Görgey és Dembinszky.1
(1) Als Arthur Görgey am 7-ten Januar 1849 nach der 

Räumung von Pest das bekannte Waitzner Manifest im Namen 
der unter seinem unmittelbaren Befehl stehenden Armee erliess, 
setzte er seinen weiteren Rückzug in die Bergstädte fort und 
rückte in den ersten Tagen des Monates Februar in die Zips 
ein, um den Verhältnissen angemessen, seine weiteren Kriegs
operationen gegen den k. k. General der Kavallerie Grafen 
Schlick zu dirigieren und die Vereinigung seines Armeekörpers, 
mit jenen des Honvédobristen Klapka zu bewerkstelligen.

Während der Epoche, die seinen Rückzug von Pressburg 
bis Pest und von dorten bis in die oberen Gegenden Ungarns 
in sich begreift, entstanden zwischen Ludwig Kossuth und 
Görgey manche Zerwürfnisse und man konnte deutlich wahr
nehmen, dass Görgey mit Misstrauen und einer übel verhehlten 
Feindseligkeit die Politik des Praesidenten Ludwig Kossuth 
verfolgte; wie natürlich teilte sich dieser Geist, der im Haupt
quartier immer genährt wurde, nach und nach auch der unter 
den unmittelbaren Befehlen Görgeys stehenden Armee mit, 
diese Zerwürfnisse, die isolierte Stellung der Görgeyschen 
Armee und endlich die schon stark auftauchenden Gerüchte, 
dass der aus dem polnischen Revolutionskriege bekannte Gene
ral Dembinsky in Debrezin eingetroffen und zum General en 
Chef der ungarischen Streitkräfte bestimmt sei, festigten die 
Bande, welche die Armee mit ihrem Führer vereinten.

Diese sich immer mehr verbreitenden Gerüchte riefen schon 
während dem Verweilen der Armee in der Zips Erörterungen 
hervor, deren endliches Resultat ward, dass die unter den Be
fehlen Görgeys stehende Armee durchaus nicht wünsche einen 
anderen ausser ihn an der Spitze der Armee zu sehen.

Dass derlei Erörterungen durch die Vertrauten Görgeys,

1 A kézirat található: Kr. A. W. — Kr. i. U. 1848/49. — 13/325. H. A. 
— Az első oldal felső széléh a inegjegvzés: „Heft Nr. 4. 37 halbe Bögen von 
Nr. 1 bis 37. (72 Blätter).“
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wo es nur tunlich war, hervorgerufen wurden und dass man mit 
Vorwissen Görgeys die Armee schon damals gegen einen ande
ren Oberbefehlshaber ausser ihm zu influenzieren trachtete, 

liegt ausser Zweifel.
Nach den Affairen von Igló, Braniszko und Eperjes rückte 

Görgey nach Kaschau ein, während der k. k. General der Kaval
lerie Graf Schlick seinen meisterhaften Rückzug über Torna 
hinaus in das Gömörer Komitat bewerkstelligte.2

In dieser für den Görgeyschen Glücksstern günstigen Zeih
periode wurden die über Dembinsky ausgesprengten Gerüchte 
eine Wirklichkeit, mit welcher die Zerwürfnisse zwischen ihm 
und Görgey begonnen und nur mit der Entfernung Demhinskys 
vom Oberbefehle der Armee in Tiszafüred endeten, wie sich dies 
aus der Erörterung dieser Angelegenheiten klarer herausstel- 
len wird.

(2) Von der Debreziner Regierung autorisiert erschien 
Dembinsky bei dem zwischen Kaschau und Forró stehenden 
Korps des Honvédobersten Klapka um das Oberkommando der 
Revolutionsarmee zu üebmehmen. Noch bevor dieser Umstand 
zur offiziellen Kenntniss Görgeys gelangt war, erliess Dem
binsky nach Dringlichkeit der Umstände militärische Disposi
tionen, um den auf der Strasse von .Torna nach Tornaija sich 
zurückziehenden k. k. GenQralen der Kavallerie Grafen Schlick 
im Rücken und seiner linken Flanke zugleich angreifen zu 
können.

Seinem Plane zufolge sollte der, eine Division von Görgeys 
Korps kommandierende Honvédoberst Pilier, welcher von 
Kaschau aus dem Generalen der Kavallerie Schlick gefolgt war, 
seinen Marsch dermassen beschleunigen, damit er denselben 
nächst dem im Gömörer Komitate, im Sajótale liegenden Dorf 
Tornaija im Rücken fassen könne, wenn derselbe durch den mit 
Klapkas Korps von Putnok gegen Tornaija vordringenden 
Dembinsky in seiner linken Flanke angegriffen würde.

Dembinsky bewerkstelligte seinen Marsch und Flanken
angriff während der bestimmten Zeit, allein zu seinem grössten 
Befremden wurde er von der Division Pilier nicht nur nicht un
terstützt, sondern er musste noch erfahren, dass dieselbe statt 
vorzurücken, plötzlich über Szilicze gegen Torna eine rückgäng- 
gige Bewegung ausführte.3

Als Pilier von Dembinsky darüber zur Rechenschaft ge
zogen wurde, rechtfertigte er sich mit einem Beföhle Görgeys, 
demzufolge ihm aufgetragen wurde nur unmittelbar von ihm 
ausgehenden Dispositionen Folge zu leisten.

3 Február 9-én.
3 Február 14-én.



Dieses Ereignis rief verschiedene Meinungen und Urteile 
hervor, die im Ganzen genommen für Görgey nicht günstig, 
lauteten; denn wenn man von rein revolutionären Gerichts
punkte die Sache betrachtet, so konnte man in der Yerfahrungs- 
weise Görgeys bereits eine verdeckte Opposition gegen die Dis
positionen Dembinskys wahrnehmen. Allein trotz allem, was 
offen Und auch insgeheim über das Verfahren des Honvédober- 
sten Pilier gesprochen und verhandelt wurde, so war es den
noch unmöglich, diese Angelegenheit ganz aufzuklären, und sie 
liess ein Feld für mancherlei Vermutungen und Urteile frei, 
welche von manchen Individuen, deren Handlungsweise rein vom 
revolutionären Geiste inspiriert war, ausgebeutet wurde, um 
den blinden Enthusiasmus für Görgey zu mässigen, welche 
Meinung umsomehr an Haltbarkeit gewann, als man erfuhr, 
dass der Oberst Pilier ins Kaschauer Hauptqaurtier einrückend 
eine Augenkrankheit vorschützte und seit diesem Zeitpunkte 
nimmer als aktiv handelnder Soldat im Felde erschien.4

Der jetzt berührte Umstand war die Grundursache der 
offen hervortretenden Spannung zwischen Görgey und. Dem- 
binsky, in welche, wenn auch im geringeren Grade, der Honvéd- 
oberst Klapka mitverwickelt wurde.

- Nach diesem Ereigniss erliess Görgey von Kaschau, aus 
seinem Hauptquartiere einen Armeebefehl, dessen Hauptpunkte 
folgende waren.

„Infolge eines Beschlusses der Regierung wurde dem Ge
neralleutnante Dembinsky das Oberkommando sämtlicher im 
Felde stehender Truppen übertragen.

Das bisher unter meinen unmittelbaren Befehlen stehende 
und den Namen obere Dohauarmee führende Korps hat von nun 
an im Dienstwege die Benennung 5-tes Armeekorps zu führen.

Ich erwarte, dass sämtliche Herren Offiziere auf die Trup
pen' einwirken werden, damit trotz dieser scheinbaren Demüti
gung, welche uns getroffen, jedermann auch in der Zukunft die 
ihm obliegenen Pflichten mit Eifer, Treue und Gehorsam 
erfülle.“5

Ich war als dieser Tagsbefehl herausgegeben wurde der 
Division des damaligen Oberstleutnants Kmety zugeteilt, 
welche an der Grenze des Zipser Komitates den im Dorfe Mar-

* Piüer Sándor ezredes önkéntes visszalépése után Pöltenberg ezredes' 
vette át a  VII. hadtest balszárnyát.

6 Ez a napiparancs, melyet Beniczky emlékezetéből írt, nem felel meg: 
az eredeti szövegnek, mert a feldunai hadtestet nem ötödik hadtestnek, hanem 
16-ik hadosztály, vagy VII. hadtest név alatt helyezték Dembinsky fővezér
lete alá. Különben az eredeti szövegből Beniczky csak e kifejezését tartotta 
meg: „látszólagos megaláztatás.“ — Az eredeti szöveg található Görgey A.: 
Életem és működésem Magyarországon I. 188 o.
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gitta zusammenlaufenden Strassenknoten besetzt hielt. Der er
wähnte Tagsbefehl wurde bei der Division am 18-ten Februar 
1849 publiziert.

(3) Nicht zu leugnen ist es, dass die Ernennung Dembin- 
skys zum General en Chef eine unangenehme Sensation hervor
rief, ja die eifrigsten Anhänger Görgeys äusserten unverhoh
len, die Regierung habe diesen verdienten General einen polni
schen Avanturier nachgesetzt. Als sich jedoch die Gemüter 
nach und nach beruhigten, wurde auf dem Vorschlag Kmetys 
beschlossen, an Görgey im Namen der Division eine Ergeben- 
heits Adresse abzusenden. In dieser Adresse drückte die Divi
sion ihr Vertrauen gegen Görgey aus und bedauerte in ernsten 
und gemessenen Worten ohne sich in Persönlichkeiten gegen 
Dembinsky einzulassen, dass er als Ungar nicht an der Spitze 
der Armee stehe und einer ausländischen militärischen Notabi- 
lität weichen müsse und schloss mit der Versicherung, dass die 
Division jederzeit bereit sei, die Pflichten gegen ihr Vaterland 
im vollsten Umfange zu erfüllen.

Dieserart Adressen sendeten auch die übrigen Divisions
kommanden an Görgey, ausgenommen jener, welche unter den 
Befehlen des Honvédobersten Guyon stand.

Am 19-ten Februar als die Division Kmetys nach Kaschau 
einrückte, wurde die vorerwähnte Adresse an Görgey überge
ben, der sie mit untrüglichen Zeichen seiner Zufriedenheit 
mit der Stimmung der Armee, entgegennahm.

Im Kaschauer Hauptquartiere bildete wie natürlich das 
Tagesgespräch die Ernennung Dembinskys zum Obergeneral. 
Görgey selbst erschöpfte sich in satyrischen Ausfällen gegen 
die Regierung und äusserte unverhohlen seine Missbilligung 
über die Wahl des neuen Generals en Chef, der das Land 
und dessen Sitten, sowie den Geist seiner Einwohner nicht 
kennend aus diesem Grunde nicht im Stande sein werde, die 
erst neugebildete ungarische Armee zu enthuasmieren, was 
gewissermassen für jetzt ihren Mangel an Manoeuvrirfähig- 
keit ersetzen müsse. Überhaupt meinte er, seien die Polen 
am wenigstens geeignet in der Fremde Einigkeit zu erhalten, 
da sie dies im eigenen Vaterlande nie im Stande waren auszu
führen; als nächsten Beweis seiner Behauptung führte er den 
durch einen Polen in Pest versuchten Mordversuch gegen 
Bern an.

Aus allen diesen Invectionen und Erörterungen konnte 
man schliessen, dass in der Folge die erste etwas schwierige Si
tuation einen offenen unheilbaren Bruch zwischen Dembinsky 
und Görgey herbeiführen müsse.

Als Görgey sein Hauptquartier von Kaschau infolge der 
Dispositionen Dembinskys nach Miskolcz verlegte, marschierte
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ich mit der die Arriergarde bildenden Division Kmetys am 
20-ten Februar von Kaschau nach Szikszó, wo ich den 22-ten 
Februar eintraf, dort erhielt ich den Befehl, mich ungesäumt 
nach Miskolcz ins Görgeysche Hauptquartier zu begeben.

(4) Diesem Befehl zufolge stellte ich mich am 23-ten Feb
ruar Früh in Miskolcz Görgey zur Verfügung, von welchem ich 
mit folgenden Worten empfangen wurde: „Nicht wahr, Sie sind 
neugierig zu erfahren, warum ich Sie berufen liess?“ „Aller
dings überraschte mich Ihr dringender Befehl“, entgegnete ich.

Nach diesem Eingänge eröffnete mir Görgey Folgendes: Ich 
habe Sie für eine wichtige Sendung bestimmt, es ist zwar eine 
starke Zumutung, Sie vor einer bevorstehenden Schlacht von 
der Armee wegzusenden, allein durch Erfüllung des Ihnen anzu
vertrauenden Auftrages 'können Sie Ihrem Vaterlande mehr 
nützen, als durch ihre Teilnahme an der Schlacht! — Hören Sie 
also: Ich habe gestern mit dem hier anwesenden Dembinsky 
einen scharfen renkontre gehabt;6 der von seiner Seite herbei
geführt, bald auf die unangenehmste Weise geendet hätte. Dem
binsky, fuhr er fort, warf mir vor: ich handle seinen Befehlen 
entweder schnurstraks entgegen, oder trachte dieselben zu um
gehen, was unter andern das Benehmen des Honvédobersten 
Pilier vis-ä-vis des Schlickschen Korps am klarsten beweise! — 
Als ich ihm jedoch entgegnete, dass die Ursache der vielleicht 
nicht ganz pünktlichen Erfüllung seiner Befehle nicht ich und 
noch weniger der Oberst Klapka, hauptsächlich aber er selbst 
wäre, indem er nur insoferne es unumgänglich notwendig sei, um 
im Einklänge handeln zu können, nicht einmal die Korpskom
mandanten in seine Pläne blicken lasse, aus welchem Grunde 
es dann leicht zu erklären sei, dass die hinsichtlich seiner Ope
rationen in gänzlicher Unwissenheit schwebenden Korpskom
mandanten seine in den letzten Augenblicken erlassenen Dispo
sitionen pünktlich ausführen kaum im Stande sind, weswegen 
er nicht dem Mangel an Eifer oder einer Opposition gegen 
seine Person, was das von ihm befolgte System herbei
geführt, sondern seiner eigenen bis nun ungewohnten Verfah- 
rungsweise zuschreiben müsse; so nahm er zu dem Mittel jener, 
welche stichhältigen Gründen nichts entgegenstellen können, 
Zuflucht und geriet, um mich nicht widerlegen zu dürfen, in 
heftigen Zorn, indem er mir Folgendes mit brutaler Heftigkeit 
erwiderte: Ich habe das Recht zu befehlen, und Sie die Pflicht 
zu gehorchen! dieses Recht werde ich mit allen Mitteln, die mir 
in meiner Stellung Ihnen gegenüber zu Gebote stehen, wenn 
es sein muss, auch mit Pulver und Blei vis-ä-vis aller, die mir

6 Február 22-én. Részletek Görgey idézett munkájában I. 192—194. o. 
és Danzer F. A.: Dembinsky Magyarországon 104 o.



GÖRGEY ÉS DEM BINSZK Y . 267

subordiniert sind, zu erhalten wissen, ohne strenge Disziplin 
gibt es keinen Sieg! Meine Pläne werde und will ich weder 
jetzt, noch für die Zukunft jemanden mitteilen. Damit Sie Herr 
General jedoch sehen, dass ich nicht nur Mut habe, den mir 
schuldigen Gehorsam zu fordern, so stelle ich Ihnen meine Per
son, falls Sie sich durch mich beleidigt glauben, zu einem 
Zweikampfe zur Verfügung! — Auf diesen ganz unpassenden 
Ausbruch seiner Heftigkeit erwiderte ich mit aller mir zu 
Gebote stehenden Gelassenheit: Wir beide haben es nicht nö
tig, durch einen Zweikampf zu beweisen, dass wir Mut besitzen, 
für diese Spielexei wäre jetzt weder die Zeit, noch der Ort gut 
gewählt, übrigens ist auch die Gelegenheit nicht mehr ferne, wo
hin uns viel höhere Pflichten rufen, um glänzende Proben der 
Tapferkeit ablegen zu können.

Obwohl sich Dembinsky im weiteren Verfolg des so begon
nenen Gespräches beruhigte, so konnten wir uns dennoch nicht 
mehr verständigen und er verhess in ziemlich aufgebrachter 
Stimmung Miskolcz, um seine weiteren Dispositionen zur Kon
zentrierung der Armee bei Erlau zu treffen.

Eine Scene, gleich dieser fiel auch zwischen Dembinsky und 
Klapka vor, weil er sich zu mir zu einer Besprechung verfügte, 
nur mit dem Unterschiede, dass er mich mündlich, Klapka hin
gegen schriftlich ohne allen triftigen Grund beleidigte.

Nun werden Sie, sprach Görgey weiter: zur Notdurft 
orientiert sein, um der Sendung, zu welcher ich Sie bestimmt 
habe, entsprechen zu können. Hören Sie also: Wenn Dembinsky 
auch weiter derlei militärische Dispositionen erlässt, vermöge 
welcher die Truppen unaufhaltsam hin und her zu marschieren 
gezwungen werden, ohne, dass für ihre Verpflegung geeignete 
Massregeln getroffen werden, so ist die Armee in wenigen Ta
gen ohne gekämpft zu haben, als halb geschlagen zu betrach
ten. Seine Ansichten insoferne ich dieselben bis jetzt habe 

erraten, und beurteilen können, führen uns schnurgerade dem 
Verderben entgegen. Widerspruch leidet er nicht und Rat 
nimmt er nicht an, oder benimmt sich gegen jene, die einmal 
einen vernünftigen Einwurf wagen, ebenso, wie gegen mich und 
Klapka. Nicht jeder Mensch stellt seine Überzeugung und die 
aus ihr fliessenden Pflichten über persönliche Beleidigungen, 
darum kann die Wiederholung solcher Scenen, wie jene, die ich 
Ihnen mitgeteilt, Folgen herbeiführen, welche irreparabel wer
den können. Mit einer erst gebildeten Revolutionsarmee muss 
anders verfahren und agiert werden, will man nicht selbst den 
Samen der Auflösung in ihrer Mitte ausstreuen. Mit einem 
Worte, wenn Dembinsky mit der Machtvollkommenheit, die er 
in Händen hat, an der Spitze der Armee verbleibt, so sind 
wir verloren; um dies zu verhüten, habe ich beschlossen, die Re
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gierung von allen diesen Vorfällen getreu und genau unterrich
ten zu lassen und zu dieser Sendung Sie aus dem Grunde er
wählt, weil Sie in früheren Zeiten mit den Leitern unserer 
Angelegenheiten schon auf dem Felde der Politik liiert waren 
und ich bei Ihnen wahren Patriotismus, nicht aber Revolutions
passionen voraussetze. Gestüzt auf Ihre Vergangenheit können 
Sie vis-ä-vis der Regierungsmänner fester auftreten, um Ihr 
Vaterland aus den polnischen Händen zu retten.

Um den Ihnen gewordenen Auftrag ganz vollständig aus
zuführen, begehen Sie sich von hier nach Erlau, um sich auch 
mit dem Obersten Klapka zu verständigen und reisen Sie dann 
ohne Säumen nach Debrezin.

(5) Nach dieser Unterredung.verhess ich Miskolcz und traf 
am 24-ten Nachmittags in Erlau ein, wohin auch Klapka fast 
zu gleicher Zeit mit mir, von der gegen Pétervásár unternom
menen Diversion gegen der zu dem Korps des k. k. Generales 
der Kavallerie Grafen Schlick gehörenden k. k. Brigade Deym 
einrückte.

Demselben Tag Abends hatte ich eine Unterredung mit 
Klapka, derselbe billigte das Verfahren Görgeys und bestä
tigte, was mir Görgey hinsichtlich des Schreibens von Dem- 
binsky an ihn eröffnet. Du weisst, sprach weiter Klapka zu 
mir! — Du weisst, dass ich es war, der nach der verlorenen 
Schlacht von Kaschau das gesprengte Korps des Kriegsminis
ters Mészáros reorganisiert und die Affairen von Tárcái,7 To
kaj8 und Hidasnémeti9 mit demselben gegen Schlick ehrenvoll 
durchgeführt habe, niemand kann mir Mangel an Eifer in der 
Erfüllung meiner übernommenen Pflichten vorwerfen, was mög
lich war, habe ich getan! und dennoch werde ich von Dembinsky, 
seit er den Oberbefehl übernahm, stets schikaniert, ich habe, 
wie gering meine geleisteten Dienste auch gewesen sein mögen, 
mir die Zufriedenheit der Regierung erworben, von Dembinsky 
aber unter den Vorwänden, dass ich mit Görgey gegen ihn 
konspiriere nur Verwahrung erhalten, in welcher er mir mit 
kriegsrechtlichem Verfahren droht, da nimm und lies, rief er 
aus! indem er mir das von Dembinsky in der fraglichen Ange
legenheit an ihn gerichtete Schreiben überreichte: So behan
delt Dembinsky seine Korpskommandanten! Kann diese Hand
lungsweise Gemeingeist oder Enthusiasmus schaffen und wer
den endlich nicht Zerwürfnisse entstehen, die in der jetzigen 
Krise, wo unsere Armee zum erstenmal konzentriert eine ent
scheidende Schlacht schlagen soll, die unseeligsten Folgen her
beiführen können.

7 Január 22-én.
8 Január 31-én.
9 Február 8-án.
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Aís Klapka also geendigt, durchlief ich das Schreiben 
Dembinskys, dessen Hauptinhalt folgender war:

Herr Oberst!
Ich habe in Erfahrung gebracht, Sie hätten ohne dienst

liche Ursache und ohne mir eine Anzeige zu machen, Ihr Korps 
verlassen, um einiges mit dem Herrn General Görgey zu kon
ferieren. Ich mag Ihre und des Generalen Görgey Absichten 
und Zwecke nicht weiter berühren, genug dass mir dieselben 
bekannt sind! Ich mache Sie daher aufmerksam, dass ich künf
tighin nicht den geringsten Yerstoss gegen die militärische 
Disziplin zu übersehen gesonnen bin, und gebe Ihnen Herr 
Oberst die Versicherung, dass die Wiederholung eines solchen 
Falles mich zwingen würde, Sie ohne alle Schonung vor ein 
Kriegsgericht zu stellen.10

Als ich dies Schreiben gelesen, machte mir Klapka den An
trag, selbes mitzunehmen, um es als einen Beleg der Hand
lungsweise Dembynskys in Debrezin zu gebrauchen.

Ich nahm das Schreiben zu mir, verabschiedete mich von 
Klapka und trat meine Reise nach Debrezin an.

Auf dem einförmigen Wege über die Hortobagyer Heide, 
wo sich der Mensch vorzüglich in der nächtlichen Stille so ein
sam, wie auf dem Weltmeere fühlt, hatte ich genug Müsse über 
den Zweck meiner Sendung nachzudenken.

Aus den Eröffnungen, welche mir Görgey und Klapka ge
macht, konnte ich zwar den Schluss ziehen, dass ihnen Dem- 
binsky als Vorgesetzter unangenehm sei, keineswegs jedoch war 
ich im Stande zu beurteilen, ob die Behauptung Görgeys, dass 
Dembinsky die Armee dem Verderben entgegenführe, auch 
stichhältig sei, denn nicht Dembinskys aber auch Görgeys 
Pläne und eigentliche Absichten waren mir gänzlich unbe
kannt.

Dass Görgey mit der Regierüng, hauptsächlich aber mit 
dem Präsidenten gespannt sei, war mir kein Geheimnis, inwie- 
feme aber Dembinsky mit derselben liiert sei und welcher Art 
politische Konjunkturen sein Eintreffen in Ungarn, sowie seine 
Ernennung zum Obergeneral herbeigeführt und wie weit die 
Grenzen des in ihm gesetzen Vertrauens reichten, dies konnte 
ich nicht einmal approximativ beurteilen, indem ich seit der 
Übersiedlung der revolutionären Regierung von Pest nach Deb
rezin, mit derselben bis zum gegenwärtigen Zeitpunkte in gar 
keiner Verbindung stand.

10 Klapka ilyen fogalmazványú levélről nem tesz említést, de hasonló 
szellemű levélről, melyet „Aus meinen Erinnerungen“ c. munkája 78. o. közöl. 
Lehetséges, hogy a fenti levél a hasonló szellemű levélnek emlékezet utáni 
deformálása.



Meine Sendung, wenn ich ihr einen offiziellen Charakter 
gab, konnte vom militärischen Gesichtpunkte aus auch nicht 
gebilligt werden, um mich gewissermassen als den commis 
voyageur jener pretorianischen Anmassungen erscheinen 
lassen, deren Schidträger, nach der Ansicht vieler leitenden Ele
mente der Regierung, Görgey und sein Anhang war.

Diesem zufolge glaubte ich meine Aufgabe am besten zu 
lösen, wenn ich insoferne es tunlich sein werde, derselben jeden 
offiziellen Anstrich nehme und meine Sendung als eine zwar 
wichtige, aber nur konfidentielle Mitteilung an den Präsiden
ten betrachtete, dieselbe meiner Überzeugung gemäss so einrich
tend, dass ich nicht als ein Instrument in den Händen Görgeys, 
welches er zur Förderung seiner Pläne anwende, angesehen 
werde.

Ich habe mich während jener Zeitepoche oft darüber aus
gesprochen und gestehe es auch jetzt offen, dass die Einrich
tung von Fremdenlegionen, sowie die Anstellung ausländischer, 
von früheren Revolutionskämpfen bekannter Generäle meiner 
innersten Überzeugung entgegen war, denn immer zogen diesel
ben ihr Schwert nie für die Sache meines Vaterlandes, sondern 
sie betrachteten die ungarische Bewegung nur als ein Mittel, 
um ihre eigenen Entwürfe realisieren zu können. Für Ungarns 
Recht, sowie ich es begriff, war ich bereit Gut und Blut zu 
opfern, allein zum Mittel einer revolutionären Propaganda zu 
dienen, dies dünkte mir ein Verrat zu sein an jener Sache, für 
welche so viele meiner Mitbürger bereits so viele Opfer gebracht.

Da ich aber nun einmal in diese Ereignisse, wenn auch nur 
als ein passiver Faktor mittelbar mitverwickelt wurde, so 
fasste ich den festen Vorsatz für keinen Fall zu Gunsten ir
gend einer Individualität meine Sendung auszubeuten, sondern 
meiner Überzeugung gemäss zu handeln und indem ich mir vor
nahm über die Verhältnisse zwischen Dembinsky, Klapka und 
Görgey, in wie weit man mich in dieselben einzuweihen für gut 
fand, getreu zu berichten, so stand auch zugleich mein Ent
schluss fest, meine eigene Ansicht, möge dieselbe von den Prä
sidenten oder seiner Umgebung gut oder schlecht aufgenom
men werden, bei Gelegenheit offen auszusprechen.

(6) Der Zufall unterstützte mein Vorhaben, denn als ich 
am 26. Februar Nachmittag in Debrezin eintraf, erfuhr ich, der 
Präsident Kossuth samt dem General Ernst Kiss seien densel
ben Tag früh bereits nach Tiszafüred abgereist um die zwischen 
den Führern der Armee ausgebrochenen Zerwürfnisse zu ar
rangieren.

Die früher erzählten Begebenheiten waren demnach noch 
vor meiner Ankunft in Debrezin schon bekannt und. meiner
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Sendung der Stachel, der erste Überbringer dieser unangeneh
men Vorfälle zu sein, benommen. ,

Ich verhess noch demselben Tag Abends Debrezin und 
reiste dem Präsidenten, nach Tiszafüred nach, wo ich am 26- 
ten Februar mit demselben zusammentraf, wie bekannt am 
ersten Schlachttage des bei Kápolna entbrannten Kampfes.

Spät abends traf ein Rapport Dembinskys an den Präsi
denten ein, der die Ereignisse des Tages enthielt.

Dembinsky berichtete hauptsächlich Folgendes: „Die 
Schlacht ist durch den Ungestüm einiger Brigadekommandan
ten zu früh engagiert worden, weswegen der Angriff nicht mit 
dem nötigen Nachdruck, der zu entscheidenden Resultaten ge
führt hätte, souteniert werden konnte. Der durch den über
eilten Angriff noch vor dem Eintreffen der Divisionen Guyon 
und Kmety sich auf der ganzen Schlachtlinie entsponnene 
Kampf schwankte den ganzen Tag abwechselnd hin und her, 
bis die einbrechende Nacht denselben nicht beendigte. Beide 
Armeen behielten ihre ursprünglichen Positionen! Der mor
gende Tag wird entscheidend sein!“

Dieser Brief wurde durch den Präsidenten in Gegenwart 
der Generäle Kiss und Répásy, des Regierungkommissärs Re- 
peczky und mir vorgelesen, wie natürlich entspann sich infolge 
dessen ein, die Zerwürfnisse Görgey6 mit Dembinsky betref
fende Debatte.

Nach einer etwas längeren, mehr im allgemeinen gehal
tenen Erörterung entliess Kossuth die Übrigen, mir bedeutend 
zurückzubleiben.

Jezt stehst Du mir allein gegenüber, hub Kossuth an, be
richte mir daher klar und getreu, wie die Sachen sich verhalten 
und welche sind die eigentlichen Görgey zur Opposition gegen 
Dembinsky antreibenden Gründe. Soll es Patriotismus sein, 
oder ist es nur Egoismus und falscher Ehrgeiz?

Ich beantwortete jene Fragen durch Aufzählung der Da
ten, die mir durch Görgey und Klapka mitgeteilt wurden! Nach 
einer kurzen Pause entgegnete darauf Kossuth: Was Du mir 
mitgeteilt, wusste ich der Hauptsache nach und finde es durch 
deine Worte bestätigt, allein ich sehe diese Angelegenheit in 
einem ganz anderen Licht, denn ich weiss vieles, was Dir unbe
kannt. ist! Görgey spielt mir vis-á-vis eine zweideutige Rolle 
und meint mich jetzt irreführen zu können, Görgey will einen 
eigenen Weg gehen, ohne seine Absichten oder Pläne mitteilen 
zu wollen! Wenn er das Bewusstsein hat, der Mann zu sein, der 
berufen is das Vaterland aus dieser Krise zu retten, so möge 
er mit seinen Plänen offen hervortreten und wenn er den Be
weis liefert: dass er wirklich derjenige sei, für welchen er gehal
ten sein will,, so gebe ich meine Stellung mit Freuden hin, um



ihn mit dem ganzen mir noch bleibenden Einfluss zu unter
stützen; so lange ich jedoch glauben muss, Ehrgeiz sei eine viel 
mächtigere Triebfeder seiner Handlungen, als die Liebe zu sei
nem Vaterlande, so lange werde ich ihm entgegentreten. Seit 
der Zeit als er am 4-ten Januar Pest verlassend in den Oberen 
Teil Ungarns retirierte, nahm er eine sonderbare Haltung der 
Regierung gegenüber an. Vermöge seiner von Waitzen aus im 
Namen der unter seinen unmittelbaren Befehlen stehenden 
Armee erlassenen Proklamation, hat er sich nicht nur von 
der allgemeinen Sache trennen und vis-á-vis der Regierung in 
eine isolierte Lage setzen wollen, sondern auch den Gehorsam 
gegen jene, welche ihn auf seinen Posten gestellt, mittelbar 
versagt. Kurz gesagt, er hat in den Tagen der grössten Gefahr 
gewankt! — Darum bietet seine Vergangenheit keine Garantie 
für die Zukunft. In Dembinsky glaube ich ein Gegengewicht ge
funden zu haben, um derart von ihm ausgehende Bestrebungen 
für die Folge zu paralisieren.

Ich glaubte durch die Übertragung des Oberbefehles an 
Dembinsky, der ein Fremder und ein General von Ruf ist, 
würden wenige Interessen verletzt werden, als von einem jener 
Individualitäten, deren Existenz nur von diesem Feldzuge da
tiert, dazu erhoben worden wäre.

So wie ich jetzt über die Sachlage unterrichtet bin, stellt 
es sich ganz klar heraus, dass Görgey um seinen unbeschränk
ten Einfluss auf den grössten Teil der Armee auch weiter zu 
behaupten, den Vorsatz gefasst hat, Dembinsky zu contreca- 
riren, wozu er auch Klapka verleiten will. Der Konferenz in Mis- 
kolcz zwischen Görgey und Klapka lagen keine militärischen 
Angelegenheiten zu Grunde; wie ich aus einer ganz lauteren 
■Quelle weiss, hatte sie bloss den Zweck, die Opposition gegen 
Dembinsky in der Armee zu stärken. Von diesem Umstande 
war auch Dembinsky unterrichtet und weil er durch das Beneh
men des Obersten Pilier bei Tornaija schon misstrauisch gegen 
Görgey gestimmt war, trat er gegen beide mit solcher 
Schärfe auf.

Wenn sich das eben Gesagte aber auch so verhält, so hat 
Dembinsky inmitten der seine Ernennung umgebenden Ver
hältnisse, wie immer fest er auch in seinem Rechte stehen 
mochte, übereilt und unpolitisch gehandelt, denn er hat bloss 
das quid juris seiner Stellung ins Auge gefasst, ohne sich um 
das quid consilii zu bekümmern und statt beim Antritte seines 
Kommandos sich populär zu machen, wenigstens bei manchen 
einflussreichen Korpskommandanten, gerade das Entgegen
gesetzte bewirkt. Nach der ersten unter seiner Führung gewon
nenen Schlacht wäre sein Auftreten ä sa place gewesen.

Nach dem, was sich ereignet, muss ich gestehen, dass
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Dembirisky nach einer verlorenen Schlacht unter seiner Leitung 
als Oberkommandant der Armee unmöglich werden wird. Die
ser Fall kann Folgen haben, deren Tragweite kaum zu bemes
sen ist, denn ist es einmal aus welchen immer Gründen einigen 
einflussreichen Korpskommandanten gelungen, sich eines ihnen 
missliebigen Obergenerals zu entledigen, so kann dieser Fall 
auch ein anderesmal versucht werden, und unter dem Mantel des 
Patriotismus egoistische Zwecke verbergen, welche den zwi
schen Regierung und Armee durch Görgey herbeizuführen ver
suchten Riss endlich unheilbar machen können.

Mögen jedoch die Beziehungen zwischen Görgey und Dem- 
binsky für jetzt sich wie immer gestalten, in diesem Zeit
punkte, wo die Armeen sich nicht nur feindlich gegenüber ste
hen, sondern auch in offenem Kampfe begriffen sind, kaim ich 
nicht einmal mehr vermittelnd auftreten! — Es ist, so wie es 
Dembinsky in seinem Rapporte meldet: Der morgende Tag 
wird entscheidend sein und zwar nicht nur für den Ausgang der 
engagierten Schlacht, aber auch für seine Zukunft!

Nicht nur aus dem Ausspruche Kossuhts, aber auch aus 
den geschilderten Begebenheiten stellte es sich klar heraus, 
dass meine Sendung ihren Zweck verfehlte, oder durch die Um
stände gänzlich paralisiert wurde. Denn alle Gründe, mochten 
dieselben auch aus der lautersten Quelle fliessen, konnten kein 
Gewicht mehr in die Wagschale des Urteils legen! Das Ge
schick allein konnte mehr entscheiden, die gewonnene oder ver
lorene Kapolnaer Schlacht wurde durch dasselbe zum Richter
spruche zwischen Dembinsky und Görgey bestimmt.

(7) Nachdem Kossuth seine jetzt im Auszug gegebene 
Ansichten über den fraglichen Gegenstand ausgesprochen, be
rührte ich nicht weiter die persönlichen Zerwürfnisse zwischen 
Görgey und Dembinsky, sondern benützte die sich darbietende 
gute Gelegenheit, um meine Meinung hinsichtlich der Applica
tion fremder revolutionären Elemente, vor dem Präsidenten 
nachdrücklich auszusprechen. Ohne alle einzelnen nicht nur 
örtliches oder persönliches Interesse bietende Discussionen zu 
wiederholen, will ich nur das anführen, was ein Licht auf die 
Gesinnungen des grössten Teils der ungarischen Bevölkerung, 
die sich der Bewegung angeschlossen, sowie für dieselbe fühlte 
und äusserte, werfen kann.

Ich legte diese Stimmung der Gemüter dem Präsidenten 
Kossuth folgendermassen vor:

Ich habe hinsichtlich des Herbeiziehens der unserer Sache 
fremdartigen Individuen, vorzüglich aber bezüglich der Appli
cation polnischer Revolutionselemente meine eigenen Ansichten, 
trotzdem glaube ich jedoch mit der Meinung, welche ich jetzt 
aussprechen will, nicht isoliert zu stehen.

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 18



Von vielen Seiten, auch ausserhalb der Kreisen der Armee, 
folglich nicht durch Görgey influencirt, haben sich viele Stim
men gegen die Errichtung von Fremdenlegionen und das Übe
tragen von Befehlhaberstellen in der Armee an polnische Gene
rale erhoben. Die derlei Aeusserungen zu gründe liegenden Mo
tive kann man beiläufig folgendermassen zusammenfassen.

Ungarn ist im Kampfe begriffen gegen jene Dynastie, die 
laut unseren staatsrechtlichen Satzungen mit dem Vorbehalte 
der Aufrechthaltung unserer gesetzlichen Konstitutionsform 
als erblich anerkannt, und gesetzlich bestimmt wurde.

Wenn man nun nach dem Grunde des zwischen Dynastie 
und Volk ausgebrochenen Krieges forscht, 60 wird derselbe 
trotz aller bis zmu erfolgten Zwischenfälle und Verwickelungen 
von der grossen Masse der Nationalgesamtheit folgender
massen angegeben.

Die 1848-er Gesetze und die dadurch bewirkte Sonder
stellung Ungarns gegenüber des übrigen das Kaisertum Öster
reich bildenden Länderkomplexes drohte die monarchische Ein
heit aufzulösen.

Um dies zu verhüten, wurden noch vor dem Zusammen
treten des Landtages 1848 im Monate Juli in Pest Unter
handlungen angeknüpft.

Die unter den damaligen Verhältnissen vielleicht auf un
geeigneten Wegen angebahnte friedliche Ausgleichung zer
schlug sich, indem man unsererseits streng an den 1848-er Ge
setzen festhaltend, kein Zugeständnis machen wollte, bis end
lich der Einmarsch des Banus, die Ermordung des k. k. Kom
missärs Feldmarschalleutnants Grafen von Lamberg und end
lich die Päkozder Schlacht den entscheidenden Bruch herbei
führten.

Wenn man daher Alles, was bis jetzt geschah, zusammen
fasst, so dreht sich der Kampf der Meinung der National- 
gesamtheit nach noch immer um das Bestehen der 1848-er 
Gesetze.

Ungarn will daher seine Dynastie nicht stürzen, es will 
nur seine gesetzliche Stellung vis-ä-vis der Erbstaaten be
haupten.

Da jedoch dermassen die gegenseitigen Verhältnisse, schon 
so auf die Spitze gestellt sind, dass man sie kürzer und tref
fender nicht anderst mehr bezeichnen kann, als wenn man aus
spricht, der Kaiser von Österreich muss, um die Staatseinheit 
zu erhalten, sich selbst als König von Ungarn bekriegen, so 
liegt der Ausgang dieses Dramas nicht mehr allein in der 
Sphäre des menschlichen Wollene und Wirkens, nicht mehr in 
dem Raume rein politischer Konjunkturen, sondern in man-
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chen noch in Dunkeln stehenden Zufällen, deren endliches Her
vortreten eine definitive Entscheidung herbeiführen wird.

Trotz allem diesen liegt es dennoch klar am Tage, dass 
so lange Ungarn nur für seine durch die 1848-er Gesetze ga
rantierte konstitutionelle Stellung vis-ä-vis des östereichischen 
Gesamtstaates kämpft, es sich wenigstens teilweise auf dem 
Rechtsboden erhalten kann. Diese Meinung ist jener mächtige 
Hebel, welcher das monarchisch' gesinnte ungarische Volk zum 
Widerstande antreibt, dies hat auch Görgey in seiner von 
Waitzen aus erlassenen Proklamation als die Basis der Gesin
nungen, der unter seinen Befehlen stehenden Armee aufgestellt.

Wenn aber die zur Beschirmung der konstitutionellen Frei
heiten Ungarns aufgestellten Armeen Generälen anvertraut 
werden, deren Namen und Wirkungskreis sich vorzüglich von 
den .polnischen Revolutionen her datieren, wenn man deutsche 
und polnische Legionen auf stellt, so stellt man an die Spitze 
des Kampfes zwischen Dynastie und Volk nicht mehr das histo
rische, gesetzlich traditionelle Recht, aber ein Prinzip und die 
Angelegenheit hört auf eine ungarisch-österreichische zu sein, 
denn sie wird zur europäischen Frage.

Ein solcher Schritt sanktioniert gewissermassen eine Koa
lition mit der revolutionären Tendenz des 1848-er Jahres und 
das Prinzip der Volkssouverenität tritt mit jenem der Legitimi
tät in die Schranken.

Dieser Umstand wird auch im Lande selbst eine Reaktion 
hervorbringen und die grosse Masse jener, die für die konstitu
tionelle Freiheit Ungarns Leben und Vermögen zu opfern be
reit ist, wird für die kosmopolitischen Prinzipien, der mit den 
Begriffen der Volkssouverenität verbundenen allgemeinen Frei
heiten nichts riskieren, ja villeicht diesen Bestrebungen offen 
entgegentreten wollen.

Dass diese Gesinnungen im Lande Ungarn vorherrschend 
sind, beweist der Umstand, dass vor dem Einrücken des k. k. 
Feldmarschalls Fürsten von Windischgraetz nach Pest, aus der 
Mitte des Reichstages eine Gesandtschaft an denselben abgesen- 
det werden musste, um eine Ausgleichung anzubahnen.

Ich setze den Fall, hätte der k. k. Feldmarschall diese Ge
sandtschaft offiziell empfangen und mit derselben unterhandelt, 
was wären die Folgen gewesen?

Ungarn würde für die Garantie des Fortbestehens seiner 
vormärzlichen Konstitution, natürlich mit Ausnahme der in 
den Besitz der Nationalgesamtheit unwiderruflich Übergänge» 
nen Feudalrechte des Adels, die 1848-er Errungenschaften ge
opfert und die Waffen niedergelegt haben.

Dass der k. k. Feldmarschall dies nicht nur nicht getan, 
sondern sogar eines der hervorragendsten Mitglieder der Ge-



sandtschaft, den vormaligen ungarischen Ministerpräsidenten 
Grafen Ludwig Batthyány als Gefangenen zurückbehielt, und 
eine unbedingte Unterwerfung forderte, dazu hatte er seine 
guten Gründe, die hierorts nicht diskutiert zu werden baruchen, 
weil derén Erörterung weder diese Tatsache mehr in Zweifel 
ziehen, noch die jetzige Sachlage verändern kann, nur soviel ist 
jedoch sicher, dass diese Handlungsweise des k. k. Feldmar
schalls die mächtige Friedenspártei in und ausser dem Reichs
tage ihres Haltpunktes beraubend für eine Zeitlang wenigstens 
verstummen und die Meinung jener, welche offen aussprachen, 
die historischen Rechte Ungarns könnten künftighin nur mit 
den Waffen behauptet und nur durch Kriegserfolge für die Zu
kunft sichergestellt werden, zu allein herrschenden machte.

Diese hur durch die Ereignisse momentan zur Passivität 
verdammte Partei, wird aber jede Gelegenheit ergreifen,. um 
eine Ausgleichung möglich zu machen, wenn sie ihren primiti
ven: Zweck, nämlich die Garantie der alten Konstitution Un
garns zu erlangen, eine Aussicht haben wird.

Die Repräsentanten dieser Stimmung, sind nicht nur in 
Reihen der Altkonservativen zu suchen, sie sind und zwar in 
nicht geringer Anzahl, auch in den im offenen Kampf mit der 
Dynastie begriffenen Faktoren zu finden.

Wenn die Repräsetanten dieser Stimmung, mögen sie für 
jetzt von politischem Standpunkte aus betrachtet, heterogene 
Elemente sein, durch irgend ein Ereignis vereinigt werden, so 
werden sie die mächtigste politische Partei in Ungarn bilden.

Ich muss bemerken, dass wenn man die geographische Lage 
Ungarns ins Auge fasst, alle die Volkselemente, die es inner
halb seiner Grenzen beherbergt, prüft, sich an alle die histori
schen und gesetzlichen Bande die Ungarns und Oesterreichs 
wechselseitigen Staatenverband herbeigeführt und festgestellt, 
erinnert, und endlich alles dies einem unbefangenen Urteils
spruch des nüchternen Verstandes unterwirft, so unterliegt es 
keinem Zweifel, dass dann alle Illusionen schwinden und man 
es sich selber gestehen muss, dass unter diesen politischen Ver
hältnissen diese Partei die einzige sei, die noch auf einen festen 
Boden steht und selbst dann, wenn die eisernen Würfel des 
Krieges für Ungarn günstig fallen, den entscheidenden Aus
schlag geben wird.

(8) Nachdem ich geendigt, antwortete mir Kossuth, der 
während des Verlaufes meiner Rede ziemlich ernst und nach
denkend geworden war, Folgendes: Ich weiss, dass die Ansich
ten, welche Du mir mitgeteilt, weit verzweigt im Lande wur
zeln. Mag man meiner Handlungsweise auch welche immer Mo
tive zuschreiben, ich habe kein anderes Ziel, als Ungarns Wohl 
vor Augen, darum wäre ich nicht abgeneigt auch jetzt noch
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Alles anzuwenden um eine Ausgleichung herbeizuführen, welche 
die konstitutionelle Stellung Ungarns vis-ä-vis der Gesamt
monarchie für die Zukunft garantieren würde! Allein ich frage, 
ist dies bei dem jetzigen Stande der Sachen auch nur im ent
fernten zu hoffen? Der ungarisch-österreichische Krieg ist 
schon zu einer europäischen Frage geworden, denn wir können 
stündlich das Einrücken russischer Truppen nach Siebenbürgen 
erwarten!

Einige unsererseits über die kaiserliche Armee errungene 
entscheidenden Siege könnten vielleicht eine Aenderung der 
Politik Österreichs bewirken, wenn diese Politik nicht durch 
Russland susteniert werden sollte.

Ich kann zwar fast mit Gewissheit voraussetzen, dass ge
gen eine russische Intervention in der ungarischen Frage, 
wenn auch der europäische Kontinent dieselbe ignorieren wollte, 
England einen kräftigen und wirksamen Protest einlegen wird. 
Die Angelegenheiten seien demnach so gestellt, dass wir auf 
alle Eventualitäten vorbereitet sein müssen, darum war es not
wendig auch Verbindungen mit dem Auslande anzuknüpfen.

In jedem möglichen Falle bleiben uns mir zwei Wege übrig, 
nämlich: Siegen, und dann Friedensunterhandlungen anknüpfen; 
oder wenn alles fehlgeschlagen, gleich Ferdinand Cortez, unsere 
Schiffe zu verbrennen.

Der Kampf zwischen Ungarn und Österreich wird sich 
dann nicht mehr um die Erhaltung der Einheit der Monarchie 
oder um Ungarns Sonderstellung drehen, sondern es wird der 
offen deklarierte Kampf des liberalen Prinzips gegen das abso
lute, das Ringen der natürlichen Rechte gegen die historischen 
Rechte der Dynastien werden.

Jene Gewalten, welche uns gezwungen, diesen Kampf her
vorzurufen, mögen dann die Folgen, welche ausser dem Berech
nungskreise des menschlichen Geistes liegen, verantworten.

Jetzt, wo jeder Augenblick neue und entscheidende Ereig
nisse, die mit einem Schlage die ganze Sachlage verändern brin
gen kann, wodurch die noch heute bedingte und praktische Po
litik morgen unmöglich wird, nützen alle Raisonnements auch 
nichts mehr und Jener, der sein Geschick an das seines Vater
landes gebunden, kann auch nur den Grundsatz mehr feststel- 
-len: für Ungarns konstitutionelle Erhaltung, für seine Integri
tät, Wohl und Glück Alles zu wagen, oder, wenn es sein muss, 
auch Alles zu verlieren.

Wir dürfen nicht mehr umkehren, wrollen wir nicht unsere 
Zukunft als Nation verspielen!

So stehen unsere Angelegenheiten, um jedoch auf den 
hauptsächlichen Zweck deiner Sendung zurückzukommen, 
kannst Du Görgey als Antwort von mir Folgendes überbringen:



Sage ihm, ich sei von Allen genau unterrichtet und werde so w ie 
es die Kriegereignisse zulassen, unverzüglich bei der Armee 
erscheinen, um die Angelegenheit, welche Dich hiehergeführt 
hat, zu schlichten! Bis dahin ermahne ich ihn im Namen unse
res gemeinsamen Vaterlandes, Alles bei Seite zu setzen und 
nur das heilige Ziel, für welches er schon oft sein Leben ein
gesetzt, vor Augen zu haben.

Als Kossuth seinen Vortrag beendet, verabschiedete ich 
mich, um wiederum zur Armee einzurücken.

Aus allen den Begebenheiten, welche hier zu schildern ich 
den Versuch gemacht, musste ich zu der Schlussfplge gelangen, 
dass die im Gange begriffene Revolution unaufhaltsam fortströ
men werde; alle die Individuen, die durch die gewaltige Fluk
tuation der 1848-er Ereignisse mittelbar oder unmittelbar mit 
hinein verflochten wurden mit sich fortreissend. Wie sich das 
Schicksal der in diesem Momente misstrauisch beobachtenden 
drei Individuen, nämlich Kossuths, Dembinskys und Görgeys, 
selbst in der nächsten Zeit gestalten würde, dies konnte man 
bis nach dem Ausgange der im Gange begriffenen Kápolnaer 
Schlacht nicht bestimmen, dass nach ihrem Ausgange etwas 
Entscheidende geschehen werde und müsse, war natürlich.

(9) Die am 26-ten Februar engagierte Schlacht wurde am
27-ten und 28-ten fortgesetzt und was man immer von ihrem 
Ausgange sagen mag, Dembinsky wurde geschlagen, allein es 
war von Seite der k. k. Armee kein entscheidender Sieg trotz
dem das Dembinsky für notwendig fand, hinter die Theiss über 
Poroszló nach Tiszafüred den Rückzug anzuordnen.

Den Verlust der Schlacht schrieb Dembinsky dem Görgey 
zu.11 Er beschuldigte ihn, den Marsch der Divisionen Kmety 
und Guyon absichtlich verzögert zu haben, wodurch es dem k. k. 
Generalen def Kavallerie Grafen Schlick am 27-ten in die rechte 
Flanke der ungarischen Armee zu agieren und überhaupt seine 
Vereinigung mit dem Gros der k. k. Armee zu bewerkstelligen 
möglich geworden war.

Inwieferne diese viel Wahrscheinlichkeit für sich habende 
Behauptung Dembinskys eine Wahrheit war, und ob Görgey 
den Marsch der beiden Divisionen absichtlich verzögert hatte, 
oder nicht, dies konnte man ebensowenig klar ermitteln,wie das 
in diesen Blättern angedeutete Benehmen des Honvédobersten 
Pilier bei Tornaija; so viel ist jedoch gewiss, dass auch jetzt wie 
damals, den Verdächtigungen und gegenseitigen Beschuldigun
gen ein weites Feld geöffnet wurde. Aus Allen, was bis jetzt

11 Dembinszky igaztalanul. szemére vetette Görgeynek, hogy nemcsak 
Guyon és Kmetty késedelmeskedésének oka volt, hanem Pöltenberg és Aulich 
hadosztályai laza magatartásának is, holott a hiba Dembinszky' kapkodó, 
rendszertelen intézkedéseiben rejlett.
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gesagt - worden ist, kann man klar entnehmen, dass bis zum 
Ausgange der Kápolnaer Schlacht das Benehmen Görgeys ge
gen Dembinsky zwar im Ganzen genommen feindselig war ohne 
jedoch in dezidiertem offenen Widerstande auszuarten, nach der 
Kápolnaer Schlacht hingegen trat Görgey offen gegen Dem
binsky auf und bewirkte auch seine Entfernung von der Armee!

Welches die Umstände waren, die Görgey die Mittel an die 
Hand gaben mit solcher Entschiedenheit gegen Dembinsky auf- 
treten zu können, wird man im Verfolge dieser Abhandlung 
wahmehmen; damit jedoch das Folgende ganz klar dargestellt 
werden könne, wird es unumgänglich notwendig, sowohl den 
Rückzug12 Dembinsky8 hinter die Theiss, als auch die Terrains
verhältnisse von Poroszló zu kroquieren.

Den Anordnungen Dembinskys gemäss, ward durch die un
garische Armee der Übergang über die Theiss am 2-ten März 
1849 um 3 Uhr nachmittags bewerkstelligt.

Poroszló liegt auf einer Erhöhung und beherrscht, den 
sich von dieser Ortschaft fast in gerader Linie nach der Tisza- 
füreder Brücke hinziehenden beiläufig 1500 Klafter langen 
Damm, welcher das einzige militärische Kommunikationsmittel 
zwischen Poroszló und der Theissbrücke bildet. Das den er
wähnten Damm auf beiden Flanken begrenzende Terrain ist 
meist sumpfig und vielfach durchschnitten, auch war dasselbe 
durch die zu jener Zeit schon etwas angeschwollene Theiss und 
den Bach Eger (Erlau) teilweise überschwemmt.

Der Damm selber ist nur ein durch tiefe Seitengräben be
grenzter Erdaufwurf, welcher durch das Tauwetter aufgeweicht 
und durch den über denselben bewerkstelligten Rückzug des 
Gros der ungarischen Armee bereits stark aufgeschnitten war, 
weswegen derselbe eine für Geschütze, Munitionswagen, und 
Kavallerie, wenn auch nicht gänzlich, unpraktikable, im gün
stigsten Falle nur eine äusserst schwierige Rückzugslinie bot.

Die früher erwähnte von Poroszló über die Theiss nach 
Tiszafüred führende Brücke war durch einen befestigten Brü
ckenkopf geschützt.

Würde Dembinsky während seinem Rückzuge von Mező
kövesd gegen Poroszló durch die k. k. Armee stark gedrückt 
worden sein, so wäre er gezwungen gewesen sein wegen der 
Hindernisse, welche das früher beschriebene Defilée einem 
schnellen Übergange über den Theissfluss entgegenstellte, mit 
dem Rücken gegen die Theiss gelehnt, Front zu machen und un
ter den ungünstigsten Umständen eine Schlacht anzunehmen. 18

18 Dembinszky a kápolnai csata után elrendelte a visszavonulást, holott 
valamennyi hadtestparancsnok ez ellen nyilatkozott és másnap a csatát foly
tatni akarták, mert az ellenségnek csata utáni magatartása és a magyar csa
patok harckészsége győzelemmel bíztatott.



(10) Auß Gründen, die anzugeben, weder zu beurteilen ich 
nicht im Stande bin, setzte Dembinsky von Egerfarmos aus, sei
nen Rückzug gegen Poroszló unangefochten fort, welches er am
1-ten März in der Nacht erreichte und mit grosser Anstrengung 
den Übergang über die Theiss bis am 2-ten nachmittags 3 Uhr 
bewerkstelligend, nur 3 Divisionen unter Görgeys Befehlen in 
Poroszló zurückliess, welche diese Position bis zu weiterem Be
fehl um jeden Preis verteidigen sollten. Ohne parteiisch für 
Görgey eingenommen und folglich geneigt zu sein, diese Dis
position Dembinskys streng zu tadeln, muss man gestehen, 
dass die Lage Görgeys in Poroszló äusserst bedenklich war, 
denn sollte er aller Wahrscheinlichkeit nach in seinen Flanken 
und Front mit Übermacht angegriffen werden, so blieb ihm 
kein anderer Stützpunkt, auf welchem er sich zurückziehen 
konnte, ausser dem früher erwähnten Brückenkopf an der nach 
Tiszafüred führenden Brücke, zwischen welchen und Poroszló 
das früher beschriebene gefährliche Defilée als einzige Rück
zugs- und Kommunikationslinie lag.13

Ausser allem Zweifel liegt es, dass ein mit gehörigen Streit
kräften der k. k. Truppen unternommener Angriff die Gefan- 
gennehmung des ganzen Görgeyschen Korp6 nach sich gezo
gen hätte.

Den 2-ten März beiläufig um 4 Uhr Nachmittags bemerk
ten die um Poroszló ausgestellten Vorposten Görgeys eine aus 
7 Mann bestehende Ulanenpatrouille, welche von Füzesabony 
auf der Strasse gegen Poroszló vorrückte.

Nach eingegangener Meldung, wurde ein Flügel Württem
berg Huszárén entsendet, um diese Patrouille womöglich auf
zuheben, damit man durch dieselbe nähere Nachrichten über die 
Bewegungen der k. k. Truppen erhalten könne.

Durch das Terrain begünstigt gelang es den Huszárén 
diese Patrouille aufzuheben, deren Führer ein noch im ersten 
Jünglingsalter stehender Kadettwachtmeister war.

Ich kann es nicht der Vergessenheit überlassen, dass dieser 
junge Mann sich ausgezeichnet brav und ehrenhaft benahm, er 
fand Mittel inmitten der ihm bereits umschwirrenden feindli
chen Huszárensäbel seine Depeschen mit seltener Geistesgegen
wart zu vernichten, auch konnten weder Drohungen, noch Ver-

13 Görgey szerint Dembinszky első parancsa a VII. hadtestet arra uta
sította, hogy keljen át Poroszló mellett a Tiszán. Ezt a parancsot nem 
találta észszerűnek Görgey, mert az ellenség készülődéseiből Görgey táma
dásra következtetett, amely átkelés közben érte volna a hadtestet. Ezért 
Görgey színleges előnyomulást végzett és mikor látta, hogy az ellenség visz- 
szahúzódik, sietett a kelepcéből szabadulni és éjjel átkelt a Tiszán, dacára 
annak, hogy időközben megjött Dembinskynek az első paranccsal ellentétes 
második parancsa, mely szerint Görgey maradjon Poroszlón és fogadja el a 
csatát, amely e lehetetlen terepen súlyos vereséget hozott volna.
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sprechungen demselben ein Geständnis, was seine Aufgabe nä
her bezeichnet hätte, entlocken. Von den übrigen Gefangenen 
erfuhr man jedoch soviel, dass diese Patrouille einen Befehl an 
den k. k. Feldmarschalleutnant und Korpskommandanten Gra
fen von Vrbna zu überbringen bestimmt war.14

Zur Ehre Görgeys sei es gesagt, dass er das echt militä
rische Benehmen des früher erwähnten Kadettwachtmeister ge
hörig würdigte und denselben mit aller Achtung Und Rücksicht 
behandeln liess.

Bald nach dem Aufheben dieser Patrouille liefen wie
derum Rapporte ein, laut welchen es sich herausstellte, dass die 
k. k. Truppen auf der Füzesabonyer Strasse eine Vorrückung 
Unternehmen und den linken Flügel von Görgeys Aufstellung 
bei Poroszló bedrohen.

Infolge dieser Meldungen liess Görgey seinen linken Flügel 
mit dem Regimente Württemberg Huszárén und einer Kaval
lerie Batterie verstärken und stellte sich in Schlachtordnung 
vor Poroszló auf.

Beiläufig zwischen 4 und 5 Uhr Abends näherten sich 
ziemlich bedeutende Infanterie- und Kavallerie-Kolonen der k. 
k. Armee auf der Füzesabonyer Strasse gegen Poroszló, mach
ten im Angesichte der feindlichen Schlachtlinie in der Entfer
nung eines doppelten Kanonenschusses Halt! — und zogen sich 
bei einbrechender Dämmerung wieder auf der Füzesabonyer 
Strasse zurück ohne einen Angriff auf die feindliche Position 
bei Poroszló unternommen zu haben.

Nach diesem Vorfälle sprach Görgey seine Meinung dahin 
aus: er glaube, dass entweder ein combinierter Angriff auf 
seine Position bei Poroszló von Seiten der k. k. Truppen im 
Werke gewesen wäre, der wegen eines eingetretenen Hindernis
ses unterblieb, oder dass die Vorrückung der k. k. Truppen eine 
Rekognoszierung war, um ihn zur Entfaltung seiner Streit
kräfte zu zwingen. Nun müsse jeder, der nicht mit Blindheit 
geschlagen ist, äusserte er weiter, einsehen: dass seine Stellung 
in Poroszló unhaltbar sei und das weitere Festhalten derselben 
könne kein anderes Resultat ausser jenem, dass sein ganzes 
Korps gefangen werde, herbeiführen.

Unter diesen Verhältnissen gehe die Pflicht gegen sein 
Vaterland dem blinden Gehorsam gegen Dembinskys wider
sinnigen Anordnungen vor, und darum sei er entschlossen, um 
die in und um Poroszló stehenden 16.000 Mann zu retten, auch 
hinter die Theiselinie zurückzugehen, und dem die Armee dem 
Verderben entgegenführenden Dembinsky den Gehorsam zu 
versagen!

14 Görgey szerint a sürgöny tartalmát megtudták, i. m. I. 241 o.



Mit den bei Maskierung eines Rückzuges den Terrain
verhältnissen angemessenen Vorsichtsmassregeln verhess Gör
gey in der Nacht vom 2-ten auf den 3-ten März Poroszló und 
zog sich unangefochten hinter die Theiss zurück.

Der grösste Teil der Revolutionsarmee war demnach am
3-ten März Früh in Tiszafüred konzentriert, diesen Umstand 
benützte Görgey ohne Säumen, um Dembinsky vom Oberkom
mando zu entfernen.15

Die Begebenheiten, welche in und um Poroszló nach der 
Kápolnaer Schlacht stattgefunden, wurden darum etwas aus
führlicher berührt, weil diese dem Görgey die Motive in die 
Hände gaben, um mit Erfolg gegen Dembinsky auftreten und 
auf die Unterstützung der Armee rechnen zu können, ohne sein 
persönliches Interesse offen decouvriren zu müssen.

(11) Am 3-ten März Früh erliess Görgey eine Art Mani
fest an die Armee, dessen Hauptpunkte folgende waren:

1. Führte er die Gründe seiner Handlungsweise von dem 
Zeitpunkte der Übernahme des Oberbefehles durch Dembinsky 
bis nach der Schlacht bei Kápolna im Allgemeinen an, sich 
gegen jede Beschuldigung, als trage er die Schuld ihres Ver
lustes feierlich verwahrend.

2. Setzte er auseinander, dass seine Bestimmung, Poroszló 
besetzt zu halten, wenn er den von Dembinsky erlassenen Be
fehlen blindlings gehorcht hätte, das unter seinen unmittelba
ren Befehlen stehende Korps unwiederbringlich dem Verderben 
preisgegeben haben würde.

3. Erklärt er, die Zukunft seines Vaterlandes nehme einen 
viel höheren Platz bei ihm ein, als ein polnischer General, 
dessen nur ihm selbst bekannten Pläne und militärische Dispo
sitionen, wie dies aus ihren Ergebnissen zu ersehen sei, viel
leicht die Förderung polnischer Erwartungen poussieren, den 
Ruin der Armee aber nach sich ziehen müssen. Um dies zu 
verhüten, bleibe ihm, so lange es noch an der Zeit ist, nur die 
einzige zum Ziele führende Massregel übrig: nämlich Dem- 
binskys Befehlen jeden weiteren Gehorsam zu versagen, die 
Regierung von dem Geschehenen zu unterrichten und bis zur 
definitiven Entscheidung den Befehl der in Tiszafüred konzen
trierten Armee, um Ordnung und Disziplin aufrechtzuerhalten, 
zu übernehmen; was er jedoch nur mit Billigung und Einver
ständnis der in Tiszafüred anwesenden Kommandanten und 
sämtlicher Stabsoffiziere gesonnen sei zu tun! Er lade demnach 
dieselben ein, sich am 3-ten März Morgens 10 Uhr bei dem

15 A Dembinszky ellezi mozgalom Klapka seregéből indult ki, amelynek 
hadosztályparancsnokai már a poroszlói átkelés előtt tagadták meg Dem
binszky észszerütlen parancsainak teljesítését.
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Landhause des Herrn Georg von Józsa einzufinden, um daselbst 
den durch die Dringlichkeit der Umstände gebotenen Beschluss 
zu fassen.

4. Sei er bereit, wenn seinem Benehmen die Billigung ver
sagt würde, seine Beschwerden gegen Dembinsky durch ein un
parteiisches Kriegsgericht aburteilen zu lassen.16

In Tiszafüred waren die Honvédgenerale Répásy, Aulich 
und Guyon, sowie die Korps- und Divisionskommandanten 
Klapka, Kmety, Gáspár und Pöltenberg als die hervorragend
sten Persönlichkeiten in der Armee zu bemerken, ausser Ré
pásy, der nicht ganz offen Görgeys Partei ergriff, und Guyon, 
der seine Missbilligung über Görgeys Handlungsweise offen 
aussprach, waren die übrigen mehr oder minder geneigt Gör
geys Ansichten zu unterstützen und somit konnte Görgey im 
vorhinein sicher auf die meisten Stimmen der einflussreichen 
Oberoffiziere rechnen.

Als die Berufenen sich an dem bestimmten Platze versam
melten, fehlte, ausser den früher hinsichtlich ihrer Gesinnun
gen bezeichneten Generalen Répásy und Guyon, niemand und 
die Beratung konnte ohne Säumen eröffnet werden.

Manche der Versammelten äusserten ihre Verwunderung 
darüber, dass Dembinsky seinerseits nichts Entscheidendes un
ternahm, um das Zusammentreten der Berufenen zu verhindern.

Bevor Görgey die Versammlung für konstituirt erklärte, 
machte er die Anwesenden darauf aufmerksam, dass der Lan
deskommissär und Mitglied des Landesverteidigungsausschusses 
Bartolomäus Szemere in Tiszafüred anwesend sei, diesem Um
stand zufolge schlage er vor, denselben einzuladen, damit er 
als Regierungsrepräsentant die Leitung der Debatte übernehme, 
um den zu fassenden Beschluss mit der ihm übertragenen Auto
rität zu sanktionieren, denn nur auf diese Art, äusserte Görgey, 
werden wir den Beweis liefern können, dass wir keine Privat
zwecke, sondern bloss das Interesse unseres Vaterlandes mit 
den unter diesen Verhältnissen einzig möglichen Massregeln 
fördern wollen.17

Dieser Vorschlag, der Görgeys Schritten gewissermassen 
eine Art Revolutionslegitimität verleihen sollte, wurde wie na
türlich einstimmig angenommen und infolge dessen Szemere 
eingeladen, der auch ungesäumt in der Mitte der Versammlung 
erschien und die Beratung als Repräsentant der Regierung für 10

10 Sem Görgey, sem Klapka visszaemlékezéseiben nem található.
17 Szemere Bertalan kijelentése: „én azonban nem .hívattam meg s nem 

is tudatott, hogy én éjjel Füredre érkeztem.“ (Horváth M.: Magyarország 
függetlenségi harcának története II. k. 302 o.), tehát célzatos elrajzolása ennek 
a ténynek, melyből kiviláglik, hogy Görgey ä tanácskozás megkezdése előtt 
hívta meg Szemerét.



eröffnet erklärend, Görgey auffordernd, die Motive seines Ver
fahrens vorzulegen.

Görgey richtete an die Versammlung folgende Worte!
Als mir nach der verlorenen Schlacht bei Schwechat der 

Herr Präsident den Befehl der in Pressburg konzentrierten 
Armee übertrug, nahm ich denselben bedingungweise an! Ich 
gestehe es offen, dass dies unter den damaligen Umständen eine 
Keckheit von mir war! Ich stellte damals die Bedingung, mir 
müsse sowohl die militärische Reorganisierung der im Felde 
stehenden Truppen, als auch die unabhängige Leitung der 
Kriegsoperationen überlassen bleiben, denn nur auf diese Art 
sei es möglich, die mir gestellte Aufgabe wenigstens teilweise 
zu lösen.

Mit diesen Bedingungen erklärte sich der Herr Präsident 
vollkommen einverstanden und ich trat das mir übertragene 
Kommando unter den schwierigsten Verhältnissen an.

Ich richtete vor allem andern mein Augenmerk darauf, 
durch Einführung einer strengeren Disziplin mehr Einheit und 
Ordnung, folglich auch mehr militärischen Geist in der Armee 
zu wecken.

Beides hoffte ich durch eine neue Einteilung und vorzüg
lich durch das Entfernen der Nationalgarden und vorzüglich 
jener Masse Freiwilliger, die sich der strengen militärischen 
Disziplin nicht fügen wollten, zu erreichen.

Der Erfolg meiner Bemühungen erwies, dass meine An
sicht eine richtige war, die Armee gewann an militärischem 
Geiste und Ansehen sobald sie vom unnützen Wust jener Indi
viduen befreit war, die unter dem Mantel des Patriotismus 
bloss Soldaten spielen, keineswegs aber wirkliche Soldaten vor
stellen wollten.

Der Winterfeldzug meine Herren, wo wir mit kaum 13,000 
kombattfähigen Truppen inmitten aller Entbehrungen und 
Mühseligkeiten durch mehrere Monate dem Gros der k. k. 
Armee gegenüber stehend gezwungen waren zu retirieren, ohne, 
dass der Sódat selbst in den hoffnungslosesten Lagen seinen 
Mut und Ausdauer verlor, dass diese kaum gebildete Armee 
sich in solchen Krisen, wie bei Raab, Pest, Léva, Schemnitz 
und Neusohl, nicht gänzlich auflöste, rechtfertigt meine Hand
lungweise!

Nach diesem Eingänge seiner Auseinandersetzung be
rührte Görgey nochmal das ihm gegebene Versprechen des Prä
sidenten Kossuth bezüglich der Leitung der Kriegsoperationen, 
welche seinem ausschliesslichen Ermessen hätten überlassen 
sein sollen und detaillierte dann die Zerwürfnisse, welche zwi
schen ihm und Kossuth während der Dauer des Winterfeldzu
ges aus dem Grunde entstanden, weil der Erstere, untreu sei-
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nem gegebenen Versprechen, stets Einfluss nehmen wollte so
wohl in die Kriegsoperationen als auch in die im Felde vorzu
nehmenden Avancements und diesen Einfluss öfters auch zum 
grössten Nachteile faktisch ausübte. Dies war auch die vorzüg
lichste Ursache, setzte er weiter auseinander, welche der Wider
spenstigkeit des Generals Perczel noch mehr Halt verlieh und 
endlich anstatt der Vereinigung seines Korps mit mir, die so 
verhängnisvolle Katastrophe bei Moor herbeiführte; wenn diese 
vermieden worden wäre, hätte sie mich im Stande gesetzt, die 
Hauptstadt Ungarn noch bis zu dem heutigen Tage wider die 
k. k. Truppen mit Erfolg zu verteidigen. Nach der Räumung 
von Budapest, die Flucht der Regierung nach Debrezin wirkte 
entmutigend auf die unter meinen Befehlen stehenden Offiziere. 
Aus dem Regimente Wilhelm Huszárén quittierten und ver
schwanden an 30 Offiziere, ungerechnet jene, die in Pest incog
nito zurückbleibend sich gleich dem Generalen Lázár bei den 
dort einrückenden k. k. Feldmarschall Windischgraetz melde
ten. Um für meine Armee inmitten dieser wenigstens schein
baren Auflösung einen Grundsatz der Vereinigung festzustel
len, war ich gezwungen, die mir so vielseitig zur Last gelegte 
Waitzner Proklamation zu erlassen, welche Proklamation 
glaube ich, der wichtigste Grund gewesen sein mag, der den 
Herrn Präsidenten bestimmte, Dembinsky an die Spitze der 
Armee zu stellen! — Nach diesen erörterte Görgey seine mili
tärischen Erfolge seit seinem Einrücken in die Zips bis zu sei
nem Eintreffen in Kaschau, die, seinen Behauptungen nach 
noch ungleich grösser gewesen wären, wenn er nicht in seinen 
Plänen durch Dembinskys Dispositionen gehindert worden 
wäre und trug die infolge dessen zwischen ihm und Dembinsky 
entstandenen, in diesen Blättern schon erwähnten Reibungen 
vor, endlich dass Zurücklassen und gänzliches Preisgeben sei
nes Armeekorps durch Dembinsky in Poroszló, zum Hauptmo
tiv seiner gegenwärtigen Handlungsweise nehmend, schloss er 
seinen Vortrag folgendermassen:

Durch die jetzt aufgezählten Tatsachen glaube ich zur 
Genüge bewiesen und Sie, meine Herren auch überzeugt zu ha
ben, dass man meiner Handlungsweise keineswegs Ehrgeiz oder 
Egoismus als Triebfeder unterschieben kann; meine Pflicht 
gegen mein Vaterland gebot mir so zu handeln und nie werden 
mich Rücksichten für meine Person oder andere abhalten, die
ser heiligen Pflicht Genüge zu leisten.

Infolge alles dessen, was ich Ihnen eröffnet, schlage ich 
daher vor: mit Vorwissen und gestützt auf die Vollmachten des 
hierorts unserer Versammlung vorstehenden Herrn Regierungs
kommissärs, den Generalleutnant Dembinsky bis zur definiti
ven Entscheidung der Regierung, um jedes weitere Unheil zu



verhüten, von dem Oberbefehle der Armee zu suspendieren, aus 
unserer Mitte einen Kameraden nach Debrezin abzusenden, um 
den Herrn Präsidenten in die Mitte der Armee zur endlichen 
Regelung dieser Wirren einzuladen, und bis zu seiner Ankunft 
mit Übereinstimmung demjenigen, den sie für den Würdigsten 
halten, den provisorischen Oberbefehl über die hier konzen
trierte Armee zu übertragen.

Was mich anbelangt, nachdem ich, sowie ich e6 am besten 
begriffen, meinen Beruf erfüllt, werde ich, wenn mein Geschick 
es also mit mir beschlossen, nicht nur als General, wohl aber 
auch als gemeiner Soldat mit Eifer und Treue dem Vaterlande 
meine weiteren Dienste widmen!18

Wenn man Alles, was seit'der Übernahme des Oberbefehles 
durch Dembinsky bis zu dem Zeitpunkte, wo Görgey diesen 
Vortrag hielt, vorgefallen, zusammenfasst, so darf man sich 
nicht wundern, dass Görgeys Vorschlag eine beinahe ungeteilte 
Billigung erhielt.

Einige Individuen, die blind zu Görgey schwuren, wurden 
sogar so weit von ihrem Enthusiasmus fortgerissen, dass sie 
mit stürmischer Heftigkeit forderten, man solle den Einfluss 
der Regierung gänzlich beseitigen und nun der Armee das 
Recht einräumen, in dieser Angelegenheit einen Beschluss zu 
fassen, wa6 braucht sich die Armee um die Politik oder Ansich
ten des Reichstages und der Regierung zu kümmern, eine Mili
tärdiktatur ist jetzt angezeigt, an deren Spitze niemand an
derer, als Görgey stehen kann. Dies war der Wahlspruch die
ser Partei.

Diesart mit Vehemenz ausgesprochene Ansichten schienen 
Görgey, trotz seiner früher an den Tag gelegten Bescheiden
heit zu gefallen, die ruhige Haltung der Majorität der Ver
sammlung jedoch gebot ihm Vorsicht, und zwar umsomehr, als 
der in der Armee so populäre Honvédoberstleutnant und Divi
sionskommandant Kmety mit der ihm eigentümlichen Ent
schiedenheit vortrat und das Wort ergreifend derlei Aeusse- 
rungen für eine Meuterei erklärte, aussprechend, jeder, der die 
Autorität des Reichstages und der in seinem Namen wirkenden 
Regierung umgehen, nicht anerkennen oder offenbar Umstürzen 
wolle, sei ein Landesverräter und solle als solcher behandelt 
werden!

Als Kmety seine Ansicht kurz und kräftig ausgesprochen 
und dadurch die grössten Schreier auch zum Schweigen ge
bracht hatte, ergriff der Honvédoberst Klapka das Wort und 
entwickelte in einer längeren Rede, dass man die Regierung 1

1S Görgey ezen beszédét Beniczky természetesen szintén emlékezet után 
írta, tehát csupán a tartalom fogadható el.
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besondere in solchen Krisen, wie die gegenwärtige, aufrechter
halten und ihre Autorität anerkennen müsse! Militärdiktatur, 
fuhr er fort, ist unter diesen Verhältnissen nichts anderes, als 
das gänzliche Umstürzen aller jener Ordnungen und Formen, an 
welche das Volk seit Jahrhunderten gewohnt ist! — Einem 
Landtagsbeschlusse wird immer der grösste Teil der Nation 
gehorchen; den Befehlen eines Militärdiktators, wenn nicht 
offenen, so wenigstens einen passiven Widerstand entgegen
setzen, welcher in dieser Zeit vielleicht noch schwerer zu be
kämpfen wäre, weil er existieren würde ohne angreifbar zu sein! 
—• Aus diesen und noch vielen anderen Gründen teile ich die 
Ansicht Görgeys und stimme seinem uns vorgelegten Vor
schläge bei.

Nach diesen mit vielem Beifall aufgenommenen Worten, 
verstummte die Partei, welche die Konstituirung einer Militär
diktatur gerne gesehen hätte!

Szemere verhielt sich während der in ihren wesentlichsten 
Momenten hier wiedergegebenen Diskussion ganz ruhig und 
liess sich durch die von einigen Individuen unmittelbar gegen 
die Regierung gerichteten leidenschaftlichen Ausfällen nicht aus 
seinem geistigen Gleichgewichte bringen, als jedoch Klapka mit 
allgemeinem Beifalle seine Rede geschlossen, ergriff er mit rich
tigem Takte den günstigen Zeitpunkt, um sich als den Reprä
sentanten der Regierung und Leiter der Beratung geltend zu 
machen, ohne mehr ein Dementi riskieren zu dürfen.

Mit einem gedrängten, jedoch klaren Resumé über die ge
pflogenen Verhandlungen begann Szemere seinen Vortrag und 
und sprach nach diesem seine Ansicht dahin aus, dass unter 
solchen Umständen, wie die gegenwärtigen, die Stellung Dem- 
binBkys als General en Chef selbst dann, wenn dieselbe auch von 
der Armee noch weiter gebilligt würde, von Seite der Regierung, 
die immer die geeignetsten Mitteln ergreifen müsse, die zu dem 
vorgesteckten Ziele führe, durchaus unhaltbar sei! — Abgesehen 
von allen, was früher vorgefallen, müsse die Regierung den 
Schritt, welchen Görgey im Interesse des Vaterlandes getan, um 
einen grossen Teil der Armee zu retten, nur billigen! Billigen 
und sogar belohnen, fuhr er fort, die folgenden Worte mit 
Schärfe und Nachdruck an Görgey richtend: Da der Herr Ge
neral im Interesse der allgemeinen Sache handelnd, laut seiner 
eigenen in unserer Mitte offenbarten Aussage nichts anderes 
will, als dass die Regierung seine im Interesse der allgemeinen 
Wohle6 gemachten Schritte mit ihrer Autorität sanktioniere.

Ich bin in diesem, für die Zukunft Ungarns so wichtigen 
Momente der einzige Repräsentant der Regierung, als ihr Organ 
nehme ich daher diese Angelegenheit in meine Hände und 
spreche als Beschluss dieser Versammlung Folgendes aus:



Der Oberbefehl über die in Tiszafüred konzentrierten 
Armee wird, bis zur definitiven Ernennung eines Generals en 
Chef, dem Herrn Generalen Görgey provisorisch mit aller Macht
vollkommenheit der an diese Würde gebundenen Wirkungskreise 
übertragen.

Der Generalleutnant und bisherige Oberkommandant Dem- 
binsky wird infolge des früheren Punktes von seinem Amte eben
falls bis zur definitiven Entscheidung der Regierung zeitweilig 
enthoben.

Dieser allhier nach Dringlichkeit der Umstände gefällte Be
schluss wird dem Herrn Generalleutnant Dembinsky durch mich 
als bevollmächtigten Landeskommissär in Gemeinschaft des neu
erwählten provisorischen Oberkommandanten alsogleich be
kanntgegeben werden und seine Funktionen haben von diesem 
Augenblicke angefangen aufzuhören.

Die Operationskanzlei ist alsogleich an den im Görgey- 
schen Korps als Generalstabschef angestelten Oberstleutnant 
Bajer mit den üblichen Formalitäten zu über gebet, welcher 
ebenfalls bis zur definitiven Entscheidung als provisorischer 
Generalstabschef der allhier konzentrierten Armee die weite
ren Geschäfte dieses Amtes zu verwalten haben wird.

Um die Achtung der Armee gegen die Autorität der Re
gierung an den Tag zu legen, und jede Veränderung, als wollte 
die Armee mit Beseitigung der gesetzlich aufgestellten Gewalt 
irgend eine bloss auf Militärmacht basierte Ordnung feststel
len, wird bestimmt, dass ein Offizier aus der Mitte dieser Ver
sammlung an den Präsidenten alsogleich abgesendet werde, um 
denselben zur Armee einzuladen, damit er mit der ihm durch 
den Reichstag übertragenen gesetzlichen Autorität die Zer
würfnisse ordne, einen General en Chef ernenne und den er
schütterten Gemeingeist stärkend die Einigkeit und das mit 
derselben verbundenen Zusammenwirken aller Kräfte herstelle 
und festige! damit die Armee fähig gemacht werde, das ihr vor
gesteckte heilige Ziel erkämpfen und aufrechterhalten zu 
können.

Dieser im Namen der Majorität der Versammlung durch 
Szemere ausgesprochene Beschluss wurde mit fast ungeteilter 
Billigung sanktioniert.

Als Szemere sich überzeugte, dass er die früher etwas 
divergierenden Meinungen in einem Brennpunkt vereiniget, 
schloss er seinen Vortrag mit folgenden Worten: Meine Herren! 
Den Beweis, welchen die Armee durch den hier gefassten Be
schluss gegeben hat, die Mässigung und Umsicht, mit welcher 
Sie, die in ihr liegende Macht der gesetzlichen Autorität sub
ordiniert, bieten der Nation die moralische Garantie für das 
Zutrauen, welches sie in die ihren Willen verfechtende Waffen
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macht gesetzt! Dadurch, dass die Armee in dieser Krise ihr 
Loos „und ihre Zukunft nicht von jenem der Nationgesammt- 
heit, aus deren Mitte sie hervorgegangen, trennen will, hat sie 
sich selber ein Monument erbaut, welches nach allen Wechsel
fällen des Glückes und Unglückes, die noch das Schicksal in 
seinem dunklen Schosse birgt, durch die Geschichte, die nach 
Verlauf von vielen Jahrzehnten mit unparteiischem Auge die 
Ereignisse der Vergangenheit beurteilen wird, die ihm gebüh
rende Weihe erhalten muss.

Als Szemere seinen Vortrag beendigt und den früher er
wähnten Beschluss ausgesprochen, wurde die Wahl des nach 
Debrezin zu sendenden Offiziers vorgenommen.

Auf Görgeys Vorschlag wurde ich dazu erwählt und mir 
zugleich aufgetragen, mich unverzüglich zu den Präsidenten zu 
begeben.

Dies waren die Resultate der durch Görgey herbeigeführ
ten Tiszafüreder Versammlung, die in ihren Folgen so inhalts
schwer geworden war.

(12) Für diesen Augenblick hatte Görgey seinen Zweck 
zwar nur zum Teil erreicht, allein dennoch durch die erzwun
gene Entfernung Dembinskys, wodurch er unmittelbar dem 
Präsidenten und mittelbar auch der Regierung ein gefährliches 
Schach bot, einen mächtigen Schritt auf der Bahn seines Ehr
geizes gemacht. Es gelang ihm zwar nicht dén Einfluss der 
Regierung auf die Armee durch sein Auftreten gegen Dem- 
binsky zu paralisieren, derselbe wurde sogar durch die Ge
wandtheit des Landeskommissärs Szemere momentan noch 
mehr befestigt, auch konnte sich Görgey nicht verhehlen, dass 
der Zeitpunkt seines unumschränkten Einflusses auf die Armee 
noch nicht gekommen sei und die Entschiedenheit mit welcher 
Kmety und Klapka der Idee einer Emanzipation der Armee von 
dem Einflüsse der Regierung entgegen traten, war ihm zu 
einem ernsten Fingerzeige, vorsichtig zu sein! allein trotz allen 
diesen Umständen wurde er dennoch an die Spitze der Armee ge
stellt und damit ihm auch die Mittel an die Hand gegeben, 
seinen Einfluss vermehren zu können, denn wenn seine Stellung 
auch nur eine temporäre war, so konnte man dennoch im 
voraus überzeugt sein, dass er in derselben durch die Regie
rung nach dem, was in Tiszafüred vorgefallen war, in seiner 
Stellung als General en Chef bestätigt werden müsse. Im ent-' 
gegengesetzten Falle würde die Regierung gezwungen worden 
sein, Dembinsky das Recht einzuräumen, Görgey als Meuterer 
zu behandeln und kriegsrechtlich erschiessen zu lassen, was im
mer eine gewagte oder kaum ausführbare Massregel gewe
sen wäre.

Bevor ich die mit meiner Sendung verknüpften Ereignisse
S te ie r Lajos: B eniczky Lajos élete. 1 9



weiter verfolge, wird es angemessen sein, um die Ordnung der 
jetzt aufeinander folgenden Vorfälle nicht zu stören das anzu
führen, was sich während meiner Hin- und Herreise nach Deb
rezin in Tiszafüred zugetragen.

Kaum waren die oben angeführten Beratungen geschlos
sen, so verfügte sich Görgeys Generalstabschef Bajer mit Vor
wissen und Billigung seines Generals in Dembinskys Quartier, 
um infolge der gefassten Beschlüsse, bevor diese noch dem Ge
neralleutnant Dembinsky förmlich mitgeteilt waren, alsogleich 
die Leitung der weiteren Geschäfte in der Operationskanzlei 
zu übernehmen.

Wie es vorauszusehen war, weigerte sich Dembinsky seiner 
eigenen Ausdrucksweise nach: den Beschluss von Meuterern als 
für ihm bindend anzuerkennen! drohte cfen Oberstleutnant Ba
jer augenblicklich festnehmen und standrechtlich behandeln 
zu lassen und erklärte endlich: Er werde die in seiner Opera
tionskanzlei befindlichen Papiere unter gar keiner Bedingung 
herausgeben; denn er habe seine Ernennung zum Ohergeneral 
samt allen mit dieser Stellung verbundenen Vollmachten durch 
die Regierung erhalten und werde dieselben auch nur infolge 
eines Gegenbefehles von dorten aus für erloschen betrachten. 
Bis jedoch dies nicht geschieht, rief er aus: Bin, und bleibe ich 
General en' Chef und erkläre jedem, der sich meinen Befehlen 
widersetzt für einen den Kriegsgesetzen verfallenen Meuterer.

Da der Oberstleutnant Bajer Dembinsky nicht vermochte 
zum Nachgeben zu bewegen, so griff er, wie dies schon mit 
Görgey verabredet war, sogleich zu dem extremsten, den Erfolg 
jedenfalls sichernden Mittel, und liess Schildwachen vor die 
Wohnung Dembinskys und jener Lokale, wo sich die Kanzlei 
befand, aufstellen, um wie vorgegeben wurde, jede Vernichtung 
oder Entfremdung der in der Operationskanzlei befindlichen 
wichtigen Papiere zu verhindern.

Der eigentliche und triftige Zweck dieser Massregel war 
aber kein anderer als der: Dembinsky plötzlich ausser aller 
Verbindung mit der Armee zu setzen und somit jede mögliche 
Demonstration seinerseits zu verhüten.

Dass diese Massregel mit Billigung und Vorwissen Gör
geys ergriffen wurde, beweist der Umstand, dass zur Bewachung 
Dembinskys vertraute Mannschaft von dem Görgeys Haupt
quartier stets geleitenden, ihm blindlings ergebenen Grenadier- 
batallion verwendet wurde.

Nach diesem also ausgeführten Handstreich gegen Dem
binsky ersuchte Görgey den Landeskommissär Szemere, den 
mit seinem Vorwissen und Billigung gefassten Armeebeschluss 
in Wirksamkeit zu setzen.

Trotzdem, dass die Leitfäden dieser Begebenheiten, in Gör-
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geys Hand konzentriert waren, so suchte er dennoch auch jetzt 
noch den Schein zu behaupten, als gebe er nur dem allgemeinen 
Wunsche der Armee nach und verhalte sich, nachdem er der ihm 
obliegenden Vaterlandspflicht die Armee zu retten, entspro
chen, ganz indifferent. Er liess dorten, wo es notwendig war, 
offen einzuschreiten und dezisiv zu handeln, andere auftreten, 
um jeden Verdacht, als verfolge er persönliche Zwecke, von sich 
abzuwenden.

Szemere verfügte sich demnach zu Dembinsky und seinem 
Einschreiten gelang es Dembinsky zum Nachgeben und Erge
ben in das Unausweichliche zu bewegen.

Dembinsky überzeugte sich auch aus eigener Anschauung 
der ihn umgebenden Verhältnisse, dass seine weitere Stellung 
als Ober-general der in Tiszafüred konzentrierten Armee, die 
seine wenn auch nur momentane Gefangensetzung stillschwei
gend geduldet, unmöglich geworden sei. Er legte demnach sein 
Kommando nieder und schickte sich an Tiszafüred allsogleich 
zu verlassen um nach Debrezin zu reisen.

Jetzt erst übernahm Görgey das schon faktisch in seinen 
Händen liegende Oberkommando auch offiziell und erliess an 
die Armee einen, den Umständen angemessenen Tagesbefehl. 
Auch unterliess er nicht, an die Honvédgenerale Répásy, Dam
janich, Vécsey und Aulich ein Schreiben zu erlassen, in welchem 
ihnen das Vorgefallene en detaille mit der Erklärung mitgeteilt 
wurde, dass er, nämlich Görgey, hiemit seine Aufgabe gelöst 
habe und bereit sei, wenn es die Umstände so erheischen, unter 
dem Kommando, welches immer der genannten Generäle, mit 
Freude und aller Aufopferung, deren er fähig sei, zu dienen, doch 
ersuche er sie um die freimütige Mitteilung ihrer Meinungen, 
damit er sich in seiner Lage als provisorischer Obergeneral 
orientieren und allen falschen Schritten für die Zukunft aus- 
weichen könne.

Dies waren die wichtigsten Momente der Handlungsweise 
Görgeys während meiner 16 ständigen Abwesenheit von Tisza
füred.

(13) Derselbe Umstand, welcher sich bei meiner ersten 
Debreziner Reise ereignete, fand auch jetzt statt, der Präsi
dent schon von den Vorfällen in Tiszafüred im allgemeinen 
unterrichtet, eilte bereits in Begleitung des Kriegsministers Mé
száros und des Generals Vetters zur Armee und traf mit mir 
zwischen Debrezin und dem bekannten, inmitten der den glei
chen Namen führenden Heide liegenden Wirtshauses Nagyhor- 
tobágy zusammen.

Als ich mich zu erkennen gab, ahnte der Präsident also- 
gleich die Ursache meines Kommens und berief mich in seinen

19*



Wagen, um ihn hinsichtlich des Zweckes meiner Sendung vor
läufig auf privatem Wege zu informieren.

Ich teilt« im die hier schon erzählten Tiszafüreder Ereig
nisse mit, worauf er die Frage an mich richtete: „Ob nach dem 
was geschehen, Görgey wirklich bloss der einzige Mann sei, der 
in diesem Zeitpunkte den allgemeinen Wünschen der Armee 
entspräche?“ Ich entgegnete, dass ich diese Frage gründlich 
nicht beantworten könne, weil ich ausser den unter Görgeys 
Befehlen stehenden Korps weder den Geist der übrigen Armee, 
noch weniger aber die Ansichten der übrigen Kommandanten 
kenne; was das Görgeysche Korps anbelangt, glaube ich, es sei 
dessen Wunsch, die Divisionen General Guyons ausgenommen, 
Görgey an der Spitze der Armee gestellt zu sehen. Ob jedoch 
Damjanich, Klapka, ítépásy, Yécsey und andere einflussreiche 
militärische Persönlichkeiten auch diese Ansicht billigen oder 
teilen, sei mir Unbekannt, dies, wie natürlich, müsse dem Präsi
denten besser bekannt sein, als mir.

Ein gedrängtes Resumé über das Verhalten Görgeys wäh
rend der bis jetzt durchgelebten Phase der Revolution voraus
lassend, erklärte Kossuth, er wäre gesonnen den Oberbefehl an 
Damjanich, ja eher an Kmety übergehen zu lassen, als dass er den 
Kommandostab in die unzuverlässigen Hände Gögeys geson
nen sei zu legen. Nur unausweichliche und gebieterische Um
stände könnten mich dazu bestimmen, rief er aus! — Übrigens 
äusserte er weiter, wird sich dies nur in Tiszafüred entscheiden.

Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so begegnete uns 
ein Wagen, in welchem sich der Landeskommissär Szemere be
fand, ich verlies den Wagen Kossuths um Szemere Platz zu ma
chen und erhielt die Weisung meinen Auftrag auf der nächsten 
Station, nämlich dem Wirtshause Nagyhortobágy im Beisein 
der den Präsidenten begleitenden Generäle zu wiederholen.

Kaum hatten wir das früher erwähnte Wirtshaus erreicht, 
so berief mich der Adjutant des Präsidenten, Bükessy (früher 
Oberleutnant in dem k. k. Regimente Johann Dragoner unter 
dem Namen Buchheim) um einen Bericht offiziös abzustatten.

Vor Kossuth, Szemere, Mészáros und Vetter entledigte ich 
mich meiner Aufgabe, indem ich der Wahrheit getreu die Tisza
füreder Vorfälle berichtete. Nachdem ich meinen Bericht been
digt, sprach sich über den fraglichen Gegenstand der Kriegsmi
nister Mészáros folgendermassen aus: Ich will glauben, dass der 
jüngsten Handlungsweise Görgeys reine und löbliche Zwecke 
zu Grunde lagen, allein billigen kann ich dieselbe durchaus 
nicht. Ich will auch nicht in Abrede stellen, dass durch die Ent
fernung des ausländischen Oberkommandanten unser vaterlän
discher Geist in der Armee, sowie ein grösseres Vertrauen in 
die aus diesem Kriege hervorgegangenen ungarischen Generäle
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geweckt wird. Allein dies kann meine Besorgnisse nicht ver
scheuchen! Wenn es Görgey einmal gelungen, einen ihm misslie
bigen Vorgesetzten durch Kabalen, mögen dieselbe auch nur 
aus reinen Patriotismus entsprungen sein, zu entfernen, so ist 
es sehr problematisch, ob dieser jetzt offen hervorgetretene 
Charakterzug Görgeys eine Garantie für die Zukunft biete, 
dass er in einem analogen Falle nicht seine jetzt errungene 
Macht zur Förderung seines Ehrgeizes oder Egoismus allein 
anwende! Eitelkeit, falscher Ehrgeiz, vorzüglich aber Glück 
haben schon manchen seine Pflichten vergessen lassen und 
leicht kann es Görgey einfallen bei günstiger Gelegenheit un
ter der Maske des Patriotismus den Prätorianer chef spielen zu 
wollen, der Wille dazu, ich kann mich einmal dieses Gedankens 
nicht erwähren, scheint ihm keineswegs zu mangeln.

Nachdem sich der Kriegsminister also geäussert, erwiderte 
der General Vetter Folgendes: Aus Allem, was wir früher und 
auch gegenwärtig gehört, ist zu entnehmen: dass sich Dem- 
binsky durch das Zurücklassen und gewissermassen Preisgeben 
de$ Görgeyschen Korps in Poroszló ihm gegenüber eine irrepa
rable Blosse gegeben, trotz diesem lässt sich aber Görgeys 
darauf folgende Handlungsweise nicht rechtfertigen! Die mili
tärische Disziplin wird durch solche Handelsweise, mögen die
selben auch manchmal gute Folgen haben, dennoch immer ge
lockert und was in einem Falle dazu gedient, um die Armee 
Zusammenhalten, kann in einem anderen Falle dazu beitragen, 
ihre Auflösung herbeizuführen. Es ist daher durch die Um
stände durchaus geboten, Massregeln zu treffen, die künftighin 
derlei Manövers unmöglich machen! Solcherart mit Erfolg ge
krönte Evenements erweitern den Wirkungskreis einzelner In
dividuen und vermehren endlich ihren Einfluss dermassen, dass 
sie niemand andern als sich selbst gehorchen wollen. Alles rai- 
sonnieren hilft übrigens nichts und meiner Meinung nach halte 
ich Görgeys provisorischen Oberbefehl für ein fait accomplie, 
welches schwerlich mehr desavouiert werden kann! Es bleibt 
nichts mehr zu tun übrig, als die schweren Folgen von Görgeys 
Gewaltstreiche gegen Dembinsky womöglich mildem oder ver
hüten.

(14) Auf die Aeusserungen der beiden Generäle antwor
tete Kossuth! — Wenn es die Umstände nicht unausweichlich 
gebieten, bin ich nicht gesonnen Görgey das Oberkommando der 
Armee zu vertrauen, denn ich kenne die wahren Triebfeder sei
ner Handlungen, auch ist niemand mehr, als ich überzeugt, dass 
derlei Manövers, wie er sie ausgeführt, der militärischen Dis
ziplin die empfindlichsten Wunden' schlagen. Allein wir dürfen 
nicht ausser Acht lassen, dass wir uns in einer ausnahmsweisen 
Lage befinden und bemüssigt sind, die Zufälle, wie sie sich ge-



ben, zu utilisieren. Bei unserer erst gebildeter} vor dem Feinde 
stehenden Armee müssen wir daher auch Vorfälle mit Still
schweigen übergehen und trachten dieselben von ihrer besten 
Seite zu fassen, welche in einem schon geordneten Zustande der 
strengsten Ahndung verfallen müssten. Auch bei dieser Veran
lassung muss unser Ziel sein, den guten Geist und Willen der 
Armee vor allem anderen ungebrochen zu erhalten, denn leicht 
könnte ihr Enthusiasmus durch angewandte Strenge, gegen 
einen jetzt populären Führer abgekürzt werden. Wenn ich al
les, was sich über diesen Gegenstand sagen liesse, in einen 
Gedanken zusammenfasse, so kann ich meine Ansicht nur im 
Folgenden konzentrieren: Wenn Görgey als General en Chef 
bestätigt werden muss, so ist es unumgänglich notwendig, dass 
dies ohne Kompromission der Regierung geschehe, diese Auf
gabe erleichtert uns wesentlich das kluge und feste Benehmen 
des hier anwesenden Herrn Landeskommissärs Szemere, der 
während und auch nach der Beratung in Tiszafüred die Auto
rität der Regierung aufrechtzuerhalten wusste. Auf der Bahn, 
die er uns schon geebnet, müssen wir vorwärts schreiten, die 
Sache bei unserer Ankunft in Tiszafüred neuerdings untersu
chen und wenn es sich herausstellt, dass es der Wunsch der 
Armee sei in Görgeys Händen das Kommando zu sehen, diesem 
Wunsch willfahren, ohne jedoch Görgeys definitive Ernennung 
auszuspreche’n, sondern dieselbe von den durch ihn zu erringen
den militärischen Erfolgen gewissermassen abhängig machen; 
dieser Umstand lässt uns freie Hand, wenn er unserer und den 
Erwartungen der Armee nicht entspricht, gegen ihn mit Erfolg 
einschreiten zu können.

Dies vorausgelassen, wird es ihre Aufgabe Herr Kriegs
minister sein, gleich nach unserer Ankunft in Tiszafüred, die 
Korps-, Divisions- und Brigadekommandanten vor sich zu be
scheiden, um ihre Meinung hinsichtlich der Handlungweise Gör
geys entgegenzunehmen.

Ich selbst werde von Görgey eine Erklärung verlangen, 
mittelst welcher er mir seine Pläne und Ansichten für die Zu
kunft decouvriren muss. Wenn ich dann Ihren Bericht erhalte 
und wie es vorauszusehen ist, sich die Meinung in Görgey kon
zentrieren, dann kann ich erst dem Görgey das Kommando 
übertragen.

Was Dembinsky anbelangt, der hat für jetzt als aktiver 
General seine Rolle ausgespielt, seine Entfernung von der 
Armee muss jedoch unter einem Vorwände, der ihn nicht kom
promittiert, bewerkstelligt werden.

Wenn wir diese Angelegenheit geordnet, bin ich gesonnen, 
meine Geschäfte so einzurichten, dass ich eine Zeit lang bei der 
Armee verweilen kann, um jeden möglichen Rückfall oder Wie-
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derholung von derlei Manövers durch meine persönliche Gegen
wart zu verhindern.

Jetzt wissen wir unsere Aufgabe, begeben wir uns daher 
ohne Säumen nach Tiszafüred und möge es uns vergönnt sein, 
die gestörte Eintracht in der Armee vollständig herzustellen, 
damit sie fähig gemacht werde das grosse Ziel, welches sie mit, 
ihren Waffen erkämpfen soll, auch zu erringen.

Nach dieser Unterredung verhessen wir insgesamt das 
Wirtshaus Nagyhortobágy, um uns nach Tiszafüred zu begeben.

Wenn man die Aeusserungen Kossuths, bevor er durch Sze
mere informiert war, mit den jetzt angeführten vergleicht, so 
bemerkt man, dass Szemere wesentlich zur Aenderung seiner 
Pläne vis-ä-vis Görgeys beigetragen.

(15) Jeder, der aktiver Teilnehmer oder passiver Zu
schauer der bis jetzt erzählten Ereignisse gewesen, war auf das 
Zusammentreffen Kossuths mit Görgey gespannt, denn er 
musste glauben, Görgey werde der Haltung gemäss, die er seit 
dem 7-ten Januar 1849 vis-á-vis der Regierung, vorzüglich aber 
des Präsidenten annahm, denselben ernst entgegentreten und 
entweder eine vollständige Decouvrierung seiner Politik for
dern, oder sich vom Schauplatze zurückziehen; sowie anderer
seits zu vermuten war, Kossuth werde Görgey zur Rede stellen 
und ihm Bedingungen setzen, die entweder seine völlige Aussöh
nung mit der Regierung herbeiführen oder die bestehende Span
nung bis zum offenen Bruche steigern w'ürden.

Keines von beiden geschah; denn die in dieser Zeitperiode 
an die Spitze gestellten Partisans der Revolution mochten wohl 
im Stillen überzeugt gewesen sein, dass ein offener Bruch wohl 
vielleicht den Sturz eines herbeiführen könne, allein wer sieg
reich aus diesem Kampfe hervorgehen werde, dies war einem 
und den anderen ein Geheimniss und nur dieser Unbestimmtheit 
des Ausganges ist es zuzuschreiben, dass es zwischen beiden 
wenigstens zu einer scheinbaren Einigung kam.

Nicht zu leugnen ist es, dass die Chancen trotz den mit 
Erfolg gekrönten Schritten Görgeys, welche die Entfernung 
Dembinskys herbeiführten, für den Präsidenten günstiger stan
den und er hätte, wenn es sein ernster Wille gewesen wäre, den
selben von der Armee entfernen und ausser Aktivität setzen 
können, allein er bedachte sehr wohl, dass ein solcher Schritt 
nicht nur die zahlreichen Anhänger Görgeys in der Armee tät
lich beleidigen würde, sondern auch Görgey zum Haupte jener 
Partei stempeln müsse, die sich auch jetzt noch der Friedens
politik zuneigte.

Diese und noch andere Motive mochten daher den Präsi
denten, trotz seiner Ausfälle gegen Görgey, bestimmt haben,
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einzulenken, und so zu handeln, wie er es in der im Hortobagyer 
Wirtshause geführten Unterredung angedeutet.

Als Kossuth und die denselben begleitenden Generäle in 
Tiszafüred eintrafen, nahmen sie ihr Quartier in der Wohnung 
des Grundherrn Liptsey, wohin alsogleich alle Kommandanten 
der Korps, Divisionäre und Brigjadiere . vor dem Kriegsminis
ter Mészáros beschieden wurden. Während derselbe ihre Mei
nungen über die schwebende Frage einholte, hatte auch Kossuth, 
Szemere und Görgey, und endlich Kossuth mit Görgey allein 
eine Konferenz.

Das Zusammentreffen Kos6üths mit Görgey war am An
fänge gespannt und frostig, bis nach und nach, nach manchen 
gegenseitig gewechselten Erklärungen eine Annäherung er
folgte; gegen Abend konnte man schon aus manchen Anzei
chen. wahmehmen, dass eine wenigstens scheinbare Verständi
gung zwischen beiden stattgefunden.

Diese Nachricht verbreitete sich mit Schnelligkeit im gan
zen Läger und die Truppén brachen darüber in einem allgemei
nen Jubel aus! der sich bis zur grössten Höhe steigerte, als 
Kossuth beiläufig um 9 Uhr Abends öffentlich erklärte: Er sei 
durch Görgeys Aufschlüsse und Erklärungen vollkommen zü- 
friedengestellt! Denn Görgey biete alle Garantien, die die hei
lige Sache des Vaterlandes von ihm zu fordern berechtigt sei.

Auffallend war auch das Benehmen Görgeys gegenüber Kos
suth, trotzdem dass derselbe bis zu der gegenwärtigen Krise 
immer der Gegenstand seiner satyrischen Ausfälle gewesen war, 
trug er plötzlich eine Achtung, ja man kann sagen, Devotion 
gegen seine Person zur Schau, welche man nicht einen sonst 
nur durch die Verhältnisse hingestellten Vorgesetzten, wohl aber 
an geistiger und moralischer Grösse weit über uns stehenden 
Individualität zu zollen gewohnt ist; am meisten erstaunt je
doch war ich selbst, als Görgey, mit dem ich nach dem Souper 
einige Worte zu wechseln Gelegenheit fand, mir versicherte: 
„Die Verhältnisse unseres Landes begreift und würdigt ganz 
vollkommen nur der Präsident und ich bin jetzt überzeugt, 
niemand ist vis-ä-vis seines Vaterlandes so wenig Egoist 
als er!“

So schnell änderte Görgey sein Urteil über Kossuth, den 
er während seines Aufenthaltes in Kaschau einen blossen Ad
vokatenkönig nannte.

Während der Zeit, als zur Verwunderung Aller, die tiefer 
in die Verhältnisse, die zwischen diesen beiden Persönlichkeiten 
obwalteten, , eingeweiht waren, die Verständigung zwischen 
Kossuth und Görgey zustande kam, beendigte auch der Kriegs
minister Mészáros seine Aufgabe und konnte die Überzeugung 
aussprechen: dass sich der allgemeine Wunsch der Armee hin
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sichtlich der Besetzung der Befehlshaberstelle in der Person 
Görgeys konzentriere.

Ausser den hier angeführten Motiven, welche die Chancen 
für Görgey so günstig gestimmt, trug auch ein von dem Hon- 
védgeneralen Damjanich eingelaufener Brief, in welchem er er
klärte mit aller Bereitwilligkeit unter Görgey dienen zu wollen, 
das seinige bei, um die noch hie und da auf steigenden Bedenk
lichkeiten gänzlich zu beseitigen.

Die durch Görgeys Ernennung zum Oberkommandanten 
geordneten Zerwürfnisse in der Armee, sowie das Versprechen 
des Präsidenten, nächstens zur Armee zurückzukehren, um 
dann längere Zeit in ihrer Mitte zu verweilen und endlich das 
Eintreffen der Nachricht des gelungenen Überfalles von Szol
nok wirkten ungemein günstig auf den Geist der in Tiszafüred 
konzentrierten Revolutionsarmee.

(16), Ein aufmerksamer Beobachter konnte wahrnehmen, 
dass die durch die Beseitigung Dembinskys hergestellte Einig
keit, der öffentliche Akt der Versöhnung Kossuths mit Görgey, 
den Geist der Truppen, sowie ihr Vertrauen zu sich selber, 
trotz dem Verluste der Schlacht bei Kápolna bedeutend geho
ben hatte.

Diese Stimmung in der Armee war vorzüglich von den 
folgenden Ursachen herzuleiten:

Trotzdem, dass das unter dem unmittelbaren Befehle Gör
geys stehende Korps Anhänglichkeit und Zutrauen zu ihrem 
Führer, hatte, so schauten viele mit Leib und Seele der Revolu
tion ergebene Individuen mit düsterem Blicke in die Zukunft, 
wenn sie bedachten, dass nach der Proklamation von Waitzen 
Görgey mit seinem Korps gewissermassen isoliert von der Re
gierung stehend, nur auf sich selber angewiesen blieb, diese 
Idee, wie natürlich, gewann immer mehr Boden, lähmte die 
Tatkraft, raubte die Zuversicht und trotz allem zur Schau ge
tragenen Enthusiasmus und der Ergebung in das Unvermeid
liche, fühlte man gleichsam das Wanken der Basis, auf welcher 
man fusste.

Auch hatten die verschiedenen Korps der Revolutionsarmee 
bis zu der Kápolnaer Schlacht immer von einander unabhängig, 
demnach isoliert operiert und wenn sie auch hie und da Erfolge 
errungen, im allgemeinen gegen die k. k. Truppen unglücklich 
gekämpft.

Zum erstenmale unter Dembinsky wurden die Truppen 
konzentriert, um eine entscheidende Schlacht zu schlagen. 
Nicht so die Masse der Truppen, aber ihre höheren Offiziere 
und vorzüglich jene, die früher in den Reihen der k. k. Armee 
dienend militärisch ausgebildet waren, konnten sich einer ban
gen Ahnung nicht entschlagen, wenn sie bedachten, sie seien



gezwungen mit einer kaum gebildeten Armee gegen gut ge
schulte Truppen eine grosse Schlacht zu wagen, deren Ausgang 
hauptsächlich von der grösseren Manövrierfähigkeit, der Trup
pen und Offiziere abh&ngen musste.

Die Käpolnaer Schlacht wurde geliefert und verloren, 
doch trotz diesem hatte sie den Mut der Revolutionsarmee im 
allgemeinen nicht niedergeschlagen, aber eher gehoben. Denn 
die Revolutionsarmee lernte während der dreitägigen Kämpfe 
gewissermassen zum erstenmale den Gedanken fassen, dass sie 
auch gegen eine wohlgeordnete reguläre Armee im Stande sei 
etwas zu leisten; andererseits als Folge der jüngst gesammel
ten Erfahrung und Rückwirkung der Armeestimmung nach 
oben, fassten auch die von manchen Vorurteil geheilten Offi
ziere mehr Zutrauen zu den unter ihren Befehlen stehenden 
Truppen! — Zu allen diesen noch hinzugezählt, dass durch die 
Beseitigung Dembinskys, welchem man den Verlust der Kápol- 
naer Schlacht zuschrieb, gleichsam die Ursache der jüngsten 
Kriegsunfälle, von der Armee entfernt wurde, die irifölge der 
bei der Armee ausgebrochenen Zerwürfnisse herbeigeführte Ver
söhnung Görgeys mit Kossuth! das siegreiche Gefecht bei 
Szolnok! und endlich die bedeutende Truppenmasse, die wäh
rend des Revolutionskampfes zum erstertmale in Tiszafüred 
durch längere Zeit konzentriert, gleichsam Gelegenheit erhielt, 
die Überzeugung von der in ihr liegenden Kraft aus sich selber 
zu schöpfen! bildeten einen Verein von Faktoren der auf den 
Geist der Revolutionsarmee höchst vorteilhaft wirken musste.

Dieser durch das zufällige Zusammentreffen so vieler Um
stände gehobene Geist der Armee blieb, w ie’natürlich, nicht 
ohne Wirkung auch auf die ausser ihren rein militärischen 
Wirkungskreise liegenden Verhältnisse.

Dass durch die herbeigeführte Erstärkung der revolutionä
ren Waffenmacht wiedererweckte Zutrauen für die Sache der 
Revolution konnte man vorzugsweise und am richtigsten durch- 
das wiederholte Auftauchen jener Individuen wahrnehmen, die 
keineswegs Überzeugung, wohl aber die errungenen Erfolge 
der 1848-er Volksbewegung bestimmten, sich aus rein persön
lichem Interesse der allgemeinen Bewegung anzuschliessen.

Inmitten dieser sich für Görgey nächste Zukunft so gün
stig gestaltender Verhältnisse übernahm er das Oberkommando 
und nur diesen so vorteilhaft für den ihm bestimmten Wir
kungskreis zusammentreffenden Umständen hatte er es zuzu
schreiben, dass seine weiteren mit Erfolg gekrönten Operatio
nen, sowohl seine Handlungsweise, als auch das Erscheinen und 
Wirken Dembinskys nur als eine kurze und spurlos vorüber
gehende Episode sowohl in den Reihen der Armee, als auch in 
den weiteren Kreisen erscheinen liessen.
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A losonci támadás.
1849. március 24.1

Der am 24, März 1849 ausgeführte Überfall von Losonc 
durch Ludwig Beniczky, von ihm selbst dargestellt.

(1) Am 18-ten März 1848 erhielt der Honvédmajor Lud
wig Beniczky durch den General Görgey den Befehl mit einer 
Halbbrigade von Miskolc aufzubrechen, um in formierten Mär
schen über Putnok nach Rimaszombat zu marschieren und den 
rechten Flügel der von Miskolc nach Gyöngyös vorrückenden 
ungarischen Armee zu cotoyiren. Von Rimaszombat aus sollte 
derselbe den Ereignissen gemäss selbstständig operieren, immer 
jedoch trachten, in mittelbarer Verbindung mit dem Haupt
quartier zu bleiben.

In Rimaszécs, zwei Meilen von Rimaszombat angelangt 
wurde Ludwig Beniczky durch den Landeskommissär Szemere 
von Miskolc aus verständigt, dass die Division des k. k. Feld- 
marschalleutnants Ramberg von Waitzen aus gegen Jobbágyi 
und Pásztó2 marschiere, um gegen deö nach Gyöngyös vorrü
ckenden Görgey einen Flankenmarsch auszuführen, auch könne 
er mir mit aller Bestimmtheit die Nachricht mitteilen, dass die 
4 Meilen von Rimaszombat entfernte Stadt Losonc am 24. 
März durch ein Bataillon Baron von Wimpfen Infanterie be
setzt werden sollte, um jedwede Demonstration von Gömör aus, 
die gegen das Korps des Feldmarschalleutnants Ramberg ge
richtet werden könnte, zu beobachten.

Diesen Nachrichten zufolge entschloss sich Beniczky um 
jeden Preis Losonc vor dem Eintreffen der k. k. Truppen zu 
erreichen, um durch sein plötzliches Erscheinen dem Feldmar- 
schalleutnant Ramberg irrezuführen und zu beschäftigen.

Die Entfernung von Miskolc bis Losonc beträgt 16 Meilen, 
als Beniczky die früher angeführte Nachricht am 22. März 
Abends erhielt, hatte er von Rimaszécs bis Losonc noch bei
läufig 9 Meilen mit seinen durch lange Märsche schon erschöpf
ten Truppen zurückzulegen.

Unter diesen Konstellationen blieb nichts anderes zu tun 
übrig, als den Marsch weiter und zwar solange als möglich zu 
formieren, um wenn auch mit einer geringen Kraft Losonc we
nigstens am 24-ten März zu erreichen.

1 A kézirat található: Kr. A. W. — Kr. i. U. — 13/326. H. A. — 
Az első oldal felső szélén olvasható: „Heft N. 5. 8 halbe Bögen von Nr. 1 
bis 8 (18 Blätter.)“

2 Apctól északra.

IV.
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Ludwig Beniczky brach daher am 23-ten Früh mit den 
entschlossensten und ausgewähltesten Truppen von Rimaszécs 
auf, erreichte Abend Rimaszombat, von wo aus er nach einer
4-stündigen Rast noch in der Nacht eine Station weit gegen 
Losonc bis Osgyán3 vorrückte.

In Osgyán angelangt musste er Halt machen, um seine 
Truppen rasten zu lassen, zur Besetzung oder im Notfälle zu 
einem auf Losonc zu unternehmenden Angriff hatte er nur 
500 Mann Infanterie, einen aus 34 Mann bestehenden Zug Wil
helm und Palatinal-Huszáren und 2 6R Piecen.

In Osgyán rangierte Beniczky seine Infanterie in 5 Kom
pagnien, liess abkochen und. setzte sich während eines um 
6 Uhr Morgens eingetretenen Schneegestöbers neuerdings in 
Marsch. Er erreichte die eine Stunde von Losonc entfernte 
Ortschaft Pinc, wo er durch die den vorigen Abend aus der 
Stadt Losonc rückkehrenden Bauern, erfuhr, dass die Quar
tiermacher des Bataillons Baron von Wimpfen eben als sie 
sich anschickten die Stadt zu verlassen in Losonc eingetroffen 
seien.

Zur besseren Versinnlichung wird es jetzt am Platze sein, 
den Versuch zu machen, die Lage der Stadt Losonc zu be
schreiben.

Losonc liegt in einer Ebene und wird von mehreren Strassen 
durchschnitten, als wie von der von Rimaszombat über Osgyán, 
Pinc und Apátfalva nach Losonc führenden Strasse, welche sich 
mit der von Neusohl über Lovinobánya, Podrecsán und Vide- 
falva4 dorthin führenden Kommerzialstrasse im Mittelpunkte 
der Stadt vereinigt. Die von Pe6t über Balassagyarmat, Ludány 
und Vilke5 führende Strasse lauft eine Stunde unterhalb Losonc 
mit der von Gyöngyös über Pásztó und Rap6 führenden Strasse 
zusammen und schliesst sich auch in Losonc mit der. früher ge
nannten Strasse zu einem Knoten. Der auf der Rimaszombater 
Strasse nächst zu Losonc liegende Ort ist Apátfalva, welcher 
am Rande der die Losoncer Ebene gegen Süden begrenzenden 
Terrainsabdachung liegt, und die ganze Gegend dominiert.

Den in Pinc erhaltenen Nachrichten zufolge entsedete 
Beniczky alsogleich ein Piquet von 12 Mann Huszárén nach 
Apátfalva, um zu erfahren, ob, falls das Bataillon schon in 
Losonc eingerückt wäre, nicht ein Infanterieposten nach dem 
beiläufig 1500 Schritte von der Stadt entfernten Apátfalva vor
geschoben sei und setzte sich mit seinen übrigen Truppen bei
läufig eine Stunde nach dem Abrücken des Piquets in Marsch.

3 A Rimaszombat—Losonc útvonalon.
* Lónyabányát és Losoncot összekötő útvonal.
5 Nógrádludány és Vilke a Szécsény—Losonc útvonalon.
* Rapp, Losonctól délre.



Das vorgeschobene Piquet erreichte Apátfalva und über
zeugte sich, dass dieser Ort nicht nur nicht besetzt, sondern, 
das6 man dort nichteinmal wisse, ob die k. k. Truppen bereits 
in Losonc eingerückt seien.

Nachdem Beniczky von diesem Umstande unterrichtet 
wurde, rückte er rasch nach Apátfalva vor, welches er am
24-ten März um 12 Uhr Mittags erreichte.

Dort nahm er eine gedeckte Stellung und suchte über den 
Stand der Dinge Erkundigungen einzuziehen.

Zufällig kam ein Wagen von Losonc nach Apátfalva, von 
dessen Kutscher Beniczky erfuhr, dass vor einer halben Stunde 
das Bataillon samt 3 Racketengeschützen in Losonc eingerückt 
und eben im Begriffe sei, sich einzuquartieren.

Diesem zufolge fasste Beniczky den Entschluss, rasch nach 
Losonc einzurücken und die k. k. Truppen, welche keinem An-; 
griffe entgegensahen, zu überraschen, eben als er sich anschickte, 
diesen Coup auszuführen, hörte er plötzlich Kavalleriemusik, 
wodurch aufmerksam gemacht er wahrnahm, das der Neusohler 
Strasse entlang eine Eskadron Kavallerie und beiläufig 2 Kom
pagnien Infanterie mit einem bedeutenden Train Wägen im Be
griffe sei, nach Losonc einzurücken.

Diese unvermutete Verstärkung bewog Beniczky, seinen 
Plan zu ändern und den Angriff so lange zu verzögern bis die 
Kavallerie einquartiert und abgesattelt haben würde.

Vorteilhaft für ihn war der während des noch immer fort
dauernden heftigen Schneegestöbers anhaltende Westwind, wel
cher von seiner Stellung in Apátfalva den Schnee gegen Losonc 
treibend, denselben gestattete, die Gegenstände besser auszu
nehmen als dies von dorten aus möglich gewesen wäre.

Was Beniczky ausser den angemerkten Umstand einer mög
lichen Überraschung noch bestimmte, trotz der Übermacht den 
Angriff zu wagen, war, dass seine Gegenwart in Apátfalva den
noch leicht verraten und ihn im Falle eines Rückzuges einer 
Verfolgung ausgesetzt haben würde, welche mit der gänzlichen 
Vernichtung senes Detachements hätte endigen müssen.

Mit einem Worte ein rascher Argriff bot Chancen des 
Gelingens, ein Rückzug hingegen nur Nachteile: diesem zufolge 
setzte Beniczky um halb ein Uhr Mittags am 24-ten März 
seine kleine Kolonne in Bewegung und ordnete den Angriff 
folgendermassen an.

(2) Er löste zwei Kompagnien in Tirraileurs auf, welche 
von zwei Seiten durch die Gärten und Verzäumungen gegen die 
Stadt vordringend Befehl hatten, womöglich zu trachten, früher 
als die übrigen Truppen das Feuer zu eröffnen, um die Auf
merksamkeit der k. k. Truppen von der Rimaszombater Strasse
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ab und gegen die an der linken Seite der Peeter Strasse liegende 
Stadt zu wenden.

Eine Kompagnie sollte durch die Gácsér Gasse mit mög
lichst grossem Geräusche vorrücken. Während dessen die noch 
übrigen 2 Kompagnien mit den 2 6lc Geschützen mit möglich
ster Schnelligkeit durch die Rimaszombater Gasse Vordringen 
trachten, die den Stadtplatz dominierende Ausmündung dieser 
Strasse zu besetzen, um nötigen Falle mit den Geschützen das 
Gefecht wirksam unterstützen zu können.

Alle mitwirkenden Truppen hatten den Befehl, konzen
trisch gegen den Stadtplatz vorzudringen.

Um zu verhindern, damit die am Ende der Rimaszombater 
Gasse gegen Apátfalva zu stehenden Infanterieposten die nach 
Losonc eingerückten k. k. Truppen nicht zu gehöriger Zeit 
alarmieren, beschloss Beniczky an der Spitze des 34 Maim zäh
lenden Huszárén Zuges diesen Posten zu überrumpeln und rasch 
in die Stadt hineinzureiten. Im Innern angelangt sollten sie 
dann en debandande herumsprengend, versuchen, ihre geringe 
Anzahl zu maskieren und die Reallierung der k. k. Truppen so 
lange zu hindern, bis der Angriff von den anderen Punkten 
nicht erfolgen würde.

Nachdem alle diese Anstalten getroffen waren, setzten sich 
die agirenden Truppen mit möglichster Stille und Schnelligkeit 
in Marsch. Als Beniczky wahrnahm, dass seine beiden Flügel 
sich der Stadt, wo noch eine vollkommene Stille herrschte, nä
hern, sprengte er an der Spitze der Kavallerie durch der Rima
szombater Gasse in die Stadt, zersprengte den am äusser6ten 
Ende der Gasse stehenden Infanterieposten und erreichte ohne 
auf Widerstand zu stossen den Stadtplatz, wo er beiläufig 
15 Mann in Eile aufmarschierte Ulahnen fand, diese wurden 
unverzüglich angegriffen und geworfen, die Huszárén zerstreu
ten sich und erhielten die Verwirrung zwischen den aus ihren 
Quartieren strömenden k. k. Truppen so lange, bis die Infan
terie Beniczkys Zeit gewann auch ihrerseits aktiv aufzutreten.

Beniczky bemerkte, dass sich beiläufig 3 Kompagnien de6 
Bataillons Wimpfen an der die Vorstadt Pár-utca von Losonc 
trennenden Brücke schon versammelten, auch wurde auf dem 
Stadtplatze von den Fenstern, insbesondere von dem Kasino
gebäude und dem mitten auf dem Platze stehenden Wirtshause 
ein lebhaftes Kleingewehrfeuer auf die herumsprengenden Hu
szárén eröffnet und die vor der Brücke stehende Infanterie wahr
nehmend, dass keine Unterstützung folge, machte Anstalten vor
zudringen um die Stadt, von dem Feinde zu säubern. Auch die 
Ulahnen fingen nach und nach an aus ihren Quartieren hervor
zurücken und Mann gegen Mann mit den herumsprengenden 
Huszárén kämpfend dieselben von allen Seiten in die Enge zu
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treiben: Noch eine Minute Zögerung und das ganze Unter
nehmen war misslungen.

In diesem kritischen Augenblicke entwickelte sich plötz
lich ein lebhaftes Gewehrfeuer in jenem Teile der Stadt, wohin 
die in Tirrailleurs aufgelösten zwei Kompagnien beordert waren 
und die 2 it-er Geschütze samt der sie bedeckenden 2 Kom
pagnie Infanterie rückten auf den ihnen zur Aufstellung be
stimmten Punkt ein.

Da der kompakteste Körper der k. k. Truppen an der 
Brücke stand, das gefährlichste Feuer aber aus dem Kasino
gebäude und Wirtshause unterhalten wurde, so ergriff Beniczky 
diesen Augenblick um diese beiden Posten, bevor sich noch die 
allgemeine Verwirrung etwas arrangierte, zu stürmen.

Er liess ein Geschütz gegen die Fenster der angedeuteten 
Gebäude mit Kartätschen spielen, das andere Geschütz etwas 
gegen die Brücke vorrücken, bildete aus den 2 mit den Ge
schützen eingerückten Kompagnien eine Sturmkolonne und 
schickte sich an, nach dem Abfeuem eines Kartätschenschusses 
in die Front der an der Brücke aufgestellten k. k. Truppen einen 
Bajonettangriff zu unternehmen, doch auch in diesem Augen
blicke rückte die aus einer Kompagnie bestehende dritte Abtei
lung von den Truppen Beniczkys durch die ihr bestimmte 
Richtung vor, und erschien in der linken Flanke der an der 
Brücke stehenden k. k. Truppen, wodurch dieselbe gezwungen 
wurde zu retirieren.

Beniczky drang nun rasch über die Brücke vor und warf 
die Retirierenden bis hinter die Vorstadt zurück; wodurch sie 
von den in der Stadt teils , in einzelnen Häusern zusammenge
drängt, teils in den Quartieren zerstreut liegenden Truppen ab
geschnitten wurden.

In diesem Augenblicke versuchte der k. k. Rittmeister von 
Civalart Ulahnen Ivitsits, das sich ganz zu Gunsten Beniczkys 
wendende Gefecht herzustellen und unternahm mit in Eile zu
sammengerafften beiläufig 20 Mann Ulahnen einen kühnen An
griff auf die hinter dem Rücken Beniczkys in der Stadt postier
ten Geschütze, welche fast ganz ungedeckt stehen mussten.

Die Kaltblütigkeit der beiden Vormeister rettete die Ge
schütze, sie liessen die Ulahnen bis auf die Distanz von beiläufig 
40 Schritten herankommen und empfingen dieselben mit zwei 
gut angebrachten Kartetschenschüssen, dem Rittmeister 
wurde das Pferd unterm Leibe erschossen und er selbst leicht 
verwundet, ausserdem fielen 7 Ulahnen und 9 Pferde. Während 
diesem sammelte der Wachtmeister Huszka von den Palatinal- 
huszáren 10 Mann Huszárén und warf sich rasch auf die durch 
den erlittenen Verlust, und den Sturz ihres Offiziers entmutig-



ten, ohne weitere Unterstützung stehenden Ulahnen und zer
streute den Rest derselben.

Die Kanonenschüsse und das noch immer anhaltende Klein
gewehrfeuer in der Stadt bewogen Beniczky die Verfolgung ein
zustellen, um in die Stadt zurückkehrend dem Gefechte in sei
nem Rücken ein Ende zu machen und sich im vollständigen Be
sitz der die untere Vorstadt Párutca dominierenden inneren 
Stadt zu setzen.

Auf dem Platze angelangt, schickte er sich an, das Wirts
haus und Kasino als die stärksten Posten, deren Besitznahme 
die Affaire entscheiden musste, zu stürmen.

Im Hofe und den Vorhallen des Wirtshauses stiess er auf 
bedeutenden Widerstand und es entspann sich ein heftiger 
Kampf, Mann gegen Mann, die im Kasinogebäude postierte 
Manschaft hingegen wartete den Sturm nicht ab und ergab sich, 
was zur Folge hatte, dass auch die nun jeder Unterstützung be
raubte Besatzung des Wirtshauses die Waffen streckte.

Dieses Ergebnis beendigte den Kampf in der Stadt und die 
noch in den Quartieren vereinzelnt eingeschlossenen Truppen 
suchten durch allerlei Auswege zu entkommen, nachdem sie die 
Unmöglichkeit, sich zu einem widerstandsfähigen Körper zu 
reallieren, eingesehen. Jene, welchen es gelang ihre Flucht durch
zusetzen, eilten der auf der Pester Strasse retirierenden Haupt
truppe nach und vergrösserten, wie dies bei derlei Vorfällen iim 
mer geschieht, die feindliche Macht und die Gefahr.

Beniczky nun schon im Besitze der Stadt machte noch 
eine Diversion über die Vorstadt Párutca hinaus, um die retirie
renden k. k. Truppen zu verfolgen, da er jedoch bald einsah, es 
sei ihm nicht möglich dieselben einzuholen, auch die Erschöp
fung seiner Truppen eine formierte Verfolgung nicht zuliess, so 
zog er es vor, die k. k. Truppen in den Glauben zu lassen, dass 
Losonc durch einen bedeutenderen feindlichen Truppenkörper 
eingenommen und besetzt worden sei, er stellte demnach, bevor 
er seine eigentliche Kraft vor den k. k. Truppen demaskiert 
hatte, die Verfolgung ein und kehrte in die Stadt zurück.

(3) Die Ergebnisse des Korps waren folgende:
Gefangen wurden 11 k. k. Offiziere, worunter der Major 

Eduard Inkey, der Rittmeister Baron Schuster, und der Auditor 
Oberleutnant Schuman von den Civalart Ulahnen; die anderen 
waren Infanterieoffiziere teils von Wimpfen, teils vom Regi
mente Baumgarten.

Ausserdem fiel die ganze Bagage des Regimentsstatyes von 
Civalart Ulahnen samt der Regimentskasse und der Standarte 
in die Hände des Feindes.

An Mannschaft wurden weiter gefangen 190 Mann von 
Wimpfen und 51 von Baumgarten Infanterie, samt 36 Ulahnen.

304 BENICZKY LA JO S V ISSZA EM LÉ K E ZÉSEI A SZABADSÁGHARCRÓL.



A L O SO N C I TÁMADÁS. 3 0 5

Endlich 57 teils Offiziers-, teils Dienstpferde erbeutet.
Die Aufgabe Beniczkys, eine Demonstration gegen den in 

Jobbágy und Pásztó mit seiner Division stehenden k. k. Feld- 
marschalleutnant Ramberg zu unternehmen, war durch die 
Losoncer Affaire und der darüber sich augenblicklich verbrei
tenden Gerüchte umso vollständiger gelungen, da durch diesen 
Umstand geleitet der FeldmarSchalleutnant Ramberg vermuten 
musste, dass ein bedeutenderes feindliches Korps gegen seine 
linke Flanke über Rapp und Terenye vorrückend operieren 
wolle, um nicht zu gleicher Zeit von Görgey, der von Gyöngyös 
aus über Pata bereits die Division Kmety behufs der Besetzung 
der das Mátragebirge durchschneidenden Strasse entsendet 
hatte, durch Kmety und von Terenye aus durch Beniczky ange
griffen zu werden, musste er sich entweder gegen Waitzen zu
rückziehen oder auf Losonc, wohin ihn Kmety, der in unmittel
barer Verbindung mit Görgey bleiben musste, nicht folgen 
konnte, anmaschieren, Beniczky werfen und dann im Rücken 
Görgeys eine Diversion machen.

Gleich nach den glücklich für Beniczky ausgefallenen Ge
fechte von Losonc, erhielt Beniczky vom Hauptquartier aus den 
dringenden Befehl, ausser einem Bataillon Infanterie, einer 
Batterie und einer Eskadron Kavallerie, die zu seiner Halb
brigade noch gehörenden Truppen in Eilmärschen von ihren Sta
tionen, auf dem kürzesten Wege zur Division Kmety stossen zu 
lassen. Mit dem Reste aber bis zu weiterem Befehle das Gömö- 
rer Komitat besetzt zu halten.

Diesem Befehl folgte auch gleich die Nachricht, dass der 
k. k. Feldmarschalleutnant Ramberg in vollem Anmärsche gegen 
Losonc begriffen sei und selbes mit seinem Gros am 26-ten 
März ganz sicher erreichen könne.

Unter diesen Umständen wurde die Stellung Beniczkys in 
Losonc unhaltbar, deswegen beschloss er, nach einer kurzen 
Rast Losonc zu räumen und sich auf der Rimaszombater Strasse 
bis Osgyán zurückzuziehen, um die weiteren Ereignisse zu 
beobachten.

Am 26-ten März wurde Losonc auch richtig von den k. k. 
Truppen unter dem Kommando des Feldmarschalleutnants 
Ramberg besetzt, welche jedoch erhaltenen Befehlen zufolge am
28-ten März Losonc wiederum verhessen, um nach Waitzen zu 
marschieren.7

7 Bamberg Losoncra csupán vizsgáló expedíciót küldött.

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 20



V.

Görgey Artúr hadmenete Komáromtól 
Világosig.1

(1) Die Ereignisse, welche den Abmarsch des Insurgenten
generals Arthur von Görgey von Komom und seine übrige Hand
lungweise bis zur Waffenstreckung bei Világosvár in der Art, 
wie dies alles sich wirklich zugetragen, geleiteten, warheitsge- 
treu darzustellen ist die Aufgabe dieser Abhandlung. Ich, der 
kriegsgerichtlich zu 20 jährigen Festungsarrest verurteilt und 
demzufolge für meine ganze künftige Lebenszeit als bürgerlich 
tot zu betrachten bin, kann gar kein Interesse mehr haben, den 
Verlauf jener Begebenheiten, die sich während der früher ange
merkten Zeitepoche ereigneten, zu meinem oder anderer Vorteil 
zu entstelen und nach eingeholter Erlaubnis dieselben erzälen 
zu dürfen, fühle ich mich berufen ohne alle Leidenschaftlichkeit 
oder Parteilichkeit, mit Hinweglassung aller Phrasen nur das, 
was mir genau bekannt, oder wo ich als eine aktive Persönhlich- 
keit auf ge treten bin, getreu aufzuzeichnen und den Schleier, der 
noch über manche Szenen, deren einzig lebender Zeuge ich bin, 
gebreitet ist, zu lüften!2

Um die eigentliche Darstellung des Görgeyschen Rückzuges 
von Komom, der am 12-ten Juli 1849 begann und mit der 
Waffenstreckung bei Világosvár am 13-ten Augüst desselben 
Jahres endete, in seiner ganzen Bedeutung richtig beurteilen zu 
können, muss ein gedrängtes Resumé jener Zerwürfnisse, die 
zwischen der revolutionären Regierung oder eigentlich Ludwig 
Kossuth und Arthur Görgey, samt einer Skizzierung seines Cha
rakters vorausgelassen werden. In dieser letzten Phase der un
garischen Revolution spielt Görgey die Hauptrolle, darum sollen 
auch seine Handlungen ohne Schonung der Wahrheit gemäss ent
hüllt werden, sowie ich dies in einem ähnlichen Falle mit welcher 
immer hervorragenden Persönlichkeit der ungarischen Revolu
tionsepoche rücksichtslos tun würde!

Ich will auch meine eigenen Handlungen im Verlaufe dieser 
Abhandlung nicht beschönigen, um dadurch meinen Anteil an

1 Beniczky visszaemlékezéseinek ezen része található: K .  A .  W .  — Kr. 
i. U. 1848/49. 13/327. H, A. alatt. — A kézirat első oldalának felső szélén: 
„Heft Nr. 6, 50 halbe Bogen, von Seite 1 bis 200 (103 Blätter).“

8 A Pöltenbérggel- váló követséget érti,' melyben az orosz hadvézetősé- 
get felkereste.
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den Ereignissen zu verschleiern, was als Beweis für den festen 
Vorsatz, die Wahrheit berichten zu wollen, gelten mag.

Festung Komorn den 23-ten November 1851,
Ludwig Beniczky m. p.

Festungsarrestant.
Einleitung.

(2) Der Grundzug von den Charakter Arthur Görgeys, so 
wie er ihn durch die ganze Dauer der Revolutionsepoche ent
wickelte, war ein unbegrenzter Ehrgeiz, welcher sowohl seine 
guten als schlechten Eigenschaften, je nach dem es die Verhält
nisse forderten auf eine hohe Stufe geistiger Potenz zu steigern 
vermochte. Wenn er wollte, so konnte er seine Umgebung für 
sich gewinnen, allein trotzdem, dass er eine Art Aufrichtigkeit 
zur Schau zu tragen sich bemühte, konnte dennoch der unbefan
gene Beobachter bemerken, dass sich immer etwas verstecktes, 
lauerndes in seinem Benehmen kundgab! Als Soldat war er tap
fer bis zur Verwegenheit, was mit einem nicht wirklichem, aber 
zur Schau getragenem Cynismus vieles beitrug, um ihn bei den 
Truppen populär zu machen.

Gegen seine nächste Umgebung und vis-á-vis seiner Unter
gebenen war er im Allgemeinen leutseelig und freundlich, in 
einzelnen Fällen je nach dem es sein persönliches Interesse erfor
derte hart, abstossend, ja sogar unmenschlich grausam, ein 
Menschenleben aus egoistischen Zwecken aufzuopfern machte 
ihm keine Sorge. Indem ich viele Tatsachen übergehe mag als 
schlagendster Beweis für diese Behauptung die Hinrichtung des 
Grafen Eugen Zichy gelten!8

- Er sah schon damals recht gut ein, dass diese Hinrichtung 
als ein voreiliger Terrorismus in ihren Folgen der Sache der 
Revolution wesentlich schaden müsse, allein er berechnete den
noch richtig, dass in jenem Zeitpunkte der leidenschaftlichen 
Aufregung der Gemüter die extremsten Handlungen auch die 
populärsten seien.

Er erschien vor der exaltierten Menge als eine der Revolu
tion mit Leib und Seele ergebene Individualität, die das sich vor
gesteckte Ziel mit Hintansetzung jeder Rücksicht, mit Hilfe 
aller Mittel zu erreichen fest entschlossen ist! — Während er 
durch seinen Ehrgeiz zu dieser brutalen Tat verleitet wurde, um 
sich der Revolution als ein neuerstandener Robespierre zu prä
sentieren, jubelte die durch den Taumel einer revolutionären

s Zichy gróf kivégeztetése korántsem történt hideg számításból, hanem 
csupán azért, mert Görgey akkor még betű szerint vette a forradalmat és 
nem tudta, hogy nem eszik a kását olyan forrón, amint ezt a pesti forra
dalmárok hirdették.

2 0 *



Begeisterung hingerissene Volksmasse, dass sie einen eisernen 
Arm zur Stütze der Revolution gefunden.

Aus diesem Gesichtspunkte beurteilte ihn auch Ludwig 
Kossuth und Görgey erreichte seinen Zweck, aus seiner bis 
dahin untergeordneten Rolle durch die Macht der Verhältnisse 
plötzlich in den Vordergrund gehoben zu werden.

Dass alle seine Handlungen nur Ehrgeiz, keineswegs aber 
politische Überzeugung zur Grundlage hatten, wird sich im wei
teren Verlaufe dieser Abhandlung zeigen, wie ér den Umstän
den gemäss seine persönlichen Zwecke verfolgend das rollende 
Rad der Revolution teils aufzuhalten, teils in seinem Laufe zu 
beschleunigen bereit war.

Nach der Hinrichtung des Grafen Eugen von Zichy wurde 
er einer der eifrigsten Revolutionäre4 was hauptsächlich dazu 
beitrug, dass er vorzüglich durch den Einfluss Ludwig Kossuths 
nacheinander rasch befördert, endlich nach der Schlacht bei 
Schwechat auch zum General en Chef der oberen Donauarmee 
ernannt wurde.

Vor dieser Schlacht war Görgey einer jener höheren Mili
tärs in der Insurgentenarmee, der die Idee Kossuths: in die k. k. 
Erbstaaten einzurücken, energisch unterstützte.5 6 *

Nach dem Einrücken des Fürsten Feldmarschalls Windisch- 
graetz, vor der k. k. Armee gegen Pest zu retirieren gezwungen, 
glaubte er Arm in Arm mit der Revolution nicht sicher gehen zu 
können und wendete verschiedene Mittel an, um sich mit der 
revolutionären Regierung zu entzweien. Er beschuldigte den 
Landesverteidigungsaussschuss (Honvédelmi Bizottmány) und 
vorzüglich dessen Präsidenten Ludwig Kossuth, dass er durch 
seine immerwährenden Befehle seine strategischen Operationen 
hinderlich sei, diese Reibungen erstreckten sich endlich so weit, 
dass Kossuth dem Görgey den Vorwurf machte, er fürchte an 
dem Insurgentengeneral Móric Perczel einen Rivalen, darum un
terstützte er ihn auch in dem Gefechte bei Moor nicht, was den 
Verlust der Hauptstadt nach sich zog.8

Diese Reibungen, das erfolgte Einrücken der k. k. Armee in

4 Nem lett, de az volt már. Előléptetését nem forradalmárságának kö
szönhette, hanem hadiképzettségének, tehetségének. Mindenekelőtt, hogy a Jel
lasiccsal kötött fegyverszünet ellen tiltakozott és hogy Ozoránál Roth tábor
nok megadását az 3 hadműveletei idézték elő.

5 Görgey tisztán katonai szempontból a betörés ellen volt, azonban a 
vállalkozásban nem a katonai, hanem a politikai szempontok döntöttek és 
ebben Görgeynek akkor semmilyen része nem volt.

6 A moóri csatavesztést a következő tényezők okozták: Mindenekelőtt 
az, hogy Percei, Görgey, az 0 . H. B. kttlön-külön haditerv alapján adott ki
parancsokat és cselekedett, a katonaság még nem volt eléggé harcedzett, Per
ceinek a támadás elől ki kellett volna térnie és csak a Görgeyvel való egye
sülés után közösen offenzivába mennie, amint ezt Görgey tervezte.
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Pest, die Flucht der Regierung und des Konventes nach Debre
zin und die für die Revolution damals so ungünstigen Zustände 
bestimmten ihn endlich zu der bekannten Waitzner Proklama
tion, mittelst welcher er im Namen der Armee alle republikani
schen Bestrebungen entschieden zurückweist und erklärt, nur für 
Aufrechterhaltung der 1848-er Gesetze und das konstitutionelle 
Königtum kämpfen zu wollen; den Gehorsam dem Landesvertei- 
digungsausschusse versagt und in der Folge nur den noch quasi 
auf legitimen Boden stehenden Kriegsministerium Mészáros zu 
gehorchen sich ausspricht.7

Er stellte auch jede Korrespondenz mit dem Landesvertei- 
digungsausschusse ein,8 handelte ziemlich selbständig und zwar 
so lange bis sich im Februar 1849 die Angelegenheiten der Re
volution besser gestalteten. Die damalige Erstarkung der revo
lutionären Zustände bestimmte ihn, sich der Regierung wie
derum zu nähern bis die Ernennung Dembinskys zum Oberfeld
herrn sämtlicher Insurgententruppen seinem Ehrgeize wiederum 
eine empfindliche Wunde schlug. Er verbarg jedoch seinen Groll, 
bis nach der Schlacht bei Kápolna sich ihm eine Gelegenheit bot 
Dembinsky zu stürzen, was ihm 1849 Anfangs März in Tisza
füred auch vollkommen gelang.9

Görgey mit der Regierung und den dorten persönlich an
wesenden Präsidenten Kossuth ausgesöhnt wurde an Dembinskys 
Stelle interimistisch zum Oberfeldherrn ernannt, um bald darauf 
nach dem Zurücktreten des Insurgentengenerals Vetter definitiv 
den Oberbefehl zu übernehmen.

In den letzten Karnevalstagen in Kaschau äusserte Görgey 
vor mir: „Kossuth ist gross als Agitator und klein als Staats
mann, seine Politik ist ein wahre Plastruspolitik, er will nur 
sich selbst mit der Armee decken.“ Einige Wochen später als er 
mit Kossuth ausgesöhnt war, sagte er zu mir in Tiszafüred: 
„Der einzige Mann, den wahre Überzeugung und Vaterlandsliebe 
leitet und der alle erforderlichen Talente besitzt, um die Revo
lution durchzuführen, ist der Präsident, jetzt habe ich ihn ganz 
kennen gelernt!“

7 A hadsereg megmentése, összetartása, a legitimista érzelmű tisztikar 
biztatása érdekében készült a január 5-iki váci kiáltvány. Görgey ezzel a 
kiáltvánnyal megakasztotta a bomlást, melynek jelei a Budapesten való átvo
nulás alatt ijesztően mutatkoztak.

8 A váci kiáltvány szerint cselekedett, azonban felsőmagyarországi htjá
val semmi egyebet nem akart, mint Debrecen felől az osztrák erőt elvonni. 
Különben már a bányavárosokban utolérték őt Luzsénszky és Ragályi, az 
OHB. megbízottjai, akik a kormányt Görgey táborában képviselték és akik a 
levelezést intézték.

9 Dembinszkyt Görgey jelentése nélkül is Klapkának elkeseredett had
osztályparancsnokai eltávolították volna. Szerencsének mondható, hogy Gör
gey előrelátó és józan ítélőképességével vette kezébe e mozgalom intézését 
mert különben a sereg fellázadt volna az őt meg nem értő vezér ellen.



Seit den günstig für Görgey ausgehenden Ereignissen in 
Tiszafüred wurde er wieder eifriger Revolutionär, bis nach den 
Schlachten von Hatvan, Tápióbicske und Isaszeg ein Ereignis 
wiederum neue Zerwürfnisse zwischen ihm und der Regierung 
erzeugte.

Im Hauptquartiere zu Gödöllő erklärte Ludwig Kossuth, 
jetzt sei es an der Zeit die Unabhängigkeit Ungarns auszu
sprechen.

Die Partei im Debreziner Konvente, welche diesen Schritt 
bekämpfte kommunizierte seit einiger Zeit insgeheim mit Gör
gey und diese Partei wollte Kossuth vermöge dieser Erklärung 
zwingen, ihre palliative Politik aufzugeben!10

Auf diese Partei und wie er glaubte auf eine bedeutende 
Majorität der Armee sich stützend, ergriff Görgey den Augen
blick, um sich mit Kossuth hinsichtlich der Ausführung dieser, 
für die Zukunft jede mögliche Ausgleichung vernichtenden ex
tremen Massregel in Opposition zu setzen. Durch seinen Wider
spruch meinte er so viele Faktoren im Lande um sich zu scharen, 
dass er den Einfluss Kossuths paralisieren, endlich eine Mili
tärdiktatur errichten, um dann vermöge einer vorteilhaften Pazi- 
fikation die Revolution glorreich zu Ende zu führen.

Er erklärte sich in Gödöllő gegen die Unabhängigheitsakte, 
allein er trügte sich in seinen Erwartungen.11 Die Ansicht Kos
suths errang den Sieg, die Unabhängigkeitsakte wurde erlassen, 
die Armee schwieg dazu,12 * verhielt sich im allgemeinen neutral 
und ging ganz von der Ansicht aus, sie habe zu kämpfen ohne 
sich in Erörterungen des Staatsrechtes einzulassen.

Diese Stimmung in der Armee bewirkte hauptsächlich die 
Erklärung des Generals Damjanich, welcher sich mit der Mei
nung Kossuths vollkommen einverstanden zu sein erklärte.

Den geäusserten Ansichten Görgeys zufolge hätte jeder
mann gedacht, er werde nach den Debreziner 14-ten April 1849 
seinen Degen niederlegen. Hätte er dies getan, so würde an der 
Lauterkeit und selbst Loyalität seiner Gesinnungen niemand 
gezweifelt haben. Allein sein Ehrgeiz liess es nicht zu, dass er 
seine Stellung aufgeben und in die Dunkelheit zurücktreten 
sollte.18

Die folgenden Kämpfe bei Weitzen und Sarló gewannen in 
der Armee dem Generalen Damjanich und im Lande der Politik 
Kossuth immer mehr Anhänger, ja die Popularität des Gene
ralen Damjanich drohte die des Görgey selbst in der Armee auf 
Null zu reduzieren. Dies bestimmte ihn wiederum seine Ansich-

10 Görgeynek a békepárttal valő érintkezése nagyon is kezdetleges volt.
11 A hadsereg, különös«! Görgey serege, április 14-ike ellenes volt.
12 L. Görgey nyilatkozatát a Bevezetés 12. fejezetében.
18 Ha Görgey letette volna a kardot, serege menten felbomlott volna.
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ten den immer stärker anschwellenden Strome der Revolution 
anzupassen und in dem neugebildeten Ministerium Szemere das 
Portefeuille des Krieges zu übernehmen.14

Die revolutionäre Regierung, welche Görgey bereits anfing 
zu fürchten, glaubte durch seinen Eintritt ins Ministerium den
selben von der Armee zu entfernen und indem sie derselben 
einen ihr ergebeneren Anführer gab, den Einfluss Görgeys ohne 
alle Gewaltsmassregeln zu paralisieren.

Görgey blieb allerlei triftige Gründe, die ihm damals nicht 
fehlen konnten, vorschützend bei der Armee und bestimmte den 
General Damjanich zur interimistischen Leitung der Ministerial- 
geschäfte; auf diese Art versuchte er die bei der Armee gefähr
lichste Individualität für ihn zu entfernen, um durch weitere Bei
behaltung der Feldherrnstelle einen doppelten Einfluss auf die 
Armee ausüben zu können.15

Nicht nur die Regierung, aber auch ein grosser Teil der 
Armee missbilligten diese Massregel, welche einen der uner
schrockensten und glücklichsten Fahnenträger der Revolution 
vom Kriegsschauplätze entfernte. Diese Massregel hätte Gör
gey in bedeutende Verlegenheiten verwickelt, wenn der nach der 
Komorner Schlacht am 26-ten April 1849 bald erfolgte Bein
bruch des Generals Damjanich die ganze für ihn sich immer 
schwieriger gestaltende Angelenheit nicht auf eine unerwartete 
Weise beendigt hätte.

Durch diesen Zufall gleichsam ermutigt, sendete Görgey 
die einmal eingeschlagene Politik verfolgend, alle seiner All
macht bei der Armee im Wege stehenden Individuen zu ent
fernen, den Insurgentengeneral Klapka an die Stelle des Dam
janich ins Kriegsministerium und verweilte noch immer bei der 
Armee, seinen doppelten Wirkungskreis dazu benützend, mittels 
Avancements sich bei der Armee populär zu machen und ihm 
miessliebige Korpskommandanten und andere höhere Offiziere 
unter verschiedenen Vorwänden zu entfernen und ihre Posten 
mit ihm ergebenen Individuen zu besetzen.

Als nach Einnahme von Ofen die k. k. Truppen die Offensive 
wieder ergriffen, die kais. russische Intervention keinem Zweifel 
mehr unterworfen war und der sich immer düsterer gestaltende 
Horizont der Revolution die exaltierten Gemüther aus dem 
Reiche der Illusionen in die Wirklichkeit zurückführend ein 
nüchternes Urteil über die Zustände der Gegenwart wieder zu
lässig machte, beschloss Görgey diese Umstände zu benützen 
um seine Niederlage hinsichtlich seines Widerspruches gegen die

14 Görgey és Damjanics között soha nem volt vetélkedés egyik rész
ről sem.

15 Görgeynek a seregnél kellett maradnia, mert ez Debrecen ellen akart 
vonulni.



Erlassung der Unabhängigkeitsakte an der revolutionären Re
gierung zu rächen,

Er behauptete, die durch den Revolutionsgouverneur Ludwig 
Kossuth Ungeordnete Belagerung Ofens habe die Revolution um 
alle errungenen Vorteile gebracht, der günstigste Augenblick 
nach dem am 26-ten April 1849 erfolgten Entsatz der Festung 
Komom zum Vorrücken der Insurgentenarmeen sei versäumt 
und die Möglichkeit des Abschlusses einer vorteilhaften Pazifi- 
kation für das Land nicht beachtet worden.18

Die revolutionäre Regierung konnte sicher nicht verhehlen, 
dass Görgey unter diesen Umständen vis á vis der öffentlichen 
Meinung auf einer festen Basis stehe, um ihn daher mehr über
wachen zu können, beschloss sie so wie es auch die Kriegszu
stände erforderten, die gesamten Streitkräfte der Revolution zu 
konzentrieren und den Oberbefehl dem gewesenen Minister Ge
neral Lazarus Mészáros zu übergeben, Görgey hingegen wurde 
aufgefordert, seinen Posten als Kriegsminister zu übernehmen. 
Auf diese Weise glaubte man ihn ohne éclat von der Armee zu 
entfernen.

Görgey leistete diesem Befehle keine Folge, blieb vor Ko
rnern stehen und erklärte: „er sei nicht gesonnen seine Armee 
und mit ihr sein Vaterland den unsinnigen Plänen der revolutio
nären Regierung aufzuopfern! Denn so übermütig als sie sich im 
Glücke benehme, ebenso feig zeige sie sich, wenn die Gefahren 
sich häufen.“ (Oftmal äusserte er in vertrauten Kreisen, die 
Armee soll die Flucht dieser Táblabirós [Gerichtstafelbei
sitzers] über die Grenze schützen und ihre Haut zu Markte 
tragen).

Mit Schrecken gewahrte die revolutionäre Regierung, Gör
gey habe sein Spiel ihr vis ä vis bereits arrangiert und sei in 
Mitten dieser Verhältnisse nicht mehr eine ihr subordinierte, 
wohl aber koordinierte Gewalt.

Während diesen Reibungen zwischen der Regierung und 
Görgey wurde die Schlacht am 2-ten Juli 1849 bei Komorn ge
schlagen. Die während dieser Schlacht an Tag gelegte glänzende 
Tapferkeit Görgeys, die Kopfwunde die er erhielt, das durch 
seine Anhänger verbreitete Gerücht: „so einen Mann wolle die 
Regierung von der Armee entfernen“, machten Görgey bei der 
unter seinen unmittelbaren Befehlen stehenden Armee mehr 
denn je beliebt.

Die durch ihn eingesetzten ihm ergebenen Kommandanten 
unterdessen auch nicht immerfort zu wiederholen: die revolu

18 Görgey éppúgy hibázott Buda ostromával, mint Kossuth, de hibázott 
Görgey abban is, hogy a Vágvonalnál tétlenkedett, ahelyett, hogy Bécs ellen 
vonult volna, amire pedig Kossuth határozottan kérte.
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tionäre Regierung wolle Görgey nur darum beseitigen, weil er 
ihren separatistischen und republikanischen Bestrebungen im
mer entgegen arbeite. Allen diesen zufolge wurde endlich eine 
Versammlung aller Oberoffiziere in Komorn veranstaltet und 
mit grosser Mehrheit der Beschluss gefasst, keinen anderen 
ausser Görgey als ihren Feldherm anzuerkennen.17

Die Generäle Klapka und Nagy Sándor waren fast die ein
zigen gegenwärtigen Individuen von Bedeutung, welche behaup
teten, man solle und müsse der Regierung gehorchen, indem nur 
die rasche Konzentrierung der Insurgententruppen noch die 
Möglichkeit biete, mit Erfolg operieren zu können.

Als die revolutionäre Regierung von dem früher Berührten 
unterrichtet wurde, bestätigte sie Görgey in seiner Befehls
haberstelle, weil sie nichts anderes tun konnte, infolge dessen 
behielt Görgey sein Kommando, resignierte (auf) seine stelle 
als Kriegsminister und blieb mit der unter seinen Befehlen ste
henden Armee vor der Festung Komorn im Lager stehen.

So standen die Sachen als ich während der am 11-ten Juli 
1849 engagierten zweiten Schlacht nach Komorn ins Görgeysche 
Hauptquartier einrückte und alles folgendermassen arran
giert fand.

Nach der am 11. Juli stattgefundenen Schlacht fasste Gör
gey den Entschluss von Komorn aufzubrechen, um die Vereini
gung mit der Theissarmee zu erzielen.

Klapka, Kmety und Nagy Sándor Generäle und Korps
kommandanten der unter seinen Befehlen stehenden Truppen 
waren nach Damjanichs Abreise von der Armee jene Individuen, 
die hauptsächlich die revolutionären Prinzipien in der Armee auf
rechterhielten und fähig gewesen wären, die Handlungen Görgeys 
mit Erfolg zu kontrollieren.

Der General Kmety mit seinem Korps wurde durch die k. k. 
Truppen von Görgey abgeschnitten, also blieb nur Klapka und 
Nagy Sándor übrig, Nagy Sándor, der am wenigstens zu fürch
ten war, sollte daher mit Görgey abmarschieren und Klapka als 
Kommandant der Komorner Armee Zurückbleiben, die Generäle 
Leiningen und Pöltenberg, dem Görgey mit Leib und Seele er
geben, machten mit Görgey an der Spitze jeden Versuch des 
Nagy Sándor, die Pläne des Görgey zu durchkreutzen, zunichte, 
während Klapka isoliert in dér Festung Komorn zurückbleibend 
fern von dem künftigen Schauplatze von Görgeys Tätigkeit ver
blieb. Auf diese Art bekam Görgey das Spiel ganz in seine Hände 
um auf den Geist der unter seinen Befehlen stehenden Armee

17 Július 4-én,



ungestört einwirken zu können und war von jeder lästigen oder 
gefährlichen Kontrolle befreit.18

Und jetzt fängt die eigentliche Darstellung des Rück
zuges von Komorn bis zur Waffenstreckung bei Világosvár an, 
über dessen Verlauf ich als steter Zeuge der wichtigeren Bege
benheiten der Wahrheit getreu berichten will.
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I.

Rückzug Görgeys von Komorn; Schlacht bei Waitzen, 
Gefecht bei Rétság. Eintreffen des Hauptquartiers in Rimaszom
bat den 18-ten Juli 1849.

(3) Am 12-ten Juli Í849 um 10 Uhr Abends begann der 
Rückzug der Insurgentenarmee von Komorn, das Hauptquartier 
erreichte den 14.19 20 Mittags Bátorkeszi. Hier stellte sich der 
Staatssekretär im Justizministerium, Samuel von Bónis21 als 
Regierungskommissär für die Armee dem Generalen Görgey vor, 
er wurde ganz kalt empfangen und da demselben gar keine Macht
vollkommenheit eingeräumt wurde, als Funktionär oder Reprä
sentant der Regierung nicht anerkannt. Er spielte bis zur Waf
fenstreckung bei Világosvár auch nur eine ganz passive Rolle, 
die sich auf die Einsendung einiger Berichte an die revolutio
näre Regierung beschränkte. (Ich erwähne dieses Umstandes 
nur darum, weil er e in . weiterer Beweis ist, dass Görgey trotz 
seines Abmarsches von Komorn die Autorität der Regierung 
nicht mehr anerkennen wollte.)

Da der Abmarsch von Komorn viel über die eigentlichen 
Pläne Görgeys im Dunkeln liess und im Wiederspruche mit sei
nen in Komorn ausgesprochenen Ansichten stand, so entspann 
sich, wie natürlich, eine lebhafte Debatte über den Zweck und 
das endliche Ziel dieses verspäteten Rückzuges. Viele äusserten 
laut ihre Meinung, dass dieser Abmarsch von Komorn jetzt viel
leicht ganz zwecklos sei, indem durch das Vorrücken der kais. 
russischen Truppen und die durch sie bewirkte Besetzung 
Waitzens und des Maroscher Passes die Vereinigung Görgeys 
mit der unteren Theissarmee unmöglich gemacht werde, wo uns 
andererseits die k. k. österreichische Armee bei Gran in unseren 
Rücken die Donau passierend von Komorn abschneiden können.

18 Kmety KoBButh parancsára nem csatlakozott Görgeyhez, hanem dél
nek vonult, Klapka, ki Görgey fóvezérsége érdekében járt közben Pesten, nem 
hagyatott számításbél Komáromban. Azonban tagadhatatlan, hogy Görgeynek 
komáromi makacskodása siettette a katasztrófát.

“  Július 13-án.
20 Görgey és Bónis között igen arcélyes érintkezés fejlődött ki.
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Stimmen wurden laut, die mit einiger Heftigkeit erklärten, sie 
seien mit der Handlungsweise Görgeys nicht einverstanden, 
denn er ergreife immer nur halbe Massregeln, damit er nach 
Umständen sich hierher oder dorthin wenden könne. Wenn er 
einmal der revolutionären Regierung den Gehorsam versagt-, so 
wäre es dann konsequent patriotisch und selbst loyal gewesen, 
Komorn und die Armee unter bestimmten Bedingungen an die 
k. k. österreichische Armee zu übergeben, die revolutionäre Re
gierung gänzlich fallen zu lassen und mit einem Schlage die 
Revolution ohne russische Intervention beendigen.

Als Görgey von dem Auftauchen dieser Meinung unterrich
tet wurde, erschien er in unserer Mitte und bestritt dieselbe laut 
erklärend: „Es werde sich bald herauesstellen, wer Recht habe 
und alle gegen ihn ausgestreuten Verleumdungen werden auf ihre 
Erfinder zurückfallen, er aber vor der ganzen Nation gerecht
fertigt dastehen! Nur die Feigheit — fuhr er mit einiger Hef
tigkeit fort — und der Mangel an Staatsklugheit des Gouver
neurs Kossuth und Konsorten und die übermütige Übereilung 
mit der Unabhängigkeitsakte hätte das Land und vorzüglich die 
Armee in diese Lage gebracht. Die Regierung und der Konvent 
mögen für sich sorgen, diese überlasse er dem Schicksale, wel
ches sie verdienen, die Armee, welche sie um sich zu retten preis
geben wollen, werde er im schlimmsten Falle zu sichern wissen.“

Diese Erklärung, die eigentlich nichts positives und nur eine 
vage Versicherung enthielt, machte dennoch allen weiteren Ver
handlungen ein Ende.

Wer jedoch tiefer in die Verhältnisse der Vergangenheit 
und Gegenwart zu blicken befähigt war, einem solchen konnte 
diese Erklärung nicht beruhigen, denn nimmer konnte man sich 
verhehlen, dass Görgey auch jetzt noch eine zweideutige Rolle 
spiele. Wäre es ihm ernst gewesen der seinen Aussprüchen nach 
sich übestürzenden Revolution den Todesstreich zu versetzen, so 
hätte er erstens in Waitzen als er Ende Dezember die bekannte 
Proklamation erliess und später vor Komorn als er der Regie
rung den Gehorsam versagte, nicht gesäumt es auch auszu
führen!

Dass er dies zu tun unterliess ist wiederum ein neuer Be
weis, dass nach Umständen Patriotismus, Loyalität oder Eifer 
für die Sache der Revolution immer nur Maske und die ver
steckte, aber wahre Triebfeder seiner Handlungen nur Ehrgeiz 
oder Rache gegen diejenigen, die seine Pläne durchkreuzten, 
gewesen!31

31 Sem Vácott, sem Léván, sem Komáromban nem tehette le kardját 
Görgey, mert akkor még nem volt teljesen elvesztve a nemzet ügye és mert 
éppen ez által ment volna veszendőbe minden. Amíg a nemzetnek serege volt, 
— reményei is lehettek.



Den 15-ten Juli 1849 sollte das Hauptquartier Waitzen, 
erreichen, von wo aus nach Umständen die Armee entweder über 
Duka, Gödöllő, Tura, oder über Rétság, Balassagyarmat, Lo
sonc ihren weiteren Marsch fortsetzen sollte.

Bevor ich den Faden dieser Abhandlung weiter verfolge 
muss ich andeuten, dass ich mich in das Detail der militärischen 
Operationen nicht einlassen werde, denn dazu fehlen mir nicht 
nur die unumgänglich notwendigen Quellen, Daten, aber auch die 
hiezu erforderlichen militärischen Kenntnisse, auch wurde dies 
bis jetzt ganz bestimmt von militärisch gebildeten Fachmän
nern erschöpfend dargestellt und bearbeitet. Ich werde die rein 
militärischen Begebenheiten in ihren Hauptmomenten im all
gemeinen nur insoferne berühren, als sie im Zusammenhänge mit 
der später angenommenen Handlungsweise Görgeys vis ä vis 
der kais. russischen Truppen stehen um endlich die Armee 
auf die Zerinder Heide bei Világos inmitte der kais. russi
schen Truppen hineinzumanövrieren und von den k. k. österr. 
Truppen zu trennen.22 23

Ich verliess das Hauptquartier in Bátorkeszi, von wo aus es 
den 14-ten Juli aufbrach und Szalka, ein unbedeutendes Dorf 
an der Einmündung der Eipel in die Donau, erreichte, wo 
nichts erzählenswertes vorfiel.

Den 15. Juli, als der Marsch den ausgegebenen Disposi
tionen gemäss fortgesetzt wurde, erreichte die Avantgarde des 
Armeekorps Nagy Sándor Waitzen beiläufig um 1 Uhr Nach
mittag, wo sie auf eine Division rekognoszierender Kosaken 
stiess, die schnell Waitzen verhessen und in der Gegend der 
Dukaer Weingebirge, welche ganze Flächen bei Waitzen beherr
schen, verschwanden.28

Nagy Sándor passierte Waitzen und rückte bis zu der Pest- 
Waitzner Eisenbahnlinie ungehindert vor, bevor er jedoch noch 
seine Schlachtlinie recht entwickeln konnte, debouchierten aus 
den Dukaer Weingebirgen bedeutende russische Kavallerie und 
Infanteriemassen, durch welche alsogleich das Gefecht enga
giert wurde.

Ich war in der Suite des Generals Görgey unterhalb des 
Städtchens Maros, als die ersten Kanonenschüsse zwischen den 
Russen und dem Korps des Alexander Nagy gewechselt wur
den, die sich bald zu einem lebhaften Artilleriefeuer entwi
ckelten.

22 Beniczky ezen leírásában az általa közölt dátumok nem egyeznék a 
tényleges dátumokkal. Rendszerint 1—2 napi különbség van közöttük. Ennek 
okát abban látom, hogy Beniczky emlékezetből, vagy pedig igen hiányos jegy
zetek alapján írta ezt a visszaemlékezést. Leírásában azonban, minthogy nem 
igyekszik katonai szempontokat követni, ez lényegéé hibát nem képez.

23 Ez 15-ike hajnalban történt.
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Görgey wendete sich zu seiner Suite und rief aus! „Der 
General Nagy Sándor hat jetzt Gelegenheit seinen gepriese
nen Heldenmut zu zeigen!“ — Und sich zu mir wendend sprach 
er: „Lassen wir den Helden raufen!“ — (Solcherart Ausfälle 
gegen Nagy Sándor zu machen, wo immer sich nur eine Gele
genheit bot, unterliess er nie.)

Als Görgey mit seiner Suite sich Waitzen näherte, war 
das Korps Nagy Sándor bereits so zurückgedrängt, dass sein 
rechter Flügel sich schon an die Donau lehnen musste und nur 
das Vor rücken des Armeekorps Pöltenberg in die rechte Flanke 
der Russen zwang dieselben ihre errungenen Vorteile aufzu
geben, was zur Folge hatte, dass sie sich wiederum auf die 
Anhöhen der Dukaer Weingebirge zurückzogen, wo sie unter 
dem Schutze ihrer Artillerie neuerdings Position-fassten. Da 
es bereits anfing zu dämmern, so entspann sich nur noch eine 
lebhafte Kanonade, die mit einbrechender Finsternis endigte.

Die Insurgentenarmee bezog vor Waitzen nächst der Eisen
bahnlinie, die kais. russischen Truppen in und hinter den Dukaer 
Weingebirgen, das Lager.

Den 16-ten Juli Vormittags wurden nur einige Kanonen
schüsse gewechselt, und unbedeutende Vorpostenneckereien fie
len vor. Um Mittagszeit hatte es den Anschein, als wollten sich 
die kais. russischen Truppen zurückziehen.

Diesem Anzeichen zufolge erklärte Görgey die kais. russi
schen Truppen den 17-ten Früh angreifen zu wollen und Hess 
auch alle Anstalten zu der bevorstehenden Schlacht treffen.

Den 16-ten Juli um 4 Uhr Nachmittags jedoch erschien 
Görgey plötzlich an der Eisenbahnlinie, längst welcher die In
surgententruppen biwakierten und beschied, die Generäle Nagy 
Sándor, Leiningen und Pöltenberg samt dem Generalstabschef 
Obersten Bajer zu sich, — er eröffnete ihnen, dass er von dem 
für den künftigen Tag bereits angeordneten Angriffe abstehen 
müsse, indem e6 zu seiner Kenntnis gelangt sei, dass 4 Briga
den der k. k. österr, Armee von Komorn schon in Pest einge
rückt seien, welche falls er am 17. Juli vor Waitzen eine 
Schlacht mit den Russen engagieren wolle, seine Armee in 
der rechten Flanke fassen könnten, auch würde durch ein län
geres Verweilen vor Waitzen die noch übrigbleibende einzige 
Rückzugslinie für die Insurgententruppen über Rétság, Balassa
gyarmat und Losonc gegen Rimaszombat gefährdet, indem 
das in die Bergstädte Oberungarns bereits eingerückte russische 
Armeekorps unter den Befehlen des Generalleutnants Grabbe 
auf der von Neusohl gegen Losonc führenden Strasse vor
rückend in unseren Rücken leicht Losonc besetzen könnte, 
welche Umstände bei dem mindesten ungünstigen Zusammen-



treffen die Insurgententruppen zur Waffenstreckung zwingen 
würden.

Diese Nachrichten samt den dafür vorgebrachten Gründen 
bewirkten den Beschluss, die Armee solle am 16-ten Juli Nachts 
ihre Stellung verlassen und über Waitzen zurück auf der Strasse 
gegen Balassagyarmat mit möglichst forcierten Märschen ihren 
Rückzug fortzusetzen, um Losonc noch vor dem Einrücken des 
russischen Korps Grabbe zu passieren und Rimaszombat errei
chen zu können.

Um 10 Uhr Abends den 16-ten Juli begann der Rückzug 
der Insurgententruppen auf der über dem nächst Waitzen lie
genden Katharinenberg führenden Strasse gegen Rótság zu. Die 
unendliche Menge Bagagewägen und hauptsächlich die nur ober
flächlich getroffenen Anordnungen verursachten im Bunde mit 
der nächtlichen Finsternis eine grenzenlose Verwirrung so, dass 
um 5 Uhr Morgens den 17-ten Juli die Reservemunition, eine 
bedeutende Anzahl Geschütze und eine grosse Menge Bagage
wägen durcheinander gemengt sich noch innerhalb des Weich
bildes der Stadt Waitzen befanden.

Inmitten dieser Verwirrung stürmten plötzlich Kosaken 
von regulärer Kavallerie unterstützt von den Dukaer Wein
gärten heraus gegen Waitzen, warfen die noch aussen der Stadt 
stehenden schwachen Kavallerie und Infanterieposten der In
surgenten übern Haufen und rasch in das Innere der Stadt 
vordringend bemächtigten sie sich in wilder Verwirrung gegen 
Rétság fliehenden Geschütze, Munition und Bagage!

Als man durch diesen rasch ausgeführten Coup überrascht 
schon alles verloren glaubte, stellte sich Görgey mit der bei 
solchen Gelegenheiten ihm eigenen Energie schnell an die Spitze 
der Arrieregarde und Oberst Karl von Földváry rückte mit 
dem 9-ten Honvédbataillon, zwei Divisionen Hunyadi, einer 
Division Hannover und einer Division Ferdinand Husaren in 
Waitzen wiederum ein, warf mit einem kühn ausgeführten An
griff die Russen von Waitzen heraus und rettete die Munition 
samt den Geschützen, sowie den grössten Teil der Bagagewä
gen. Nach diesem Arrieregardengefechte wurde der Rückzug 
ungehindert fortgesetzt bis zu dem Dorfe Rétság.

Görgey noch immer an seiner in Komorn erhaltenen Kopf
wunde leidend verschlimmerte durch die Teilnahme an dem 
Arriérengefechte bei Waitzen seinen Zustand dermassen, dass 
er der Armee vorauseilen musste, um in Losonc einige Ruhe 
gemessen zu können.

Bald darauf als Görgey Rétság verhess, erreichte die. 
russische Kavallerie sich in starken Massen zeigend die Arriere
garde der Insurgentenarmee, es entspann sich ein heftiges, 
Arriéregefecht, das sich noch auf den Höhen bei Vadkert wie-
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derholte ohne jedoch irgendwelche entscheidenden Resultate zu 
liefern, denn die Insurgententruppen setzten ihren Marsch mit 
möglichst wenig Rast ungehindert fort, so dass die Avant
garde Losonc noch am 17-ten um 11 Uhr Nachts erreichte. 
Die ganze 11 deutsche Meilen lange Wegesstrecke von Waitzen 
bis Losonc legte die Insurgentenarmee vom 16. Abends 10 Uhr 
bis 18-ten Juli Morgens 8 Uhr,2* folglich in 35 Stunden zurück 
und bestand auf diesem Marsche noch drei Gefechte.

Die Erschöpfung der Truppen noch vermehrt durch Mangel 
an Verpflegung samt dem Gerücht, dass uns die ganze russische 
Macht auf den Fuss folge, übten jedoch auf die Truppen einen 
demoralisierenden Einfluss aus.

Das Hauptquartier wurde von Losonc den 18-ten Juli26 
nach Rimaszombat verlegt und den Truppen kundgegeben, da 
vermöge des früher berührten forcierten Marsches, die Armee 
den sie seit ihrem Abmarsch von Waitzen bedrohenden Gefah
ren entgangen sei, in Rimaszombat Rasttage abgehalten wer
den können, was auch eine ordentliche Verpflegung der Truppen 
möglich machen wird.

Am 18-ten Juli besetzte das Armeekorps Pöltenberg die 
Losonc dominierenden-Anhöhen bei Apátfalva, um den weite
ren Marsch der Armee gegen Rimaszombat zu decken und das 
Vordringen der russischen Truppen zu beobachten.

Am 18-ten gegen Abend bemerkte man schon Kosaken um 
Losonc herumzuschwärmen und bald stellte es sich heraus, dass 
ein ganzes Kosakenregiment mit einer Kavallerie Batterie im 
Anmarsche sei ohne von irgend einer Macht unterstützt oder 
gedeckt zu werden. Dieses Regiment, welches sich zu weit vor
gewagt hatte, wäre vermöge seiner isolierten Stellung bei Lo
sonc in eine missliche Lage geraten, hätte der Regimentskom- 
mandant Oberst Krulof nicht ungesäumt den Insurgentengene
ral Pöltenberg avisieren lassen, dass alsogleich russische Parla
mentäre in das Hauptquartier des Generalen Görgey abgehen 
würden mit Depeschen so vorteilhaften Inhaltes, dass er fest 
überzeugt sei von der Einstellung aller Feindseligkeiten zwi
schen den Russen und den ( wie er sich ausdrückte) Armeen des 
Ungarlandes. Aus diesem Grunde ersuche er auch den Gene
ralen Pöltenberg bis zur Zurückkunft der Parlamentäre einen 
Waffenstillstand zu beobachten. Diesem Verlangen wurde will
fahrt, die Parlamentäre abgesendet und die gegenseitigen Vor
posten fraternisierten bis zu dem Wiedereinrücken der Parla
mentäre in der besten Harmonie.

M A sereg 19-én érte el Losoncot.
35-Július 19-én volt a főhadiszállás Rimaszombaton.
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II.

Hauptquartier in Rimaszombat. Eintreffen der russischem 
Parlamentäre alldort. Weiterer Marsch der Insurgentenarmee 
bis Alsózsolca nächst Miskolc. Schlacht bei Alsózsolca. Verle
gung des Hauptquartier es nach Keszthely am Hernädfluss. 
Gefecht bei Keszthely. Eintreffen des Hauptquartieres in 
Szerencs.

(4) Das im Gömörer Komitate liegende Städtchen Rima
szombat war der Ort, wohin die ersten russischen Parlamen
täre zum Görgey eintrafen.

Früh Morgens den 19-ten Juli verbreitete sich das Gerücht, 
russische Parlamentäre wären in der Nacht vom 18-ten auf den 
19-ten Juli im Hauptquartier erschienen, die nach einer Kon
ferenz mit dem Generalen Görgey alsogleich abgereist wären.2“

Bald darauf wurde ich zum Generalen Görgey beschieden, 
wo ich schon die meisten, seiner seinen engeren vertraulichen 
Kreis bildenden höhere Offiziere versammelt fand. Görgey trat 
in unsere Mitte mit einem Papiere in der Hand, welches er mit 
dem Scherzworte auf den Tisch warf „da habt ihr euern General
pardon.“ Dann sich zu mir wendend forderte er mich auf den 
Inhalt dieses Papiers vorzulesen.

Der authentische Sinn dieses Aktenstückes ist folgender:
„Die unter den Befehlen des Generals Arthur Görgey ste

hende ungarische Armee wird aufgefordert, vor den kais. rus
sischen Truppen die Waffen zu strecken, es wird ihr dagegen 
garantiert, dass die Offiziere mit Beibehaltung ihrer Chargen in 
kais. russische Militärdienste treten können fallB sie es nicht 
vorziehen als vollkommen frei in ihrer Heimat zu verweilen.27

„Die Chargen und übrige Mannschaften derselben Armee 
werden nach der Entwaffnung auch in ihre Heimat entlassen.“ 
Unterzeichnet war Rittmeister Katlarow und noch ein anderer 
Offizier, auf dessen Name ich mich nicht mehr entsinnen kann.

Nach der Lesung dieses Aktenstückes fragte mich Görgey, 
was ich von dem Ganzen halte. Ich entgegnete: „Ich lege auf 
diese Erklärung der russischen Parlamentäre durchaus kein Ge
wicht. Zur Abschliessung einer so umfassenden Konvention 
würde bestimmt ein höherer mit gehörigen Vollmachten aus
gerüsteter Offizier erschienen sein. Würde der Antrag: in rus
sische Dienste zu treten nicht darin ausgesprochen sein, so 
könnte man noch eher irgend eine arriere pensée russischer- 
seits vermuten, so aber wie das Ganze gestellt ist, halte ich es 20

20 Az oroszok 20—21. között érkeztek Rimaszombatra.
37 Az erre vonatkozó okmányokat úgy Szemere, mint Görgey J. közük.



nur für eine Mystifikation!“ —~ Görgey erwiderte hierauf: 
„Er teile auch meine Ansicht, auch sei er überzeugt, das Ganze 
sei nichts als eine List, um uns mit Unterhandlungen in Rima
szombat so lange hinzuhalten, bis das Gros der russischen Armee 
gegen Miskolc und die Theis so weit vorgerückt sei, dass sie 
ihr strategisches Ziel als erreicht betrachten könne.“ „Dies 
habe er auch“ — fuhr er fort — “den Parlamentären ganz un
umwunden erklärt. Seiner Meinung nach wäre jetzt nichts wei
teres zu tun, als unseren Marsch fortzusetzen und abzuwarten, ob 
die Russen wirklich Absichten haben sich mit uns in Unter
handlungen einzulassen!“

Obwohl ich dem uns mitgeteilten Aktenstück keine Wich
tigkeit beimass, so musste ich dennoch glauben, die beiden Par
lamentäre hätten auch noch irgend einen Auftrag unmittelbar 
an die Person des Görgey gehabt, denn sie überbrachten ihm 
ein Paar Pistolen vom Generalen Szász zum cadeau und nah
men auch ein Paar solcher Waffen als Gegengeschenk von Görgey 
mit, dass dies ohne höheren Auftrag geschehen wäre, konnte ich 
mir nicht denken, denn zwei russische Subalterne und selbst auch 
der früher erwähnte Oberst Krulof würden kaum gewagt haben, 
den Namen eines russischen Korpskommandanten ohne seinen 
Wissen zu gebrauchen.28

Auch entstand im Hauptquartier ein on dit, demzufolge 
Görgey ein vertrauliches Schreiben von dem russischen General
leutnant Grafen Rüdiger erhalten haben sollte, dessen Inhalt er 
jedoch geheimhalte.

Den 20-ten28 brach das Hauptquartier von Rimaszombat 
auf und erreichte noch denselben Tag Putnok, von wo aus es 
den 21-ten80 nach Szentpéter, eine Stunde von Miskolc ver
legt wurde.

In diesen Stationen ereignete sich nichts bemerkenswertes, 
der Marsch wurde unangefochten fortgesetzt und das Haupt
quartier den 22-ten81 Abends nach Alsózsolca, einem Dorfe am 
Ufer des Sajóflusses verlegt.

Infolge eingeholter Nachrichten erfuhr Görgey, dass das 
Armeekorps des Generalleutnants Tseodaef von Mezőkövesd ge
gen Miskolc anrücke um ihn anzugreifen und so lange festzuhal
ten, bis das Korps des Generalleutnants Rüdiger bei Poroszló 
und Tiszafüred den Übergang über die Theiss forciert habe.

Infolge dieser Nachrichten wurde die Disposition getroffen, 
dass das Armeekorps Pöltenberg die Höhen auf der Mezököves-

28 Ez jóval később történt, július 24-én Alsó Zsokán. Nem oroszok hoz
ták, hanem a magyar parlamentérek.

”  Július 21-én.
30 Július 22-én.
31 Július 23-án.
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der Strasse oberhalb Miskolc besetzen und das weitere Vordrin
gen der Küssen verhindern solle, das Armeekorps Nagy Sándor 
wurde zur Deckung der Kaschauer Strasse detachiert, um eine 
Umgehung zu verhindern, da6 Armeekorps Leiningen hingegen 
lagerte hinter dem Fluss Sajó nächst Zsolca und bildete die 
Reserve, auch konnte es falls Pöltenberg von seiner Position 
verdrängt würde, denselben mit seinem retirierenden Korps 
aufnehmen und eine feste Defensivstellung längst des Flusses 
Sajó nehmen.

Als diese Anordnungen geetroffen waren und (man) stünd
lich den Angriff erwartete, erschien den 22-ten32 Nachts im 
Hauptquartier zu Alsózsolca die Witwe von Bory geb. Baronin 
Hellenbach, Sternkreuzordensdame und verlangte vor den Ge
neralen Görgey geführt zu werden.

(Die genannte Dame führt bereits seit vielen Jahren eine 
Art herumziehendes abenteuerliches Leben, besitzt übrigens 
Geist und Gewandtheit genug, um einen übernommenen Auf
trag, wenn auch etwas schwierigerer Art auszuführen.)

Was Görgey mit dieser Dame während der Nacht vom 
22-ten auf den 23-ten Juli konferierte und welche Art die 
Nachrichten waren, die er durch dieselbe erhielt, dies blieb ein 
Geheimnis; dass sie jedoch nicht ohne allen Zweck im Haupt
quartier so plötzlich erschien, geht aus Folgendem klar hervor.

Am 23.38 Juli speiste die Frau von Bory an der Tafel des 
Generals Görgey, er sass ihr zur Rechten, ich zur Linken, wo 
ich. nicht nur Zeuge, aber auch Teilnehmer des Gespräches war.

Madame Bory erwähnte unter anderen, dass sie in ihrem 
Lebenslauf Gelegenheit hatte, die verschiedensten Charaktere 
kennen zu lernen, auch ihre jetzige Situation sei sehr interes
sant, da sie vor einigen Tagen Gelegenheit hatte mit dem 
russischen Lager zugehe, kurzum aus dem ganzen ging hervor, 
ralleutnant Grafen Rüdiger sich zu unterhalten, nun aber 
neben dem Revolutionsgeneral Görgey und bei seiner Tafel 
sitze.

Sie ersuchte auch Görgey, er möchte ihr sein Autograph 
geben, nachdem sie solche auch von mehreren russischen Gene
rälen besitze, auch beschrieb sie uns ganz ungeniert, wie es im 
russischen Lager zugebe, kurzum aus dem ganzen ging hervor, 
dass sie unmittelbar aus dem russischen Lager komme und 
dorten auch recht heimisch sei.

Nach eingenommenem Diner zog sie sich mit Görgey 
zurück, um ihm noch einige. Aufschlüsse zu. geben. Kaum war 
dies geschehen, so fielen auf den Höhen von Csaba die ersten 33 *

33 Július 23. és 24. között.
33 Ez 24-én lehetett.
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Kanonenschüsse, welche zwischen den gegen Miskolc vorrü
ckenden kais. russischen Truppen und dem Korps Pöltenberg 
gewechselt wurden, die sich bald zu einer bedeutenden Kano
nade entwickelten.

Gegen 4 Uhr Nachmittags meldete der Insurgentengeneral 
Pöltenberg, er werde die Anhöhen gegen die russische Über
macht nicht halten können, folglich gezwungen sein Miskolc 
preiszugeben und sich weiter zurückziehend seine Vereinigung 
mit dem Armeekorps Leiningen an der Sajólinie zu bewerk
stelligen.

Während dieses Gefecht noch im vollen Gange war, verhess 
Frau von Bory das Hauptquartier und schlug dem sich zurück
ziehenden Armeekorps Pöltenberg ausweichend die Strasse ge
gen Miskolc ein, wo die Russen bereits angerückt waren. Auf 
diesem Wege wurde sie durch die Vorposten des Armeekorps 
Nagy Sándor angehalten und vor den Kommandanten gebracht. 
Der Brief von Görgey an den Generalleutnant Grafen Rüdiger, 
den sie zu ihrer Legitimation vorwies, wurde, da der General 
Nagy Sándor ihren Worten keinen Glauben beimass (oder weil 
er einen Görgey vor der Revolution kompromittierenden Inhalt 
vermutete), erbrochen, der jedoch ausser einigen allgemeinen 
Ausdrücken der Höflichkeit und dem Ersuchen, die Baronin 
durch das russische Lager passieren zu lassen, nichts weiter 
enthielt.

Als die Meldung über diesen Vorfall ins Haupquartier ein
langte, geriet Görgey in heftigen Zorn, nannte den Insurgen
tengeneral Nagy Sándor einen Spion der revolutionären Regie
rung, der seine Schritte beobachte und indem er Personen, 
welche mit Aufträgen von ihm entsendet seien, unnützerweise 
aufhalte, nachteilig auf die Operationen einwirken könne. Er 
erliess auch den Befehl, die Baronin augenblicklich passieren zu 
lassen, welchem Befehle auch Folge geleistet wurde.

Infolge des Rückzuges des Armeekorps Pöltenberg wurde 
das Hauptquartier von Alsózsolca den 23.M Juli Abends nach 
Keszthely verlegt.

Den 24-ten80 Juli beiläufig um 11 Uhr Vormittags rückten 
die kais. russischen Truppen vor und eröffneten ein lebhaftes 
Artilleriefeuer, unter dessen Schutze sie die durch die Insur
genten besetzte Sajólinie forcieren wollten, was jedoch trotz 
mehrmal wiederhölter Versuchen nicht gelang. Das Gefecht 
endigte erst mit einbrechender Dunkelheit und beide Armeen 
behielten ihre Positionen.

Den erlassenen Anordnungen gemäss verhess Nachts die

84 Július' 25-én volt a főhadiszállás Geszthelyen.
85 Július 25-én.
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gesamte Insurgentenarmee die Sajólinie und rückte zurück 
nach Keszthely, wo sie eine feste Defensivposition hinter dem 
Flusse Hemád bezog.

Am 25. Juli36 Abends wurde das Hauptquartier nach Sze
rencs, eine Meile von Tokaj verlegt.

Seit dem Eintreffen der früher erwähnten Baronin von 
Bory im Zsolcaer Hauptquartier, konnte man im allgemeinen 
bemerken, dass Görgey seine Sympathie für die Russen mehr 
als früher offenbarte. Er äusserte mehrmal, dass man durch die 
Vermittlung der Russen noch eine vorteilhafte Pazifikation 
erlangen könne, nur müsse sich die Armee von der revolutio
nären Regierung trennen und als ein selbständiger Körper han
deln.

Es wurde verbreitet, dass die Russen in Ungarn ihre eigene 
Politik verfolgen und um diese Behauptung mit Gründen zu 
unterstützen vorgebracht, dass sie uns nicht als eine Insurgen
tenarmee, aber als ungarische Armee betrachten und gefangene 
Offiziere nicht als Rebellen, aber als Kriegsgefangene be
handeln.

Jene Individuen, die bisher irgend einen Einfluss im Haupt
quartier besassen, verloren ihn und andere bisher ziemlich un
bekannte tauchten auf.

So wurde auch der früher von Görgey vergötterte General
stabschef Oberst Bajer seines Einflusses selbst auf die Disposi
tionen für die Truppen nach und nach beraubt37 und sein 
Wirkungskreis unvermerkt dem Bruder des Görgey, Hermann 
in die Hände gespielt. Mit einem Wort, nichts wurde unter
lassen, um die Ihsurgentenarmee günstig für die Russen zu 
stimmen und die Feindseligkeit gegen die kais. österreichischen 
Truppen zu steigern. Die Hauptrolle während dieser Umtriebe 
spielte der Bruder Görgeys, Oberstleutnant Hermann Görgey 
und der Rittmeister Kempelen,38 einer der Adjutanten Görgeys, 
der sein ganzes Vertrauen besass und trotz seiner Jugend ein 
geistreicher, aber intriguanter Kopf war.

Welche immer Absichten Görgey haben mochte, so konnte 
er immer sicher darauf rechnen, dass die Korpskommandanten 
Leiningen und Pöltenberg dieselben unterstützen würden.

Nur Nagy Sándor blieb seinem gefassten Entschlüsse, der 
Revolution zu dienen, treu, er wurde vom Hauptquartiere aus 
auch gleichsam als Feind betrachtet und der Hass Görgeys 
gegen ihn ersteckte sich endlich auch auf dessen Armeekorps, 
dem von nun an immer die schwierigsten Aufgaben zugeteilt

**■ Július 26-án.
87 Bayer mellôztetésánek oka pontatlan szolgálattételé volt.
38 Kempelen Károly huszárszázados.
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wurden, um seine moralische und physische Kraft zu brechen 
und den Kommandanten zü depopularisieren.

Der weitere Verlauf der Begebenheiten wird dartun, wie 
die hier nur flüchtig berührten Faktoren der Pläne Görgeys, 
als endlich alle Aussichten für die Realisierung seiner ehrgei
zigen Träume vernichtet wurden, in seiner Hand zu einer Macht 
sich gestalteten, mit welchen er zuletzt den Umständen so 
zu gebieten vermochte, um die Waffenstreckung vor der kais. 
russischen Armee durchzusetzen.

III.

Hauptquartier zu Szerencs. Marsch nach Tokaj. Übergang 
über die Theiss. Marsch bis Nagykálló. Ankunft des Deputier
ten Szúnyog vom Debreziner Konvente. Sein Antrag der Dik
tatur von Görgey, Görgeys Erklärung auf diesen Antrag.

(5) Als das Hauptquartier den 25-ten Juli Abends in 
Szerencs einrückte und die Nachricht einlief, die zur Görgey- 
schen Armee gehörigen Armeekorps hätten bereits den Fluss 
Hernád passiert, um ihre Position bei Keszthely zu nehmen, 
erklärte der Generalstabschef Bajer, dass die Vereinigung der 
Insurgenten Streitkräfte in der Gegend von Arad so gut wie 
erzielt 6ei, dem Übergang über die Theiss stehe jetzt nichts 
mehr im Wege, darum wäre es angezeigt, den mit einem 9000 
Mann starken Korps bei Munkács lagernden Insurgentenober
sten Kazinczy zu beordern, bei Beregszász die Theiss zu pas
sieren und sich mit der gegen Nyíregyháza vorrückenden Gör- 
geyschen Armee unverzüglich in Verbindung zu setzen.

Diese Vereinigung passte nicht in Görgeys Pläne, da er 
von den Gesinnungen Kazinczys und seines Korps nicht voll
ständig unterrichtet war, darum liess er die Sache, allerlei vor
schützend noch auf sich beruhen.

Am 26-ten Juli erhielt Görgey die Meldung, dass die kais. 
russischen Truppen gegen Keszthely noch nicht vorgerückt 
seien.

Infolge dieser Meldung wäre eigentlich kein Grund mehr 
vorhanden gewesen, länger in Szerencs mit dem Hauptquartiere 
zu zögern, noch die Positionen am Hemádflusse zu behaupten, 
da die Armee unangefochten Tokaj erreichen und die Theiss 
passieren konnte.

Ein unerwarteter Umstand kam Görgey zur Hilfe, am 
26-ten Abends traf ein Kurier Ludwig Kossuths im Haupt
quartier ein, welcher mittelst der mitgebrachten f Depeschen



Görgey einlud mit dem Gouverneur in Nyíregyháza®0 zusam- 
menzutreffen, um die zwischen ihnen obwaltenden Differenzen 
auszugleichen und sich hinsichtlich der weiteren Operationen 
definitiv zu verstan (di) gen.

Nach dem, was vorgefallen und wie sich Görgey über Lud
wig Kossuth und die Regierung ausgesprochen, meinten Alle, 
er werde diesen Antrag nicht annehmen; und ganz selbstän
dig seine Bahn verfolgen, Görgey glaubte jedoch, die Zeit sei 
noch nicht herangerückt um dies ohne dem vollständigen Auf
geben seiner ehrgeizigen Pläne tun zu können, darum erklärte 
er unter diesen Umständen wäre es unklug, den Antrag Kos- 
suths zurückweisen und reiste demzufolge noch den 27-ten 
Juli Nachts40 in Begleitung seines Bruders Hermann ab, um in 
Nyíregyháza mit Kossuth zusammenzutreffen.

Die Instruktionen bezüglich des weiteren Marsches der 
Armee erteilte Görgey dem Generalstabschef Obersten Bájer. 
Die Ausfertigung dieser Befehle vom Szerencser Hauptquar
tiere aus waren im strengsten Sinne des Wortes auch seine 
letzten Funktionen als Chef des Generalstabes der unter den 
Befehlen Görgeys stehenden Armee.

Den 27-ten Nachmittags wurde das Hauptquartier von 
Szerencs nach Tokaj verlegt, wohin Görgey in der Nacht von 
seiner Reise wieder eintraf.

Den 27-ten Juli um die Mittagszeit entspann sich zwischen 
dem die Hemádflusslinie besetzt haltenden Insurgentenkorps und 
den von Zsolca aus eine forcierte Rekognoszierung unterneh
menden kais. russischen Truppen ein heftiges Gefecht, welches 
für die Insurgententruppen vorteilhaft endete. Den erhaltenen 
Dispositionen gemäss bewerkstelligten die Insurgentfentruppen 
unangefochten ihren weiteren Marsch gegen Tokaj.

Den 28-ten wurde das Hauptquartier von Tokaj nach 
Nagymihály verlegt, auch hatte die Insurgentenarmee densel
ben Tag bei Tokaj die Theiss passirt.41

Alles war gespannt zu erfahren, welches Resultat die 
Zusammenkunft Kossuths und Görgeys gehabt habe, allein 
weder Erwartung, noch Neugierde wurde befriedigt als Görgey 
eröffnete, er sei mit Kossuth garnicht zusammengetroffen; als 
Ursache hievon gab Görgey an, dass Kossuth von dem Über
gänge der Russen über die Theiss bei Tiszafüred unterrichtet 
älsogleich zurückkehrte ohne das Eintreffen Görgeys abzu
warten.

Görgey eröffnete uns auch, um die Fragen wegen der Ver-

“  Július 27—28-ára Karcagon vagy Kisújszálláson.
*° Nem éjjel hanem reggel utazott el Tokaj, Nyíregyháza, Debrecen 

irányában Karcag felé.
** Július 29-én.
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einigung mit dem Kazinczyschen Korps mit einemmale zu erle
digen, dass er nach seiner Abreise von Szerencs mit dem Ober
sten Kazinczy in Tokaj zusammengetroffen, wo er ibn bestimmt 
habe, sich bis zur weitern Gestaltung der Ereignisse in der 
durch sein Korps besetzten Gegend zu behaupten, würde er 
aber, was jedoch kaum zu erwarten sei, gedrängt werden, so 
sollte er von der Munkácser Gegend aus gegen Siebenbürgen zu 
manövrieren, um eine Vereinigung mit Bem zu erzielen. Ka
zinczy, äusserte er, ist mit meiner Verfabrungsweise gegen die 
Regierung vollkommen einverstanden.

Den 29-ten42 Juli marschirte das Hauptquartier nach Nyír
egyháza.

Denselben Tag erhielt Görgey zwei Nachrichten. Eine Mel
dung des Insurgentenobersten Korponay, welcher berichtete, 
dass die russische Armee bei Tiszafüred die Theiss am 29-ten 
passiert habe und auf der Debreziner Strasse gegen Üjváros 
vorrücke und ein vertrauliches Schreiben des Ministerpräsiden
ten Szemere, welches er jedoch in meiner und des Generalen 
Grafen Leiningens Gegenwart laut vorlas.

Der Inhalt dieses in ungarischem Idiom abgefassten Schrei
bens ist folgender: „Szemere drückt sein Bedauern aus über 
das Unterbleiben der Zusammenkunft Kossuths und Görgeys, 
ratet ihn von der Opposition gegen Kossuth ab; und ermahnt 
ihn, sich mit Kossuth zu verständigen, um vereint mit ihm zu 
wirken. Nicht undeutlich gibt er Görgey zu verstehen, er solle 
die Popularität Kossuths benützen, niemand als er sei mehr 
geeignet sich utilisieren zu lassen!“

Infolge dieses Schreibens erklärte Görgey vor den hinge- 
richteten Insurgentengeneral Grafen Leiningen, Obersten Bajer, 
den noch in Haft in der Festung Olmütz befindlichen Insurgen
tenobersten Horvath und mir Folgendes:

„Ich habe eigentlich selbst gegen die Person Kossuths kei
nen Groll, nur muss seine Umgebung gänzlich gesprengt und 
die Polen, ausser Bem, vom Kommando entfernt werden. Wenn 
er sich erklärt, die gesamten Kriegsoperationen in meine Händé 
legen zu wollen, die ihn umgebende Kamarilla verlassend zu 
dieser Armee sich verfügt und ihr endliches Schiksal teilt, so 
wäre ich gar nicht abgeneigt, Hand in Hand mit ihm zu gehen!“

Den 30-ten Juli4® wurde das Hauptquartier nach Nagy- 
Kálló verlegt.

Auf die Kontestationen, welche Görgey hier von dem 
Szabolcser Komitate erhielt, antwortete er nur mit allgemein

" Július 30-án.
“  Július 31-én
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nem, ohne sich über irgend etwas mit einiger Bestimmtheit 
auszudrücken.

Man glaubte, dieser Tag werde ohne irgend einen erhebli
chen Ereignis vorübergehen, als sich plötzlich das Gerücht ver
breitete, ein Abgesandter vom Szegediner Konvente sei ange
kommen um dem Görgey die Diktatur anzutragen.

Während dieses Gerücht alles in die lebhafteste Spannung 
versetzte, bei einigen neue Hoffnungen erstehen, längst gehegte 
bei anderen zu vernichten drohte und vieles darüber hin und 
her gesprochen wurde, traf ich mit Görgey auf dem Nagykállóer 
Marktplatz zusammen, wo er mich einlud ihn ins Komitatshaus 
zu folgen, um den ausführlichen Bericht des Deputierten Szú
nyog bezüglich der ihm zu übertragenden Diktatur anzuhören.

Ich folgte ihn in sein Quartier, wo sich bald der General ' 
Leiningen, Oberst Czillich, Bajer, Oberstleutnant Hermann 
Görgey, der Deputierte Szúnyog und ich einfanden. Auf das 
Ersuchen Görgeys ergriff Szúnyog alsogleich das Wort und 
begann folgendermas6en:

„Wie bekannt, hat sich der Konvent nach seiner aberma
ligen Flucht von Pest nach Szegedin, mehr denn je in zwei Lager 
geteilt. Die eine Partei, welche schon seit langer Zeit die Poli
tik Kossuths nicht billigte, während der für die Revolution 
günstiger Zeitepoche aber mit ihren Ansichten entweder nicht 
wagen dürfte hervorzutreten oder wenn sie dies tat, immer über
stimmt wurde; hat durch die Revolution so verhängnisvollen 
Ereignisse an Popularität so viel gewonnen, wie viel die andere 
Partei verloren!“

„Kossuths Extravaganzen vorzüglich aber der rein nur 
durch ihn hérbeigeführte 14-te April in Debrezin haben die 
russische Intervention herbeigeführt; und so lange eine Pazifi- 
kation unmöglich gemacht, bis Kossuth und seine Minister das 
Heft der Revolutionsregierung in Händen haben. Gegenwärtig, 
wo schon alles an einer glücklichen Durchführung der Revolu
tion verzweifelt, sind auch ihre ersten Fahnenträger einge- 
ßchüchtert und die bis nun unterdrückten Parteien fühlen sich 
berufen, im Interesse des Landes ihre Stimmen zu erheben!“

„Aus diesem Grunde habe der Konvent mit grosser Stint 
lüenmehrheit. beschlossen, Kossuth mit den Ministern von der 
Regierung zü entfernen und an seine Stelle den Generalen Gör
gey mit diktatorischer Gewalt zu setzen, indem man die feste 
Überzeugung hege, nur er allein sei im Stande alle Ausländer 
zu entfernen, die Armee rasch zu konzentrieren und indem er 
ällo Gewalten in seiner Hand vereinigt, auch befähigt, unter 
gewissen Bedingungen mit einemmale dem Lande den Frieden 
zu verschaffen.“

„Vor der offiziellen Kundgebung dieses Beschlusses sei er
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an Görgey mit dieser Sendung betraut worden, um zu erfahren, 
ob er auch die ihm zugedachte Diktatur anzunehmen Willens 
sei, oder nicht.“

Auf diesen Antrag erklärte Görgey, er sei geneigt die 
Diktatur zu übernehmen, wenn die unter Bem und Dembinsky 
stehenden Armeen seine Realisierung nicht hintertreiben, denn 
abgesehen davon, dass auf diese Armeen Kossuths Einfluss 
noch ungeschmälert ist, so erfordert es auch noch das eigene 
Interesse Berns und Dembinskys, alles anzuwenden, um die Dik
tatur zu hintertreiben. Übrigens kann das Ganze nicht mehr 
14 Tage dauern, dann — rief er aus! — muss alles entschie
den sein!

Nach langem Hin und- und Widerreden erklärte endlich 
Görgey, er sei bereit die Diktatur anzunehmen, wenn es die 
Umstände erlauben, oder überhaupt wenn dies nützlich, oder
ratsam wäre.

Mit dieser nicht ganz klarer Erklärung zufriedengestellt 
verhess der Deputierte Szúnyog die Versammlung.

Nach Szunyogs Abgehen befragte uns Görgey um unsere 
Meinung in dieser Angelegenheit! ,

Die meisten waren dafür die Diktatur unbedingt anzuneh
men, General Graf Leiningen wollte sie sogar gleich der Armee 
publiziert haben, endlich erwiderte ich auf alles nur die Worte: 
„Trop tarde!“ — Worauf Görgey sich dadurch pikiert zu mir 
wendete und mich fragte: „ob es Vielleicht meine Ansicht sei, 
die Revolution um jeden Preis fortzusetzen?“ *— Ich entgeg- 
nete ihm hierauf Folgendes: „Ich habe schon einmal meine An
sicht geäussert, und finde auch jetzt nicht den mindesten Grund 
dieselbe zu ändern! In Ihrer Stellung Herr General konnten 
Sie, wenn es irgendwo Ihr ernster Wille war, nur mit ganzen 
Massregeln auftréten und entweder die revolutionäre Regierung 
zum Wohlo des Landes stürzen und vor Komorn im Anfang 
Juli anstatt einer Schlacht, eine Pazifikation versuchen, oder 
dén Befehlen der revolutionären Regierung unbedingt gehorchen; 
einen Mittelweg gab es für Sie nicht. Die Dynastie, nachdem 
einmal die faktische Anwendung russischer Intervention not
wendig geworden und solche auch in ihrer ganzen Ausdehnung 
erfolgt; ist, kann keiner bedingungsweisen Pazifikation mehr 
Gehör geben. Vor der russischen Intervention war eine Zeit, 
wo vielleicht das Wort Vergleich angewendet werden konnte, 
jetzt bleibt nur noeh das Wort, unbedingte Unterwerfung! 
Während Sie vor Komorn im Lager standen, gab es eine Zeit, 
wo Sie, Herr der Situation waren, jetzt sind Sie es nicht mehr! 
Wenn Sie, Herr General, auch Diktator werden, so wird inmit
ten der Auflösung der Ziwil- und Militärparteien Ihre Stimme
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verhallen, statt der geträumten Einheit der Gewalt, eine Art 
inneren Parteigängerkrieges entstehen, in welchem jeder Patrio
tismus durch Egoismus erstickt werden wird! Unter solchen 
Umständen können Sie selbst in dem Falle, den ich mir jetzt 
als möglich nicht einmal denken kann, dass die durch Sie gestell
ten Bedingungen angenommen würden, nicht einmal deren Er
füllung garantieren! Die letzten Stosseufzer des ohnmächtigen 
Szegediner Konvents, welche ihnen die Diktatur übertragen, 
können Sie nicht mehr zum Herrn der Situation machen, darum 
wiederhole ich nochmals, zu spät!“

Mit Heftigkeit entgegnete mir Görgey: „Wer mich kennt, 
ist auch überzeugt, dass ich mir Gehorsam zu verschaffen 
weiss! Übrigens ist Ihre Ansicht ganz falsch, die russische In
tervention allein ist im Stande eine Pazifikation herbeizu
führen!“ — „Unterwerfung wollen Sie vielleicht sagen Herr 
General“ entgegnete ich! — „Pazifikation und Amnestie für die 
Armee“, sage ich! Sie werden mir erlauben, dass ich besser 
unterrichtet bin, als Sie“, antwortete er. Dieses, wi natürlich, 
schnitt jede weitere Erörterung kurz ab.

Die unerwartete Kunde, dem Generalen Görgey sei vom 
Konvente die Diktatur übertragen worden und er sei auch ge
sonnen dieselbe anzuüehmen, wurde noch denselben Abend bei 
einem grossen Souper im Nagykállóer Komitatshause verbreitet 
und durchlief gleich einem Lauffeuer die Reihen der Insurgen
tenarmee, mit diesem Gerüchte wurde auch gleich in Verbin
dung gebracht, dass mit Hilfe der Russen eine wenigstens für 
die Armee vorteilhafte Pazifikation bald abgeschlossen sein 
wird, indem Görgey von ihren wahren Absichten bereits gut 
unterrichtet sei!

Die Ursachen, welche oft einen gänzlichen Umschwung der 
allgemeinen Meinung bewirken, sind in vielen Fällen kaum zu 
erklären; sie gleichen einer Miasma, dessen Einfluss wir unter
worfen sind ohne es mit unserm Sinne wahrnehmen zu können, 
so war es auch in dem gegenwärtigen Falle; obgleich niemand 
ein positives Warum im Stande war anzugeben, so wurzelte 
dennoch der Glaube immer fester in der Armee, dass sie im 
schlimmsten Falle ihre Rettung von den Russen zu erwarten 
habe, was die natürliche Folge herbeiführte, dasB nur Görgey 
die einzig mögliche Individualität sei, welche dies bewirken 
könne, welcher Umstand das Zutrauen zu ihm neuerdings wie
der befestigte.
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IV.

Marsch der Insurgentenarmee von Nagykálló nach Nyir- 
Adony. Ankunft der Minister Szemere und Grafen Batthyány 
im Hauptquartier. Empfang derselben durch Görgey. Fort
setzung des Marsches bis Vámospércs. Gefecht der kais. russi
schen 'Truppen mit dem Insurgentenkorps Nagy Sándor bei 
Debrezin. Ankunft eines russischen Parlamentärs im Haupt
quartier zu Bihar. Einrücken der Insurgentenarmee in Gross
wardein. Begebenheiten daselbst.

(6) Nach den eben geschilderten Begebenheiten in Nagy
kálló, setzte die Insurgentenarmee ihren Marsch am 31-ten 
Juli bis Nyiradony fort, wohin auch das Hauptquartier ver
legt wurde.

Während dem Souper im Hauptquartier erhielt Görgey die 
Nachricht, die Minister Bertalan Szemere und Graf Kasimir 
Batthyány wären in Nyiradony eingetroffen.44 Was wollen diese 
hier? rief Görgey aus! „Vielleicht im Namen Kossuths neue 
Unterhandlungen infolge des Szegediner Konventsbeschlusses 
mit mir anzuknüpfen? daraus wird nichts, wir gehen unseren 
Weg, ich mag mit dieser Regierung nichts mehr gemein haben!“ 
Er erhob sich indem er uns zurief: „Bleiben Sie meine Herren, 
falls Sie wollen! und unterhalten Sie die Herren Minister.“ 
Nach diesem zog er sich in. ein Nebenzimmer zurück.

Wenig Augenblicke nach dieser Szene erschienen die bei
den Minister und Waren befremdet Görgey nicht in unserer 
Mitte zu finden, bald erschien jedoch sein Bruder Hermann und 
entschuldigte seine Abwesenheit mit Geschäften.

Szemere, dessen Scharfblick die ganze Situation aufgefässt 
und der wie es sich später herausBtellte vön Szúnyogs Auf
treten in Nagykálló schon uterrichtet war, antwortete entschie
den und rasch: „Ich hofEe, der General wird noch diesen Abend 
Zeit finden, mit uns zu sprechen, da wir ihn von dem, was in 
Szegedin sich zugetragen hat, authentischer unterrichten kön
nen, als wie dies andere in Nagykálló getan!“

Görgey Hermann begab sich sogleich mit dieser Nachricht 
zu seinem Bruder, in dessen Begleitung er alsobald wiederum 
in unserer Mitte erschien, wo Görgey die beiden Minister mit 
frostiger Zurückhaltung begrüsste ohne sie zu fragen, Wel
cher Umstand dieselben so unerwartet ins Hauptquartier 
bringe.

Szemere liess sich durch das abstossende Benehmen Gör- 
geyB nicht irremachen und vermochte ihn bald (zu veran

44 Augusztus 1-én értek Nyíradonyba és augusztus 2-án tárgyaltak Gör- 
geyvel Vámospércsen.



lassen) sich in seiner Gesellschaft in dasselbe Zimmer, aus 
welchem er herausgetreten, wieder zurückzuziehen.

Während dessen verhess auch alles, was nicht zur nächsten 
Umgebung des Generals Görgey gehörte, seine Wohnung; nur 
ich und der Generalstabschef Obers Bajer blieben zurück.

Wir hörten im Nebenzimmer laut sprechen und endlich 
mit vieler Aufregung Görgey ausrufen: „Der Inhalt Deines 
Schreibens, welches ich in Nyíregyháza erhielt, konnte mich 
berechtigen zu glauben, dass auch Du mit der mir angetragenen 
Diktatur einverstanden seiest! mit Deinen jetzigen Erklärun
gen bis Du im Widerspruche mit Dir Selbst! Du spielst vis-á- 
vis meiner eine zweideutige Rolle!“ Nach diesem Ausbruche 
Görgeys wurde das Gespräch noch eine Weile leise fortge
führt, nach dessen Beendigung Szemere allein aus dem Neben
zimmer heraustretend, sich wieder zu uns gesellte und mich er
suchte, ihm in sein Zimmer zu folgen, wo bald darauf auch der 
Graf Batthyány eintraf.

Szemere ergriff bald darauf das Wort: Der Auszug seines 
längeren Raisonnements ist Folgender:

„Als im, Sinne der im Jahre 1848 erflossenen Gesetze der 
Landtag im Juni desselben Jahres nach Pest berufen wurde, 
waren die Führer der extremsten Partei Paul Nyáry und La
dislaus Madarász, diese griffen bei jeder Gelegenheit das Mi
nisterium Batthyány an, welches ihrer Ansicht nach viel zu 
konservativ war! Als sich jedoch die Aussichten für die Re
volution nach dem Einrücken des Fürsten Windischgraetz im
mer drohender gestalteten, liese Paul Nyáry die Ültrademo- 
kräten so ziemlich in Stich und näherte sich der Friedens
partei, welche den Beschluss durchsetzte, eine Gesandtschaft 
an den Fürsten Windischgraetz wegen Vermittlung einer Pa- 
zifikation abzusenden.“

„Wie verhielt sich während dieser Zeit Görgey? Durch 
die, Hinrichtung des Grafen Eugen Zichy erklärte er sich für 
die extreme Partei, nach Absendung der früher berührten 
Gesandtschaft erlies6 er das bekannte Schreiben unter dem 
Titel: „An den Befehlshaber der Invasionsarmee in Ungarn 
Feldmarschall Fürsten von Windischgraetz“, dessen Inhalt 
beweist, dass er den Schritt zum Frieden nicht billigte und 
sich noch immer mehr zu der Kriegspartei hielt.“

„Was geschah dann weiter? Der Landtag verlässt samt 
der Regierung Pest und verfügt sich nach Debrezin. Die ös
terreichischen Truppen rücken in Budapest ein, Görgey reti
riert nach Waitzen und erlässt seinem bis dahin geäusserten 
Ansichten entgegen zum Erstaunen Aller die bekannte Prokla
mation. Er zerfällt mit dem Landesverteidigungsausschusse, 
ííanďelt während seines weiteren Rückzuges durch die Berg-
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Städte ganz selbständig ohne der Regierung auch nur zw be
richten, was seine Absicht sei; kabaliert gegen Dembinßky, 
versöhnt sich wieder mit der Regierung, zerfällt bald darauf 
wegen der Unabhängigkeitserklärung mit Kossuth und tritt 
dennoch in das durch ihn nach dieser Erklärung gebildete 
Ministerium ein, dann gehorcht er wiederum den Befehlen der 
Regierung nicht und verlässt später doch Komorn, um an die 
Theiss zu marschieren, kokettiert aber auf diesem Marsche 
fortwährend mit den Russen und zeigt zum Schlüsse viel 
Neigung Diktator zu werden. Ich frage? schloss nun Szemere 
sein längeres Raissonement! „Wo ist hier ein Festhalten an 
irgend einer politischen Meinung oder Partei, wo ist in diesen 
Handlungen Konsequenz zu suchen? Ich finde nichts, als eine 
rein persönliche Politik, die nur ihm allein bekannten Trieb
federn gehorchend, ihre Richtung immer den Umständen ange
messen verändert!“

Über die Verhältnisse der Gegenwart wurde noch vieles 
hin und wider geredet bis Szemere nicht auf Szúnyog und 
den Antrag, welchen er Görgey hinsichtlich der Annahme 
der Diktatur machte, zu sprechen kam. Bezüglich dieses An
trages äusserte er sich folgendermassen:

„Die Partei jener, als deren Agent Szúnyog im Haupt
quartier zu Nagykálló auf trat, sind die Achselträger der Revo
lution! So oft als die Aktien der Revolution stiegen, verhiel
ten sie sich schweigsam und neutral, um bei einem möglichen 
Umschwung der Verhältnisse ihre Zukunft nicht zu gefährden; 
so oft hingegen die Verhältnisse sich für die Revolution un
günstiger gestalteten, so oft erhoben sie immer ihre Stimmen 
und schoben die Schuld auf uns, Sie stimmten in Debrezin, als 
in einer Konferenz der Erlass der Unabhängigkeitserklärung 
Ungarns diskutiert wurde in concreto gegen dieselbe und als 
sie in der offiziellen Sitzung dekretiert wurde, schwiegen sie, 
denn in den damaligen Verhältnissen wollten sie vor dem Lande 
im Falle eines Sieges der Revolution ihre Zukunft nicht aufs 
Spiel setzen. Im Falle einer Niederlage aber ihren Widerstand 
in der Konferenz als Verdienst und Loyalität vor dem Sieger 
anführen, sich damit entschuldigen, dass sie im Falle ihres 
konsequenten Einspruches auch in der Konventsitzung leicht 
ihr Leben vor den aufgeregten Volksmassen riskiert hätten.“

„Übrigens — fuhr Szemere fort: wird jeder, der in unsere 
Verhältnisse eingeweiht ist, einsehen, dass diese Entschuldi
gung mit einigen Grund nie geltend gemacht werden könne. 
Seit dem faktischen Eintreten der russischen Intervention er
hebt diese Partei wiederum ihre Stimme und regt endlich in 
Szegedin die Idee einer Görgeyschen Diktatur an, um unter 
deren Aegide Schutz für sich zu suchen. Diese Partei hat aber
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auch jetzt nicht den Mut, offen und fest aufzutreten; um ihre 
Pläne durchzusetzen, sondern heschliesst in einer separaten 
Parteikonferenz die Diktatur dem Görgey antragen zu lassen. 
Doch selbst nach diesem Schritte handelt sie noch zweideutig, 
denn ihr Agent Szúnyog verfügte sich nicht infolge eines Kon- 
ventsdekretes, sondern nur infolge eines Parteibeschlusses 
nach Nagykálló und spricht dorten dennoch zu Görgey im Na
men des Konventes, um ihn für ihre Pläne desto sicherer zu 
gewinnen. Görgey aber, der seit der Kápolnaer Schlacht mit 
dieser Partei eine geheime Verbindung unterhielt, weil er mit 
ihrer Hilfe zur höchsten Gewalt zu gelangen glaubte, will jetzt 
mit mir Komödie spielen, stellt sich, als wisse er gar nichts 
von diesen Umtrieben! Wirft mir vor, er mit seiner Armee sei 
das Opfer der extravaganten Politik der Regierung und be
hauptet, ich spiele ihr gegenüber eine zweideutige Rolle! Na
türlich ist es am besten den Gekränkten und Beleidigten zu 
spielen, wenn man gegen auf gezählte Tatsachen gar nichts zu 
erwidern vermag.“

Nach diesen Erörterungen frag mich Szemere um meine 
Meinung hinsichtlich dessen, was unter diesen Umständen zu 
tun wäre? indem ich die jetzige Situation besser kennen müsse, 
da ich seit dem Abmarsche von Komorn immer im Hauptquar
tier anwesend gewesen sei:

Ich antwortete folgendes: „Görgey, sowie die Sachen jetzt 
6tehen, wird der Regierung kaum mehr gehorchen, ebensowe
nig denkt er mit dem k. k. Feldzeugmeister Haynau sich in Un
terhandlungen einzulassen. Er hat sein Augenmerk auf die 
Russen gerichtet, von ihnen hofft er alles, warum, dies weiss 
nur er allein. Was mich anbelangt, ich lebe in keinen Illusio
nen, denn ich weiss nur zu gut, dass die Russen nicht um die 
Revolution zu schützen, wohl aber um sie schnell zu unter
drücken nach Ungarn eingerückt sind!“

Unter diesen Verhältnissen ist es nicht möglich einen Plan 
zu entwerfen, entgegnete Szemere, denn von nun an werden 
Tage, ja selbst Stunden immer neue, unerwartete Ereignisse 
bringen, welchen man augenblicklich wird entgegenarbeiten 
müssen. Nun wir werden sehen und nach Erfordernis dann auch 
handeln!

Nach diesen Erörterungen trennten wir uns,
Den künftigen Tag, am 1-ten August wurde da« Haupt

quartier nach Hadház verlegt.46 Szemere und Batthyány be
gleiteten uns eine Strecke Weges und reisten dann gegen 
Grosswardein zu fort,

45 Hadházon nem volt a főhadiszállás, mert ez a község Nagy Sándor 
tábornok oldalvédet alkotó hadseregének első állomása volt Debrecen felé, ahová 
augusztus 1-én első csapátjai bevonultak. — Hadházon július 31-én volt.
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Am 2-ten August hatte das Armeekorps Nagy Sándor 
Debrezin erreicht und besetzt, um die von- Tiszafüred gegen 
Debrezin einrückenden Russen zu verhindern, rasch über 
Debrezin nach Grosswardein vorzurücken und dasselbe vor 
dem Eintreffen der Armeekorps Leiningen und Pöltenberg zu 
besetzen.

Das Korps des Generals Nagy Sándor war höchtens 9000 
Mann stark und er schickte eine Meldung an Görgey, dass das 
ganze unter den Befehlen des russischen Generalleutnants 
Grafen Rüdiger stehende Armeekorps 40.000 stark gegen ihn 
im vollen Anmarsche sei, weswegen er den General Görgey 
ersuche, den General Leiningen von Hadház aus ohne Säumen 
in die rechte Flanke der russischen Armee zu detachieren. Gör
gey nahm diese Meldung nur mit einem Gelächter entgegen und 
äusserte unverhohlen: Das republikanische Armeekorps mit 
seinem heldenmütigen Anführer kann jetzt zeigen, was es zu 
leisten im Stande ist! — übrigens setzte er hinzu, ist die ganze 
Meldung übertrieben, es ist nichts anderes, als eine formierte 
Rekognoszierung von Seite der Russen, dies weiss ich gewiss, 
darum ist es auch nicht nötig irgend eine Anordnung zu treffen.

Um Mittagszeit hörten wir Kanonendonner, welcher jedoch 
nach beiläufig zwei Stunden gänzlich verstummte.

Infolge dieses Ereignisses erklärte der Generalstabschef 
Oberst Bajer dem Görgey, er könne für nichts verantwortlich 
sein, da Dispositionen ohne seinem Wissen an die Truppen
körper ausgegeben werden. Auf diese Aeus6erung antwortete 
ihm Görgey ganz trocken, wenn er mit seiner Stellung unzu
frieden sei, so stehe es ihm frei, zu gehen, er könne ihn ohne 
dem nicht mehr brauchen!

So wurde durch Görgey der Mann bei Seite geschoben 
und ganz rücksichtslos behandelt, der seit der Schlacht bei 
Schwechat sein steter Anhänger und in dem ganzen Feldzug 
sein vertrauter Freund war, dessen Meinung in den Angelegen
heiten des Krieges immer das meiste, ja alles bei ihm gegol
ten hatte.

Oberst Bajer verhess in Hadház die Armee und verschwand 
gänzlich von dem aktiven Schauplatze der Revolution.46

Den 2-ten August wurde das Hauptquartier nach Yámos- 
pórcs verlegt.

Dorthin liefen Nachrichten über das Treffen bei Debre
zin ein, laut welchen es 6ich herausstellte, dass Nagy Sándor 
bei Debrezin durch das Gros des Rüdigerischenkorps ange
griffen, gänzlich geschlagen, en debandande über Derecske nach 
Grosswardein retiriere.

“  Bayer augusztus 3-án hagyta eh a főhadiszállást és pedig Nagyiétán.



Die Entfernung von Debrezin nach Grosswardein ist 
nicht so gross, als jene von Vámospércs dahin, auch ist die 
Strasse von Debrezin nach Grosswardein ungleich praktikab
ler für eine vorrückende Armee, als jene von Vámospércs; den 
russischen Truppen stand auch kein Hinderniss mehr entgegen, 
denn die geworfenen Truppen des Generalen Nagy Sándor 
wären nicht mehr im Stande gewesen gegen die russische 
Übermacht eine Aktion auszuführen, dieselben in ihrem Vor
dringen aufzuhalten.

Unter diesen Umständen war die Lage der Insurgenten- 
Armee in Vámospércs die misslichste.

Trotz allen diesen Hiobsposten ordnete Görgey den wei
teren Marsch gegen Grosswardein an, als wäre gar nichts vor
gefallen, Das Hauptquartier wurde den 3-ten August nach Kis
marja und von dorten den 4-ten nach Bihar verlegt, ohne dass 
sich während dieser Märsche irgend etwas bemerkenswertes 
ereignet hätte.

Am 4-ten August47 Abends wurde ins Hauptquartier gemel
det, es sei zu dem General Görgey ein russischer Parlamentär 
eingetroffen.

Dieser Parlamentär, der bald darauf eintrat, war ein rus
sischer Graf und Infanteriekapitän, auf seinen Namen jedoch 
kann ich mich nicht erinnern. Als er eingeführt wurde, ersuchte 
Görgey die Anwesenden zu bleiben. Gegenwärtig waren die 
Generäle Leiningen und Pöltenberg, der Oberst Czillich, 
Oberstleutnant Horváth, Oberstleutnant Hermáim Görgey, 
Rittmeister Kempelen und ich.

Wir alle glaubten, der Parlamentär komme von den bereits 
durch die Russen besetzten Grosswardein, um Görgey aufzu
fordern die Waffen zu strecken. Statt irgend einer Nachricht 
von Wichtigkeit eröffnete er dem Generalen Görgey: „dass der 
russische Korpskommandant Generalleutnant Tseodajef im Na
men Görgeys ein Paar Pistolen als Gegengeschenk erhalten 
hätte,48 de er jedoch an Görgey kein cadeau gesendet, so könne 
er auch diese Waffen nicht annehmen; weswegen er, da viel
leicht eine Irrung stattfinde, bemüssigt sei, dieselben zurückzu- 
senden!“ Görgey entgegnete hierauf: „Er habe durch den rus
sischen Rittmeister und Parlamentär Katlarof in Rimaszom
bat ein Paar Pistolen erhalten und als Gegengeschenk auch 
ein Paar solche Waffen gesendet,4* falls jedoch diese refusiert 
werdéri, so müsse er die in seinem Besitze befindlichen auch

47 Görgey István ezt az epizódot aug, 5-ére teszi és pedig Nagyvárad 
városába.

48 Nem Tseodajeffről hanem Sass tábornokról és Chruloff ezredesről 
volt sző.

'** Nem Eatlaroff hozta a pistolyokat....
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zurückstellen und trug dem Rittmeister Kempelen auf, die in 
Frage stehenden Pistolen alsogleich zu bringen.

Der russische Parlamentär stellte sich über diese Antwort 
Görgeys äusserst betroffen und erklärte, dass nachdem es sich 
herausstellte, dass hier ein Missverständnis obwalte, so bitte 
er den Herrn Generalen Görgey, die Waffen nur zu behalten, 
wogegen er die durch ihn überbrachten wiederum mitnehmen 
wolle, denn nimmer könnte er es vor seinem General verant
worten, wenn er anders handeln würde.

Mit dieser Erklärung stellte sich Görgey ganz zufrieden, 
leitete das Gespräch auf allgemeine, ziemlich gleichgültige 
Gegenstände und stellte dem Parlamentär frei, im Hauptquar
tier nach seinem Belieben zu verweilen.

Zum Erstaunen aller wurde bald darauf gemeldet, der Gene
ral Nagy Sándor hätte sein Armeekorps bei Derecske gesam
melt und werde den folgenden Tag Früh in Grosswardein ein
treff en; verfolgt wurde er von den Russen nicht, welche nach 
der Schlacht in Debrezin stehen geblieben sind.

Während dem Souper im Hauptquartier erzählte der rus
sische Parlamentär, dass seine hohe Generalität von den Ge
neralen Görgey ganz orientiert sei und um seine Behauptun
gen gleichsam einen Beweis anzuhängen, brachte er endlich 
einen Toast „dem edelmütigen Anführer Görgey und der tap
feren ungarischen Armee!“ Dieser Toast wurde von den Gene
ralen Grafen Leiningen beantwortet, indem er Seine Majestät 
den Zar aller Russen und seine Armee hoch leben liess.

Nach dem Souper entfernten wir uns in unsere Quartiere und 
Hessen Görgey mit dem Parlamentär im Biharer Pfarrhause 
zurück.

Am 5-ten August Morgens, als das Hauptquartier von 
Bihar nach Grosswardein aufbrach, erfuhren wir, dass der rus
sische Parlamentär noch immer im Hauptquartier verweile und 
auch dasselbe nach Grosswardein begleiten werde.

Als Görgey mit seiner Suite zu Pferde aufgebrochen war, 
bemerkte ich auch den Parlamentär, der in voller Parade mit 
seinem Trompeter und zwei Kosaken sich uns anschloss.

Aus dem längeren Verweilen des Parlamentärs zogen viele 
den Schluss, dass er ausser den Pistolen, auch noch andern 
Inhalts Depeschen gebracht haben müsse, welche vor unserem 
Einrücken in Grosswardein zu beantworten für Görgey viel
leicht unmöglich war.

Ich gestehe, dass ich in dieser Ansicht durch das Folgende 
noch mehr bestärkt wurde.

Görgey traf mit seiner Suite um 10 Uhr Morgens den 5-ten 
August in Grosswardein ein und bezog sein Quartier im erz- 
bischöflichen Palaste.

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 22



Bald darauf traf dorten auch der Minister Szemere ein mit 
der Nachricht, der Szegediner Konvent sei aufgelöst und der 
Sitz der Regierung nach Arad verlegt. Stündlich sei eine 
Schlacht zwischen den k. k. österreichischen Truppen und der 
Insurgentenarmee unter Dembinsky bei Szegedin zu erwarten, 
weswegen er Görgey dringend aufforderte, seinen Marsch wo
möglich zu beschleunigen.

Obwohl Görgey den Minister Szemere auch jetzt mit Vor
würfen empfing, so bemerkte man dennoch mit einigem Befrem
den, dass er sich ihm freundlicher näherte, ja, sich auch in lange 
geheime Konferenzen mit demselben einliess. Die Sachen ge
diehen endlich so weit, dass Szemere auch mit dem noch im
mer anwesenden russischen Parlamentär mehrere Unterredun
gen hatte und endlich eine Art Memoriale mit dem Vorwissen 
Görgeys abfasste, welches dem Parlamentär eingehändigt wurde.

Nach diesem verhess den 5-ten August um 10 Uhr Abends 
der russische Parlamentär Grosswardein, um sich in Begleitung 
des Rittmeisters Kempelen ins russische Lager zurückzubege
ben. Dieselbe Nacht verhess auch der Minister Szemere Gross
wardein, um nach Arad zu eilen.

Die Nachricht, Szemere hätte sich mit Görgey verstän
digt, sowie längere Anwesenheit des Parlamentärs im Haupt
quartier, endlich der Umstand, dass die Russen in Debrezin 
stehen blieben, befestigte die Armee in dem Glauben, dass 
durch Vermittlung der Russen eine Pazifikation erfolgen werde.

Den 5-ten August verblieb das Hauptquartier in Gross
wardein, an welchem 'Tage auch Anordnungen getroffen wurden, 
um alles, was hier noch in den Magazinen an Kriegsgeräten 
vorhanden war, nach Arad hinüberzuschaffen, um es in Sicher
heit zu bringen.
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V.
Hauptquartier in Gyapjú. Zusammentreffen mit den vom 

Szegediner Konvente in ihre Heimat reisenden Deputierten. 
Wiederholtes Erscheinen der Minister Szemere und Batthyány 
im Hauptquartier. Ankunft des Obersten Baron Uichtritz als 
Abgesandten des Generals Kmety und des Obersten Grafen 
Georg Bethlen mit Nachrichten vom General Bern. Absenden 
von Parlamentären ins russische Hauptquartier. Empfang der 
Parlamentäre im russischen Lager. Endresultat der Unter
handlungen mit den Russen. Rückkehr der Parlamentäre ins 
Hauptquartier nach Arad.

(7) Den 6-ten August wurde das Hauptquartier von Gross
wardein eine Station weiter gegen Arad nach dem Dorfe 
Gyapjú verlegt.



Als wir in Gyapjú anlangten, fanden wir viele Deputierte 
des aufgelösten Szegediner Konventes, die in ihre Heimat zu
rückreisten, oder besser gesagt, flohen. Diese brachten uns 
zuerst die Kunde, die k. k. Armee habe am 6-ten den Übergang 
über die Theiss formiert mit dem Zusatze, dass Dembinsky die 
Schlacht bei Szegedin gegen die k. k. österreichischen Truppen 
dezidiert verloren habe und gegen Temesvár zu retiriere. Wir 
zweifelten noch an der Richtigkeit dieser Nachrichten, als ge
gen Abend nach einander die Minister Szemere und Graf 
Batthyány, der Oberst Uichtritz, Oberst Graf Gregor Bethlen 
und endlich die Gattin des Generalen Görgey im Hauptquartier 
eintrafen.

Das zufällige Zusammentreffen dieser heterogänen Persön
lichkeiten erklärt sich durch Folgendes.

Die Armeen der Legitimität, welche von verschiedenen 
Punkten konzentrisch gegen den Sitz der Revolution unauf
haltsam vorrücken samt der zweideutigen Haltung Görgeys 
zwingen endlich die Leiter der Revolution zu dezidierten 
Schritten.

Die revolutionäre Regierung löst den Szegediner Konvent 
auf, um den Gouverneur Ludwig Kossuth die ganze Macht in 
die Hände zu geben, da dieselbe jedoch einsieht, dass ohne 
dem Zusammenwirken Görgeys jede noch mögliche Anstren
gung vergeblich sei, entschliesst sie sich, die Politik des Gör
gey vis-ä-vis der Russen zu ihrer eigenen zu machen, ujn ihn 
für sich zu gewinnen. Um dieses ins Werk zu setzen, werden die 
Minister Szemere und Batthyány zum Görgey nach Gyapjú 
entsendet.

General Kmety, der Revolution mit Leib und Seele er
geben, mehr Soldat als Politiker, fasst nur die rein militäri
schen Operationen ins Auge und sendet den früher bei Görgey 
beliebten Obersten Baron Uichtritz an ihn, damit er denselben 
bewege, rasch jene militärischen Operationen anzuordnen, 
welche unter diesen Verhältnissen die unter den Befehlen Dem- 
binskys bei Szegedin stehende Armee retten und ihr ein Über
gewicht an Kraft gegenüber der k. k. österreichschen Armee 
sichern können.

General Bem als der absolute Träger der Revolution an 
keine Nationalität oder staatliche Rechtsfrage gebunden, be
ordert den Obersten Grafen Gregor Bethlen zum Görgey, um 
ihm einen Plan vorzulegen, welcher falls er befolgt wird, die 
Revolution wenn auch nicht in Ungarn erhalten, dennoch in ein 
anderes Land übertragen könne.

Endlich Görgey, der fest überzeugt, dass die Revolution 
fallen müsse, bescheidet seine Gattin von Arad zu sich, um die
selbe unter russischen Schutz zu stellen.
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Durch ein sonderbares Spiel des Zufalles trafen alle diese 
Individualitäten an einem Tage in dem Hauptquartier in 
Gyapjú zusammen.

Die Nachrichten, welche sie brachten, lauteten folgender- 
massen:

Szemere eröffnete dem Görgey: die unter Dembinskys Be
fehlen stehende Armee sei in grösster Gefahr, indem sie durch 
die aus Siebenbürgen hervor dringenden russischen Streit
kräfte im Rücken und durch die vorrückende k. k. österreichi
sche Armee in der Front bedroht würden, nur eine schnelle 
Vereinigung mit Görgeys Truppen können sie retten. Die 
Schlacht bei Szegedin sei so gut wie verloren und Dembinsky 
gezwungen, gegen Temesvár zu retirieren.

Szemere hielt dann noch eine lange Konferenz mit Görgey, 
was sie während dieser verhandelten, blieb jedoch ein Ge
heimnis.

Nach dieser Konferenz eröffnete der durch den General 
Kmety gesendete Oberst Baron Uichtritz: „Dembinsky stand 
als ich ihn verhess noch immer vor Szegedin, hat aber nicht die 
Absicht die Theisslinie zu halten, sondern sich weiter zurück
zuziehen und erst dann, wenn die k. k. Armee den Übergang 
über die Theiss formiert hätte, eine Schlacht anzunehmen. Nie
mand sei mit den Ansichten Dembinskys zufrieden, darum habe 
auch die Armee kein Zutrauen zu Dembinsky, auch sei man im 
Voraus überzeugt, dass die nächste Schlacht verloren werden 
müsse. Er fordere daher den Görgey auf, seinen Marsch zu 
beschleunigen, die Operationen für die unter seinen Befehlen 
stehende Armee zu entwerfen, persönlich aber ohne Säumen sich 
zur Szegediner Armee zu verfügen, um den Oberbefehl zu über
nehmen, nur dies sei der einzige Weg, vorausgesetzt, dass er 
wegen den naehrückenden Russen noch ausführbar ist und die 
bei Szegedin stehende Armee vor dem Verderben zu retten, 
Einheit der Operationen herzustellen und zur Offensive überge
hend die k. k. Armee mit Erfolg anzugreifen.“

Oberst Graf Gregor Bethlen entwickelte die Pläne Berns 
folgendermassen: „Siebenbürgen sei verloren, Dembinsky sei
nen Anordnungen nach zu urtheilen, so gut wie im Rückzuge 
begriffen. Diesen Verhältnissen zufolge habe er mit den ihm zur 
Disposition gebliebenen Truppen die aus Siebenbürgen gegen 
Arad und Temesvár führende Strassen besetzt, um dem weite
ren Vordringen der Russen für einige Zeit ein Ziel zu setzen 
und die Szegediner Insurgentenarmee im Rücken zu sichern. 
Dem Rufe des Gouverneurs Kossuth folgend werde er den Ober
befehl über die Insurgentenarmee statt Dembinsky überneh
men, infolge dessen ersuche er Görgey, mit forcierten Märschen 
Arad zu erreichen, sich um die ihm nachrückenden Russen
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nicht weiter zu kümmern und im Einklänge mit ihm so operie
ren, dass er mit seiner Armee die k. k. Truppen in der Gegend 
Makó in ihrer linken Flanke, er aber in der Front zu gleicher 
Zeit angreife. Ein unter diesen Umständen erfochtener ent
scheidender Sieg klug benützt, gebe uns das ganze Land hinter 
der Theiss in die Hände, mache uns zu Herren der Donaulinie 
und entferne uns von den Russen.“

„An der Donaulinie, souteniert dureh die zwei wichtigen 
Festungen Peterwardein und Komorn könne die über 100.000 
Mann starke Insurgentenarmee eine imponierende Haltung an
nehmen und ohne sich in ihren Operationen aufhalten zu lassen 
erklären, sie sei geneigt zu pazifizieren, im entgegengesetzten 
Falle aber entschlossen, nach Umständen den Kriegsschau
platz in ein anderes Land zu versetzen und die Fahne der Re
volution weiterzutragen.“

Görgey konnte diesen Plan seine Billigung nicht versagen, 
nur machte er den Einwurf, dass seine ermüdeten Truppen nicht 
mehr fähig seien so schnell nacheinander folgende formierte 
Märsche zu unternehmen, um die entsprechenden strategischen 
Punkte noch zu rechter Zeit zu erreichen. Dass Görgey der 
früher viel Neigung zeigte in die Ansichten Kmetys einzu
gehen, auf den Plan Berns nur ausweichend antwortete; diesem 
liegt zugrunde Folgendes: Görgey sah alsogleich ein, dass im 
Falle des Gelingens jedenfalls Bem über ihn stehen würde, auch 
um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wär er gleich 
Bern nicht geneigt, par profession revolutionieren und am 
wenigsten unter Verhältnissen, wo er eine untergeordnete 
Rolle hätte spielen müsssen.

Endlich abgesehen von allen politischen und strategischen 
Plänen, sowie von der Möglichkeit ihrer Ausführung wirft der 
Umstand, dass die Gattin des Görgey im Hauptquartier zu 
Gyapjú ankam, um ihren Weg den Russen entgegen nach Gross
wardein fortzusetzen ein Licht auf seinen bereits gefassten Ent
schluss, nämlich aus Rache die revolutionäre Regierung zu 
stürzen, aus Ehrgeiz sich den k. k. österreichischen Truppen 
nicht zu ergeben, um endlich aus Eitelkeit seine Waffenstre
ckung vor den Russen so darstellen zu können, dass er den 
Krieg wenn auch unbesiegt, beendigen wollte, um nicht ein 
zweiter Wallenstein werden zu müssen.

Dass dies seine im Innern tief verborgene Pläne gewesen, 
werden wieder die künftigen Eventualitäten beweisen.

Nach Anhörung der hier angeführten Berichte und Ein
ziehung aller möglichen Nachrichten fand zwischen Szemere 
und Görgey am 6-ten August Abends eine zweite geheime 
Konferenz statt, während deren Dauer ich mich an mein Quar-
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tier verfügte. Allein kaum dorten angekommen wurde ich wie
der zum Generalen Görgey beschieden.

Dort angekommen empfing mich Szemere und machte mir 
folgende Eröffnungen:

„Es ist Dir auch bekannt, wie jetzt die Angelegenheiten 
der Revolution gestaltet sind, noch eine dezisiv verlorene 
Schlacht und die Revolution ist ohne Rettung vernichtet. Un
ter diesen Umständen kann nur ein mit eiserner Willenskraft 
begabter Mann, der rücksichtslos auf das ihm vorgesteckte 
Ziel losarbeitet einen unerwarteten energischen Coup aus
führen! — Aus diesem Grunde werde jetzt Kossuth als Gou
verneur, sowie sein Ministerium geradezu unmöglich und an 
dessen Stelle die Einsetzung einer Militärdiktatur unerlässlich. 
Nach allem was vorgefallen, seien für Bern mehr Chancen als 
für Görgey, allein er ist Ausländer, seinen Anordnungen würde 
sich Görgey nicht fügen, auch ist die ihm ergebene Armee in 
Siebenbürgen geschlagen und zerstückelt. Die einzige noch 
ungebrochene Militärkraft der Insurrektion repräsentiert Gör
gey, folglich ist er der Einzige mögliche Diktator was ich noch 
vor einigen Tagen“ — fuhr er fort — „ a m  heftigsten be
kämpft, muss ich jetzt dem dringenden Gebot der jetzigen 
Situation folgend gutheissen und unterstützen! Wenn auch 
Görgey im Einverständnis mit Bem handelnd den ihm vorge
schlagenen Plan befolgt und auch die zu erwartenden Erfolge 
erzielt, so bliebe noch immer die russische Hauptmacht zu be
kämpfen übrig, aus diesem Grunde stimme ich mit Görgey 
überein, dass wir von hieraus Parlamentäre ins russische 
Hauptquartier an den Pürsten Paskievits absenden, um die 
Ungarn anzusprechen. Von der Erklärung der Russen wird es 
Intervention der Russen zum Behufe einer Pazifikation für 
abhängen, ob die Unterhandlungen als gänzlich abgebrochen zu 
betrachten sind, oder ob ihrem Einrücken nach Ungarn nicht 
eine arriére pensée zu Grunde liegt, im schlimmsten Palle 
wenn nichts anderes, werden wir durch diese Unterhandlungen 
wenigstens Zeit gewinnen. Zum Parlamentär ist der General 
Pöltenberg bestimmt“ — fuhr Szemere fort — „da diesem je
doch die erforderliche Gewandtheit in Geschäften mehr politi
scher als militärischer Natur fehlt, so haben wir im Einverständ
nisse mit Görgey bestimmt, Dich ihm zuzugesellen. Erkläre 
Dich jetzt, ob Du mit dieser Ansicht einverstanden, Dich 
dieser Sendung unterziehen willst.“

Ich erklärte auf diesen Antrag:
„Alles, was Du mir mitgeteilt, ist recht schön durchge

dacht, nur muss ich einiges bemerken! Die Russen werden im
mer, sei es unter welcher immer Form, mit uns Unterhandlun
gen anknüpfen, in welchen es sich um Stellung und Annahme
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von Bedingungen handelt. Die Armee einer verbündeten Gross
macht kann in keinem Falle, sei es auch nur zum Scheine, hinter 
dem Rücken ihrer Verbündeten mit der Revolution Unterhand
lungen anknüpfen.“

„Dass die Russen mit Görgey zu unterhandeln geneigt 
seien, will ich glauben, doch auch dies nur, wenn rein militä
rische Gesichtspunkte, wo es sich um nichts anderes als um 
dem weiteren Kampf ein Ende zu machen, von der Streckung 
der revolutionären Waffen vor der kais. russischen Heeresmacht 
handeln wird. Sobald das mindeste politische nur erwähnt 
wird, nehmen die Russen bestimmt eine ganz andere Haltung 
an. Die Hoffnungen, die man auf die Russen stützt, sind nur 
Illusionen, nichts anderes, als das Greifen des Ertrinkenden 
nach dem Rasiermesser! — Mit dieserart Diplomatie machen 
wir uns nicht nur vor den Russen, aber vor aller Welt lächer
lich. Aus diesen Gründen“ — schloss ich — „muss ich den mir 
gestellten Antrag ablehnen.“

Trotz dieser Erklärung ersuchte mich Szemere ihm zum 
Görgey zu folgen, um die Sache noch weiter zu erörtern.

In diesem Vorschlag willigte ich ein!
Aufrichtig muss ich gestehen, dass die Idee, mich durch 

meine Reise ins russische Lager noch mehr zu kompromittieren 
als ich es schon war, nicht abhielt dem Aufrufe Folge zu leisten, 
das Lächerliche und Vergebliche dieses Schrittes allein übte auf 
meinen Entschluss einen Einfluss. Ich war auch fest überzeugt, 
dass Szemere und Görgey gegenseitig einander zu überlisten 
trachten, darum wollte ich mich als ein blindes Werkzeug ihrer 
Pläne nicht brauchen lassen.

Auch konnte ich mir nicht verhehlen, dass Szemere vis-a- 
vis des Görgey den Kürzeren ziehen müsse: denn Görgey, der 
selbst die Karten gemischt, kannte sein Spiel und Szemere 
konnte nur sagen va banque!

Mein Wahlspruch war, nachdem wir so weit gegangen, 
bleibt nichts anderes übrig, als mit den Waffen in der Hand zu 
sterben! oder die Russen gamicht beachtend uns der k. k. öste- 
reichischen Armee zu ergeben.

Nachdem ich mich mit Szemere zu Görgey begeben und 
Görgey von meiner Weigerung unterrichtet war, suchte Görgey 
mit allerlei Gründen dieselbe zu bekämpfen; als dies jedoch 
nichts fruchtete, warf er mir vor, dass ich in so entscheidenden 
Augenblicken mich fürchte für mein Vaterland etwas zu wagen! 
Entrüstet über diesen Vorwurf entgegnete ich:

„Ich werde Pöltenberg ins russische Lager hegleiten, er
kläre jedoch bestimmt, dass ich alles, was ich dorten erfahre, 
mündlich oder schriftlich ganz treu berichten werde, nie werde 
ich mich dazu hergeben, eine Illusion zu wessen immer Vor



teile zu soutenieren! Nach unserer Zurückkunft aus dem rus
sischen Lager möge man über meinen Bericht in Arad ent
scheiden.“

Nach dieser Erklärung, welche Görgey etwas ungehalten 
über mich stimmte, wurde der Abgang der Parlamentäre ins 
russische Lager für den folgenden Tag Früh bestimmt.

Den 7-ten August Früh meldete sich Pöltenberg und ich 
beim Görgey, um die Depeschen zu übernehmen und ihm unsere 
Abreise ins russische Lager anzuzeigen. An demselben Tage 
brach auch Görgey mit dem Gros seiner Armee auf, um densel
ben Tag noch Szalonta zu erreichen.

Den 7-ten August Früh um 7 Uhr brachen wir von 
Gyapjú50 in Gesellschaft der Gattin des Görgey gegen Gross
wardein zu von Gyapjú auf, fest überzeugt, wenigstens die 
Avantgarde der Russen schon in Grosswardein zu treffen.

Bevor wir noch von Gyapjú aufbrachen, äusserte ich ge
gen Pöltenberg: „Sonderbar ist es, dass der Diktator in spe 
mit seiner Armee gegen Arad marschiert, während er seine 
Frau in entgegengesetzter Richtung, den Russen entgegen nach 
Grosswardein sendet.“ Pöltenberg als blinder Anhänger Gör
geys, schon durch und durch russifiziert, entgegnete darauf: 
„Du machst seit einiger Zeit immer Opposition gegen Görgey! 
Jetzt, wo wir durch Görgey im Einverständnisse mit der Regie
rung ins russische Lager gesendet werden, könnte doch endlich 
dein Misstrauen verschwinden! Was willst Du denn eigentlich, 
rücke mit deiner Idee hervor?“

Ich äusserte darauf: „Wir, samt unserer russischen Ritter
fahrt sind nichts als die Hanswursten Görgeys, aus allem geht 
hervor, dass er bereits seinen Entschluss gefasst habe und wir 
sind nichts weiter, als Sündenböcke, welche er zwischen sich und 
die revolutionäre Regierung stellt, um sein Spiel vor der Zeit 
nicht ganz zu verraten.“

„Görgey ist mir aufrichtig zugetan und würde mich seiner 
persönlichen Zwecke wegen nie einer unnützen Gefahr aus
setzen! auch ist er zu ehrenhaft, um — mag geschehen was 
wolle — seine Person von der unsrigen in der Gefahr trennen 
zu wollen!“ — antwortete Pöltenberg. „Görgey wird Dich, so 

. wie jeden andern, seinen Plänen aufopfern, ich wünsche es nicht, 
allein es kann eine trübe Zeit kommen, wo Du dich meiner 
Worte erinnern wirst!“ entgegnete ich und liess dies pein
liche Gespräch fallen.

Ich glaubte selbst damals noch nicht, dass schon die

50 A követségben mint segédtiszt, ki a fedezetül szolgáló Miklós huszár
ezred egyik osztályát vezette, Bethlen József gróf is réaztvett.
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nächste Zukunft meinen Ausspruch in seiner ganzen düsteren 
Wirklichkeit rechtfertigen sollte.

Den 7-ten August Nachmittags gegen 2 Uhr trafen wir 
mit Pöltenberg in Grosswardein ein, daselbst wusste man uns 
von den Russen nichts weiter zu sagen, als dass sie im An
marsche von Debrezin seien. Wir setzten noch denselben Tag 
unsere Reise weiter fort und erreichten eine Station hinter 
Grosswardein auf der Strasse gegen Debrezin zu das Dorf 
Artánd, wo wir Nachtstation zu halten und weitere Erkundigun
gen über die Stellung der Russen einziehen wollten! In dersel
ben Nacht vom 7. auf den 8-ten August traf auch der R itt
meister Kempelen vom russischen Lager zurückreisend, dorten 
mit uns zusammen. Wie ich früher erwähnt, geleitete er von 
Grosswardein aus den 5-ten August Abends den russischen 
Parlamentär zurück und kehrte vom russischen Lager erst 
den 7-ten Nachts zurück.

Dieser unterrichtete uns, wir würden die russischen Vor
posten ungefähr eine Stunde von Artánd künftigen Tag Früh 
antreffen und verhess uns nach kurzer Rast um seine Reise 
fortzusetzen.

Den 8-ten August Früh brachen wir von Artánd auf und 
erreichten nach einem anderthalbstündigen R itt auf die aus 
Kosaken bestehenden russischen Vorposten, welche uns ohne 
Säumen zu dem Regimentskommandanten, (dem von Losonc 
aus bekannten Obersten Krulof) geleiteten. Er empfing uns mit 
der grössten Artigkeit und ordnete sogleich an, dass uns ein 
Zug Kosaken mit einem der französischen Sprache kundigen 
Offizier zu dem Avantgardekommandanten General Paradofsky 
geleiten solle. Oberst Krulof eröffnete uns auch ohne alle Zu
rückhaltung, dass er den Befehl habe, mit seinem Regiment 
noch denselben Tag in Grosswardein einzurücken.

Nach einem halbstündigen Marsche trafen wir in dem 
nächsten Dorfe mit dem früher erwähnten General Paradofsky 
zusammen, welcher, nachdem er sich mit uns verständigt, also- 
gleich ein Flügel Ulahnen zu uns als Ehrenwache kommandieren 
liess, die uns bis zum Generalleutnant Korpskommandanten 
Grafen Rüdiger geleiten sollen, an welchen er auch eine Mel
dung bezüglich unserer alsogleich einsendete.

Den 8-ten August um Mittagszeit trafen wir endlich mit 
dem Korpskommandanten zusammen, welcher uns bedeutete, für 
jetzt umzukehren und ihn zurück nach Artánd zu folgen, da er 
uns nicht gestatten könne, unsere Reise ins russische Haupt
quartier fortzusetzen, bis er nicht in dieser Angelegenheit spe
zielle Befehle vom Fürsten Feldmarschall Paskievits eingeholt 
haben werde.

Nachmittags um 3 Uhr in Artánd angelangt, verfügten
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wir uns alsogleich in das Quartier des Generalleutnants Grafen 
Rüdiger, welchem Pöltenberg den Zweck unserer Sendung ins 
russische Hauptquartier mündlich eröffnete.

' Infolge dessen ersuchte der Generalleutnant Graf Rüdiger 
Pöltenberg um die Übergabe seiner Depeschen, welche also
gleich in Begleitung einer Meldung durch einen Kurier ins 
Hauptquartier gesendet wurden, denn nur der Feldmarschall 
selbst— eröffnete er uns — könne entscheiden, ob er uns als 
Parlamentäre einer revolutionären Armee, deren Bekämpfung 
ihm sein Kaiser befohlen, in einem Falle, wo es sich um die 
Annahme von Bedingungen handle, empfangen könne!

Bis zum Rückkehr des Kurier lud uns der Generalleutnant 
ein bei ihm zu verweilen und ihm die Ehre mit ihm zu dinieren 
zu erweisen.

Die Zeit bis zum Diner wurde — wie natürlich — mit 
Erörterungen über die Beweggründe der ungarischen Erhebung 
ausgefüllt!

Zum Diner erschienen die russischen Generalleutnants und 
Flügeladjutanten des Kaisers, Gerble und Anrep, der General
stabschef General Frolof, mehrere Stabsoffiziere und die Adju
tanten des Grafen Rüdiger, während des Diners wurde der 
Zweck unserer Sendung garnicht berührt, doch äusserten die 
anwesenden hohen russischen Militärs unverhohlen ihre Mei
nung über Görgey, welche für ihn sehr günstig ausfiel, sie prie
sen sein humanes Benehmen gegen Kriegsgefangene und behaup
teten, ohne sich in Spezialitäten einzulassen, der von ihm ein
geschlagene Weg sei der einzige, um seinem Yaterlande den letz
ten reellen Dienst leisten zu können.

Nach dem Diner gegen sieben Uhr Abends nahmen wir 
Abschied von dem Grafen, um in dem uns angewiesenen Quar
tier die Zurückkunft des abgesendeten Kuriers abzuwarten.

Pöltenberg entfernte sich im Gespräche mit dem General
leutnant Gerble einen Augenblick früher, als ich ihm folgen 
wollte, wurde ich durch den General Frolof zurückgehalten, der 
mich mit vieler Verbindlichkeit einlud, den Thee bei ihm zu 
nehmen, damit wir uns über die jüngsten Ereignisse sans géne 
unterhalten können.

Ich ahnte, diese Einladung sei mehr als blosse Artigkeit und 
engagierte Konversation mehr als eine einfache Unterhaltung, 
aus diesem Grunde entgegnete ich: obwohl ich mich durch diese 
Einladung ungemein geehrt fühle, müsse ich dennoch um Ent
schuldigung bitten, indem es einerseits unartig wäre, den Gene
ral Pöltenberg sich selbst zu überlassen. Verzeihen Sie — ant
wortete der General Frolof — dass ich diesen Umstand nicht 
regardierte, allein verfügen wir uns zu den Herren Generälen, 
um ihn einzuladen, uns beim Thee Gesellschaft zu leisten.
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Ohne meine weitere Antwort abzuwarten, reichte er mir den 
Arm, verfügte eich mit mir in das uns zugewiesene Quartier 
und wiederholte die mir gemachte Einladung auch an Pölten
berg! Nach einer Weile sassen wir in dem Quartier des Genera
len Frolof zusammen am Theetisch, wo die hier geschilderte 
Unterhaltung stattfand:

General Frolof eröffnete das Gespräch mit der Schilde
rung der gewaltigen Streitkräfte, welche sein Kaiser nach Un
garn zur Unterdrückung der Revolution beorderte! nicht ge
rechnet die bedeutenden Reserven, die in Galizien konzentriert 
jeden Augenblick bereit seien, im erforderlichen Falle in Un
garn einzurücken!

Infolge dessen erwiderte Pöltenberg: „Wenn sich dies 
auch, wie es Tatsachen herausstellen, wirklich so verhaltet, so 
habe auch die Revolution ausser den Besatzungen 180.000 im 
Felde verwendbare Truppen“, (Diese Ziffer ist bedeutend über
trieben, die Revolution, abgerechnet von den Besatzungen, 
konnte damals nach Vereinigung aller Armeen nur 120 bis
130.000 Mann ins Feld stellen) mit welchen sie den Krieg so 
lange fortzusetzen im Stande sei, bis England oder Frankreich 
hinsichtlich der russischen Intervention, wie es mit aller Be
stimmtheit zu erwarten stehe, auf diplomatischem Wege nicht 
einschreiten würden. Um also die Verhältnisse je eher ordnen 
zu können, seien Gründe genug vorhanden, selbst die interve
nierende russische Grossmacht geneigt zu machen, zur An
knüpfung von Unterhandlungen.“

Pöltenberg gab durch diese übereilte Erklärung nicht nur, 
unserer Sendung, aber auch der ganzen Revolution eine Blösse, 
die der über alle Verhältnisse genau aufgeklärte, geistreiche und 
gewandte russische General alsogleich zu seinem Vorteile be
nützend mit einem feinen Lächeln folgendermassen beant
wortete.

„Ich bin kein Politiker, noch weniger Staatsmann, ich bin 
nur Soldat, folglich kann ich die Sachlage auch nur vom mili
tärischen Gesichtspunkte aus auffassen. Aus diesem Grunde 
kann ich auch nicht über die Ursachen, welche die ungarische 
Revolution in dieses Stadium gebracht, sprechen, noch die mit 
denselben im Zusammenhänge stehenden Ursachen der russi
schen Intervention berühren, lasse auch das Treiben, die Aus
sichten oder eingegangenen Verbindungen der revolutionären Re
gierung mit dem Auslande aus dem Spiele und will als Militär 
nur die jetzige Situation der Armee des Herrn Generalen Gör
gey, welcher bis jetzt allein unser Gegner gewesen, in Betrach
tung ziehen.“

„Der General Görgey, der so viel Erfolge gegen die k. k. 
österreichischen Truppen gehabt hat, sieht es sehr genau ein,
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dass er gegen die gewaltige russische Streitkraft mit Erfolg 
nicht kämpfen könne. Setzt er den Kampf fort, so wird seine 
Armee früher oder später vernichtet werden. General Görgey 
weiss nur zu gut, dass wenn der mächtige Beherrscher Russ
lands zur Dämpfung der ungarischen Revolution einmal mili
tärisch interveniert, nicht nur von der staatsrechtlichen Lega
lität seines Schrittes überzeugt sein muss, sondern auch solche 
Streitkräfte aufgeboten hat, welche die hohe Stellung einer 
solchen Grossmacht, wie Russland in keinem Falle erlauben zu 
kompromittieren! und — fuhr er mit einem Anflug leisen Spot
tes fort — „wenn selbst die revolutionäre Regierung und der 
General Görgey glaubt, nur mittelst russischer Vermittlung für 
sich und Ungarn gewisse günstige Resultate erzielen zu kön
nen, wie dies Ihre Sendung hieher beweist, so muss sie wenig 
Zuversicht zu dem erfolgenden Proteste irgend einer euro
päischen Grossmacht bezüglich der russischen Intervention in 
Ungarn hegen! Sie werden meiner Ansicht umsomehr Gerech
tigkeit widerfahren lassen, da der Zweck unserer Intervention 
keineswegs der einer Vergrösserung des Gebietes meines hohen 
Herrn ist, sondern nur rein die Aufgabe hat, Österreich auf 
jener Höhe, welche es inmitten der europäischen Grossmächte 
einnehmen muss, zu erhalten.“

Nachdem der russische General und Pöltenberg infolge 
dieser ausgesprochenen Ansichten noch mehrere Gegenreden ge
wechselt, fasste der russische General die Hand Pöltenbergs und 
rief aus! — „Herr General, wir sind jetzt in einem vertraulichen 
Zirkel, reden wir also aufrichtig! Wenn auch England wegen 
der russischen Intervention einschreiten wollte, so kann es dies 
unter diesen Verhältnissen nicht mehr tun, denn seit dem die 
ungarische Revolution sich mit der polnischen Emigration ver
bunden hat, hat sie alle Chancen des Staatsrechtes für sich ver
spielt, denn die projektierten Bündnisse mit Polen, die den 
Versuch dieses Land zu revolutionieren, mit sich führen, geben 
den Russen die Sicherheit, dass sich keine europäische Gross
macht zu Gunsten der Ungarn gegen die russische Intervention 
erklären wird, denn dadurch ist die Frage, die früher nur Öster
reich und Ungarn betraf, eine europäische geworden! Ich will 
zugeben, die revolutionäre Armee kann noch immer die k. k. 
österreichische Armee, ja sogar auch die kais. russischen Trup
pen schlagen und momentan glänzende Triumphe erringen, 
doch wird sie darum im Stande sein, sich gegen zwei euro
päische Grossmächte zu behaupten? Wenn hingegen die bis nun 
unbesiegte Armee des Generalen Görgey erklärt, diesen ver
zweifelten Kampf für ein schon verlorenes Prinzip nicht weiter 
fortsetzen zu wollen und ihre Waffen streckt, so muss ihr 
Europa das Zeugnis geben, dass sie sich grossherzig geopfert
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um das Land von dem unabsehbaren Unglück, welches der noch 
länger fortgesetzte ungleiche Kampf mit sich bringen müsse, 
zu bewahren!“

Ich erwiderte auf diese Mitteilung Folgendes: „Herr Ge
neral! Sie fassen unsere Angelegenheiten von einen ganz rich
tigen, aber einseitigen Gesichtspunkte auf, lassen wir die euro
päischen Verhältnisse ausser Spiel und verweilen wir nur hier 
in Ungarn, umsomehr, da Sie selbst am Anfänge unserer Unter
redung äusserten“, „ich bin nicht Statsmann, nur Militär!“ — 
„Wenn Sie also Herr General die Verhältnisse nur von rein 
militärischen Standpunkte betrachten, so muss es mich etwas 
befremden, dass Sie in unserer ganzen Konversation sorgfältig 
vermeiden zu erwähnen, dass ausser der Armee Görgeys auch 
noch andere Streitkräfte der Revolution schlagfertig dastehen 
und wichtige Festungen in ihrem Besitze sind. Ausserdem 
existiert auch noch die revolutionäre Ziviladministration, näm
lich die Leiter der Revolution, welche die Armeen geschaffen, 
Armeen, deren Anführer für die Zwecke der Revolution mit den 
unter ihren Befehlen stehenden Truppen gekämpft. Ehre, Feig
heit und Konsequenz haben eine ganz gleiche Bedeutung in 
der ganzen Welt, mag man dieselben vom rein revolutionären 
oder rein legitimen Standpunkte aus beurteilen. Wenn infolge 
der jetzigen Situation Görgey mit seiner Armee geneigt wäre, 
sein Geschick mag es welches immer sein, von jenem der übrigen 
Teilnehmer der Revolution, welcher immer Kategorie, zu tren
nen, um die sich darbietenden Vorteile für sich allein auszubeu
ten, so beginge er einen Akt der Ehrlosigkeit, Feigheit und 
Inkonsequenz. Unter diesen Verhältnissen bleibt sowohl der 
Görgey sehen als auch allen anderen Armeen nichts anderes 
übrig, als bis auf den letzten Mann zu kämpfen, wenn gewisse 
Vorteile für einen Teil nur mit dem Verrate an dem anderen 
erkauft werden können.“

General Frolof erwiederte hierauf:
„Ich muss gestehen, dass ich Ihre Ansichten als Privat

mann vollkommen teile, allein als russischer General muss ich 
Sie darauf aufmerksam machen, dass die kais. russische Trup
pen in Ungarn garnichts anderes kennen, als jene Armee der 
Revolution, welche ihnen gegenüber steht und da sie nur den 
einzigen Zweck haben, die Revolution zu bekämpfen, so können 
sie sich nur mit jener feindlichen militärischen Macht, die ihnen 
gegenüber steht, rein nur vom militärischen Standpunkte aus in 
Unterhandlungen einlassen! Doch lassen wir das Übrige fallen 
und nehmen wir die Sache, so wie sie wirklich steht! Vertrauen- 
sie sowohl Ihr Geschick, als auch das Ihres Landes meinem 
Herrn, dem Zar, dem ritterlichen Beherrscher des grossen 
Russlands und die Zukunft wird1 Sie überzeugen, dass die durch:



eine unbedingte Unterwerfung erzieltes Erfolge selbst Ihre 
kühnsten Erwartungen übertreffen werden.“

„Mein grosser Kaiser lässt sich nie Bedingungen vorschrei
ben, wer aber sein Geschick unbedingt in seine Hände legt, dem 
beschützt er mit seinem mächtigen Arm! (Um seiner Rede mehr 
Gewicht zu geben, erzählte uns der General Frolof mehrere 
Fälle aus der Revolution von Polen, Kaukasus u. s. w., welche 
Analog mit unserer jetzigen Situation waren.)

Um dem russischen Generalen anzudeuten, dass ich seine 
wahren Absichten trotz aller schönen Phrasen durchschaue, 
antwortete ich ihm:

„Wie ich annehmen muss, sind der Herr General von den 
Begebenheiten, welche sich zwischen Görgey und der unter 
seinen Befehlen stehenden Armee, sowohl als auch von jenen, 
die zwischen ihn und der Revolutionsregierung und der übrigen 
Armeen ereigneten, genau unterrichtet! Sie hauen auch infolge 
Ihrer Kenntniss des Geschehenen darauf, >dass Görgey den 
Kampf für die Revolutionszwecke nicht mehr aufnehmen wird, 
darum wollen Sie uns zu verstehen geben, der einzige Akt, der 
uns übrig bleibe, sei die unbedingte Streckung der Waffen vor 
der kais. russischen Armee!“

„Ich kann es nicht leugnen“ — erwiederte der russische 
General — „idass Sie meinen Gedanken ausgesprochen haben, 
nichts anderes bleibt Ihnen übrig!“

Hierauf entgegnete Pöltenberg: „Unsere Armeen stehen 
noch immer 180.000 stark schlagfertig im Felde, die Festungen 
Komorn, Peterwardein und Arad sind in unseren Händen, wenn 
also Görgey, was ganz bestimmt geschehen wird, die diktato
rische Gewalt ergreifend alle Gewalten in seiner Hand ver
einiget, so kann er immer eine so achtunggehieterfde Stellung 
einnehmen, die nur eine bedingungsweise Unterwerfung zuläs
sig macht! Wenn wir jezt in Unterhandlungen mit der kais. 
russischen Armee treten, so geschieht dies nur aus dem Grunde, 
damit Seine Majestät der russische Kaiser mit einem Prinzen 
seines erlauchten Hauses zugleich auch den Frieden dem Lande 
Ungarn gebe.“

Diese, nach den Eröffnungen des russischen Generals un
passende Aeusserung Pöltenhergs brachte keine andere Wir
kung hervor, als dass der russische General dieselbe mit diplo
matischer Feinheit umgehend zu uns beiden gewendet er
widerte „Wenn mein hoher Herr, der Zar in Ungarn für 
Österreich interveniert, so werden Sie einsehen, dass er sich mit 
der Revolution in keine Unterhandlungen einlassen kann, denn 
er tritt in Ungarn nicht auf als absoluter Herr, welcher nach 
seinem Gutdünken vergessen und vergeben kann, sondern nur 
als Verbündeter einer anderen Macht, der jenes Recht zusteht!
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Unterwerfen Sie sich unbedingt seinen Waffen und appellieren 
Sie an seinen Grossmuth, so kann und wird er auf dem Wege 
der Interzession für Sie wirken. Setzen Sie aber den ungleichen 
Kampf noch weiter- fort und werden, wie es endlich geschehen 
muss, besiegt, so ist auch gar kein Grund mehr vorhanden, dass 
durch meinem Herrn und Kaiser das Schwert der Vergeltung, 
welches von Seite Österreichs bereits gezückt ist, aufgehalten 
werde. In keinem Falle kann hier Russland entscheidend, nur 
nach Massgabe der Verhältnisse, vermittelnd auftreten. Die 
Armee des Generalen Görgey kann sich übrigens unbeschadet 
ihrer militärischen Ehre an die Russen ergeben, denn sie ist 
durch die Russen noch nicht besiegt, an die österreichische 
Armee kann sie sich nicht ergeben, denn sie hat die öster
reichischen Waffen besiegt! Sie streckt ihre Waffen nur aus dem 
einzigen grossen Motive, weil sie ihr Vaterland von den Drang
salen eines verzweiflungsvollen Kampfes erlösen will. Glauben 
Sie mir, der Tag der Waffenstreckung vor den Russen wird als 
der erhabenste Akt ihrer Selbsverleugnung, als ihr schönstes 
Opfer für das allgemeine Wohl im Buche der Geschichte einge
zeichnet bleiben.“

Je weiter dieses Gespräch fortgeführt werden würde, um 
desto mehr würden auch wir eine lächerliche Rolle spielen, sah 
ich ein, nach dem zu urteilen, was ich bereits gehört.

Aus allem stellte es sich klar heraus, dass Ungarn von den 
Russen garnichts zu erwarten habe, auch sei der Zweck unserer 
Konferenz kein anderer, als der, uns zu beweisen, dass wir ein 
noch mögliches persönliches Heil nur durch die unbedingte 
Streckung der Waffen vor der russischen Macht suchen können. 
Um endlich diese peinliche Situation zu beendigen und den rus
sischen General zu einer positiven Antwort zu zwingen, sprach 
ich, wie folgt:

„Aus allem, was ich gehört, geht klar hervor: der Herr 
General wollen den Ruhm, die Revolution niedergeworfen zu 
haben, um Jeden Preis den Russen sichern und Österreich die 
Handhabung des Richterschwertes überlassen. Können Sie mit 
Ihrem Ehrenworte dafür einstehen, dass wir nach der Waffen
streckung nicht an Österreich ausgeliefert werden?“

„Ich bin ein zu geringer Diener meines Kaisers, als, dass 
ich so etwas verbürgen könnte“ — entgegnete der General 
Frolof — „auch müssen wir nicht vergessen, dass wir nur kon- 
versieren und nicht unterhandeln!“ — Ohne Pöltenberg Zeit 
zum antworten zu lassen, erwiderte ich rasch: „In diesen Ver
hältnissen kann also Görgey, wenn er als Diktator die Waffen 
strecken will, dies nur vor der kais. österreichischen Armee 
tun!“

„Das wird Görgey nicht tun!“ gegenredete der russische

GÖRGEY ARTÚR H A D M E N E T E  K O M Á ROM TÓ L VILÁ GO SIG. 3 5 1



General! „Mit Ehren kann ;der Sieger über Österreichs Armeen 
nur vor der unbesiegten russischen Übermacht seine Waffen 
niederlegen. Die Russen werden auch nur mit Görgey allein 
kommunizieren! Mein Zar, wiederhole ich fiochmals, wird sich 
keine Bedingungen vorschreiben lassen, aber jene, die sich sei
ner Ritterlichkeit vertrauen, bestimmt beschützen.“

„Wenn dies auch Ihr Kaiser tun wollte, woran ich mir 
jedoch zu zweifeln erlaube, so entsteht die Frage, ob Österreich 
sich seines Rechtes darum begeben würde!“ entgegnete ich!

Mit einiger Raschheit erwiderte der General! „Was die 
Russen wollen, wird ganz bestimmt auch Österreich wollen“, 
doch schnell sich sammelnd setzte er einlenkend hinzu: „die 
Verbindung der beiden Souveräns ist zu fest und ihre gegen
seitigen freundschaftlichen Beziehungen zu aufrichtig, als dass 
selbst das geringste Missverständnis eintreten könnte! wo es 
sich um eine blosse Nachgiebigkeit handelt.“

Da die Zeit bereits bis halb zwei Uhr nach Mitternacht 
vorgeschritten war, so gab ich Pöltenberg, der das Gespräch 
noeh gerne fortgesetzt hätte, einen Wink, um ihm anzudeuten, 
es wäre Zeit uns in unser Quartier zu verfügen, um dorten das 
Weitere abzuwarten.

Gegen drei Uhr Morgens trat General Frblof wieder bei 
uns ein und eröffnete uns, der an den Fürsten Feldmarschall 
abgesendete Kurier sei bereits angelangt mit dem Bescheid, er 
könpe uns als Parlamentäre nicht empfangen, denn er habe keine 
Vollmacht sich mit der Revolution in welcher immer Art Unter
handlungen einzulassen. Er übergab auch eine Depesche vom 
General Grafen Rüdiger an Görgey adressiert deni Pöltenberg, 
indem er ihm eröffnete, (dass sein Korpskommandant aufrichtig 
wünsche und auch hoffe, dass die Feindseligkeiten bald einge
stellt werden.

Nach diesem nahmen wir Abschied und entfernten uns in 
Begleitung des Rittmeisters Grafen Aufenberg, Adjutanten des 
Generalen Rü'digers aus dem russischen Lager um unsere Rück
reise anzutreten; passierten dann das durch die Russen schon 
besetzte Grosswardein am 9-ten August und erreichten noch 
denselben Tag die Ortschaft Tenk, den 10. August Borosjenő 
und trafen am 11-ten August Früh um 8 Uhr in Világosvár ein..

Dorten beschlossen wir den schriftlichen Bericht über den 
Erfolg unserer Mission abzufassen. Pöltenberg ersuchte mich, 
denselben zu entworfen.

Ich verfasste eine Art Memoriale, in welchem ich klar und 
deutlich entwickelte, dass die Revolution in keiner Form irgend 
einen Vorteil von den Russen zu erwarten habe, alle bis jetzt 
auf die Russen basierten Hoffnungen, seien nur die Ergebnisse 
ausgestreuter Gerüchte und angesporinener Intriguen. Nach
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allen, was wir im russischen Lager in Erfahrung gebracht, kön
nen wir unsere Meinung nur dahin aussprechen, dass uns nur die 
einzige Alternative übrig bliebe, den Kampf bis auf den letzten 
Mann fortzusetzen, oder uns, mag auch die Folge welche im
mer sein, der k. k. österreichischen Armee zu ergeben.' Denn 
wollen wir nicht mehr kämpfen, so sei dies der einzige Weg, 
um wenigstens den Vorwurf der Feigheit parieren zu können, 
mit welchem uns die Nachwelt brandmarken würde im Falle, 
als wir durch die Streckung unserer Waffen vor den Russen 
unsere individuelle Freiheit gleichsam mit :diesem Akt erkau
fen wollten.

Die Streckung der Waffen vor Österreich, schloss ich: ist 
ein Akt der Selbstverleugnung, denn wir geben uns Preis, um 
dem Land weiter unnütze Opfer zu ersparen, auch können wir 
mit Ehren, allen Sophismen zum Trotze, unsere Waffen nur vor- 
jener Dynastie strecken, die schon drei Jahrhunderte mit Un
garn gesetzlich verbunden war! Eine Ergebung an die Russen 
hingegen wäre nur ein Akt unseres Egoismus und in seiner 
letzten Analyse nichts weiter, als ohnmächtiger Trotz gegen 
Österreich!

Pöltenberg erklärte, er sei mit diesen Ansichten nicht ein
verstanden. Einen solchen Bericht zu übergeben, hiesse Görgey 
an den Pranger zu stellen! und vor den Russen, auf welche er 
noch immer fest vertraue, kompromittieren. „Nie werde er 
einen solchen Bericht unterfertigen“ rief er mit Heftigkeit aus! 
Als ich mich überzeugte, dass er von seinen einseitigen Ansich
ten nicht abzubringen sei, änderte ich den bereits abgefassten 
Bericht, bis er in folgender Fassung zu Stande kam.

Aus allem, was im russischen Lager vorgefallen, geht klar 
hervor, die russische Armee in Ungarn habe nur einen Zweck, 
nämlich die Vernichtung der Revolution! Der russische Kaiser 
würde einen Schritt seines Felidherrn, welcher sich von den rein 
militärischen Terrain entfernt, nie billigen.

In Bezug auf die Handlungsweise, welche der Kaiser von 
Österreich gegen die besiegte Revolution einzuleiten für gut 
finden wird, kann Russland als verbündete Macht in keinem 
Verhältniss dezisiv, nur vermittelnd einschreiten, welches je
doch nur in dem einzigen Falle zu hoffen sei, wenn eine schnelle 
und unbedingte Ergebung an die Russen erfolgt.

Diesem Aktenstücke, welches gewissermassen verblümt an
deutete, dass man von den Russen etwas erwarten könne und 
darum zur weiteren Verfolgung der Pläne Görgeys brauchbar 
war, versagte ich meine Unterschrift. Pöltenberg nahm jedoch 
die Sache über sich und unterfertigte es allein, indem er äus- 
serte, er werde dieses Aktenstück trotz meines Widerspruches 
in Arad an Görgey übergeben.
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Ich erwiderte: „Handle, wie Du es für gut findest, allein 
ich erkläre Dir auch, dass ich in der Beratung, welche dieser 
Bericht nach sich ziehen wird, in jedem Falle mündlich meine 
Ansichten ohne alle Schonung aussprechen werde, diese rein 
persönliche Politik Görgeys muss desavouiert werden und 
sollte ich auch darüber zugrunde gehen.“

Dieses Dokument, von meiner Handschrift mit der Unter
schrift Pöltenbergs versehen vom 11-ten August 1849 in Vilá
gosvár datiert, wird sich auch jetz noch in Arthur Görgeys 
Händen befinden, falls er selbes nicht vernichtete.61

Vormittags 11 Uhr den 11-ten August verhessen wir Vilá
gosvár, um uns in Hauptquartier nach Altarad zu begeben. 
Durch Flüchtlinge erfuhren wir in Radna umständlich den für 
die Revolutionsarmee so unglücklichen Ausgang der- am 9-ten 
August stattgefundenen Schlacht bei Temesvár, eine halbe 
Stunde von Altarad auf der Radnaerstrasse begegneten uns die 
gewesenen Minister Szemere und Batthyány, welche uns wie
der in Kürze unterrichteten, Kossuth und sein Ministerium 
hätten abgedankt und Görgey die Diktatur übernommen, die 
k. k. österreichische Armee nähere sich Arad und das Korps des 
Generalen der Kavallerie Grafen Schlick hätte bereits ein Ge
fecht mit Görgeys Avantgarde unter Nagy Sándor gehabt.

Die Unterhaltung unterbrach ein eilends herbeirollender 
Wagen, der in unserer Nähe stillhielt und zu welchem sich.also- 
bald Szemere verfügte, der mir dann Wink gab, mich auch hin 
zu begeben.

In diesem Wagen sass Ludwig Kossuth und sein Adjutant 
Alexander Asbóth, die ins Lugoser Lager zu Bem eilten. Hastig 
fragte jnich Kossuth: „Nun was bringt Ihr aus dem russischen 
Lager?“ Ich antwortete ganz kurz: „garnichts!“ „Ich war im
mer dem Görgey im Wege, wie Du siehst, ich gehe jetzt, man 
wird sehen, ob Görgey die wenigen Momente der Diktatur nur 
für sich allein oder für das Allgemeine benützen wird! Ich gehe 
aus dem Lande, komme mit!“ „Mag geschehen, was wolle, ich 
bleibe hier und werde mein Geschick mit jenem meiner Kame
raden teilen!“ antwortete ich.52

Nach dieser Antwort entfernte sich der gewesene Gouver
neur Ungarns auf der Strasse, die von Arad nach Radna führt.

Nach dieser Episode setzten wir unsere Reise ungestört 
bis Altarad fort, wo wir alles schon definitiv arrangiert fanden.

61 L. Jelentések 64. sz.
52 Ugyancsak a menekülő Kossuthtal találkozott Duschek Ferenc péuzügy- 

miniszter is Arad közelében. Kossuth közölte Duschekkel, hogy Görgeynek adta 
át a hatalmat, erre azzal kényszerítette, hogy ha ezt megtenni vonakodnék, 
elfogatja. Erről az elfogatási tervről Görgey Ármin is említést tesz. Görgey 
Ármin szerint Kossuth ezt tudva, elmenekült.
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VI.

Die Ereignisse in Altarad am 11-ten August, Görgey Dik
tator. Abmarsch der Görgeyschen Armee von Altarad nach 
Világosvár den 11-ten August Nachts. Der 12-te August in 
Világosvár. Die Waffenstreckung vor den kais. russischen Trup
pen am 13. August 1849.

(8) Nach der Trennung von Görgey in Gyapjú, von wo 
aus ich mit Pöltenherg ins russische Lager abging, marschierte 
er mit der seit den geschilderten Ereignissen im Alsózsolcaer 
Hauptquartier angenommenen Langsamkeit von Gyapjú bis 
Altarad, wo er erst am 9-ten August Abends eintraf und bei 
seinem Einmärsche zugleich auch die Kunde der am 9-ten 
August bei Temesvár gelieferten und für die Revolution dezi
diert verlorene Schlacht erhielt.

Die Nachricht machte Görgey plötzlich zum Herrn der 
Situation! Darum hörte er auch mit einemmale auf den Fabius 
cunctator zu spielen und forderte die Diktatur.

Sowohl Kossuth als auch jene, die immer die Gegner dieser 
Idee gewesen waren, sahen sich plötzlich durch den Schlag bei 
Temesvár in Görgeys Gewalt gegeben.

Hauptsächlich unterstützt und bestärkt wurde er in sei
nem Vorhaben von dem Minister Ladislaus Csányi, dessen ener
gisches Auftreten im letzten Ministerrate dem Gouverneur 
hauptsächlich bestimmte, seine Abdankung gutwillig auszu
sprechen und die Diktatur Görgeys anzuerkennen, wie dies 
sein vom Ilten  August 1849 aus der Arader Festung datiertes 
Manifest an die Nation klar ausdrückt.

Jeder, welchem die Zukunft seines Vaterlandes am Her
zen lag und der infolge der jüngsten Ereignisse in der 
Diktatur Görgeys den letzten Rettungsanker erblickte, war 
überzeugt, Görgey werde ein Manifest erlassen, in welchem er 
beiläufig Folgendes erklärt.

Inmitten der letzten Todeskämpfe der ungarischen Revo
lution zur Diktatur berufen, erkläre ich den Kampf aus meinem 
eigenem Antriebe nicht weiter fortsetzen zu wollen. Ich könnte 
denselben nur mit dem Herzblute der Nation, gleich einem zwei
ten Mansfeld, unterhalten!

Um daher dem Vaterlande jede weitere Drangsal zu erspa
ren habe ich festgesetzt, die Waffen vor den Bevollmächtigten 
der legitimen Dynastie zu strecken.

Indem ich dies bewerkstellige und zugleich erkläre, mein 
weiteres Geschick mit jenen, die sich an der Revolution betei
ligt, teilen zu wollen, bringe ich das letzte Opfer meinem Vater
lande und jenen, die ihr Schicksal an das meinige gekettet.

23*



Laut der mir übertragenen diktatorischen Gewalt treffe 
ich ungesäumt folgende Anordnungen.

Um einen, das Unglück Ungarns ins unendliche vergrös- 
sernden Parteigängerkrieg unmöglich zu machen, und den Frie
den in ganzen Lande alsogleich herzustellen, werde ich mittelst 
einer Gesandtschaft an den bevollmächtigten Feldherm Feld
zeugmeister Baron von Haynau absenden, um einen Waffen
stillstand zu erwirken, während dessen Dauer ich anordnen 
werde:

1. dass die noch unter den Waffen stehenden Revolutions
armeekörper sich der k. k. österreichischen Armee ergeben.

2. dass die noch im Besitze der Revolution befindlichen 
festen Plätze alsogleich den k. k. österreichischen Truppenkom
mandanten überliefert werden.

Dies ist der einzig noch übrige Weg, um den Greueln des 
Krieges mit einemmale ein Ende zu machen!

Dies war die einzige Basis in jenen Verhältnissen, von 
welcher aus Görgey seine weitere Schritte hätte ausgehen las
sen sollen, um etwas für sein Vaterland und jene, die an der 
Revolution teilgenommen, zu erwirken.

Dies ist der einzige noch übrige Weg, um den Greueln des 
wig Aulichs und seiner Anhänger.

Anstatt jedoch in dieser Art vorzugehen, was waren die 
ersten Schritte Görgeys als Diktator?

Ohne nur daran zu denken, dass eine österreichische Dy
nastie und ihre Armee, deren Befehlshaber allein das Recht 
Zugeständnisse zu gewähren von seinem Kaiser eingeräumt 
hatte, existiere, wendet er sich alsogleich an die Russen und 
bestimmt seine Waffenstreckung bei Világos.53

Seine Verblendung und eitler Trotz gegen die österreichi
schen Waffen geht auch noch so weit, dass er den Kommandan
ten der festen Plätze Instruktionen erteilte, die Tore der Fes
tungen nur den russischen, keineswegs aber den österreichischen 
Parlamentären zu öffnen.

(Die Begebenheiten vor der Festung Arad bis zu ihrer 
Übergabe an den russischen General Panutin beweisen zur 
Genüge die vorhergehende Behauptung.)54

So fanden wir die Zustände in Arad, als wir von unserer 
Parlamentierung aus .dem russischen Lager dorten eintrafen.

Da Görgey nicht berechnen konnte, ob unsere Ankunft und 
die durch uns aus dem russischen Lager überbrachten Nach
richten vielleicht seine Pläne nicht durchkreuzen würden, so 5

5S Errré az osztrák irgalmatlanság kényszerítette.
54 Damjanics csakis az oroszoknak akarta átadni a várat. Haynau paran

csot küldött Schlicknek, hogy fegyverrel, ha kell, akadályozza ezt meg. Csakis 
Schlick józanságának tulajdonítható, hogy e parancsot ne.n teljesítette.
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bestimmte er von seinen Vertrauten unterstützt, unsere Ankunft 
nicht einmal abzuwarten, sondern neuerdings Parlamentäre in6 
russische Lager abzusenden mit der definitiven Erklärung, er 
und seine Armee seien bereit, den 13-ten August auf einem 
nächst Világosvár zu bestimmenden Platze die Waffen vor der 
russischen Kriegsmacht zu strecken, wenn dies mit vollständiger 
Ausschliessung vom österreichischen Einflüsse gesehen könne.

Als Pöltenberg und ich in das Quartier Görgeys eintraten, 
war er schon mit dem Abfassen dieser Depesche beschäftigt, 
die Parlamentäre reisefertig und ihre Pferde standen schon ge
sattelt im Hofe.

Dies erblickend sprach ich zu Pöltenberg: „Dein intimer 
Freund Görgey scheint, nach allem, was wir hier bemerken, zu 
urteilen, eben nicht viel Rücksicht auf Dich zu nehmen!“

Hierüber etwas alteriert eilt Pöltenberg schnell zu Görgey 
und überreicht ihm den früher in diesen Blättern angeführten 
Bericht.

Mit einer kurzen Erklärung beschwichtigt Görgey Pölten
berg und verspricht ihm, seinen Bericht ohne Säumen einer Be
ratschlagung zu unterziehen, um im erforderlichen Falle die in
folge seines Berichtes nötigen Modifikationen in der an die Russen 
abzusendenden definitiven Depesche noch vornehmen zu können.

Pöltenberg erklärte sich hiemit vollkommen zufrieden
gestellt und wie es zu erwarten war, tritt er im Vorhinein der 
Ansicht Görgeys, sich unbedingt an die Russen zu überge
ben, bei.

Die erprobtesten Anhänger der Görgeyschen Politik, un
ter welchen die hervorragendsten die Generäle Leiningen und 
Pöltenberg, die Obersten Emerich Szabó, Czillich, dann der 
gewesene Minister Ladislaus Csányi waren, bilden schnell ein 
Beratungskomitee (aus dessen Mitte ich, trotzdem dass ich mit 
Pöltenberg im russischen Lager parlamentierte, vermutlich in
folge dessen, dass Pöltenberg dem Görgey meine Absicht, alles 
offen vorlegen zu wollen, erklärte, ausgeschlossen blieb), be- 
schliessen, dass die durch Pöltenberg überbrachten Nachrich
ten an dem gefassten Beschlüsse nichts mehr ändern können 
und senden die Parlamentäre unter der Anführung des Obersten 
Grafen Gregor Bethlen ins russische Lager ungesäumt ab. 
(Dies war derselbe Gregor Bethlen, der von dem Generalen 
Bern nach Gyapjú an Görgey gesendet wunde. Er glaubte nach 
der Temesvárer Schlacht sicherer zu gehen, wenn er Bern ver
lassend sich an Görgey anschliesse.)55

55 Nem tehetett egyebet a nagy temesvári debacle után, mikor Kossuth 
is már átadta Görgeynek a hatalmat és minden feloszlásnak indult. Hol talál
hatta volna a visszavonuló és menekülő Bemet? Bethlen Gergely gróf huszár
ezredes, később olasz kir. tábornok nem tért ki a veszedelmek elől.



Kaum waren die Parlamentäre abgegangen, als der Befehl 
erteilt wurde, die Armeekorps Leiningen und Pöltenberg sollen 
um 10 Uhr Abends von Arad aufbrechen und bis Világosvár 
vorrückend, dorten ein Lager beziehen.

Dem Armekorps Nagy Sándor hingegen wurde befohlen 
bis zum) 12-ten August Früh Altarad besetzt zu halten unid 
dann die Brücke über die Maros abbrechend auf der Világos- 
várer Strasse der Armee zu folgen und ihre Arriéregarde zu 
bilden. Der Befehl enthielt auch noch die bestimmte Weisung, 
jeden AngrifE der k. k. österreichischen Truppen nachdrücklich 
zurückzuweisen, in keinem Falle aber gegen zufällig sich weh
rende russische Patrouillen offensiv zu verfahren.

In Világosvár werde das Armeekorps Nagy Sándor die 
weitere Befehle entgegennehmen.

Ausser der nächsten Umgebung Görgeys wusste niemand 
mit Bestimmtheit, ob und wie die Waffenstreckung vor den 
Russen eingeleitet sei. Infolge der feindlichen Haltung Görgeys 
gegen die k. k. österreichischen Truppen, bildete sich bei vielen 
die Meinung aus, die Waffenstreckung geschehe vermöge einer 
Übereinkunft, welche die Sicherheit und Freiheit der die Waf
fen vor der kais. russischen Armee streckenden Revolutions
kriegsmacht individuell garantiere.

Dem Armeekorps Nagy Sándor wurde nicht einmal die 
Mitteilung gemacht, dass die Waffenstreckung bei Világosvár 
stattfinden werde.

Als das Hauptquartier von Arad bereits nach Világosvár 
übersetzt war, trafen die von Arad am 11-ten Abends abgesen
deten Parlamentäre den 12-ten August beiläufig um 10 Uhr 
Vormittag in Gesellschaft des russischen Generals Paradofsky 
in Világosvár ein. Der russische General überbrachte an Gör
gey die Nachricht, dass der russische Korpskommandant Gene
ralleutnant Graf Rüdiger die Ansichten und Bestimmungen 
des Generals Görgey billige und annehme, weswegen er um en 
detail alles festzusetzen den in diesen Blättern schon des Brei
tem  erwähnten Generalstabschef General Frolof absenden 
werde, um die dem künftigen Tag stattfinfdende Waffen- 
streekung definitiv zu regeln.

General Frolof traf auch am 12-ten August um Mittags
zeit richtig in Világosvár ein und bestimmte in einer mit Gör
gey abgehaltenen Konferenz, dass die Waffenstreckung auf 
Gnade und Ungnade auf der zwischen Világosvár, Kisjenő und 
Pankota liegenden Zerénder Heide vor den kais. russischen 
Truppen stattfinden solle am 13. August 1849. ohne Einfluss
nahme österreichischer Bevollmächtigten.

General Frolof speiste noch mit uns und Verliese nach 
dem Diner alsogleich das Hauptquartier des Generalen Gör-
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gey, um seinen Rapport über die definitiv getroffene Verab
redung seinem Korpskommandanten abzustatten. ,

Kaum entfernte sich der russische General aus dem Haupt
quartier als sich die Nachricht verbreitete, dass die Waffen
streckung ohne aller Garantie nur auf Gnade und Ungnade vor 
sich gehen solle!

Mit einemmale schwanden alle Illusionen, die hauptsäch
lich während dem Marsche von Nagykálló bis Arad entstanden 
und genährt wurden! sie zerflossen vor der traurigen Wirklich
keit in ein Nichts! Viele, die schon gewähnt, sie seien russi
sche Offiziere und als solche sich eine schöne Zukunft erträum
ten, wurden durch die verhängnisvollen Worte „Ergebung auf 
Gnade und Ungnade“ unsanft wach gerüttelt.

Eine grosse Bewegung entstand, jene, die den vorgespiel
ten russischen Schutz nie recht getraut, benützend, erklärten 
laut: Görgey hätte sie an die Russen, wegen Förderung seiner 
persönlichen Interessen, verkauft! Wenn wir uns auf Gnade und 
Ungnade ergeben, riefen sie, so wäre unter diesen Verhältnissen 
angezeigt gewesen, dass dies vor den Truppen Seiner Majestät 
des österreichischen Kaisers geschehe.

Während der stets wachsenden Aufregung erklärte Oberst 
Zambelli.56 „Ich lasse meine Kavalleriebrigade aufsitzen, reite 
ins k. k. österreichische Lager und ergebe mich dorten!“

Um diese für die Pläne Görgeys gefahrdrohende Stimmung 
zu beschwören, berief er schnell alle anwesenden Stabsoffiziere 
in sein Quartier, wo er umgeben von seinen Anhänger erklärte: 

„In einer gestern abgehaltenen Beratung in Arad wurde 
die Waffenstreckung vor der russischen Armee bestimmt. 
Gestern stand es auch jedwedem frei, seine Meinung zu 
äussem und hätte die Majorität bestimmt, den Kampf noch 
weiter fortzusetzen, oder die Woffen nur vor der k. k. öster
reichischen Armee zu strecken, so hätte ich, wenn auch wider 
meiner Überzeugung dem gefassten Beschluss gemäss meine 
weiteren Bestimmungén getroffen! Nachdem dies nicht gesche
hen und diejenigen, welche heute ihre Stimme am lautesten er
heben, gestern schwiegen, ich aber infolge dessen im Einver- 
ständniss des Kommandanten der uns zunächst stehenden rus
sischen Macht schon eine Konvention hinsichtlich der morgen 
stattfindenden Waffenstreckung unwiderruflich abgeschlossen 
habe, kann heute, wenn wir nicht Treue und Glauben verleug
nen und unser Ehrenwort nicht selbst zur Lüge stempeln wol
len, nichts mehr abgeändert werden.“

M Zambelly Lajos ezredes, — résztvett később az Almássy összeeskü
vésben is.
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„Jenen, die vielleicht noch kriegslustig sind, kann ich die 
Erklärung geben, dass wir gar keine Munition haben!“

„Denen, die sich mit der Idee einer Waffenstreckung vor 
der österreichischen Armee herumtragen, aber eröffnen, dass 
wir bereits von der k. k. österreichischen Armee abgeschnitten 
und durch die russischen Truppen zerniert sind.“

„Meine Herren, Sie sehen, wie die Sachen stehen!“
„Nach der mit den Russen abgeschlossenen Konvention 

habe ich fortan nur darüber zu wachen, dass dieselbe in allen 
ihren Punkten genau gefüllt werde.“

„Ich erkläre! jeden, wer es auch immer sein mag, der sich 
beikommen lässt, Unordnungen zu erregen, als Meuterer stand
rechtlich behandeln zu lassen! Ich mache vor dieser Versamm
lung insbesondere den Herrn Obersten Zambelli namhaft, der 
sich erklärte mit seiner Brigade ins österreichische Lager ein
rücken zu wollen. Er möge versuchen, sich durch die russischen 
Truppen durchzuschlagen! Übrigens kennt mich jedermann zur 
Genüge, um überzeugt zu sein, dass ich jeden Meuterer augen
blicklich füsilieren zu lassen fest entschlossen bin! Nehmen 
Sie sich in Acht Oberst Zambelli, Ihr Leben gehört noch nicht 
Ihnen!“

Inmitten der Aufregung, welche auf die Erklärung Görgeys 
folgte, ergriff der von Arad aus als Parlamentär an die Russen 
gesendete Oberst Graf Gregor Bethlen das Wort! „Kaum einige 
Stunden sind verflossen, seit ich vom russischen Lager zurück
gekehrt bin“ — rief er. „Meine Herren! ich kann Sie versichern! 
die Russen sind in die Persönlichkeit des Herrn Generalen 
Görgey gleichsam verliebt und nur diesem Umstand allein 
werden wir es zu danken haben, wenn die Russen sich unserer 
annehmen wollen!“ Trotz der erbärmlichen Idee, welche diese 
paar Worte ausdrückten, brachten sie dennoch eine momentane 
Ruhe hervor, welche Görgey alsogleich benützend ein Schrei
ben hervor zog und an die Versammlung wiederholt die 
folgenden Worte richtete: „Um Ihnen meine Herren den klar
sten Beweis zu liefern, dass uns nur eine unbedingte Waffen
streckung an die Russen übrig geblieben, so hören Sie den In
halt des mir vom General Vecsey eingesendeten Berichtes!“ 
Der Bericht hier im Auszuge wiedergegeben enthielt Folgen
des: „Die Schlacht bei Temesvár ist verloren, die Armee in 
einer solchen Auflösung begriffen, dass zu weiterem Wider
stande keine Hoffnung mehr übrig bleibt. Keine militärische 
Operation ist mehr möglich. Alles ist verloren. Ich mit mir 
noch anhängenden Truppen werde Ihren Rat befolgen und mich 
an die Russen ergeben. (Die Zuschrift Berns von Lugos datiert, 
wo er an der Spitze von 30.000 Mann stand, samt dem Um
stand, dass er am 12-ten August nach Radna kommen wolle,
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um in einer Zusammenkunft mit Görgey sich über die weiteren 
Schritte zu verständigen, überging er mit Stillschweigen) 
„Was wollen Sie also unter diesen Umständen unternehmen? 
Wollen Sie sich dem rächenden Schwert Österreichs als Rebel
len unbedingt übergeben, oder als russische Kriegsgefangene 
unter russischem Schutz Ihr weiteres Schicksal erwarten! unter 
zwei Übeln muss man das kleinere wählen.“ Nach diesen Wor
ten enstand, sich gleich einer düsteren Wolke über die Versamm
lung lagernd, eine tiefe Stille.

Alle begriffen, Sie 6eien vermöge der getroffenen Mass- 
regeln Görgeys unwiederbringlich in die Hände der Russen 
gegeben.

Um einen Versuch zu machen, jene weitere Erörterung 
unserer Situation, die nur zu einem Ausbruche der in dumpfer 
Erbitterung gährender Gemüter endlich geführt hätte, abzu
schneiden, ergriff ich das Wort und entwickelte meine Ansicht 
folgendermassen:

„Wäre ich in der gestern in Arad abgehaltenen Beratung, 
welche ich eine geheime nennen muss, die die morgen zu erfol
gende Waffenstreckung vor den Russen beschloss zugegen ge
wesen und in welcher alle diejenigen, welche ich heute hier ver
sammelt erblicke, anwesend hätten sein sollen, so würde ich, 
wie ich es während meiner Rückreise aus dem russischen Lager 
hier in Világosvár dem Generalen Pöltenberg mit Bestimmt
heit erklärte, ohne Schonung und Rücksicht alles, was ich so
wohl seit unserem Abmarsch von Nagykálló, als auch im rus
sischen Lager bemerkt und erfahren, der Versammlung vorge
stellt haben. Mein Vortrag hätte, mit Ausnahme jener, die 
vielleicht für ihre Personen von den Russen spezielle Garantien 
erhielten, bestimmt alle überzeugt, dass die auf den russischen 
Schutz basierten Hoffnungen nichts als eitle Illusionen seien!“

„Gestern hätte ich vorgeschlagen, bis auf den letzten 
Mann zu kämpfen oder im Sinne der sich äussernden Majorität, 
die Waffen vor der k. k. österreichischen Armee zu strecken. 
Denn mit der Beseitigung des weiter auch meiner Ansicht nach 
vergeblichen Kampfes blieb uns kein anderer Weg übrig, ohne 
uns vor der Nation, deren Waffen wir führten als selbsüchtige 
Parteigänger, die der Sicherheit ihrer Personen alles übrige 
auf opferten, zu brandmarken!“

„Heute aber, nachdem uns .der Herr General Görgey eröff
net, die Munition sei in Arad zurückgelassen worden, und wir 
von der k. k. österreichischen Armee abgeschnitten, bereits von 
der russischen Truppenmacht zerniert, muss ich auch erklären: 
Nichts anderes bleibt uns mehr übrig, als dem uns bestimmten 
Schicksal entgegenzugehen.

„Gehorchen wir, wenn auch mit schmerzlichen Gefühlen



den Geboten der Ehre! und respektieren wir selbst das hinter 
unserem Rücken gegebene Ehrenwort unseres Feldherrn, das uns 
auf Gnade und Ungnade einer uns gänzlich fremden interve
nierenden Macht überliefert.“

„Setzen wir jetzt jeden Egoismus, Parteilichkeit und Lei
denschaftlichkeit bei Seite, damit der traurige Akt, welcher uns 
noch bevorsteht, mit jener würdevollen Resignation, die einem 
grossen Unglück den Stempel ,der Ehrhabenheit aufdrückt, vor 
sich gehe!“

„Dies ist das einzige Motiv, welches noch die jetzige Si
tuation beherrschen, Ordnung, Ruhe und Disziplin bis zum 
letzten Augenblick erhalten kann.“

„Angedrohte Füsiladen können nur Aufregung und Meu
terei erzeugen, schlimme Leidenschaften, die noch schlimmere 
wecken, ja selbst auf das Haupt dessen zurückfallen, der sie um 
seinen Willen durchzusetzen anordnen wollte!“

„Ruhe, Fassung und Resignation sei unser Wahlspruch!“
„Die morgende Katastrophe soll Männer finden, die ihr 

unglückliches Geschick mit Ergebung hinnehmen!“
Nach meinen Worten beherrschte eine Weile ein trauriges 

allgemeines Schweigen die Versammlung! Dann wurde der ein
mütige Entschluss gefasst, Ruhe, Ordnung und Disziplin bis 
zum letzten Augenblick unserer Selbsständigkeit zu erhalten.

Nach dem Schlüsse dieser Versammlung begab sich Görgey 
in Begleitung der Korps- und Divisionskommandanten ins La
ger um die Truppen von dem Geschehenen zu unterrichten und 
zur Ruhe und Ordnung zu ermahnen.

So schloss der 12-te August in Világosvár, tiefe Ruhe 
herrschte während der Nacht im Lager, nicht die mindeste Un
ordnung fiel vor.

Wie viel langgenährte Hoffnungen wurden begraben und 
wie viel Missgeschick barg nicht die gleich einem finstern Incu
bus über der Revolutionsarmee lagernde Nacht in ihrem dun
klen Schosse.

Den 13-ten August 1849 Früh um die 8-te Stunde setzte 
sich die Armee in Marsch und erreichte um 10 Uhr Vormittags 
die Zerénder Heide nächst Pankota.

Von allen Seiten rückten die Heersäulen des russischen 
Armeekorps Graf Rüdiger an, vor welchem die Waffenstreckung 
vor sich gehen sollte.

Die ungarische Armee marschierte Korpsweis in drei Tref
fen auf, worauf Görgey umgeben von seinem Generalstabe dem 
mit seiner Suite sich nähernden russischen Generalleutnant 
Grafen Rüdiger entgegen ritt.

Beide Kommandanten verhessen ihre Suite und sprengten 
einander entgegen!

3 6 2  BENICZKY LA JO S V ISSZA EM LÉ K E ZÉSEI A SZABADSÁGHARCBÓL.
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Nach gewechseltem Gruss reichte der russische General 
Görgey die Hand und schüttelte dieselbe im Angesichte beider 
Armeen mit scheinbar herzlicher Teilnahme, worauf sich zwi
schen beiden ein Gespräch entspann, das beiläfig eine Viertel
stunde anhielt.

Nach dessen Beendigung sprengte Görgey vor die Front 
und rief die Stabsoffiziere aus den Gliedern. An diese richtete 
er folgende Worte:

„Meine Herren! Laut der getroffenen Übereinkunft stre
cken wir unsere Waffen! Seine Excellenz der kais. russische 
Generalleutnant Rüdiger wifid die hier aufgestellte gesamte 
Truppenmacht nach Streckung der Waffen als Kriegsgefangene 
Seiner Majestät des russischen Kaisers übernehmen! Er gestat
tet denen Herren Offizieren ihre Seitengewehre zu behalten! 
Nehmen Sie diese Begünstigung als ein günstiges Zeichen der 
Huld des russischen Monarchen, dessen Waffen Sie sich erge
ben! Ich danke Ihnen für Alles meine Herren! ich danke Ihnen! 
Nehmen Sie mein Ehrenwort, dass ich nie versuchen werde, 
mein) Schicksal von dem Ihrigen zu trennen!“

Darauf ging die Waffenstreckung ungestört vor sich.
Das Drama der ungarischen Revolution war ausgespielt.

Anhang.

(9) Als die Waffenstreckung vorbei war, zerstreuten sich 
die Offiziere und manigfaltige Gruppen von Revolutionskäm
pen und russischen Mititärs bedeckten das Feld.

Zufällig traf ich mit Görgey, der auf den Damm des Körö- 
ser Mühlenkanals umgeben von seinen vertrautesten Anhängern 
sass, zusammen, ich fand ihn heiter und guten Mutes, wie einen 
Feldherm nach einer gewonnenen Schlacht.

Mit strahlender Selbszufriedenheit erzählte er: „Mein Plan 
ist gelungen, der Triumph eines vollständigen Sieges ist den 
Österreichern aus den Händen gewunden, ich forderte auch von 
den Russen, sie sollen uns von der nachrückenden österreichi
schen Armee abschneiden, um einen Zusammenstoss, der zu 
einem ungeheuren Blutbad geführt hätte, zu vermeiden denn 
ihnen hätte ich mich nimermehr ergeben!“

Die Russen blieben sich in ihrem Benehmen vis-á-vis unse
rer auch nach der Waffenstreckung gleich und wir wurden auch 
von den Offizieren des höchsten Ranges immer zuvorkommend, 
rücksichtsvoll und artig behandelt.

Wir erhielten die Weisung uns den 14-ten August nach 
Kisjenő zu begeben, wohin wir auch ohne irgend einer Eskorte 
oder sonstiger Aufsicht abgingen. In Kisjenő wurde erst eine



3 6 4  BENICZKY LA JO S V ISS Z A E M L É K E Z É S E I A SZABADSÁGHARCRÓL.

Nominalliste sämtlicher dort eingetroffener kriegssgefangenen 
Offiziere verfasst und dem russischen Kommandanten über
geben.

In der Nacht zwischen 15. und 16-ten wurde Görgey durch 
einen von dem Feldmarschall Fürsten Paskievits abgesendeten 
Kurier nach Grosswardein abgeholt, um von jenen, die die un
garische Revolutionepoche mit ihm durchgemacht, vielleicht nie 
mehr gesehen zu werden!

Von Kisjenö wurden wir den 17-ten nach Sarkad trans
portiert.

In Sarkad verblieben wir vom 17-ten bis 21-ten, während 
welcher Zeit auch die Besatzung der an die Russen übergebe
nen Festung Arad als Kriesgsgefangene dorthin einrückte.

Am 21-ten wurden wir nach Gyula transportiert, am 22- 
ten Früh entwaffnet und am 23-ten dem k. k. österreichischen 
Generalmajor von Reischach übergeben. Von dorten wurden wir 
unter k. k. österreichischer Militärbedeckung nach Arad abge
führt, wohin wir den 25-ten August eintrafen.

So wurden alle Hoffnungen, mit welchen man sich ohne 
irgend einen triftigen Grund herumtrug, auf die einfache und 
in der Folgenreihe der Begebenheiten ganz natürliche Tat
sache reduziert, dass wir durch die Russen nach der Waffen
streckung bei Világosvár als Kriegsgefangene übernommen und 
von dorten bis Gyula eskortiert wurden, um den k. k. öster
reichischen Truppen ausgeliefert zu werden.

Als am 23-ten August in Gyula alle Aussichten auf den 
geträumten russischen Schutz mit einemmale schwanden, erho
ben diejenige, welche bis dahin sich mit allerlei Illusionen he
rumtragend das Lob Görgeys und der Russen unaufhörlich san
gen, am heftigsten ihre Stimmen, nannten Görgey einen selbst
süchtigen Verräter, welcher sie seinen persönlichem Interesse 
geopfert und sprachen den Russen Treue und Glaube ab.

Wer diese Ausbrüche einer bitteren Enttäuschung mit- 
angehört hätte ohne die wahre Sachlage zu kennen, würde ge
glaubt haben, die Russen hätten uns mittelst einer angebotenen 
Amnestie in die Falle bei Világosvár hineingelockt.

Tatsache ist es, dass bei jeder Gelegenheit, wo russische 
Offiziere mit den Kämpen der Revolution zusammentrafen, 
die Russen nie unterliessen, bittere Ausfälle über die k. k. 
österreichischen Truppen zu machen, und mit den Offizieren der 
Revolution sans géne zu fraternisieren; doch ereignete sich dies 
nvar auf den Märschen oder in Gast- und Kaffeehäusern, am-h 
waren dies meist nur Subalterne, nie sah man höhere russische 
Militärs Teilnehmer solcher Szenen.

So oft sich übrigens eine Gelegenheit darbot, mit russischen 
Generälen oder vorzüglich jenen Stabsoffizieren, die sich meist
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im Umkreise der Korpskommandanten befanden, zusammen
zutreffen, wurde man mit der ausgezeichnetesten Artigkeit be
handelt und auch nach der Waffenstreckung immer hei der sich 
aus der Revolutionsepoche datierenden Militärcharge ange
sprochen, die Generäle sogar mit dem Titel Exzellenz beehrt.

Allein niemand, der die Wahrheit nicht verleugnen will, 
kann die Behauptung aufstellen, aus dem Munde eines hohen 
russischen Militärs, sei es in offiziellem oder privatem Verkehr, 
irgend ein positives Versprechen zugunsten unserer Zukunft 
erhalten zu haben.

Was die Russen vis ä vis der Revolution für Ansichten 
hegten, stellte sich am klarsten heraus aus den Äusserungen 
der im Hauptquartiere des Generalleutnants und Korpskomman
danten Rüdiger versammelten Generäle und vorzüglich aus den 
Erörterungen des Generalstabschefs General Prolof, welche 
wahrheitsgetreu in diesen Blättern wiedergegeben sind.

Diese Erörterungen sind gleichsam als das Ensemble der 
russischen Gesinnungen vis ä vis der Revolution zu betrachten.

Dass die Russen die Idee Görgeys, sich ihnen zu ergeben 
mit Hast aufgriffen und nährten, ist ganz natürlich, denn jeder 
Feldherr strebt nach den Ruhm, den Feind zu Boden geworfen 
zu haben. Wer jedoch aus diesem Grunde behaupten wollte, sie 
hätten um dies durchzusetzen zu falschen Vorspiegelungen ihre 
Zuflucht genommen und Versprechungen gegeben, die sie später 
nicht realisieren konnten, der ist entweder über den wahren 
Stand der Verhältnisse nicht unterrichtet und spendet nur 
seinen Athem, um in die Posaune wager Gerüchte mitzublasen 
oder zu befangen und beschränkt, um darüber ein richtiges 
Urteil fällen zu können.

Trotz aller Courtoisie der Russen vis ä vis Görgeys und 
seiner Armee, blieb von Seite der Russen so oft es sich um einen 
bestimmten Bescheid handelte, immer der Refrain stereotyp 
„Ergebung auf Gnade und Ungnade!“

• Selbst in dem Fall, wenn Görgey, der, wie es sich heraus
gestellt, mit einigen Kommandanten der russischen Heeresmacht 
seit dem ersten Eintreffeii' der russischen Parlamentäre in sein 
Hauptquartier zu Rimaszombat und anderen Orten kommuni
zierte und infolge dessen für seine Person, falls er die Waffen
streckung vor den Russen zuwege bringe: vielleicht auch indi
viduelle Garantien erhielt, kann die Russen der Vorwurf, ein 
falsches Spiel mit uns getrieben zu haben, nicht treffen, denn 
nur Görgey allein hielt die Fäden der Intrigue in seiner Hand 
und wusste nicht nur die Wahrheit zu verschleiern, sondern auch 
durch falsche Vorspiegelungen eines ausgedehnten russischen 
Schutzes die unter seinen Befehlen stehende Armee auf eine 
falsche Bahn zu leiten.
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. Endlich müssen alle jene, die sich als Instrumente des Ehr
geizes von Görgey aus blinder Anhänglichkeit zu ihm, trotz so 
vieler Anzeichen, die auf die wahre Sachlage hinwiesen, dennoch 
täuschen Hessen, die Schuld nur rein sich selbst und nicht den 
Russen beimessen.

VI.

Beniczky visszaemlékezései a tót mozgalomról.
Az 1836. évtSl 1841. évig terjedő Időszak.1

Vorwort.

(1.) Die Kundgebungen des slawischen Nationalgefühles 
im Norden und Süden Ungarns, die durch eine längere Reihe 
von Jahren unter verschiedenen Gestalten auftauchten, nahmen 
in der, der ungarischen Revolution jüngst vorgehenden Epoche 
jene gefährliche Richtung, welche die Idee des Panslavismus 
verkörpert.

So wie sich diese Umtriebe endlich gestalteten, hatten sie 
keinen geringeren Zweck, als die Trennung der durch slawische 
Stämme bevölkerten Provinzen und Landesteile von der Mon
archie Österreich zu bewirken, um endlich auf den Riesen
trümmern gestürzter ,Trone und staatlicher Ordnungen das 
Reich der Panslaven zu gründen.

Wie abenteuerlich dieser Plan auf den ersten flüchtigen 
Anblick sich auch gestalten mag und blos das Gebilde einer 
/durch politische Phantasten heraufbeschworenen Schwindelei 
vorzustellen scheint, so muss dennoch ein Jeder, der Gelegenheit 
gehabt alle die zur Förderung dieses Zweckes angesponnenen 
Umtriebe gründlich kennen zu lernen, eingestehen: dass diesel
ben mit eben so viel Umsicht, Ausdauer und Geduld vorbereitet, 
als auch bereits so vielfältig verzweigt und ausgedehnt waren, 
dass die mögliche Einigung ihrer Faktoren während 1848-er 
Bewegungsepoche leicht eine Kraft bilden konnte, deren Stoss

1 Kr. A. W. -  Kr. i. U. 1848/49. — 13/328. H. A. -  A kéziraton e 
megjegyzés: »Heft Nr. 7. 12 halbe Bogen von Nr. 1 bis 12 (26 Blätter). — 
A kézirathoz a következő hivatalos engedély van hozzávarrva:

„Wird die Fortsetzung dieser Memoire gestattet, auch werden hiezu 
unter der üblichen Kontrolle die Schreibmaterialen auszufolgen sein, Herr 
Platzleutnant Kuchler wird die Ausfolgung bezeichneter und numerierter 
Bögen auf Verlangen bewirken, — jeder auch der mindeste Missbrauch' wird
den Verlust dieser Begünstigung nach sich ziehen, — sobald ein Heft beendet, 
ist es dem Festungskommando zu unterlegen — zur genauen Darnachachtung.

Vom k. k, Festungskommando:
K. k. Festungskommando (L. S.) ................... m. p. Oberst
Kufstein Festungskommandant
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im Stande gewesen wäre, die gefährlichsten Verwickelungen 
herbeizuführen!

Unter anderen weit hinausgreifenden Plänen, richteten die 
eigentlichen Leiter der Panslaven Partei ein vorzügliches und 
ernstes Augenmerk auf die nördliche Grenze Ungarns, welche 
einmal in Besitz genommen, nicht nur eine starke Zentral
position inmitten der nördlichen slawischen Stämmen dies und 
jenseits der Karpaten hot; aber auch nahmhafte Hilfsquellen 
zur Organisierung militärischer Kräfte sicherte und gleichsam 
zur Basis der weiter einzuleitenden sowohl politischen, als auch 
militärischen Operationen dienen sollte.

Die mit den allgemeinen Plänen des Panslawismus2 in 
nächster Verbindung stehenden Begebenheiten, die während und 
vor der ungarischen Revolution stattgefunden, wahrheitsgetreu 
darzustellen ist der Zweck der folgenden Abhandlung.

Um jedoch die wahre Tendenz des Panslawismus sowie sein 
Wachsen und Gedeihen innerhalb der Grenzen des damaligen 
Königreiches Ungarn und endlich die mannigfachen Masken 
seines aktiven Auftretens ganz richtig auffassen und beurteilen 
zu können, ist es unausweichlich notwendig ein Resumé seiner 
Vergangenheit betreffend vorauszulassen!

Damit mich jedoch die Beschuldigung, vielleicht nur eitle 
Hirngespinste niedergeschrieben zu haben, nicht treffe: will ich 
die Quellen angeben, aus welchen ich die genaue Kenntniss dieser 
Zustände geschöpft.

Ich war seit 1840 bis zu dem Jahre 1846 Vizegespan des 
Sohler Komitates, dem damals herrschenden Ungartum durchaus 
nicht blind ergeben, ja überzeugt, dass die Wünsche der nörd
lichen Slawen in vielen Punkten Berücksichtigung und ernste 
Erwägung verdienen, wenn man sie durch Unduldsamkeit nicht 
gänzlich der Ungarischen Nationalität entfremden wolle.

Diese offen am Tag gelegten Gesinnungen brachten mich 
vermöge meiner damaligen politischen und auch amtlichen 
Stellung in vielfachen Verkehr mit den Vertretern der slawischen 
Interessen; diese Kenntniss der Umstände, die ich mir erworben, 
mochte auch die nach den Gesetzen des 1848-er Landtages neu

2 Szükségesnek tartom, félreértések elkerülése végett, rámutatni, mi
szerint e szó: pánszlávizmus, ez' emlékiratok írása idején általában használatos 
volt és vele majdnem minden szláv mozgalmat megjelöltek. Ennek oka a 
kővetkező. A pánszlávizmus eszméjét nálunk Kollár és Saffárik tanításai 
terjesztették, bontották széjjel költői és tudományos alakban. Az általuk 
hirdetett egyetemes szláv öntudat fakasztotta ki az egyes szláv törzsekben 
a különálló nemzeti öntudatot. A szláv egyetemesség összefoglaló általános 
érzése apró szláv nemzeti erekre bomlott. Ezért azután minden szláv nemzeti 
mozgalomban pánszlávizmust láttak, holott nem volt az, viszont maguk a 
szláv vezérférfiak sem tudtak megszabadulni a nagyszláv ideológiától és ábrán
dos, homályos elméletekbe bogozódtak.
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geschaffene Regierung Ungarns bewogen haben, mich in der 
Eigenschaft eines königlichen Kommissärs in den nördlichen 
Teil Ungarns zu entsenden, um die 6ich damals schon ernst 
gestaltenden panslawischen Bewegungen zu beobachten und wo 
möglich deren Ausbruch zu verhindern; so hatte ich jede mög
liche Gelegenheit, mich mit den wahren Plänen und Zwecken der 
früher nur slawischen, später aber panslawischen Bewegung 
vollständig vertraut zu machen.

Ludwig Beniczky, m. p.
Festungsarrestant.

Darstellung der slawischen Bewegung in Ungarn von den 
Jahren 1836 bis zu den Märztagen im Jahre 1848.

(Ž.) Die im Jahre 1825 wiedererweckte, sich immer rascher 
und mächtiger entfaltende ungarische Nationalität setzte sich 
binnen des Verlaufs eines Dezenniums in den ausschliesslichen 
Besitz aller administrativen und legislativen Rechte.

Dies konnte ohne Widerstand der übrigen Nationalitäten 
ausgeführt werden, da die Ausübung der administrativen und 
legislativen Rechte ein Monopol der im allgemeinen rein unga
rischen oder so gesinnten Aristokratie war.

Als jedoch durch die Zeitumstände gedrängt, die sich bis 
dahin ausschliesslich nur mit der Erhaltung der konstitutio
nellen Rechte der Gesamtaristokratie beschäftigenden Landtage 
im 1832. Jahre mittelst des erlassenen neuen Urbarialgesetzes 
die durch Werbőczis Tripartitum um dieselben gezogenen Schran
ken durchbrachen und sich dann in rascher Folge mit den die 
ganze Nationalgesamtheit berührenden Fragen beschäftigten, 
wurden sowohl die legislativen Verhandlungen, als auch die aus 
denselben hervorgehenden Gesetze ein Gegenstand allgemeiner 
Teilnahme und Interesses und das zum herrschenden erhobene 
ungarische Idiom begann auf die nicht ungarischen Volksstämme 
einen drückenden Einfluss auszuüben, der nun so fühlbarer 
wurde, da laut der rein aristokratischen Verfassung Ungarns, 
deren nichtadelige Intelligenz den Ansprüchen der ungarischen 
Aristokratie zu gehorchen gezwungen war.

Dieses prekäre Verhältniss rief als natürliche Reaktion 
gegen die ungarische Nationalität ein gleiches Bestreben bei den 
übrigen Volksstämmen hervor.

Die Zeichen des wiedererweckten Nationalgefühles äusser- 
ten sich vor allem anderen bei den slawischen Stämmen, indem 
dieselben am zahlreichsten repräsentiert waren und zwei feste 
Haltpunkte zur Geltendmachung ihrer Ansichten besassen.

Diese Anhaltspunkte, von welchen die Bewegung ausgehen 
sollte, waren folgende:
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lo. Die eigentümliche Stellung der Königreiche Kroatien 
und Slawonien zu dem Mutterlande.

2o. Die Kirchen- und Schulverfassung der meist dem 
Slawentums angehörenden evangelischen Gemeinden.

Wie es sich im weiteren Verlauf dieser Abhandlung heraus
steilen wird, zerfiel die Bewegung des Slawentumes eben aus 
diesem Grunde in die südliche und nördliche, um endlich in der 
Idee des Panslawismus ihren Vereinigungspunkt zu finden.

Dies im Allgemeinen vorauslassend wollen wir zur speziel
len Untersuchung dieser in ihrem Entstehen von einander ab
weichenden Bewegung schreiten.

In ihrem Entstehen waren die Aeusserungen des slawi
schen Nationalgefühles im Norden Ungarns von jenen, die sich 
im Süden kundgaben, wesentlich unterschieden.

Die Bewegung im Norden war bis zu einem späteren Zeit
punkt bloss eine literarische, mittelst welcher angestrebt wurde, 
auf die Ausbildung des vernachlässigten slawischen Idioms“ zu 
wirken.

Die Kundgebung des Slawentums im Süden hingegen nahm 
beinahe mit ihrem Entstehen einen entschieden politischen 
Charakter an.

Der natürliche Grund dieses Unterschiedes ist in Folgen
den zu finden.

Kroatien und Slawonien, wo sich ein grosser Teil der 
Aristokratie der Bewegung angeschlossen, mit ihrer Munizipal
verfassung, Provinziallandtage und sonstigen Gerechtsamen 
bildete gleichsam ein abgeschlossenes slawisches Ganze, welches 
auf dem ungarischen Landtage gesetzlich repräsentiert seine 
Wünsche oder Forderungen inmitten der Gesetzgebung nach
drücklich geltend zu machen volle Gelegenheit hatte.

Die durch Slawen bewohnte Komitate Ungarns längst der 
Karpatengebiergskette hingegen mit ihrer rein ungarisch ge
sinnten Aristokratie besassen keine sie als abgeschlossene 
slawische Nationalität sondernden Gerechtsame und wurden 
sowohl in den Munizipien, als auch auf den Landtagen nie als 
Slawen, wohl aber immer als Ungarn mittelst ihrer Aristokratie 
vertreten, deswegen konnte ihre Bewegung auch nicht so bald 
eine politische Richtung einschlagen und blieb fürs erste nur 
auf das soziale Feld beschränkt.

(3.) Nach dem Schlüsse des Landtages von 1840, welcher 
hinsichtlich der weiteren Ausdehnung des ungarischen Idioms 
Gesetze gebracht, die auch die ausser den rein amtlichen Krei
sen liegenden Verhältnisse der Gesellschaft berührten, nahmen 
die slawischen Bestrebungen eine ernstere Form an. 3

3 „Slawisch“ alatt „slowakisch“ értendő sok helyütt.
Steier L a jo s: Beniczky Lajos élete. 24



Im allgemeinen wurde die Idee verbreitet, dass die gewalt
same Ungarisierung des Landes nur von der im allgemeinen 
ungarischen oder ungarisch gesinnten Aristokratie ausgehe, 
um das Monopol der Gesetzgebung so lange, als möglich aus
schliesslich ausüben zu können.

Diese Idee fasste schnell Wurzel und gab der slawischen 
Bewegung eine entschieden demokratische Richtung.4

Die nächste Folge dieser Richtung war, dass in Kroatien 
und Slawonien sowie auch in den Komitaten Temes, Bácska und 
Torontál jener Teil der Aristokratie, der bis zu diesem Zeit
punkte den Kundgebungen des slawischen Nationalgefühles 
ruhig zugesehen, seine passive Rolle verlassend, denselben ent
schieden entgegentrat und erklärte, die in den verflossenen Land
tagen bezüglich der ungarischen Sprache gebrachten Gesetze, 
sowie die innige Verbindung der Provinzen Kroatiens und 
Slawoniens mit dem Mutterlande in ihrem ganzen Umfange auf
rechterhalten zu wollen.

Diese Erklärung rief in Süden Ungarns ein Ringen zwischen 
den beiden Parteien hervor, welches nach mannigfaltigen leiden
schaftlichen Kämpfen mit der vollständigen Niederlage der 
ungarisch gesinnten Aristokratie Kroatiens und- Slawoniens 
endigte.

Kroatiens Komitate erklärten laut, den Gesetzten nicht 
gehorchen und ihre Munizipalrechte sowie ihre Nationalauto
nomie gegen die Übergriffe des Ungarismus wahren zu wollen.

Während die slawische Sache im Süden diesen Kampf mit 
immer wachsender Erbitterung fortsetzte, bildete und konsti- 
tuirte sie sich endlich unter der Fahne des Illyrismus, welcher 
sich als den Träger der Gesinnungen aller slawischen Stämme 
an der südlichen Grenze aussprach.

Während die südslawische Agitation reüssiert, betrachten 
wir welche Fortschritte sie indessen im Norden gemacht.

In den durch Slawen, gröstenteils evangelischer Konfession 
bewohnten Komitaten von Pressburg bis Eperjes, deren innere 
Gemeindeeinrichtungen durch die am Landtage 1840. gebrach
ten Gesetze bezüglich der Ausdehnung des ungarischen Idioms 
wesentlich berührt wurden, äusserte sich die Unzufriedenheit 
auf mannigfache Weise.

Die evangelischen Seelsorger, Professoren und die ihnen 
anhängenden Honoratioren der Gemeinden entwickelten eine 
rastlose Tätigkeit, um dem unter der Aegide der Aristokratie 
rasch um sich greifenden Ungarismus Grenzen zu setzen.

4 A magyar reformtörekvések sokkal inkább demokratikusok voltak, 
mert velük szemben a szlávok az udvari politika szárnyai alatt bontogatták 
mozgalmaikat, melyekben sokszor gondosan kerülgették a demokratikus 
színeket.
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(4.) Wer Gelegenheit fand tiefer in das wirre Getriebe 
dieser Agitation zu blicken, konnte bereits zwei, wenn auch 
noch nicht offen ausgesprochene, aber faktisch bestehende Par
teien wahrnehmen, nämlich:

Die Altslawen und die' Jung-, oder Neuslawen.
Die Altslawen repräsentierten jene Individuen, die noch 

vor dem Beginn der Agitation hauptsächlich mit der Leitung 
der evangelischen Kirchen- und Schulangelegenheiten betraut 
und vermöge der patriarchalischen Gemeindeverfassung der Evan
gelischen auch mit der Aristokratie in unmittelbarer Verbin
dung standen und teilweise von derselben auch abhängig waren, 
diese Partei übte den von der Vergangenheit geerbten Einfluss 
auf ihre Gemeinden noch immer aus und wurde durch die be
absichtigte Ungarisierung der Schulen nicht nur um ihre Stel
lung besorgt, sondern auch dadurch beunruhigt, dass die Aus
bildung der slawischen Sprache gänzlich vernachlässigt und die 
Erziehung für den Kirchendienst beinahe unmöglich gemacht 
werde. Die Altslawen verbanden mit dieser natürlichen Vorliebe 
für ihr Idiom durchaus keine weiteren politischen Tendenzen.5

Zur Neuslawenpartei war die ganze, vorzüglich evange
lische Jugend aus der Mittelklasse der Bevölkerung zu rechnen, 
welche von den 1836-er Jahren bis 1841—42. teils aus den 
Erziehungsinstituten hervorging und bereits mit Aemtern be
traut war, teils sich noch in den Erziehungsanstalten befand, 
oder nach beendigter Ausbildung ins soziale Leben trat. An der 
Spitze dieser für slawische Freiheit schwärmenden Jugend stan
den die radikalen Anhänger des Slawentums, um dieselben zur 
Förderung ihrer bis nun geheim gehaltener Pläne vorzubereiten!

Die Verbindung, teilweise Abhängigkeit von der evangeli
schen Aristokratie der Altslawen, sowie ihre Abneigung sich in 
Umtriebe politischer Natur einzulassen war wegen ihres Ein
flusses auf die Gemeinden ein wesentliches Hinderniss für die 
Neuslawen, die bereits an6trebten mit dem wahren Geiste ihrer 
Pläne offener und entschiedener hervorzutreten.

Sie beschlossen, die AltBlawen von der Aristokratie zu ent
fernen, eine Spaltung herbeizuführen, in ihre Umtriebe mithinein 
zu ziehen und auf diese Art selbe ihres selbständigen Einflusses 
auf die Gemeinden zu berauben.

5 Ez természetesen nem egészen helyes beállítás, mert az evangélikus 
egyház a cseh bibliai nyelvet használta, melyet senki sem beszélt. Ennek 
elhanyagolásáról szó sem lehetett, mert hiszen a lelkészek is alig értették. 
A magyar nyelvkérdés keltette a tótságban azt a tudatot, hogy neki is van 
sajátos nyelve, melyet előbb a cseh bibliai nyelv szorítása alól fel kell szaba
dítani és mikor a magyar nyelvtörvények már megvoltak, láttak csak hozzá, 
hogy lerázzák a bibliai nyelv béklyóit. Csak azután lehetett beszélni a tót nyelv 
használatáról.
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Ein günstiges Ereignis gab ihnen die Mittel zur Realisie
rung ihres Vorhabens.

Da die slawische Agitation bis zu diesem Zeitpunkte fast 
ausschliesslich nur durch die evangelische Intelligenz betrieben 
und genährt wurde, auch bereits so weit gediehen war, dass man 
die Folge ihre Tragweite bemessen konnte; so begann sich in 
den Komitatsmunizipien eine feindselige, drohende Stimmung 
gegen die gesamte evangelische Konfessionsgenossenschaft 
kundzugeben. Um den in den damaligen Verhältnissen für die 
evangelischen Konfessionsgenossen wichtigen Schutz der Komi
tatsmunizipien nicht aufs Spiel zu setzen, beschloss die mit der 
obersten Leitung der evangelischen Gemeindeangelegenheiten 
betraute Aristokratie durch ihren Generalinspektor, den Seel
sorgern und Professoren ihren unzeitig an den Tag gelegten 
Eifer für das Slawentum ernst und nachdrücklich zu verweisen.

(5.) Infolge dieser Übereinkunft erliess der damalige 
Generalinspektor der gesamten evangelischen Gemeinde, Graf 
Johann von Zay6 eine Verordnung, mittelst welcher sowohl.den 
Vorstehern und Professoren der Erziehungsanstalten als auch 
den Seelsorgern die Renitenz gegen die jüngst erflossenen 
Landesgesetze vorgehalten und unter einem streng aufgetragen 
wurde, sich diesen, das ungarische Idiom betreffenden Gesetzen 
zu fügen und in ihrem Sinne zu handeln.

Diese Verordnung wurde, der in den evangelischen Gemein
den eingeführten Geschäftsordnung gemäss, in den Lokal- und 
Distriktual-Gemeindekonventen publiziert und als ein Provi
sorium betrachtet, welches in dem alljährlichen Generalkonvente 
in Pest zur endgültigen Erledigung gebracht werden sollte.

Aus den in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen 
beschlossen die slawischen Agitatoren eine kirchliche Lebens
frage zu machen, um auf diese Weise ein populäres und sicheres 
Feld für ihre weiteren Umtriebe zu gewinnen.

Religion und Erziehung sollten die mächtigen Hebel zur 
weiteren und kräftigeren Entfaltung des Slawentums werden.

Die Altslawen sollten den neuen Kampf eröffnen und zum 
Schilde und Deckmantel der Neuslawen benützt werden.

Dies versuchten die Neuslawen auf folgenden Weise zu be
werkstelligen.

Während der Verhandlungen, welche die früher berührte 
Verordnung des Generalinspektors Grafen von Zay in den

6 Helyesen Zay Károly gróf, kit 1840-ben választottak a magyarországi 
ág. h í: evangélikusok egyetemes felügyelővé. Zay gróf a magyarságban látta  
a protestántizmus védelmét és megoltalmazásának legerősebb oszlopát. Ezért 
azt hirdette, hogy az egész protestáns egyház álljon a magyar törekvések 
mellé, mert, csak itt találja meg biztos jövőjét. Leirata a lőcsei ev. lýceum 
tanáraihoz, nyílt levele Szeberiny superintendenshez sok vitára adott, alkalmat.
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Gemeindekonventen hervorrief, traten die Leiter der Neuslawen
partei mit ihren wahren Plänen nicht hervor und fügten sich 
zum Scheine den Ansichten und Beschlüssen der Altslawen, 
welche vorschlugen, nur die gerechten und billigen Wünsche, 
die Ausbildung und Anwendung des slawischen Idioms in 
Kirchensachen betreffend dem nächst abzuhaltenden General
konvente vorzulegen.

Dieser Entschluss der Altslawen, da er durch die in den 
offenen Verhandlungen der Kirchenkonvente zur Reife gebracht 
wurde, konnte vor jenen Individuen, welche die slawischen Be
wegungen mit Aufmerksamkeit verfolgend bereits erkannten, 
welche Ausdehnung dieselben gewonnen, kein Geheimniss blei
ben und rief bei dem aristokratischen Teil der evangelischen 
Gemeinden eine umso grössere Entrüstung hervor, indem sie in 
diesem Vorhaben nur eine politische Fechterfinte sahen, mittelst 
welcher die Wortführer des Slawentums den herännahenden 
Sturm beschwören und ihre wahren Tendenzen zu maskieren 
beabsichtigten.

Als daher die Wortführer der Altslawen ihre Wünsche und 
Beschwerden dem Generalkonvente7 vorlegten, wurden sie nicht 
nur mit einer Flut von Vorwürfen überschüttet, sondern auch, 
indem man ihnen manche Beweise bezüglich der wahren Tendenz 
der slawischen Bewegung vorhielt, des Landesverrates und 
offenbaren Auflehnung gegen die bestehenden Gesetze be
schuldigt.

Da diese Invektiven hauptsächlich jene Individuen trafen, 
welche sich nie in politische Intriguen eingelassen, so war es 
eine natürliche Folge, dass sie die ihnen gewordene Behandlung, 
dem Übermut und der Unduldsamkeit des Ungartums zuschrie
ben, welches selbst die billigsten und gerechtesten Forderungen 
der Slawen zu unterdrücken beabsichtige.8

Dieser Vorfall mit allen seinen Konsektorien führte eine 
Spannung zwischen der evangelischen Aristokratie und den 
Altslawen herbei, die bald in offenem Bruch ausartend, dieselben 
sich selbst unbewusst in die Reihen der Neuslawen hinein
drängte, die ihren ganzen Einfluss absorbierten.

Die Neuslawen hatten jetzt eine feste Basis gewonnen, von 
welcher auB sie mit Erfolg weiter operieren konnten ohne in 
ihren Plänen durch den altslawischen Einfluss gehindert zu 
werden.

(6) Um jedoch gegen alle möglichen Eventualitäten ge
sichert zu sein, beschloss die Neuslawenpartei, die Altslawen 
noch zu einem entscheidenden Schritte zu bewegen.

7 1841. szeptember 10.
8 Jozeffy és Szeberiny valószínűleg nem tudhatták és nem ismerhették 

Stúr pozsonyi működésének eredményeit az ifjúság körében.
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Die für diesen Augenblick scheinbar zu einer Partei ver
schmolzenen Repräsentanten de6 Nordungarischen Slawentums 
fassten den Entschluss, die Abhilfe ihrer Beschwerden aller
höchsten Ortes zu erbitten und entsendeten zu diesem Zwecke 
aus ihrer Mitte eine Gesandtschaft nach Wien.8 9

Um den Schein, dass sie nur jene Wünsche, deren Realisie
rung der Pester Generalkonvent verwarf und die sich nur auf 
das evangelische Kirchen- und Schulwesen bezogen, der Majes
tät vorzutragen gesonnen seien, noch weiter aufrechtzuerhal
ten, wurde diese Gesandtschaft aus den Reihen der Altslawen 
gewählt, abgesendet und allerhöchsten Ortes auch empfangen.

Dieser Schritt sollte den Beweis vis-ä-vis der Regierung, 
als auch des Landes liefern, dass die Slawen an keine Selbst
hilfe denken und ausser den offen ausgesprochenen keine ande
ren Zwecke verfolgen.

Die Gesandtschaft kehrte von Wien mit günstigen Auspi
zien zurück.

Diesen Zeitpunkt glaubten die eigentlichen Leiter der in 
geheim wirkenden slawischen Propaganda benützen zu müssen, 
um ihre Partei unter dem Schilde der Loyalität und Selbster
haltung zu organisieren.

Die folgenden leitenden Grundsätze wurden ausgesprochen, 
um ihre wahren Absichten zu verschleiern.

Die gewaltige Überwucht der ungarischen Nationalität, 
sowie die in Angriff genommene konsequente Durchführung der 
Ungarisierung des Landes benimmt den Slawen nach und nach 
alle Mittel, um für ihre geistige Ausbildung sorgen zu können.

Obwohl diese traurige Zukunft allen Slawen insgesamt 
bevorstehet, so werden dennoch die evangelischen Glaubesge- 
nossen dadurch am härtesten getroffen. Indem ihre seit drei 
Jahrhunderten mit so harten und mannigfachen Opfern gegrün
dete Fonds für die Erhaltung des Kirchen- und Schulwesens 
gleichsam die Mittel werden sollen, welche ihrer Sprache, geisti
gen Ausbildung und endlich auch ihrem Kirchenwesen den Un
tergang bereiten.

Der Weg, welchen die ungarische Gestzgebung eingeschla
gen, gibt den Slawen gar keine Hoffnung bezüglich ihrer 
Wünsche je etwas anderes, als eine immer wachsende Unter
drückung zu erfahren.

Dieser Geist der Verfolgung beseelt vorzüglich die unga
rische Aristokratie ohne Unterschied, wie dies ihr jüngstes 
Auftreten gegenüber der gerechten und billigen Wünsche der

8 A küldöttséget Jozeffy superintendens vezette, tagjai voltak Chalúpka 
János, Hodža Mihály, Ferjenčik Sámuel lelkészek. 1842 junius 12-én nyújtot
ták át V. Ferdinándnak a kérvényt. Metternich bíztatta őket.



evangelischen Slawen in dem Generalkonvente in Pest zur Ge
nüge beweist, wo die Interessen der evangelischen Schule und 
Kirche den Ungarisierungsgelüsten geopfert wurden.

Dieses nicht nur intolerante, aber auch ungerechte Ver
fahren zwang die Slawen evangelischer Konfession ihre Be
schwerden auf die Stufen des allerhöchsten Trones niederzule
gen un den Schutz der Majestät für sich und ihre Brüder anzu
flehen.

Gestüzt auf die Gnade und Gerechtigkeit Seiner Majestät, 
legen die Slawen als treue und ergebene Untertanen ihre Zu
kunft mit vollem Vertrauen ihrem erhabenen Monarchen zu 
Füssen.

Die Slawen insgesamt verwahren sich feierlichst gegen alle 
ihnen zu Last gelegten Beschuldigungen, als wollten sie gegen 
die Integrität des Landes Ungarn oder die ungarische Nationa
lität konspirieren; und indem sie diese Beschuldigungen als 
böswillige Ausgeburten des Nationalhasses zurückweisen, erklä
ren sie zugleich, dass sie ihr Idiom auf den durch die Gesetze 
gestatteten Boden mittelst Bildung literarischer Vereine auf 
sozialem Wege kultivieren wollen, um ihren Volksstamm vor 
dem gänzlichen geistigen Verfall zu bewahren.10

Diese im allgemeinen ausgesprochenen, die slawische Agi
tation gegen jeden möglichen Angriff der Regierung, sowie auch 
der Gesetzgebung Ungarns in den damaligen politischen Ver
hältnissen sicherstellenden Grundsätze wurden bloss darum 
ausgesprochen, um der schützende Schild zu sein, unter dessen 
Aegide die slawische Bewegung in das eigentlich gefährliche 
Stadium treten sollte.

(7) Bevor wir den weiteren Fortgang dieser Begebenheiten 
verfolgen, müssen wir einen Blick in das innere Getriebe des 
Parteilebens werfen, um daraus die Überzeugung zu schöpfen, 
mit welcher Umsicht, Ausdauer und Geschicklichkeit die Ver
hältnisse von dem slawischen Radikalismus zur Förderung sei
ner eigentlichen Zwecke ausgebeutet wurden, um der in Ungarn 
mit so günstigen Aussichten begonnenen Agitation den Cha
rakter einer allgemeinen slawischen Bewegung zu verleihen.

Wer ohne einer vorgefassten Meinung einerseits alles zu 
verdammen und andererseits alles zu billigen mit unparteiischem, 
leidenschaftslosem Blick die Verhältnisse jener Zeit zu beurtei
len im Stande war, musste die Überzeugung gewinnen, dass die

10 A kérvénynek következő kérő pontjai voltak: A király tiltsa el az 
alap nélküli támadásokat és gyanúsításokat, ezt a rosszalását fejeztesse ki 
hivatalosán. A tó t irodalom részére két censor kinevezését kérik, a  tótok védő 
iratait ne nyomják eL A pozsonyi lýceum tó t katedráját véglegesítsék. A pesti 
egyetemen szervezzenek tó t tanszéket. A z egyházi jegyzőkönyvek és anya? 
könyvek nyelve legyen a latin.
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höchsten Orts sanktionierten Gesetze in Ungarn vis-ä-vis der 
Slawen keineswegs von jenen Geist der Verfolgung und Unter
drückung durchdrungen waren, welchen ihnen die radikalen 
Wortführer der slawischen Bewegung zuschrieben, um gleich
sam gerechte Ursache zur weiteren Entfaltung der Agitation 
anführen und somit ihre wahren Tendenzen verschleiern zu 
können.

Die weitere Beleuchtung des inneren Getriebes der slawi
schen Bewegung wird die Wahrheit dieser Behauptung er
härten!

Wie wir bereits angeführt, wurden die infolge der gesetz
lichen Bestimmungen entstandenen Beschwerden der Slawen 
Seiner Majestät unterbreitet und mit diesem Schritte die wei
tere Agitation der wahrhaft loyalen Slawen geschlossen.

Um daher für seine Zwecke unter diesem Schilde noch wei
ter agieren zu können, musste sich der radikale Slawismus wie
derum ein neues Agitationsmaterial schaffen, damit er die 
durch die Altslaven schon als beendigt angesehene Agitation, 
ohne seine wahren Tendenzen für den ersten Augenblick demas
kieren zu dürfen, im weit grösseren Umfange wieder aufnehmen 
und fortsetzen könne.

(8) Um dies mit Erfolg bewirken zu können, musste die 
ungarische Nationalität gegenüber }des grossen slawischen 
Publikums des In- und Auslandes als das verkörperte Prinzip 
der Slawenverfolgung dargestellt werden.

Das Terrain, welches diese Idee zur Reife bringen sollte, 
war bald in den Komitatsmunizipien gefunden.

So wie überall, wurde auch in den durch Slawen bewohnten 
Komitaten den jüngst erflossenen Gesetzen gemäss die admi
nistrative, juridische und politische Geschäftsordnung unga
risch geführt.

Die grosse Masse des Volkes nahm an diesen tief in das 
Lehen der Gesellschaft eingreifenden Verhandlungen keinen 
mittelbaren Anteil oder verstand die oft zu seinen Gunsten 
gefassten Beschlüsse nicht; mit desto grösserer Aufmerksamkeit 
verfolgten die in den nördlichen Komitaten Ungarns grössten
teils dem radikalen Slawentum anhängenden, der Masse des 
Volkes am nächsten stehenden Honoratioren und unter diesen 
hauptsächlich die evangelischen Seelsorger und Schullehrer (den 
in den Komitatsverhandlungen herrschenden Geist und die in 
seinem Sinne gebrachten Beschlüsse, deren willkürliche Ver
dolmetschung und weitere Verbreitung in ihre Hände gege
ben war.

Die damals schon eine wichtige Rolle spielende slawische 
Journalistik unterstützte mit Eifer diese Verläumdungspolitik, 
indem sie nicht nur jene Verhandlungen oder Beschlüsse, die
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wenn auch nur apparitiv für die Slawen ungünstig klangen, der 
Öffentlichkeit vollständig übergab, um jene die freundlich, 
versöhnend oder günstig für dieselben lauteten, teils gänzlich 
verschwieg, teils nur ganz kurz berührte oder nach Umständen 
denselben einen, den ganzen Eindruck verwischenden Kommen
tar beifügte.

Da das grosse slawische Publikum vermöge des in den Ko- 
mitatsmunizipien eingeführten, sich nicht nur innerhalb des 
ämtlichen Horinzontes bewegenden ungarischen Idioms, sowie in 
Gemässheit der damals bestehenden aristokratischen Konsti
tutionsform auf direktem Wege nur mit den schon zu bindenden 
Bestimmungen erhobenen Resultaten der Verhandlungen, aber 
selten oder nie mit den dieselben rechtfertigenden wahren Mo
tiven bekanntgemacht wurde: so konnte es auch den wahren 
Stand der Angelegenheiten nie ganz richtig auffassen und be
fand sich in einem steten Zustande der Ungewissheit über seine' 
nächste Zukunft, welche ein fruchtbares Feld zur Geltend
machung der früher berührten von den radikalen Wortführern 
der Slawen befolgten Verdächtigungspolitik darbot.

Das von dieser Basis ausgehende Verfahren, welches keine 
bestimmte Form annahm, dessen unsichtbare Kräfte sich nur 
in ihren Wirkungen offenbarten, das durch keine einzelne In- 
idividualitäten oder kompakte Parteien, durch keine positiven 
Tatsachen sich kundgab und dennoch gleich einer ansteckenden 
Miasma immer mehr Boden gewann, dass sich überall nur als der 
vorhandene immer tätige Wille selbst die vis-ä-vis der slawi
schen Gesamtheit am günstigsten lautenden Aeusserungen des 
Ungamtums mit dem Geifer der unangreifbaren, im Dunkeln 
schleichenden Verdächtigung vergiftete, war vorzüglich geeig
net, die Gemüter aufzureitzen und endlich jene Leidenschaft
lichkeit hervorzurufen, die nur den augenblicklichen Impulsen 
des Parteigeistes folgend sich in der Gegenwart überstürzt und 
dadurch die Zukunft seiner besonneneren ui>d mit Geduld seine 
Vorteile verfolgenden Gegner überantwortet.

Wie es der praktische Erfolg bewiesen, beurteilte der sla
wische Radikalismus die ungarische Nationalität samt den ihr 
anhängenden anderen Elementen ganz richtig, indem sie auf die 
angedeutete Weise die den Grundzug ihres Nationalcharakters 
bildende Leidenschaftlichkeit gegen sich selber hervorrief.

In den Munizipalversammlungen der Komitate brach end
lich der Sturm los, welcher das Verdammungsurteil mit leiden
schaftlicher Erbitterung über die Träger des Slawentums im 
allgemeinen verkündete.

Dieser leidenschaftliche Ausbruch mit allen ihm folgenden 
Übergriffen, welchen der radikale Slawismus mit kluger Berech
nung heraufbeschworen, gab ihm mit einmal die Mittel an die
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Hand, um sich als den unschuldig verfolgten Märtyrer des Sla
wentums darstellen zu können.

Die ungarische Nationalität befand sich dem Slaventum 
gegenüber mit einemmale in einer falschen Stellung, welche vor
züglich aus der fehlerhaften Auffassung der wahren Sachlage 
hervorging.

Die ungarische Nationalität legte am Anfänge der slawi
schen Bewegung keine Wichtigkeit bei, in einer späteren Epoche 
hingegen, hingerissen von Leidenschaftlichkeit versäumte sie 
den günstigen Zeitpunkt, um diesen Fehler zu reparieren, indem 
sie die Wünsche der Altslawen ohne dieselben mit ruhiger Über
legung einer Prüfung zu unterwerfen, und von den Umtrieben 
der Neuslawen zu sondern, als eine Kundgebung slawischer 
Separationsgelüste verwarf.11

Mit dem praktisch auch gewährleisteten Ausspruche, dass 
die billigen und gerechten Forderungen der durch die Wort
führer der Altslawen grossenteils repräsentierten ungarischen 
Slawen insoferhe sie mit der Einheit der legislativen und admi
nistrativen Ordnung des Landes vereinbar seien, immer auch 
volle Berücksichtigung finden sollten, würde die ungarische Na
tionalität den Vorwurf, dass sie die Slawen im allgemeinen zu 
verfolgen und zu unterdrücken anstrebe nicht nur vollständig 
entkräftet, sondern auch die wahren Tendenzen des neuslawi
schen Radikalismus von den teils loyalen, teils legalen Wünschen 
der in Ungarn sesshaften slawischen Bevölkerung trennend vor 
der ganzen Welt schon in jener Zeit dasavouiert haben.

Anstatt jedoch diesen Weg einzuschlagen, statt das innere 
Getriebe der slawischen Bewegung gehörig zu untersuchen, um 
zur klaren Einsicht der Verhältnisse zu gelangen, fasste sie nur 
das Gefährliche der Bewegung ins Auge, ohne, wie es bereits 
erwähnt worden, .die in unmittelbare Verbindung mit ihr ge
brachten gerechten Wünsche zu würdigen und übertrug die 
panslawistischen Tendenzen der Neuslawen auch auf das derlei 
Zwecken ganz fremde Altslawentum.

Die vehementen Ausfälle der ungarischen Nationalität 
schreckten die gemässigten Slawen zurück und der radikale 
Neuslavismus setzte sich in Besitz der Leitung der slavischen 
Angelegenheiten, welchen er alsobald eine ganz andere 
Form gab.

Der. radikale Neuslawismus hielt den auf die früher be
schriebene Weise provozierten Angriffen und Beschuldigungen 
der ungarischen Nationalität immer die offen ausgesprochen, an

11 Mindebben a bécsi udvari politika keze játszott közre. A „divide et 
impera“ bécsi elv vezette tévútra a tótokat és a magyarokat egyaránt. Mind
kettőjüket biztatták BécsbóL



die Stufen des allerhöchsten Trones niedergelegten Beschwer
den als schützenden Schild entgegen und berief sich immer auf 
die ausgesprochene, keinem Gesetze widerstreitenden Absicht der 
Slawen, im Wege der Privat- oder Sozialvereine für die weitere 
Ausbildung ihrer Sprache und Literatur zu sorgen, während 
sie im Gegensätze zu diesen zur Schau gestellten Gesinnungen 
die mannigfaltigsten Wege zur Förderung ihrer wahren Ten
denzen verfolgten.

Inmitten dieser bereits schon so weit fortgeschrittenen 
Verhältnisse verfiel die ungarische Nationalität in einen zwei
ten Fehler, wodurch sie gewissermassen ihre eigenen Waffen 
gegen sich selber gebrauchte.

Die in slawischer oder deutschen Sprache in den in- und aus
ländischen Journalen und Flugschriften gegen die willkürlich 
vergrösserten Übergriffe der ungarischen Nationalität vis-ä-vis 
des Slawentums, in verschiedener Form erhobenen Beschuldi
gungen führten heftige Debatten in den Komitatsmunizipien und 
eine leidenschaftliche Stimmung der ungarischen Presse herbei, 
ohne dass man für eine gründliche, auch den übrigen Volks
stämmen verständliche Widerlegung dieser sich immer mehr 
und mehr häufenden Angriffe gesorgt hatte.

Wie natürlich bewirkte dies nichts anderes, als dass die 
ungarische Nationalität nur immer sich seihst12 von der Ge
rechtigkeit ihres Verfahrens überzeugte, ohne die Gesamtheit 
der Slawen im In- und Auslande oder auch die innerhalb der 
Grenzen Ungarns sesshaften anderen Volksstämme, die das 
Übergewicht der ungarischen Nationalität bereits auch mit 
eifersüchtigem Blicke betrachteten, über den wahren Tatbe
stand der Verhältnisse aufzuklären und die Diskussion der Na
tionalitätsfragen auf ein offenes Feld zu führen, auf welchem 
eine gegenseitige Verständigung der Nationalitätsinteressen, 
von der Basis gerechter und billiger Konzessionen ausgehend, 
möglich geworden wären!

Die ausser Acht gesetzte Sonderung der im Inlande durch 
die Altslawen repräsentierten billigen Wünsche der slawischen 
Bevölkerung, von der sich durch mannigfache Zeichen ankün
digenden allgemeinen Slawenbewegung, die Schaustellung des 
dem ungarischen Volksstamme angebomen Stolzes auf seine in 
der grauen Vergangenheit mit Waffengewalt erkämpfte, wäh
rend dem Verlaufe von Jahrhunderten befestigte und mittelbar 
oder unmittelbar ausgeübte Nationalhegemonie, führten ihn end
lich inmitten dieser Verhältnisse auf jenem Punkte der Sicher
heit nud Sorglosigkeit, auf welchem angelangt, er von seinen 
Widersachern, unter welchen die Slawen die mächtigsten, aus-
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18 Régi hiba, mely mindig új marad.



380 BENICZKY VISSZAEMLÉKEZÉSEI A TÓT MOZGALOMRÓL.

dauerndsten und schlauesten waren, teils mit scheinbaren, teils 
mit gerechten Gründen angegriffen vis-ä-vis des grossen in- und 
ausländischen Publikums, als das verkörperte Prinzip der rück
sichtlosen Verfolgung des gesamten Slawentums, geschildert 
werden konnte.

Ausser dem, den immer mächtiger anschwellenden Strom 
des Nationalitätskampfes fortführenden Slawentume, waren 
die übrigen Volksstämme nur zum Teil, das Ausland aber be
züglich der wahren Wesenheit dieser Wirren garnicht aufge
klärt. Diese Verhältnisse wurden daher nicht nur nach dem 
äusseren Scheine beurteilt, welcher, vermöge des aus ihrer Stel
lung entspringenden aktiven Auftretens der ungarischen Natio
nalität, sowie der ihren Absichten unterschobenen einseitigen 
Auslegung, einen Schlagschatten auf ihre Handlungsweise warf.

Dies sowie der hauptsächlich zubemerkende Umstand, dass 
die ungarische Nationalität nicht nur inmitten der österreichi
schen Monarchie, aber auch des gesamten europäischen Völker
verbandes isoliert hingestellt nicht im Stande war, auf die aus 
Stammverwandtschaft entspringenden Sympathien der Gesin
nungen gestützt, ihre Handlungsweise in jener ungeheueren 
Ausdehnung, wie dies bei den slawischen Stämmen ins Werk 
gesetzt wurde, vis ä vis der allgemeinen Meinung zu verteidigen. 
Die Folgen von diesem Umstande waren, dass die ungarische 
Nationalität mehr nach den durch ihre Widersacher hervor
gehobenen und veröffentlichten Übergriffen, nicht aber nach 
dem wahren Tatbestände der internationalen Verhältnisse be
urteilt wurde.

(9.) Das allgemeine Verfahren der radikalen Slawen, 
welches dem Urteil über die ungarische Nationalität diese nach
teilige Färbung gegeben, kann am deutlichsten mittelst der 
Anführung eines unleugbaren praktischen Beispieles versinn
licht werden.

Während der Zeitepoche, als der Kampf des radikalen 
Slawenthums den früher angegebenen Charakter annahm, er
schien der als radikale Slawe bekannte evangelische Seelsorger 
der Gemeinde der Bergstadt Neusohl Karl Kuzmány und über
reichte dem damals zugleich mit mir als Vizegespan des Sohler 
Komitates fungierenden Anton von Radvánszky den Statuten
entwurf eines zur Förderung der Obstbaumzucht zu gründenden 
Vereines, mit der Bitte, diesen Entwurf der nächsten Stände
versammlung des Sohler Komitates zur Prüfung vorzulegen; 
damit derselbe unter dem Schutze der Komitatsbehörde ins 
Leben tretend, um so eher gedeihen könne, da als Hauptzweck 
dieses Vereines ausgesprochen war, die Obstbaumzucht unter 
dem Landvolke zu fördern und zu verbreiten.

Dieser Statutenentwurf wurde der Ständeversammlung vor
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gelegt und da gegen den in demselben ausgesprochenen wahrhaft 
gemeinnützigen Zweck füglich garnichts eingewendet werden 
konnte, von der Behörde mit Zeichen der allgemeinen Billigung 
und Anerkennung entgegengenommen.

Bevor jedoch der diesen Gegenstand betreffende endgültige 
Beschluss ausgesprochen war, erhoben sich besonders von Seite 
des katholischen Klerus Stimmen, welche die Behauptung auf
stellten, dass der den Ständen unterbreitete Entwurf garnichts, 
oder nur oberflächliches bezüglich der inneren Organisation des 
öffentlich noch nicht anerkannten, aber faktisch bereits be
stehenden Vereines enthalte.

Die infolge dieses unerwarteten Einwurfes sich entspin
nende Debatte gab mehreren Individuen Gelegenheit Erklärun
gen abzugeben, mittelst welchen sie bewiesen, dass sie aus dem 
Vereine aus dem Grunde ausgetreten seien, weil sie sich über
zeugt, derselbe habe mittelst der Förderung der Obstbaumzucht 
nur seinen wahren Zweck verschleiern und im Geheimen ganz 
andere Absichten verfolgen wollen.

Als Endresultat lieferte die Diskussion den überzeugenden 
Beweis: dass unter dem Schutze und unmittelbarer Aufsicht der 
Behörde ein Verein gegründet werden sollte, dessen offen aus
gesprochener Zweck über jede Verdächtigung erhaben, unter 
seinen Schleier die Verbreitung und Konsolidierung neuslawi
scher radikaler Umtriebe zu verbergen bestimmt war.

Der Statutenentwurf wurde mit einer, den slawischen 
Macchiavellismus treffenden scharfen Rüge verworfen.

Die an der Gründung dieses Vereines beteiligten Individuen 
versäumten nicht, das Gerücht zu verbreiten, dass die inmitten 
der slawischen Bevölkerung mittelst der Komitatsmunizipien 
herrschende Aristokratie sammt ihren sklavischen Anhängern 
in ihrer Verfolgungssucht bereits so weit vorgeschritten sei! —  
dass sie den Slawen nicht nur die Erziehung ihrer Kinder, aber 
auch die ihrer Bäume unter Vorschützung verschiedener Beweg
gründe untersage.

Sowie in diesem speziellen Falle, ebenso wies sich auch der 
Charakter der neuslawischen radikalen Agitation in allgemei
nen, welcher unter den mannigfaltigsten Gestalten auftauchend, 
vermöge seiner mit konsequenter Geschicklichkeit durchgeführ
ten Verdächtigungspolitik, wahre Tendenzen mit dem Gewände 
einer erzwungenen Selbstverteidigung verhüllte, um sich unter 
dieser Maske, wenn auch langsam, aber desto sicherer ihrem vor
gesteckten Ziele nähern zu können.

(10.) Nachdem wir einen weiteren Blick in das innere Ge
triebe der neuslawischen Agitation geworfen, um dessen eigent
liche Natur näher kennen zu lernen, wollen wir den für eine 
Weile unterbrochenen Faden der Darstellung dieser Ereignisse
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im allgemeinen wieder aufnehmen, um naehzuweisen, welche 
Resultate die nach und aufgehäuften Agitationsmaterialien bis 
zu dem geschichtlichen 1848-er Jahre geliefert.

Wie es aus den bereits Gesagten deutlich zu entnehmen ist, 
war der durch die in der jüngsten Zeit gebrachten Gesetze her
vorgerufene Widerstand der Altslawen gegen die weitere Aus
breitung des ungarischen Idioms mittelst der zu den Stufen des 
allerhöchsten Trones niedergelegten Beschwerden geschlossen, 
aber mit diesem Schritte auch ihr weiterer Einfluss auf die sich 
nun in einer ganz anderen Form gestaltenden neuslawischen 
Umtriebe durch die Intriguen der diese Partei beherrschenden 
leitenden Kräfte gänzlich paralisiert.13

Die in die Hände des radikalen Neuslawentums übergehende 
Agitation rückte daher in jenes Stadium, von wo aus ihre ge
fährliche Tendenz hauptsächlich zu datieren ist.

Ein aus der praktischen Anschauung dieser Parteiverhält
nisse geschöpfte Umstand wird die Wahrheit dieser Behauptung 
in ein klares Licht stellen!

Wie bekannt, ist die gesamte Bevölkerung Kroatiens und 
Slawoniens im überwiegenden numerischen Verhältnis römisch 
katholisch.

Die an diese Provinzen stossenden Grenzen des Mutter
landes Ungarn aber fast durchgehends mit den Glaubensgenos
sen der griechisch unierten und griechisch nicht unierten Kirche 
bevölkert.

Im Gegensätze zu diesem ist der nordungarische slawische 
Stamm nicht nur in seinem numerischen Verhältnisse, aber 
vorzüglich der ihn leitenden intellektuellen Kräften nach, der 
entschiedene Träger und kräftigste Faktor des Protestantismus.

Dieser sich schroff gegenüber stehende Glaubensunterschied 
wurde in jener Zeit noch mehr hervorgehoben durch den im 
Jahre 1840 begonnenen und bis zum Schlüsse des 1848-er Land
tages fortgesetzten Kampf der ungarischen Gesetzgebung und 
ihrer Municipien gegen die römisch katholische Hierarchie, 
welchen dieselbe durch ihre die Einsegnung und Vollziehung 
gemischter Ehen hindernde kirchlichen Bestimmungen hervor
gerufen.

Trotz dieses jahrelang dauernden Kampfes, welcher zwischen 
den Nord- und Südslawen Ungarns die Demarkationslinie des 
Glaubensunterschiedes zog!

Trotz dem Umstande, dass die Munizipalordnungen des 
Königreiches Kroatien nicht einmal den Protestanten gestatte-

k

13 A felségkérvény mozgalmát ténylegesen Stúr rendezte é s ' az alá
írásokat diákjaival gyüjtette. A mozgalom révén S tir  még inkább került 
előtérbe.



ten sich innerhalb seiner Grenzen häuslich niederzulassen!
Trotz dem, dass die durch die ungarische Nationalität be

herrschten Komitatsmunizipien der protestantischen Kirche 
gegen die römisch katholische geistliche Hierarchie den kräf
tigsten Schutz angedeihen liessen!

Trotz der offen an Tag gelegten liberalen Gesinnungen des 
römisch katholischen Teiles der ungarischen Aristokratie in 
Bezug auf Religionstoleranz!

Mit einem Worte, trotz allen aus der geschichtlichen Tradi
tion fliessenden Erinnerungen, durch Jahrhunderte konsolidier
ten Stammesverbrüderungen, der in der Vergangenheit mit ge
meinschaftlichen grossen Opfern errungenen Rechte und mannig
fachen Anziehungspunkte, die sich im Verlaufe der Zeit sowohl 
in den staatsrechtlichen, als auch sozialen Leben herangebildet!

Trotz allen diesen Verhältnissen waren die aus denselben 
entspringenden Faktoren nicht mächtig genug, die slawische 
Nationalitätsfrage in den Hintergrund zu drängen.

Uber alle feindlichen oder schroff einander gegenüber
stehenden Interessen, über alle der Einigung slawischer Ge
sinnungen entgegenstehenden Klippen hinüber, vereinigte sich 
der slawische Süden mit dem Norden Ungarns, oder richtiger 
bezeichnet der südliche Illyrismus mit dem nördlichen Neu
slawismus in einer Idee und zu einem Ziele, nämlich dem Pan
slawismus.14

Aus diesem Ereignisse, dessen Faktoren mächtig genug 
waren, alle anderen partiellen Interessen zu beseitigen, um eine 
Idee zur herrschenden zu machen, in welcher, wie in einem ge
meinschaftlichen Brennpunkte, die Agitationsstrahlen sich kon
zentrieren sollten, ist es zu ersehen, welche Macht die alles 
übrige bereits dominierenden nach einem und demselben Ziele 
konzentrierend gravitierenden slawischen Bestrebungen erreicht 
hatten.

(11.) So wurde im Süden Ungarns unter der Maske der 
Loyalität durch den Illyrismus, im Norden unter dem Schleier 
der Literatur durch den neuslawischen Radikalismus für eine 
und denselben Zweck die Agitation weiter fortgesetzt.

Im Norden Ungarns konsolidierte sich längst der Karpaten
kette von Pressburg bis Eperjes eine Kette von Vereinen, die 
unter dem Schilde der Literatur mit einander eine ununter
brochene Verbindung unterhaltend eine Art slawischen Karbo- 
narismus entwickelten.

14 A délszlávok é s 'a tétok között tartós kapcsot alkotott Kollár sze
mélye, ki levélbeli érintkezésben állt a délszláv mozgalom vezető egyéniségei
vel, különösen GájjaJ. Sokáig Újvidéken működött Saffarik. Pozsonyban sok 
horvát és szerb ifjú hallgatta Stúr előadásait. Később Zágrábban működött 
Moyses István, a későbbi besztercebányai püspök, — mint censor, stb.
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Die slawische Presse verliess das Terrain der Besprechung 
internationaler, das Slawentum Ungarns betreffender Fragen 
und nahm zur Basis ihrer Polemik die Erörterung und Ver
tretung der allgemeinen slawischen Interessen.

Volkskalender, Flugschriften und volkstümliche Dichtun
gen im In- und Auslande gedruckt überfluteten die durch Slawen 
bewohnten Gegenden im Norden Ungarns, mittelst welcher der 
Illyrismus als mutiger Vorkämpfer slawischer Interessen ge
priesen, die einstige Macht und Grösse der Slawen besungen, 
die historischen Namen Zalans, Zwonimirs und Swatopluks, als 
die im grauen Altertum glänzenden Sterne des Slawentums 
ihren in der Gegenwart verfolgten und unterdrückten Enkeln 
vorgestellt, überhaupt alle Waffen der Literatur angewendet 
wurden, um das slawische Nationalgefühl zu entflammen und 
den wiedererweckten Enthusiasmus nach einem und demselben 
Ziele zu lenken.

Der rote Faden, welcher alle diese Faktoren der sich allso 
gestaltenden Bewegung gleich einem riesigen Polypen umschlun
gen hielt und alle geistigen und materiellen Kräfte, gleich dem 
stets nach Norden weisenden Magnet auch nach einem Ziele 
lenken sollte, war der unter den mannigfaltigsten Formen sich 
immer gleich wiederholende Refrain: Die Slawen sind mit ihrer 
80,000.000. betragenden Seelenzahl in dem Völkerverbande 
Europas so mächtig repräsentiert, dass es nur von ihrer Einig
keit und festen Willen abhänge, die im Verlauf der Zeiten 
zwischen ihre Stammgenossen hinein gedrängten Nationalitäten 
zu nullifizieren und das zu werden, wozu sie die grossen Erinne
rungen der Vergangenheit, gestützt auf ihre colossale Macht 
der Gegenwart, befähigen.

VII.

A tót mozgalom 1844. évtől 1848 márciusáig.1
(1.) Aus den früher angegebenen Gesichtspunkten betrach

tet, gewinnt man die Überzeugung dass die slavische Bewegung 
durch das ungestüme Drängen der ungarischen Nationalität 
geweckt bis zu einem gewissen Zeitpunkte sich nur innerhalb 
der Grenzen Ungarns hielt, gleichsam einer defensiv Alliance 
gegen die Überwucht des Ungarismus bildend; bis sie nach und 
nach in die allgemeine slavisch nationale Agitation mit hinein 
gezogen, jene Richtung einschlug, die zur Einigung aller slavi- 
schen Stämme führen sollte.

1 Kr. A. W. — Kr. i. U. 1848/49. -  13/331. H. A. -  Megjegyzés jelei 
az első oldalon: „Heft 10. (46 Blätter).“
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Die Epoche, in welcher sich die binnen den Grenzen Ungarns 
bewegende slavische Nationalität offen und entschieden jene 
Bahn betrat und verfolgte, datiert hauptsächlich von 1844 bis 
1848.

Bis wir jedoch zur Aufzählung jener Tatsachen gelangen, 
die aus den Ereignissen des 1848/49 Jahres geschöpft sind, 
wollen wir um die Folgereihe der Begebenheiten mit Erläuterun
gen nicht unterbrechen zu müssen, zur vollständigen Orientie
rung folgendes anführen:

1. Eine Charakterisierung jener geistigen Faktoren, die zur 
Entwickelung der Idee des Panslavismus in Ungarn mittelbar 
und unmittelbar beigetragen.

2. Die Hindernisse, welche sich der im Jahre 1844 offen 
ans Tageslicht getretenen radikalen Slavenpartei im Norden 
Ungarns entgegenstellten.

3. Die Aufzählung jener Hilfsquellen und Verbindungs
mittel, welche die im Norden Ungarns wirkenden Apostel des 
Panslavismus während der angegebenen Zeitepoche für ihre 
Zwecke sich gesichert und angeknüpft.

An den Charakter der die gesamte slavische Agitation 
bildenden verschiedenen Fraktionen, sowie die geistigen Hebel, 
mittelst welcher sie ins Leben gerufen wurden zu beleuchten, 
wollen wir einige jener Individualitäten, durch welche dieselben 
gleichsam identifiziert worden, näher bezeichnen.

Als der geistige Faktor des Illyrismus erscheint der durch 
seine mannigfachen literarischen Arbeiten, 6owie auch als geist
reicher Journalist bekannte Dr. Gaj in Agram, welcher in 
mannigfacher Verbindung mit dem nordungarischen Slaventume 
stehend mit viel geistiger Kraft und unermüdlicher Ausdauer 
die slavischen Nationalitätsinteressen vertretend, sich eine be
deutende Popularität und als eine natürliche Folge derselben 
auch einen grossen Einfluss erwarb! Vorzüglich Gaj war es, der 
mittelst seiner aufregenden Polemik und leidenschaftlichen 
Ausfällen gegen die ungarische Nationalität die schon gespann
ten Verhältnisse zwischen Ungarn, Kroatien und Slavonien auf 
ein Terrain trieb, auf welchem keine Verständigung möglich 
war und der die slavisch nationale Bewegung in Ungarn im 
grösseren Umfange organisierte, indem er ihr eine politische 
Richtung gab.

Als einer der vorzüglichsten Träger des Illyrismus aus den 
Reihen der kroatischen Aristokratie, unter dessen Leistung und 
Einfluss die der ungarischen Nationalität ergebene Partei im 
Agramer Komitate auf eine etwas gewaltsame Art nullifiziert 
wurde und der dadurch den Illyrismus aus dem Tummelplätze 
des sozialen Lebens auch in die ämtlichen Wirkungskreise ein
führte, war der Obergespan des Agramer Komitates, von

Steier L ajos: Beniczky Lajos élete. 25
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Zdentsay (derselbe wurde später infolge einer durch eine kön. 
Kommission abgeführten Untersuchung des Oberleitens des ihm 
anvertrauten Komitates enthoben).

Auch hatte sich durch seinen vielfachen am Tag gelegten 
glühenden Eifer für die Geltendmachung der Doktrinen Gajs 
ein junger Baron von Nugent2 einen Ruf erworben, um unter 
anderen auch während der Installation des neuernannten Banus 
Seiner Exzellenc des Barons von Haller3 k. k. Feldzeugmeister 
seine Sympathie für den Illyrismus offen am Tag zu legen, er
schien er mit seinem Anhänge im illyrischen Nationalkostüme.

Zur weiteren Charakterisierung der Ideen, welche den 
Illyrismus durchströmten, wollen wir die Aeusserungen des er
wähnten Barons Nugent hier anführen, die er während eines 
zufälligen Zusammentreffens mit mir aussprach.

Der an schwarzem Star vollständig erblindete, bekannte 
Baron Nikolaus Wesselényi hielt sich während des 1848-er 
Sommers einige Zeit in Pest auf und bezog seine Wohnung im 
Hotel zum Jägerhorn, wo ich auch abgestiegen war; als ich den
selben eines Morgens besuchte, traf ich ihn in Gesellschaft eines 
blonden jungen Mannes von ungefähr 30 bis 34 Jahren, welchen 
er mir als Baron Nugent vorstellte bemerkend, dass ich bei der 
Kenntniss ihrer gegenseitigen politischen Ansichten befremdet 
sein müsse, denselben bei ihm zu finden; unsere Bekanntschaft 
datiert sich von Gräfenberg und vielleicht — äusserte Wesse
lényi scherzhaft — ist es dem Einflüsse von Prissnitz’s kalten 
Duschbädern zuzuschreiben, dass wir unsere divergierenden po
litischen Grundsätze oftmal ruhig verfochten.

Nach dieser kurzen Episode entspann sich, wie natürlich, 
bald eine, die Zerwürfnisse zwischen Kroatien und Ungarn be
treffende Erörterung; nach vielen gegenseitigen Beweisführun
gen, die wie gewöhnlich wenig zur gegenseitigen Verständigung 
beitrugen, erklärte Baron Nugent: dass der immer mehr wach
sende Hass zwischen Illyrismus und Ungarismus sei haupt
sächlich darin zu suchen, dass die ungarischen Liberalen, we
der den Illyrismus, noch die Partei der kroatischen Magyaro- 
manen (Anhänger der Ungarn in den verbundenen Landestei
len) von dem richtigen Gesichtspunkte auffassen und beurteilen.

Die kroatisch-slavonischen Magyaromanen — äusserte er 
weiter — fürchten den Illyrismus als ein liberales Element, wel
ches hervorgehend aus der Nationalgesamtheit, umfassende 
Reformen zugunsten der gesamten Bevölkerung durchzuführen 
beabsichtigt.

2 Nugent Albert báró, a hasonnevű tábornok fia, akinek belgrádi üzel- 
meiről Metternich informáltatott.

3 Haller Ferenc tábornok horvát bán (1796—1875).
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So lange der Kampf unsererseits bloss gegen die Über
griffe der ungarischen Nationalität gerichtet war, so lange 
verhielten sie sich die Fraktion der Turopolyer Grafschaft aus
genommen, ganz passiv, denn sie glaubten durch diese Zerwürf
nisse, den, ihre aristokratischen Rechte bedrohenden Liberalis
mus Ungarns einen Damm entgegenzustellen! Wie verhielten 
sie sich aber später? Als es ihnen einleuchtete, dass die mit 
dem Namen Illyrismus bezeichnete Partei in Kroatien und Sla- 
vonien nichts anderes sei, denn die Trägerin der von der Basis 
ihrer eigenen Nationalität ausgehenden Ideen, die durch die un
garischen Liberalen verfochten werden, änderten sie plötzlich 
ihre Gesinnungen und wurden unsere offenen Feinde, um neue 
falsche Freunde zu werden! Und warum? Weil sie jetzt ein- 
sehen, dass ihre aristokratischen Privilegien mächtiger durch 
uns bedrohet sind, denn durch Euch!

Wer ist denn jene Partei, die sich uns entgegenstellt, frage 
ich? Ein isolirt stehender Teil kroatischen und slavonischen 
Adels — und wer sind wir? — Wir sind für uns selbst ein zahl
reicher Volksstamm und der Teil eines grossen Volkes!

Diese gegenwärtig durch Euch so hochgepriesenen Leute 
werden bei der ersten günstigen Gelegenheit Euch ebenso ver
lassen, wie uns! Zu spät werdet Ihr Euren Missgriff einsehen! 
Wir können, mag geschehen was wolle, nicht untergehen, im 
Gegenteil wir müssen wachsen, denn wir besitzen durch unsere 
Stammverwandschaft Elemente genug in Europa, die mit uns 
sympathisieren! Während Ihr duch Eure Handlungweise Euch 
immer mehr isoliert, anstatt dass Ihr Euch an uns anschlies6t, 
kokettiert Ihr mit den Deutschen! — Ich für meinen Teil und 
ich weiss auch viele einflussreiche Männer, wünschen eine Aus
söhnung mit Euch, aber nur dann, wenn unsere nationale Inde- 
pendenz dadurch nicht gefährdet wird.

Nach diesen mit einiger Wärme gesprochenen Worten 
nahm der Baron Abschied und somit war auch die weitere Be
sprechung dieses Gegenstandes geschlossen, sowie dies auch die 
einzige Gelegenheit in meinem Leben war, wo ich den Baron 
Nugent sah und sprach.

(2) Als einen der geistigen Koriphäen des Slaventums 
konnte man den in Pest stationierten evangelischen Seelsorger 
Kollar4 bezeichnen.

Obwohl Kollárs Individualität durchaus nicht geeignet war 
in Zeiten nationeller Aufregungen eine aktive Rolle zu spielen, 
so war sein mittelbares Einwirken auf die Entwicklung des 
ungarischen Neuslavismus vielleicht das erfolgreichste.

Kollár war durch und durch ein gelehrter Pedant, aber

* Kollár János (1793-1852).
2 5 *
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trotz seiner keineswegs vielversprechenden oder gewinnenden 
Aussenseite, ein Mann von ausgezeichneten Geistesgaben, tie
fer Gelehrsamkeit und eben wegen seines Pedantismus von 
eiserner Ausdauer.

Nicht durch die Einwirkung äusserer Einflüsse wurde er 
inspiriert, er war Slave durch sich selbst, darum schuf er auch 
neue Ideen, unabhängig von Zufällen, nicht augenblicklich, aber 
einmal ins Leben übergehend desto mächtiger wirkend.

Zu einer Zeit, wo in Ungarn slavische Literatur gar nicht 
geachtet, zu einer Zeit, wo noch niemand ahnte, dass ein6t auch 
hier die tief schlummernde slavische Nationalität erwachen 
werde, beschäftigte sich Kollár bloss seinem inneren Antriebe 
folgend mit geschichtlichen Forschungen über die Vergangen
heit des Slaventums und sammelte mit unermüdlichem Fleiss 
Materialien für slavische Literatur und Poesie. Nach einer lan
gen Reihe von Jahren gelang es ihm, der slavisehen Literatur 
auch ausser den Grenzen der evangelischen Kirche Geltung zu 
verschaffen, und vorzüglich durch den seine Dichtungen durch
wehenden Geist nationaler Erinnerungen auch das National
gefühl der unter seinen Augen heranwachsenden slavisehen Ge
neration zu wecken und zu beleben.

In seinem schon vorgerückten Alter ward ihm für seine 
langjährigen Bemühungen die Genugtuung, dass die unter dem 
Titel Slawy Dcéra5 erschienene Sammlung seiner Gedichte mit 
einer ungeteilten Begeisterung in allen Kreisen slavischer 
Zunge aufgenommen wurde.

Der grösste Beweis seines grossen Erfolges war sein Em
pfang in Agram, als er eine Reise nach Kroatien unternahm. 
Trotz seinem orthodoxen Luthertume wurde er nicht nur von 
Gaj und anderen illyrischen Literaten, aber selbst von der jun
gen katholischen Geistlichkeit mit Ehrenbezeugungen über
häuft.

Kollár ist als der Gründer jener Doktríne zu betrachten, 
die von dem Grundprinzipe ausging, dass nachdem der latei
nische und germanische Volksstamjn in Europa den höchsten 
Gipfel seiner Entwicklung erreicht und somit seine Rolle aus
gespielt, dem unaufhaltsamen Kreislauf der grossen Weltbege
benheiten zufolge die nächste Zukunft dem mächtigen Slaven- 
stamme Vorbehalten sei.

In eben dem Masse wie Kollár auf die literarische Ausbil
dung und vermöge dieser mittelbar auf die Belebung des Natio
nalgefühles der ungarischen Slavenstämme eingewirkt, hatte 
Gaj durch die ihn umgebenden Verhältnisse begünstigt, den 
erweckten Nationalgefühlen eine politische Richtung gegeben. 6

6 „A dicsőség leánya“ megjelent 1832-ben Pesten.
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Ob Kollár wirklich nur seinem inneren Impulse folgend 
ohne einer tief im Hintergründe versteckten politischen Ten
denz diese Bahn einschlug und verfolgte, oder mittelst seinen 
literarischen Arbeiten die panslavischen Ideen hauptsächlich 
bei den ungarischen Slavenstfimmen wecken und populär zu 
machen anstrebte, ist mir unbekannt, möglich ist es, falls im 
Auslande schon in früheren Zeiten eine Art panslavischer Pro
paganda bestand, dass er schon damals, wo in Ungarn noch 
niemand ihre Existenz ahnte, einer ihrer Adepten war, so viel ist 
bekannt, dass er in seiner Jugend im Auslande gereist und auch 
ununterbrochen in literarischen Verbindungen mit slavischen 
Schriftstellern ausser den Grenzen Ungarns gestanden.6

Ich habe mich bei der Persönlichkeit Kollars aus dem 
Grunde mehr aufgehalten, weil derselbe gleichsam als ein selb
ständiges verkörpertes Prinzip des Slavismus zu betrachten ist, 
von welchem aus nach allen Richtungen jene geistigen Radien 
ausströmten, die gleichsam die dunklen Katakomben slavischer 
Vergangenheit erleuchtend die dort modernden historischen Re
miniszenzen wiederbelebten; um mittelst ihrer mannigfachen 
Anziehungspunkte auf die in der Gegenwart beinahe sich fremd 
gegenüberstehenden slavischen Stämme so zu wirken, dass der 
Drang nach einer nationalen Einigung wiedererstehe und Wur
zeln im Volksleben schlage.

(3) Unter den vielen Individuen die sich in früheren Zeiten 
mit slavischer Literatur beschäftigten, die auch auf die soziale 
Entwicklung des Slavismus einwirkten, verdient der in Bries im 
Zohler Komitate, sesshafte evangelische Seelsorger Chalúpka7 
erwähnt zu werden.

Chalúpka war unter den Slaven vorzüglich als satyrischer 
Schriftsteller bekannt und beliebt. Mittelst seiner treffenden 
Sarcasmen trug er nicht wenig bei, um die Slaven in Nordungarn 
aus ihrer geistigen Indolenz zu wecken und so zum Bewusst
sein ihrer untergeordneten sozialen Stellung gegenüber den 
Deutschen und Ungarn zu bringen; in neuerer Zeit geiselte er 
vorzüglich jene, die ihre slavische Abkunft verbergend einen 
affektierten Hungarismus zur Schau stellten. Chalúpka erfreute 
sich unter den Slaven einer grossen Popularität und Achtung, 
die nicht nur als Resultate seines schriftstellerischen Wirkens, 
aber auch seines sonst durch und durch ehrenhaften Charakters 
zu betrachten sind.

Sowohl er als auch 6eine zahlreichen Anhänger waren auch

. * Kollár tényleg az összes szláv törekvések középpontjában állott. 
Kollár müvei, a Slawy dcéra, a szláv népek irodalmi kölcsönösségéről, rend
kívül mély nyomokat véstek minden szláv népnél.

7 Chalúpka János (1791—1871). A tót életből, a felvidéki kisvárosok 
életéből merített vígjátékaival a magyarság elleni német röpirataival tűnt ki.
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Anhänger liberaler politischer Grundsätze und eher zu den 
Neu- als- zu den Altslaven zu zählen, ohne jedoch der in späterer 
Zeit sich immer mehr kundgebenden panslavischen Richtung 
des Neuslavismus blind zu folgen, diese Partei war feindlich ge
gen die ungarische Nationalität gestimmt, aber von loyalen 
Gesinnungen.

Unter den Literaten entschieden liberaler Gesinnung ist 
vorzüglich Karl Kuzmanyi8 evangelischer Seól6orger in Neusohl 
zu bemerken, ein Enthusiast für slavische Bildung, ohne jedoch 
geneigt zu sein, revolutionäre Tendenzen zu unterstützen, er 
und die ihm an Gesinnung gleichenden strebten den Slavismus 
in Ungarn vorzüglich dadurch emporzubringen, dass sie ihn 
moralisch und geistig kultivierten, sie wollten denselben der un
garischen Nationalität ebenbürtig machen. Ein Bestreben, das 
durchaus nicht verdammenswürdig war. Wo 6lavische Nationa
lität nicht zur Sprache kam, stimmte diese Partei immer mit 
den ungarischen Liberalen überein, wie natürlich, wurde sie 
durch den Ausbruch der Revolution in Ungarn zersplittert, da 
sie den ungarischen Liberalen auf der Revolutionsbahn nicht 
folgen wollte und andererseits auch mit der eingeschlagenen 
Richtung des Panslavismus nicht einverstanden war.

Was Kuzmanyi, da sein Namen hier erwähnt worden, anbe
langt, so muss ich gestehen, dass er nicht nur als Seelsorger, 
aber auch sonst in allen privaten und öffentlichen Verhältnis
sen nie von der Bahn der Ehrenhaftigkeit abwich, vorzügliche 
Verdienste erwarb er sich in und um Neusohl dadurch, dass er 
auf die Verbesserung der moralischen Sitten seiner Gemeinde 
mit gutem Erfolg einzuwirken verstand.

(4) Die neuslavische oder radikale Partei war in Nord
ungarn hauptsächlich durch die evangelischen Prediger Húrban 
und Hodscha, sowie des bekannten Journalisten Stur vertreten 
und charakterisirt.

Die Tendenz dieser Partei war rein politischer Natur oder 
kurz gesagt: die aus den theoretischen Anschauungen ins prak
tische Leben verpflanzte Idee des Panslavismus.

Sie gebot über einen grossen Teil der aus dem Mittelstände 
der slavischen Bevölkerung hervorgehenden Intelligenz, welche 
zu jener Zeit in Ungarn wegen ihrer prekären Stellung gegen
über der Aristokratie unzufrieden, nicht nur aus den Reihen der 
Protestanten, aber auch auB jenen der römisch-katholischen 
Slaven zahlreiche Anhänger dem slavischen Radikalismus lie-

8 Kuzmány Károly (1806—1866) ev. lelkész, éppen úgy mint Chalúpka. 
Kiadta a -„Hronka“ c. folyóiratot (1836), mely köré az akkori tó t irodalom 
csoportosult. A protestáns pátens idején patentiális superintendens volt Besz- 
terczebányáú 1861-ig. Thun grófnak egyik tanácsadója volt protestáns ügyek
ben. Később a „Matica“ alelnöke.
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ferte, auch schloss sich die aus den Erziehungsinstituten hervor
gehende Jugend dieser Partei unbedingt an, da sie das meiste 
versprach und das aktiv handelnde Prinzip der Bewegung bil
dete, welchem die in den evangelischen Erziehungsanstalten ohne
dies schon vorbereitete Jugend bloss der ihrem Alter eigenen 
rührigen Kraft und augenblicklichen Impulsen folgend stets 
mehr geneigt ist zu gehorchen, als jenem, das Ruhe und Mässi- 
gung gebietet.

Unter den meist bekannten drei neuslavischen Parteigän
ger ist unstreitig Hodscha der moralisch beste Charakter, ob
wohl Panslave im vollen Sinne des Wortes war er dennoch stets, 
wo es sich um die massenhafte Aufregung des Volkes handelte, 
immer der vorsichtigste und folgte ohne allen Egoismus nur 
seiner Überzeugung ohne die fanatische Wildheit Hurbans, 
noch die List und Verschlagenheit Sturs zu besitzen.

Diese Partei unterhielt m ittelst ihrer Leiter eine ununter
brochene politische Verbindung mit dem Auslande und war als 
jener bedeutende Faktor des Panslavenbunde zu betrachten, 
welcher den Norden Ungarns der allgemeinen radikalslavischen 
Agitation gewinnen und sichern sollte.

Es wäre hierorts überflüssig ein Mehreres über den Geist, 
Tendenz oder Gesinnung dieser Partei zu sagen, da dieselbe als 
die einzig auf dem aktiven Felde der 1848/49-er Bewegung han
delnde erscheint, wo sie durch die Aufzählung unläugbarer Tat
sachen genügsam charakterisiert werden soll.

(5) Allen den berührten mehr oder weniger nach vorwärts 
strebenden Elementen politischer Natur stand das orthodoxe 
Altslaventum entgegen, das seinem patriarchalischen streng re
ligiösen Charakter treu blieb.

Das Altslaventum mit den Superintendenten Josephi und 
Seberiny9 an der Spitze war als der Repräsentant des Luther
tums zu betrachten, stets bereit mit Mut, Kraft und Ausdauer 
für die Erhaltung und Festigung der Autonomie seiner Kir
chenverfassung in den Schranken zu treten, verteidigte es die 
sogenannte slavische Bibelsprache als eines der notwendigsten 
Bedingnisse evangelischer Kirchenzucht und religiöser Er
ziehung ohne damit irgend welche politische Tendenzen zu ver
binden.

Durch welche Einflüsse diese Partei gezwungen wurde 
trotz ihrer scheinbaren Vereinigung mit den Neuslaven sich von 
denselben zu trennen und wie einige Glieder derselben mit in die 
ungarische Revolution verflochten wurden, dies wird später auf
geklärt werden.

Ausser den angeführten ist noch eine Fraktion der slavi-
' Jozeffy Pál (1775—1848) tiszai ág. ev. superintendens, Szeberiny János 

(1780—1857) selmeczbányai ág. ev. superintendens.
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sehen Agitation zu bemerken, die sichs zur Aufgabe gemacht, 
auf die untersten Schichten der Bevölkerung zu wirken, um 
dieselben im allgemeinen gegen die die ungarische Nationalität 
repräsentierende Aristokratie aufzuregen. Diese Fraktion 
suchte vorzüglich mit den Dorfnotären, Schulmeistern, Orts- 
richtem, sowie mit dem Aufseherpersonale der bei den Berg
hütten-, Eisen- und Kupferwerken beschäftigten Arbeiter
massen Verbindungen anzuknüpfen, um mittelst derselben auf 
die Massen selbst einen Einfluss zu gewinnen. Sie trieb mittelst 
herumschleichender Kolporteurs einen förmlichen Hausierhandel 
mit allerlei aufregenden Pamphlets, Volksgesängen und Bildern.

Einer der vorzüglichsten Förderer dieser Art Agitation war 
ein gewisser Fejérpataky in dem im Liptauer Komi täte liegen
den Markte Szentmiklós sesshaft. Mittelst seiner Volkskalender 
und anderer, wenn auch nicht mit seinem Namen gezeichneter, 
aber aus seiner Werkstätte hervorgehender Pamphlets suchte er 
vorzüglich die längst der Karpaten wohnenden Slaven in einer 
Weise aufzuregen, die hart an die Grenzen des Kommunismus 
anstreifte.

Nach den 1848-er Märzereignissen übersetzte er seinen Na
men ins Slavische und nannte sich Bjelopotocki.

Dies waren zusammengenommen die verschiedenen Hebel, 
die mittelbar oder unmittelbar, absichtlich oder zufällig auf 
die Entwicklung des slavischen Nationalgefühls in Ungarn 
einwirkten, welches von den Europa in dieser Zeitepoche durch
flutenden Nationalitäts-Galvanismus berührt, nach und nach 
an intensiver Kraft, sowie extensiver Bedeutung immer mehr 
gewann. Übergehen wir nun zu der Erläuterung jener Hinder
nisse, die sich dem schon konsolidierten slavischen Radikalis
mus entgegenstellten.

(6) Als die radikale oder panslavische Agitation beiläufig 
im Jahre 1844 jenes Stadium erreichte, in welchem sie es für 
angemessen erachtete, sich als eine bestehende politische Partei 
zu organisieren; so suchte sie auch nach den für diesen Zweck 
geeigneten Mitteln.

Die praktische Ausführung dieses Verfahrens sollte mit 
einer Reform des slavischen Dialektes in Nordungarn beginnen.

Ob diese Idee ihre Schöpfung dem slavischen Journalisten 
Stúr verdankt, oder ob er nur durch die Verhältnisse als der 
Träger derselben hingestellt wurde, ist mir nicht bekannt, aber 
eine Tatsache ist es, dass Stűr mit Zustimmung seiner Partei 
aus den Grenzen der üblichen slavischen Schriftsprache tretend 
mittelst seines Journales10 diese Reform begann, was mit einem-

10 „Slovenskje národnje noviny“ 1845 aug. 1-én kezdett megjelenni. 
Megjegyzendő, hogy nem ez a lap kezdte a tót irodalmi nyelv használatát, 
hanem már 1844-ben Hnrbán „Nitra“ c. almanachja megjelent tót nyelven.



male zwischen den Neu- und Altslaven eine gewaltige Aufre
gung und endlich einen vollständigen Bruch herbeiführte.

Da ich selber mit dem nordslavischen Volksdialekte inso
fern vertraut war, als es meine amtliche und private Stellung 
erforderte, so war ich im Stande zu beurteilen, dass derselbe 
ohne umgeformt und vervollkommt zu werden keineswegs ge
eignet sei, als Idiom einer politischen und administrativen Ver
ständigung benützt zu werden, diesemzufolge hielt ich daher die 
früher berührte Sprachenreform als einen wesentlichen Fort
schritt der slavischen Agitation und könnte es mir nicht erklä
ren, warum gerade dieser Gegenstand so eine gewaltige Aufre
gung zwischen der Alt- und neuslavischen Intelligenz hervor
gerufen.

Durch wohlunterrichtete Personen aufgeklärt begriff ich 
jedoch bald, dass dieser Schritt der Neuslaven für den Protes
tantismus und demzufolge auch für die Altslaven von der gröss
ten Tragweite sei.

Die ganze Sachlage verhielt sich folgendermassen:
Wie bekannt, weichen die slavischen Dialekte hinsichtlich 

ihrer Ausdruckweise und Ortographie wesentlich von einander 
ab, zerfallen jedoch in zwei Hauptklassen, nämlich in die 
cechische und serbische, oder wie die letztere in der jüngsten 
Zeit umgetauft wurde, in die illyrische.

Jede dieser Schreibarten ist zwar bei den verschiedenen 
Stämmen slavischer Zunge bedeutenden Abweichungen unter
worfen, ohne jedoch ihren Hauptcharakter zu verlieren, so dass 
wie ich mir es erklären liess, der Kroate, Raitze, Serbe und 
selbst der Russe sich leicht verständigen können, während der 
Böhme, der in Schlesien und Mähren zerstreute Slave, der Slave 
im ungarischen Norden und der Pole sich mehr mittelst des 
čechisehen Idioms verständigen, obwohl angenommen werden 
muss, dass die Polen als ein zahlreicher früher unabhängiger 
slavischer Volksstamm eine eigene Sprache und Literatur für 
sich ansprechen können.11

Mit Ausnahme Kroatiens und Slavoniens ist das serbische 
Idiom jenes, welches alle der griechisch unierten oder nicht 
unierten Kirche angehörenden slavischen Volksstämme ver
bindet.

Das cechische Idiom hingegen ist das Eigentum der katho
lischen und evangelischen Stämme.

Eine originelle nationeile Literatur war einesteils nur bei 
den der griechischen Konfession angehörenden Stämmen und

11 Ezt valamennyi szláv nyelvre lehet mondani, mert például a tót 
nyelvvel a szlovéneknél és az oroszoknál is megértetheti magát az ember 
és viszont.
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andererseits nur bei den Originalčechen und Polen zu finden, 
was aus den Verhältnissen der Vergangenheit und Gegenwart 
leicht zu erklären ist.

Der im Norden Ungarns ausgebreitete zahlreiche slavische 
Stamm konnte in früheren Zeiten am wenigsten zur Ausbildung 
einer eigenen nationalen Literatur wirken, da seine Intelligenz 
früher durch den Latinismus und später durch den Hungarismus 
entweder absorbiert oder gelähmt wurde.11 12

Das einzige Terrain, auf welchem die slavische Sprache 
kultiviert wurde, war jenes, welches die Geistlichkeit binnen den 
Grenzen ihres kirchlichen Wirkungskreises in Anspruch nahm.

Das politische Leben in Ungarn war früher lateinisch, dann 
ungarisch, während in gebildeten sozialen Kreisen daß deutsche 
Idiom stets die Oberhand behielt.

Dass die evangelische Geistlichkeit nach und nach gleich
sam der Repräsentant slavischer Bildung und Nationalität im 
Norden Ungarns geworden und in dieser Beziehung den römisch 
katholischen Klerus weit zurückliess, ist leicht erklärlich, wenn 
man zu den bereits Gesagten noch hinzufügt, dass vermöge der 
patriarchalischen Kirchenverfassung der Protestanten ihre 
Geistlichkeit die Kultur des slavischen Idioms, das seine 
Kirchensprache war, nicht vernachlässigen durfte; diese patriar
chalischen Kirchenverhältnisse, sowie der Umstand, dass die 
Verfassung Ungarns die protestantische Geistlichkeit von dem 
politischen Leben ausschloss, während in Gegensätze zu diesem 
der römisch katholische Klerus alle politischen Rechte der Ver
fassung genoss, sowie auch wegen seiner kirchlichen Stellung, in 
eine ganz andere Sphaere versetzt wurde, bewirkten endlich, 
dass in Nordungarn der Protestantismus mit dem Slavismus 
gleichsam identifiziert wurde.13

Die Verhältnisse, welche den slavischen Stamm im Norden 
Ungarns seit Jahrhunderten umgaben, bewirkten, dass seine 
Volkssprache im allgemeinen immer mehr degenerierte und 
endlich zu einem gewöhnlichen Patois herabsank; da,s einen 
stark verstümmelten cechischen Charakter beibehielt und nur 
zur gewöhnlichen Verständigung des Volkes geeignet war. Als 
Kirchen- und Literatursprache diente der Geistlichkeit das ge
bildete cechische Idiom oder die sogenannte Bibelsprache.14

11 Amíg a hungarizmus jött, addig a cseh bibliai nyelvet használta,
tehát elnyomásról nem lehetett szó.

13 A tót irodalmi nyelv megteremtése a katholikus tótság köréből indult 
ki. Bemolák,. Bajza voltak megindítói. A protestáns tót szellemi vezetők 
kénytelenek voltak szintén erre az útra lépni, mert különben elvesztették 
volna híveiket.

11 A tót nyelv éppen ellenkezőleg nem degenerálódott, hanem megőrizte 
szláv érintetlenségét, míg viszont a cseh nyelv deformálódott a német behatás 
alatt. A tót nyelv népnyelv volt ugyan, de ez nem jelentette azt, hogy nyelv-
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Da sich dieses, gebildete Idiom Jahrhunderte lang immer 
nur innerhalb der kirchlichen und Literaturgrenzen hielt, so war 
es wegen seiner klassischen Gravität ebenso wenig geeignet zur 
Sprache einer politischen Agitation zu dienen, als die Volks
sprache wegen ihrer Unvollkommenheit und da aus dem An
geführten hervorgeht, dass die slavische Bibelsprache gewisser- 
massen nicht das Eigentum des nordungarischen Slavenstammes, 
aber eher das des slavischen Protestantismus war, so wollte die 
radikalslavische Partei ein Idiom schaffen, was nicht allein der 
Kirche oder einer Konfession, aber im allgemeinen allen Nord
slaven angehören sollte.

Die slavischen Sprachreformer fassten daher den Ent
schluss, die Volkssprache zwar von ihren Schlacken zu reinigen, 
jedoch wo immer nur möglich ihren populären Charakter beizu
behalten und die vorzüglich für das Gebiet des politischen 
Lebens umzuschaffenden Ausdrücke durch eine auch für die 
Massen leicht fassliche Zusammensetzung bekannter Wurzel
worte Zu bilden, mit einem Worte gesagt: Ein Idiom zu schaffen, 
das aus dem praktischen Leben der wiedergeweckten slavischen 
Nätionalgefühle hervorgehend auch geeignet war, dieselben zu 
nähren und zu erregen.

Diese Umbildung der Sprache griff mit reissender Schnellig
keit um sich und die jüngeren, dem Radikalismus ergebenen 
evangelischen Prediger fingen an dieselbe auch als Kircheii- 
sprache zu gebrauchen, sie beinächtigte sich der Journalistik 
und politischen Literatur fasst ausschliesslich und wurde endlich 
das Erkennungszeichen jener, die sich offen als Jünger pan- 
slavischer Doktrinen bekannten.15

(7.) In einer solchen Lage der Dinge erkannten die Alt
slaven, dass sie durch die reissenden Fortschritte dér Sprach
reform als Repräsentanten des Protestantismus einer gänzlichen 
Absorbtion entgegengingen, sowie dass ihre Kirchenzucht, ja 
sogar ihr Glaube bedroht sei.

Dass diese Besorgnisse nicht ungegründet war, geht aus 
Folgendem hervor:

Die gesetzlichen Verhältnisse in Ungarn hinsichtlich der 
Stellung der römisch katholischen Staatskirche zu den anderen 
aufgenommenen Religionssekten waren so beschaffen, dass die 
protestantische Kirche den Schutz und Sympathie der Komitats- 
munizipien nicht aufs Spiel setzen durfte; denn nur mittelst

járás csak. A  cseh nyelv nem támadt, nem keletkezett Felsőmagyarországon, 
ezt behozták, dacára annak, h ogy ' volt o tt egy fejlődésre alkalmas önálló 
nyelv és ebből nem következhet az, hogy a tó t nyelv e behozott nyelvnek 
nyelvjárása lett volna.

15 E korszak végzetes tévedése volt az, hogy e nemzeti mozgalmat a 
pánszlávizmussá! identifikálták.
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ihrer Einwirkung auf die Landtage konnten Gesetze gebracht 
werden, die im Einklänge mit der im ungarischen Gesetzbuche 
eingeschalteten Linzer und Wiener Religionspazifikation, sowie 
der gesetzlichen Regelung in betreff der Stellung der protes
tantischen und reformierten Kirche des Landtages vom 1790/1; 
die vollkommene Religionsfreiheit der Protestanten sicherstellen 
sollten.

Diese Bestrebungen der Protestanten wurden seit dem 
Jahre 1832 bis zum Schlüsse des 1844-er Landtages haupt
sächlich durch die römisch katholische liberale Aristokratie 
nachdrücklich unterstützt und vorzüglich ihrer Entscheidung 
entgegengeführt durch den Kampf, der zwischen der Gesetz
gebung Ungarns und der römisch katholischen geistlichen 
Hierarchie wegen des die Einsegnung gemischter Ehen unter
sagenden päpslichen Breves im Jahre 1840 ausbrach und erst 
mittelst der am 1844-er Landtage erflossenen Religionsgesetze, 
■wenn auch nicht beendigt, aber gestillt wurde.

Diese für die Protestanten und Reformierten in religiöser 
Beziehung günstigen Gesetze regelten zwar die Wirren, konn
ten aber den Widerstand der röm. kath. Hierarchie innerhalb 
der Grenzen ihres geistlichen Wirkungskreises nicht brechen 
und nur mittelst einer schnellen und kräftigen Exekutierung 
durch die in den Komitats- und städtischen Munizipien liegende 
Ziviljurisdiktion jene günstigen Resultate für die Protestanten 
und Reformierten liefern, welche ihre Bestimmungen aus- 
sprachen.

In dieser Zeitepoche schritt auch die slavische Nationali
tätsagitation immer mehr ihrer Entwicklung entgegen, die wie 
dies bereits angedeutet worden, auch die Altslaven in die Be
wegung mitverwickelte.

Da die slavische Agitation im Norden Ungarns bis zu dem 
1844 Jahre hauptsächlich unter der kirchlichen Firma des Pro
testantismus geführt wurde, so gerieten die Altslaven durch die 
mittelst der Sprachreform klar ausgesprochenen Tendenz des 
radikalen Slavismus vis k vis der ungarischen Nationalität 
umsomehr in eine falsche Stellung, da sie bis dahin die Existenz 
einer slavisch politischen Agitation stets in Abrede gestellt! — 
Und mussten befürchten den Schutz der ganz in den Händen der 
ungarischen Nationalität liegenden Komitatsmunizipien zu 
verlieren.

Sie begriffen auch, dass mit dem Verdrängen ihrer čechisehen 
Kirchensprache, dieser Repräsentantin des strengen tief religiö
sen Luthertums auch der patriarchalische Grundcharakter (auf 
welchem die Stärke ihres Glaubens hauptsächlich beruhte) ihrer 
Kirchenferfassung in dem Masse schwinden müsse, als durch das 
Umsichgreifen der Sprachreform der Protestantismus in nähere
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Verbindung mit den seinen nationellen Stammverwandten ver
schiedener Konfessionen gebracht, an Nationalkraft sowie an 
politischer Bedeutung gewinnen werde.

Die Altslaven fühlten auch nur zu bald, dass durch die 
Decouvrierung der wahren Tendenzen der radikalslavischen Be
wegung die warme Sympathie der ungarisch-liberalen Aristo
kratie für die gänzliche Religionsemanzipation in eben dem 
Masse abnahm, in welchem die Abneigung der konservativen 
Ungarns stieg, welche in Verbindung mit der röm. kath. Hierar
chie sich vorbereiteten dieselben nachdrücklich anzugreifen.

(8.) Ausser diesen enstand endlich auch eine drohende 
Spannung zwischen den slavischen Protestanten und ihren 
Glaubensbrüdern, den durch und durch magyarischen Refor
mierten.

Um diese von allen Seiten drohenden Stürme zu beschwö
ren, wollten die Altslaven einen faktischen Beweis liefern, dass 
ihre Bestrebungen für das slavische Idiom nur den Zweck hatten, 
aus den kirchlichen Grenzen herauszutreten und verhessen mit- 
einemmale die politische Richtung, welche die Neuslaven einge
schlagen, eine offene Opposition gegen dieselben eröffnend.

Die Altslaven stellten ihren patriarchalisch religiösen Ein
fluss dem schwellenden Strom der radikalen Doktrinen des 
Neuslavismus entgegen, wodurch das unerwartete und merkwür
dige Lebensbild entstand, dass der Protestantismus gleichsam 
in eine Art Opposition mit der slavischen Nationalität im all
gemeinen trat, indem die Altslaven die offen am Tag gelegte 
politische Tendenz der Neuslaven verdammend, alle wahre, 
ihrem Glauben treuergebenen protestantischen Slaven auf
riefen, den ihre Konfession bedrohenden Neuerungen entgegen
zutreten.

Dieser durch die angeführten Verhältnisse herbeigeführte 
Bruch lähmte den Einfluss des Radikalismus auf das slavische 
Landvolk im allgemeinen und verwandelte ihn mehr in einen 
lokalen, denn er näherte die Altslaven der ungarischen Nationa
lität, welche wiederum einen grossen Teil ihres verlorenen Ein
flusses auf das nordungarische slavische Landvolk gewann.

Das grösste Hindemiss jedoch, welches der radikalen sla
vischen Agitation durch die Opposition der Altslaven entgegen
gestellt wurde, war der Umstand, dass dieselbe nicht mehr unter 
dem Schilde evangelischer Kirchenverfassung fortgesetzt wer
den konnte und bemüssigt war, sich zu demaskieren.

Ausser den angeführten trat im Norden Ungarns noch ein 
Faktor dem Umsichgreifen des radikalen Slavismus entgegen.

Dies war der nach dem Schluss des 1844-er Landtages 
durch die liberale Partei Ungarns ins Leben gerufene Schutz
verein (Védegylet ungarisch genannt).
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Da die ganze -Organisation dieses Vereines, sowie sein 
Wirken und seine Erfolge hier zu erörtern zu weitläufig werden 
dürfte und auch mehr in die Geschichte der ungarisch nationalen 
Agitationsperiode gehört, so wollen wir nur das anführen, was 
mit dem Gegenstände dieser Abhandlung in unmittelbarer Ver
bindung steht.

Inmitten der streng aristokratischen Formen ungarischer 
Verfassung, bot der Schutzverein ein Feld, auf welchem jedes 
aus welcher immer Klasse der Bevölkerung hervorgehende, intel
ligente Individuum seine Ansichten über die Förderung vater
ländischer Industrie geltend machen konnte.

Wie weit als die Grenzen der Industrie reichen, ist bekannt, 
sie umfassen alles, was im Bereiche menschlichen Wissens und 
Wollens liegt und da der Knotenpunkt der Industrie durch das 
allgemeine Interesse gebildet wird, von welchem aus alle die 
unzählbaren Fäden auslaufen, um sich an die partiellen Interes
sen einzelner Elemente, selbst der heterogensten Gattungen 
anzuknüpfen, so ist es leicht begreiflich, welch eine Bewegungs
kraft ein solcher Verein auszuüben im Stande war, um die 
mannigfachen Interessen aller Schichten der Bevölkerung auf 
ein in Ungarn noch kaum bekanntes Feld hinzuleiten und so die 
einander bis nun abstossenden Volkselemente gleichsam durch 
die gegenseitig geweckten Industrieinteressen zu einer nationel- 
len Einheit zu führen.

Der Schutzverein war daher in mitten jener Verhältnisse 
auch das geeignetste Mittel, um auf dem Wege der Verständigung 
die Idee zu erläutern, dass der nordungarischen Bevölkerung 
industrielle Entwickelung und die mit derselben verbundene 
Verbesserung ihrer materiellen Lage vorzüglich durch die gegen
seitige Unterstützung der unterungarischen Agrikultur und 
oberungarischen Manufakturkräfte bedingt sei, was zur gegen
seitigen Agitation und Annäherung in mittelbarer Weise um 
so mehr beitrug, da die in bedeutender Anzahl zwar aus ganz 
anderen Motiven beigetretenen radikalen Slaven diese Ansichten 
füglich nicht bekämpfen konnten und ihnen auch vermöge der in 
den Statuten des Schutzvereines ausgesprochenen vollkommenen 
Sprachtoleranz der Angelpunkt ihrer Angriffe gegen die liberale 
Partei der ungarischen Aristokratie benommen war, während 
diese ein Terrain gewann, auf welchem sie der von einer demo
kratischen Basis gegen dieselbe gerichteten Agitation mit Er
folg entgegentreten konnte.

Endlich ist es auch nicht ausser Acht zu lassen, dasB die 
Massen der Landbevölkerung im Norden Ungarns sich nicht so 
schnell von den durch acht Jahrhunderte ununterbrochen auf 
dieselben sowohl in privat als auch öffentlichen Angelegenheiten 
ausgeübten Einflusses der ungarischen Aristokratie entschlagen
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konnten, um mit einemmale volles Zutrauen zu jenen bisher un
bekannten Namen und Individuen zu fassen, die. sie in eine ihnen 
bisher unbekannte Welt einzuführen beabsichtigten. Dass dieser 
Einfluss auf den Bauernstand in den Komitaten entschieden 
liberal-politischer Farbe ungleich grösser war, als in jenen, wo 
die Aristokratie festhaltend an ihren ererbten Vorrechten stets 
gegen die Geltendmachung der Ideen allgemeiner Besteuerung 
und Gleichheit vor dem Gesetze ankämpfte, ist natürlich, da 
diese Gesinnungen öffentlich ausgesprochen auch zur Kenntniss 
der gesammten Bevölkerung gelangten, dies erklärt mit 
einemmale auch der Umstand, warum die radikalslavische Agi
tation in manchen Komitaten vermöge der der slavischen Zu
kunft in Ausssicht gestellten Gleichheit der Rechte, die Massen 
der Bevölkerung aufzuregen vermochte, während sie in anderen 
Komitaten nur einen lokalen, oder individuellen Einfluss zu 
erlangen im Stande war.

Während im Norden Ungarns die radikalslavische Agita
tion mit so vielen Hindernissen zu kämpfen hatte, gestalteten 
sich dieselben Verhältnisse an den Grenzen Kroatiens und 
Slavoniens in einer ganz entgegengesetzter Weise. Im Süden 
zerschellten die Bemühungen des ungarischen Liberalismus an 
der Klippe des Illyrismus, denn dieser stellte ihnen politisch 
ebenbürtige, nur in ihren Tendenzen gänzlich verschiedene 
Elemente entgegen, und selbst der Versuch des in Ofen redigier
ten conservativen Blattes „Világ“ die kroatisch-slavonische 
Nationalitätsfrage durch eine historisch-staatsrechtliche Be
weisführung auf den Boden gegenseitiger gesetzlicher Auf
fassung und Verständigung zurückzuführen, blieb ohne alle 
Wirkung und diente nur dazu, die Erbitterung zu vermehren! —  
Der slavische Süden liess sich am Ende in keine staatsrechtlichen 
Polemien über die schwebenden Fragen mehr ein und antwortete 
endlich nur mit heftigen Invektionen, jede Konzession oder An
näherung an die ungarische Nationalität als Feigheit bezeich
nend! Da diese Invektiven ebenso leidenschaftlich seitens der 
ungarischen Nationalität erwidert wurden, so arteten sie end
lich beiderseits in Drohungen aus, die auch die letzten schwachen 
Bande zerrissen.

Die Idee einer möglichen Verständigung mit dem slavischen 
Süden musste daher aufgegeben werden.

(9.) Die Hindernisse, welche sich in der angegebenen Weise 
der radikalen Agitation hinsichtlich des gesammten nord
ungarischen Slavenstammes entgegenstellten, reduzierten ihren 
Einfluss auf einzelne Komitate, Bezirke, Städte oder Dörfer, je 
nachdem in denselben mehr oder weniger solcher Elemente an
gehäuft waren, die für dieselbe einen fruchtbaren Boden dar
boten.



Solche örtliche Vorteile mit vieler Geschicklichkeit be
nützend konzentrierte der slavische Radikalismus seinen Ein
fluss hauptsächlich auf solchen Punkten, die als Basis für die 
Vermehrung seiner Kräfte vorzüglich geeignet waren und von 
welchen aus auf kaum bemerkbaren Wegen eine sichere Ver
bindung ununterbrochen unterhalten werden konnte.

Wie ausgedehnt und verzweigt diese Verbindungen schon 
im Jahre 1848 waren, wird die nun folgende Aufzählung ihrer 
Hauptfäden beweisen.

Bekannte slavische Vereine bestanden im Jahre 1848:
lo . Pressburg unter der Leitung des Journalisten Stur.
2o. Neutra unter dem Einflüsse des evangelischen Predigers 

Húrban.
3o. Szentmiklós im Liptauer Komitate, mit dem bekannten 

evang. Seelsorger Hodscha an der Spitze.
4o. Eperjes im Sároser Komitate.18
Dies waren gleichsam die Hauptpunkte, von welchen aus 

die Verbindungsfäden teils nach anderen Filialvereinen teils in6 
Ausland sich verzweigten.

Von dem Pressburger Vereine, dessen Verbindung mit den 
Prager Slaven die bedeutendste war, wurde die Verbindung über 
Tyrnau, Galgóc (Freistadel) nach Neutra dirigiert, sowie der
selbe auch in ununterbrochenen Rapport mit Agram stand. In 
Pressburg wurde die Einheit der Agitationsideen festgestellt, 
um dann in die Hände der verschiedenen Agenten überzugehen. 
Die Stellung Sturs als Journalist und während den Verlauf des 
1848-er Landtages als Deputierter gab die geeigneten Mittel 
um gleichsam als Mittelsperson zwischen den in- und ausländi
schen Slavismus zu figurieren.

Die Tätigkeit des Neutraer Vereines erstreckte sich in 
einer Richtung bis an die mährische Grenze, dort wurden die an 
der Grenze lebenden Bauern in der damaligen Zeit meist 
Schwärzer und Jäger, kühne, abgehärtete, mit der Feuerwaffe 
von frühester Jugend vertraute Leute, für die panslavischen 
Ideen gewonnen. In einer anderen Richtung zog sich seine Ver
bindung bis Neustadel und von dorten aus ins Trencsiner Komi
tat nach Bohuslavitz (von Bohuslavitz führt eine Strasse durch 
das Grenzgebirge nach Mähren) und von jenem Orte nach dem 
Dorfe Kosztolna (wiederum eine Verbindungstrasse über das 
Gebirge nach Mähren), von Kosztolna über die Stadt Trencsin 
hinaus nach Dubnicz (ein nahe an dem stark besuchten Trencsi
ner Bade gelegenes bedeutendes Dorf, Eigentum des Barons 
Sina) von dorten über Belus dem Vágtale entlang bis in die 
Gegend von Silein und Budatin. Eine dritte Richtung ging von 16
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16 Voltak ennél jóval számosabban.
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Neutra aue an die Grenze des Barser Komitates in die Gegend 
von Oszlány, von wo aus die weitere Verbindung auf dem wenig 
bekannten Wege über Felső- und Alsóhámor nach Zsarnovicz 
und von Zsarnovicz nach der zu Schemnitz gehörenden Berg
handlung Hodrits und so endlich bis Schemnitz fortgeführt 
wurde. (Die von Neutra bis Oszlány, Hámor, Zsarnovicz,'Hodrits 
nach Schemnitz angegebene Route ist von vorzüglicher Wich
tigkeit, wie sich dies durch die späteren Ereignisse aufklären 
wird.) Von der Oszlányer Gegend wurde auch eine Verbindung 
m it Prievicz und von dorten über das Gebirge Zsjare nach dem 
in Turócz liegenden Marktflecken Tótpróna unterhalten (von 
Tótpróna aus kann die Bergstadt Kremnicz über die Gebirgs
wege und Szkleno leicht überrumpelt werden).

Am tätigsten und erfolgreichsten in seinen Resultaten war 
■der Szentmiklóser Verein in der Liptau.

Er unterhielt eine Verbindung über Lestyén nach dem 
Arvaer Komitate, wo sie in die Hände eines geschickten Agenten 
des in der Ortschaft Jaszenova stationierten evang. Predigers 
Zsochius17 überging und mittelst dessen Vermittlung dem Arva- 
tale entlang von Kubin nach Kralovan und demnächstdem Vág- 
flusse liegenden Dorfe Turan ins Turoczer Komitat bis nach 
Szucsán und Szentmárton gelangte.

Szucsán und das eine Stunde weit von diesem Orte ent
fernte Szentmárton waren wiederum Stationen von besonderer 
Wichtigkeit. Die Leitung der Angelegenheiten überging hier in 
Szucsan in die Hände des evang. Seelsorgers Hodscha18 (Bruder 
des bekannten Parteigängers), in Szentmárton in jene des 
Predigers Horváth.19 Von diesen zwei Orten wurde die Ver
bindung über den Gebirgspass Strecsno nach Silein und Budatin 
.geführt, wo sie sich mit der Neutraer von Vágujhely über 
Bohuslavitz, Kosztolna, Dubnicz, Belus in jene Gegend führen
den Linie vereinigend in das Kisutzer Tal einlenkte einen Fix
punkt in den Marktflecken Kisucza-Ujhely erhielt und dann 
längst dem Kisuczer Tale über Csacza hinaus sich nach Schle
sien verlor.

Auch war unmittelbar von Szucsan aus über die Turocz von 
Árva und Trencsén scheidende Alpenkette mittelst eines nur 
durch Fussgänger praktikablen Steges eine Verbindung ins 
Kisuczeer Tal eingeleitet. (Dieser nur den nächsten Bewohnern 
bekannte Fussteig führt von Szucsan über Turan und den über 
-die in den Alpen liegenden Meierhöfe der gräflich Nyáryschen 
Eamilie ins Wratner Tal; von dorten über einen anderen Ge-

17 Cochius Zoch Timotheus (1815—1865) tót költő és ág. ev. lelkész.
18 Hodža András.
19 Horváth József.
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birgszug in das Kisuczer Tal; derlei unbekannte Stege wurden 
in der Zeit vom April bis November 1848 hauptsächlich dazu 
benützt, um Proklamationen und anderes Agitationsmaterial 
massenweis und schnell zur verbreiten.) Dem Kisuczer Tale 
wurde aus dem Grunde eine besondere Aufmerksamkeit gewid
met, weil dasselbe obwohl äusserst unwirtbar, dennoch sehr 
dicht bevölkert ist, da es über 60.000 Menschen bewohnen, die 
ununterbrochen mit Armut und Elend kämpfend in geeigneter 
Zeit leicht zu einer Erhebung bewogen werden konnten, mittelst 
welcher ihnen die Verbesserung ihrer materiellen Lage in Aus
sicht gestellt worden wäre.

Nach einer anderen Richtung verzweigte 6ich die Ver
bindung von Szentmárton und Szucsan über Mosócz nach Stu
ben, wo sie sich mit der von Neutra über Prievicz nach Tótpróna 
hinwirkenden die Hände reichend nach Kremnitz gelangte, um 
über Heiligenkreuz ins Grantal und von da aus über Skleno 
(Glashütten und Badeort, ein Stunde von Schemnitz entfernt) 
nach Schemnitz hinüberzugreifen.

In Kremnitz und seiner Umgebung sowie in und um Heili
genkreuz wurde die Verbindung zwar durch die deutsche Be
völkerung unterbrochen, allein der Faden wurde dennoch mit
telst einzelner Individuen in der angegebenen Richtung fort
gesponnen.

Nach einer dritten Richtung wurde eine Verbindung über 
das Hermaneczer Gebirge bis nach Neusohl eingeleitet.

Das Turoczer Komitat war im allgemeinen, ausgenommen 
den wohlhabenden Adel,, der panslavischen Tendenz ergeben; 
wozu die grosse Anzahl des Bauernadels, dessen Söhne durch 
die jüngeren Glieder der weniger wohlhabenden altadeligen 
Familien, die gleichsam ein Gewohnheitsrecht in der Besetzung 
der Komitatsämter ausübten in die Klasse der Landleute 
herabgedrückt, jede Aussicht ihre adeligen Prärogativen auf 
diesem Wege geltend zu machen, verloren und dadurch feindlich 
gegen die dem Ungarismus in Turócz repräsentierende wohl
habende Aristokratie gestimmt, sich der radikalslavischen Agi
tation anschlossen! — Auch trieb ein grosser Teil der Bevöl
kerung dieses Komitates einen ausgedehnten Hausierhandel, die 
unter dem Namen Spitzen- und Ölbauern (slavisch Öipkari und 
Olejkari genannt) bekannten Hausierer gelangten oft zu 
einem bedeutenden Wohlstände und liessen ihre Söhne studie
ren, die dann mit einigen Kenntnissen viel Ehrgeiz ohne Aus
sichten denselben in den damaligen Verhältnissen geltend ma
chen zu können, mit nach Hause brachten. Alle diese jungen 
Leute bildeten nach und nach eine Art literarisches Proletariat 
und wurden leicht für eine Sache gewonnen, durch deren kaum
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zu bezweifelndes Gelingen ihnen die Realisierung ihrer um
fassendsten Wünsche garantiert wurde.

Infolge der eben berührten Verhältnisse waren derlei mit 
ihrer sozialen und gesetzlichen Stellung unzufriedenen Ele
mente einer sich von den unteren Schichten der Bevölkerung 
herausbildenden Intelligenz in diesem Komitate in grösserer 
Anzahl angehäuft, denn anderswo und standen einer stolzen auf 
ihren ererbten Prärogativen unerschütterlich festhaltenden 
Aristokratie gegenüber, durch welche abgestossen und nieder
gehalten insgesamt in das Lager des radikalen Slavismus ge
trieben wurden, wodurch der Einfluss der panslavischen Ideen 
endlich auch auf den grössten Teil des Landvolkes überging.

Der Einfluss des Panslavismus auf das Turoczer Komitat 
war für seine Umtriebe äusserst vorteilhaft, da es inmitten des 
durch die Nordslaven bewohnten Landesteils liegt, allerseits 
von unzugänglichen Gebirgen umschlossen m ittelst seiner 6 
Gebirgspässe als wie: Über Turan und Kralovan nach den Ar- 
vaer und Liptauer Komitaten, über Strecsno und Rajec nach 
Trencsin, über Tótpróna und das Gebirge Zsjare nach Neutra 
über Turtsek nach Kremnitz und nach Neusohl über den 
Gebirgsfpad Schranzenstein und über das Hermaneezer- 
gebirge ebenfalls nach Neusohl Verbindungen unterhalten und 
bei einer faktisch ausbrechenden Bewegung vermöge seiner Ter
rainverhältnisse gleichsam die Zitadelle der nordungarischen 
Slavenbewegung vorstellen konnte.

Nach einer anderen Richtung verbreitete sich der Einfluss 
des Szentmiklóser Komitees ins Sohler Komitat mittelst des 
Gebirgspasses Teufelshochzeit (slavisch Öertowasvadba) über 
die in der Liptau liegende Berghandlung Bocza nach Jaraba, 
Mytna und Bisztra,20 um von dorten aus eine Verbindung mit 
der Stadt Bries herzustellen.

Die Stadt Bries mit ihrer Umgebung war wiederum einer 
jener Punkte, welcher für die Zwecke der radikalslavischen Agi
tation als besonders wichtig betrachtet wurde, weil von dorten 
aus ein grosser Einfluss auf die Stimmung sowohl der in den 
rund um die Stadt sich au6dehnenden unermesslichen Waldun
gen sesshaften Holzschlägermassen, als auch auf die in den in 
grossem Masstabe in jener Gegend angelegten ärarisehen Eisen
werken beschäftigten Arbeiter ausgeübt werden konnte. (Hro- 
nicz, Bisztra, Quadimech, Mittelwald beschäftigen allein gegen 
4000 Arbeiter). Auch war Bries wegen seiner Lage und vieler 
Gebirgspfaden die von dorten nach allen Richtungen auslaufen, 
sowie der ins Gömörer Komitat führenden Landstrassen über 
die bewaldeten Gegenden von Mittelwald gegen Telgard und

ao Jarabá, Vámos, Sebesér.
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(iber Gasperi, Benusch, Baczuch21 nach Polohka vorzüglich ge
eignet eine Art Zentralpunkt zu bilden, von welchem aus die 
Verbindung ins Gömörer Komitat fortgesponnen wurde, um 
sich in der Gegend von Tiszolcz zu fixieren, von wo aus die Fä
den unbemerkt weiter gesponnen werden konnten.

Auf dieser Route zeichneten sich unter anderen 
Csipka, Lippa und Lopuschny in Bries aus, Kellner in Mittel
wald (slavisch Polhora) und Francisci in Tiszolc, Francisci 
war vorzüglich tätig und wegen seiner geistigen Fähigkeiten 
auch am meisten geschickt um erfolgreich zu wirken.

Endlich leitete das Szentmiklóser Komitee auch noch eine 
Verbindung über Hradek, Hibbe, Csorba in die Zips, die mitten 
durch die deutsche dem Slavismus feindliche Bevölkerung mit
telst einzelner Individuen hauptsächlich nach zwei Richtungen 
unterhalten wurde, nämlich über Késmárk hinaus in den an der 
Grenze liegenden Bezirk Magura, von wo sie sich endlich durch 
den Alterdorfer Pass bis nach Galizien hinein erstreckte und 
in die Gegend von Igló bis Olaszi (einer der 16 Zipser Städte), 
wo sie wiederum festen Fuss fassend einen grossen Einfluss auf 
die nächst der Saroser Komi tatsgrenze sowohl die diesseits des 
Gebirges Branyiszko um Korotnok liegenden Ortschaften, als 
auch jene jenseits des Branyiszko schon im Saroser Komitate 
liegenden Orte um Siroka herum, für ihr Interesse gewann und 
so endlich bis Eperjes gelangte.

Inwiefern von Eperjes aus die weitere Verbindung in das 
Zempliner Komitat und mit den die Gegenden um Munkács
u. s. w. bewohnenden Slaven (die so genannten Rusnyaken) 
unterhalten wurde, ist mir nicht bekannt.

Im Liptauer Komitate, als den Sitz einer der Hauptorte der 
radikalslavischen Agitation, war die Umgebung von Szentmik- 
16s den panslavischen Ideen ganz ergeben, vorzüglich aber die 
Ortschaften Pribilina, Hibbe, Csorba, Vrbó,22 Vaschecz, Vi- 
chodna und andere vermöge der demagogischen Umtriebe des 
bereits erwähnten Fejérpataky in eine Aufregung versetzt, die 
nicht nur den Adel, aber alle wohlhabenden Klassen der Gesell
schaft bedrohte. Mit Hilfe dieser Kräfte würde im Falle eines 
Ausbruches dieAerarialherrschaft Hradek samt allen ihren Kup
fer und Eisenwerken und somit bedeutende Hilfsquellen ein 
Eigentum der Bewegung geworden sein.

(10) Während der Bezeichnung der angegebenen Verbin
dungen ist Schemnitz nur flüchtig berührt worden und zwar aus 
dem Grunde, weil es wegen seiner Wichtigkeit eine spezielle Be
leuchtung verdient.

21 Gáspárd, Benesháza, Vačok.
22 Helyesen Verbic.
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Schemnitz und seine Umgebung als wie Windschacht Sti- 
plizhof, Szentantal, Dieln, Glashütten, Eisenbach und Hod- 
rits23 konzentriert zur Förderung seines Riesenbergbaues die 
grösste Arbeitermasse in ganz Ungarn auf einen Flächenraum 
von höchstens 2 bis 21I2 Quadratmeilen.

Man kann annehmen, dass die mittelbar rein nur von dem 
täglichen Ertrage ihrer Tagewerke bei allen Zweigen der berg
männischen Industrie in dem angegebenen Umkreise von Schem
nitz lebenden Individuen sich wenigstens auf 30.000 männliche 
Köpfe belaufen, diese Arbeitermasse kann durch das Vorenthal
ten eines vierwöchentlichen Lohnes mit einem einzigen Schlage 
grösstenteils brotlos gemacht und somit leicht zu den verzwei
feltesten Schritten gebracht werden.

Unter dieser Arbeitermasse befinden sich und zwar in Schem
nitz selbst, sowie in seiner allernächsten Umgebung vier bis 5000 
Berghauer, die auf höhere“ Anordnung nach und nach aus Böh
men eingeführt wurden. Diese Arbeiter waren meist junge kräf
tige Männer und bildeten eine kompakte Masse, die einzig von 
ihrer Hände Arbeit lebend sonst kein inmobiles Vermögen be- 
sass, wenig Lokalverbindungen anknüpfte und infolge dessen 
auch keine Rücksichten gegenüber der sie umgebenden Verhält
nisse zu beobachten hatte, aus welchem Grunde sie ein Element 
bildete, vorzüglich geeignet zur Unternehmung eines Hand
streiches und zwar umsomehr, da diese Masse mit ihrer Ver
setzung nach Schemnitz gro6senteils unzufrieden war.

Betrachten wir weiter die anderen Elemente die in Schem
nitz konzentriert waren.

Die Bergakademie vereinigte in allen ihrer Lehranstalten 
stets 300 bis 400 junge Leute, die den Nationalitäten nach am 
stärksten durch Ungarn, Deutsche und Slaven (unter den Sla- 
ven vorzüglich Böhmen) vertreten waren. Während der 1831—  
32—33 Jahre als ich den akademischen Kurs mitmachte, wo das 
allgemeine Nationalitätsfieber noch nicht ausgebrochen war, 
war an der Akademie keine andere Sonderung bemerkbar, als 
jene der Böhmen, die stets unter sich lebend wenig mit den 
anderen verkehrten; ganz anderst verhielt sich die Sache schon 
im Jahre 1840, wo sich die Akademiker nach Nationalitäten zu 
sondern anfingen und im Jahre 1846 konnte man schon bemer
ken, dass alle Slaven insgesamt zusammenverbunden und feind
lich gegen die Ungarn gestimmt waren.

Es bildete sich ein slavischer Bund zwischen allen jenen 
Akademiker, die dem in- und ausländischen Slaventume ange
hörten.

83 Windßchacht, Steffoltó, Szent Antal, Bélabánya, Barszklenó, Vihnye, 
Hodrusbánya, Selmecbánya előközségei.



Dieser slavische Verein war vorzüglich geeignet nach allen 
Richtungen den Postenträger der panslavischen Ideen zu ma
chen, denn so wie seine Mitglieder von verschiedenen Teilen der 
Monarchie zusammenströmend sich in Schemnitz vereinigten, 
ebenso konnten den erhaltenen . Instruktionen entsprechend sie 
sich verständigen, um in vollein Einklänge eine und dieselbe 
Idee wiederum nach allen Richtungen zu verbreiten.

Dieser Verein stand nicht nur mit den angegebenen Haupt
punkten in Verbindung, aber mittelst der Vermittlung Sturs 
auch in stetem Rapport mit Prag.

Unter der Maske praktischer bergmännischer Verwendung 
hatten die Mitglieder dieses Vereines volle Gelegenheit sich un
ter alle Klassen des Bergvolkes zu mischen und unbemerkt Pro- 
seliten zu machen. Ihr vorzüglichstes Augenmerk richteten sie 
auf die früher geschilderte Berghauerkorporation, welche für 
ihre Zwecke zu stimmen ihnen auch vollkommen gelang, sowie 
auch auf die Klasse des Aufseherpersonals, als wie Hutleute, 
Kratzenfüller, Pochwerkmeister u. s. w., die der disziplinären 
Organisation des Bergvolkes gleich den Chargen beim Militär 
seine nächsten Vorgesetzten bilden.

Gleich der Akademie vereinigte auch das evangelische Ly
ceum eine Anzahl junger Leute aus den verschiedenen Gegenden 
des slavischen Nordungarns, diese gründeten einen Verein zur 
Beförderung der slavischen Literatur, mit welchem in Verbin
dung eine slavische Dilletantenbühne stand, die vorzüglich den 
Zweck hatte, durch dazu geeigneten Dichtungen auch auf den 
Bürgerstand der Stadt Schemnitz zu wirken. Alles dies gab 
Gelegenheit, dass Deputierte von anderen derlei slavischen 
Vereine zu bestimmten Zeiten sich in Schemnitz einfinden konn
ten, die unter verschiedenen Vorwänden ihre wahre Absichten 
maskierend Beratungen hielten über die Mittel, Art und Weise 
der weiteren Verfolgung ihrer Pläne.

Der evangelische Schullehrer Tomkovics in Hodrics, dann 
ein gewisser Sparnensis, Studierender in Schemnitz (von beiden 
wird später die Rede sein) waren Hauptbeförderer der ein und 
auslaufenden Korrespondenzen.

Der Bergakademiker Stöckel24 zeichnete sich vorzüglich 
durch das Haranguieren .der Arbiter aus, seine riesenhafte Ge
stalt, Körperkraft, sein dichtes bis auf die Schultern herabrol
lendes Haar im Vereine mit einer Art affektierten slavischen 
Kostüms und volkstümlichen Manieren machten ihn trotz sei
ner geistigen Simplizität, vermöge seiner imposanten äusseren 
Persönlichkeit zu einem vorzüglich geeigneten Subjekte, um

u  Stöckelről Dolmány is megemlékezik, mint aki Selmecbányán műkö
dött. Fiatalon Bécsben halt meg.
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auf die Einbildungskraft der unteren Volksschichten einzuwir
ken, innerhalb welcher er .sich stets herumtrieb.

Ein fähiger Kopf und den panslavischen Ideen ganz erge
ben ohne jedoch in seiner Epoche aktiv aufzutreten war der in 
Windschacht stationierte k. k, Schichtenmeister Dobransky, er 
stand mit dem slavischen Süden in Korrespondenz. (Wird spä
ter auch zur Sprache kommen.)

So hatte in und um Schemnitz die panslavische Propaganda 
in allen Schichten der Bevölkerung ihre Individuen, die wie es 
sich später zeigen wird, mehr oder minder geschickt zur Ver
breitung ihrer Ideen waren.

Allein nicht nur die in Schemnitz befindlichen Bildungs
anstalten vereinigten hier verschiedene Elemente, der grossar
tige Bergbau mit allen seinen Kunstschätzen der Mechanik und 
Chemie u. s. w. zog ununterbrochen eine Menge Reisender 
herbei, es war daher dorten auch in der ganzen nördlichen Ge
gend Ungarns am wenigsten auffallend, Fremde kommen, ver
weilen und abreisen zu sehen.

Im Falle einer wirklichen Schilderhebung garantierte der 
Besitz von Schemnitz nicht nur bedeutende lokale, materielle 
Kräfte, aber auch zugleich den Besitz der Bergstädte samt der 
Kremnitzer Münze und allen sonstigen ärarial Silber, Kupfer, 
Bleihütten, sowie Eisenhütten, Giess- und Hammerwerke, in
dem mittelst der im Schemnitzer Oberstkammergrafenamte zen
tralisierten Administrationskraft am schnellsten und wirk
samsten jene Massregeln hätten eingeleitet werden können, um 
sich die grossen Hilfsquellen, welche die mit dem Bergbau ver- 
bündenen Industrieetablissements boten, dauernd zu sichern. 
(Welche Wichtigkeit dem Besitze von Schemnitz beigelegt 
wurde, wird sich auch später zeigen.)

Von Schemnitz aus wurde die Verbindung einesteils über 
Szentantal ins Honter Komitat so weit unterhalten bis sie die 
Grenze der ungarischen Bevölkerung berührte, mittelst einzel
ner Individuen aber bis Pest fortgesetzt, andererseits war eine 
Verbindung mittelst der über Kolpach führenden Gebirgswege 
nach Karpfen und Dobrona und von dorten bis Altsohl fort
gesetzt.

In Altsohl, Dobrona und Karpfen trieb sich ein gewisser 
Stephanovits25 herum (erscheint später als ein Mitglied der 
Prager Svomost,26 der das Landvolk für die panslavischen 
Zwecke stimmen sollte.

Altsohl war grossenteils der radikalslavischen Sache zuge-

36 Stephanovits Sámuel.
36 A prágai Svornosť cseh forradalmi egyesület, melyben nagyrészt diá

kok vettek részt.
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tan, was schon der Umstand beweist, dass es nur einer Instruk
tion an seine Agenten bedurfte, dass Stur ohne sich in der 
Stadt Altsohl persönlich zu zeigen zum Landtage 1848 als 
Deputierter gewählt wurde.

Von Altsohl aus ging der Faden über Neusohl nach dem 
Städtchen Tótlipcse, wo er sich mit den von Brieß längst des 
Grantales über Yalaszky, Predayna, Lopey27 u. s. w. herabge
sponnenen vereinigte.

In Tótlipcse figurierte als Agent ein herabgekommener Ad
vokat Muránszky, später wurde er sogar zum Notär des Städt
chens gewählt.

Wenn man nun die Landkarte von Ungarns nördlicher 
Teile einer aufmerksamen Prüfung unterzieht und die angege
benen Kommunikationswege verfolgt, so stellt es sich heraus, 
dass die Komi täte Pressburg, Neutra, Bars, Trencsin, Turocz, 
Hont, Árva, Liptau, Sohl, Zips, Gömör und Sáros gleichsam 
mit einem Netze überzogen waren, dessen Hauptfäden von den 
nächst der Karpatenkette liegenden Hauptorten ausliefen, um 
sich ih mannigfachen Verschlingungen auf anderen wichtigen 
Punkten zu begegnen, die in erforderlichem Falle bedeutende 
Hilfsquellen bieten konnten.

Die in den angegebenen Richtungen befindlichen vielen Ge- 
birgspfade, Pässe und verlassene Strassen machen es auch 
erklärlich, wie es möglich wurde hauptsächlich nach dem 
Schlüsse des 1848-er Landtages jenen Teil des Landes plötzlich 
mit einer Masse von Flugschriften und Proklamationen zu 
überfluten, ohne dass man es den ersten Augenblick begreifen 
konnte, wie dieselben mit einemmale an so vielen Orten erschie
nen und durch welche Individuen sie herbeigeschaft wurden.

(11) Obgleich die radikalislavische Agitation im Norden 
Ungarns trotz der ihr. entgegenstehenden Hindernisse bereits 
eine solche Ausdehnung und Organisation gewann, so blieb sie 
dennoch immer nur ein Teil jener Verbrüderung, die sich mit der 
Idee der Gründung eines grossen slavischen Reiches herumtrug 
und die an ihrer Spitze stehenden Individuen handelten nach 
Einflüssen von Aussen.

Obwohl die ganze Zentralleitung dieser slavisch nationalen 
Bewegung immer in ein mystisches Dunkel gehüllt war, sö war 
es dennoch erwiesen, dass Nordungam von Böhmen und ins
besondere von Prag aus influenziert wurde, ungerechnet den 
mächtigen Einfluss der von Agram aus einwirkte.

Auch waren schon im 1844-er Jahre Zeichen vorhanden, 
dass eine Verbindung mit Galizien eingeleitet sei, wo jedoch 
dieselbe sich in jenem Lande fixierte, blieb unbekannt.28

47 Olaszka, Péteri, Lopér.
18 Ez különösen a keleti területeken történt.
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Die Vorfälle während der Jahre 1848—49 und jene schrift
lichen Dokumente, die mir in die Hände fielen und welche am 
gehörigen Ortes speziell erwähnt werden sollen, sind geeignet 
manches aufzuklären, besonders für jene, die vermöge ihrer 
Stellung sich einen allgemeinen Überblick sowohl der im Süden 
und Norden Ungarns, als auch in Böhmen, Galizien und an
derswo sich kundgebenden slavisch nationalen Bewegungen ver
schaffen können und liefern den unumstösslichen Beweis, dass 
nicht nur der Gedanke, aber auch der Wille da war, eine ausge
dehnte mächtige Erhebung aller slavischen Stämme zu bewirken.

Nach allem, was bis jetzt angeführt wurde, bildet sich die Frage 
von selbst, wie es kam: dass nach dem Ausbruche der 1848-er 
Ereignisse der Panslavismus nur eine ganz untergeordnete 
Rolle gespielt, ja sogar im slavischen Süden ganz verdrängt 
wurde? Der Panslavismus wurde durch die 1848-er Bewegung 
überrascht und viel zu früh für seine umfassenden Pläne ge
zwungen zu handeln!

Ein Dezennium später wäre das Revolutionsdrama ein 
ganz anderes geworden.

Der ein Dezennium später erfolgte Ausbruch einer der 
1848-er gleichen allgemeinen Volksbewegung würde in Ungarn 
die Leitung einer Revolution nicht in die Hände der ungari
schen Nationalität gegeben haben, aber in jene der Slaven, was 
die gänzliche Vernichtung ungarischer Nationalitätshegemonie 
herbeiführend, Ungarn ganz dem slavischen Einflüsse unter
worfen hätte.

(12) Wer durch einen fetischglauben an die Allmacht un
garischer Nationalität verblendet, nach allen den inhaltschwe
ren, sowie auch traurigen Erfahrungen der 1848—49 Epoche 
noch immer in dem Reiche verderblicher Illusionen herum
schwärmend die wirkliche festgestellte Ordnung nur als eine 
Übergangsperiode betrachtet, aus welcher wiederum ein unab
hängiges Ungarn mit seiner einstigen ungarischen National
hegemonie hervorgehen solle, wird die Wahrheit dieser Behaup
tung stets bekämpfen und auch stets revolutionäre Ideen und 
Entwürfe hegen. Wer aber die der Revolution vorangegangenen 
Verhältnisse kennend, dieselbe in allen ihren Phasen auch mit
gemacht hat, muss, wenn er einen ruhigen kontemplativen Blick 
auf alles, was er erfahren und durchgelebt, wirft, die Überzeu
gung aussprechen, dass selbst ein temporäres Gelingen der 
Revolution nur die gänzliche Auflösung der einzig und 
allein auf der streng aristokratischen Basis der alten Konstitu
tionsformen ruhenden Macht ungarischer Nationalität, so wie 
6ie sich von derselben im Jahre 1843 entfernte, beschleunig hätte.

Denn abgesehen von allen Staatsverträgen und der zur Frie
denserhaltung der gegen dieselben anstürmenden Revolutionen



vorhandenen legitimen Macht, Ungarn gleichsam als einzelner 
Staat mit den innerhalb seiner Grenzen sesshaften verschiede
nen Volksstämmen betrachtend, stellt sich als apodiktische 
Wahrheit heraus: dass mittelst des Überganges aus seinen 
streng aristokratischen Konstitutionsformen in jene der volks
tümlichen, hauptsächlich jene Elemente, die die Überwucht der 
ungarischen Nationalität nur ungern ertrugen, gefestigt und 
entwickelt wurden, sowie die darauf folgende Revolution wie
derum nur den faktischen Beweis lieferte, dass die ungarische 
Nationalität inmitte der dieselben umgebenden feindlichen Ele
mente immer mehr in eine isolierte und schwierigere Lage ge
riet, je mehr sie sich bestrebte aus dem Staatenverbande der 
Monarchie herauszutreten.

Es könnte der Einwurf gemacht werden, wie es, falls sich 
die Sachen so verhielten, der unter der Fahne der ungarischen 
Nationalität unternommenen Revolution möglich geworden, so 
viel Einfluss auch auf die anderen Yolkstämme und vorzüglich 
die Nordslaven zu gewinnen? Sowohl dieser, als auch alle ande
ren Einwürfe dieser Art sind leicht gehoben!

Die ungarische Nationalität, welche gleichbedeutend mit 
ungarischer Aristokratie ist, besass bis zu dem 1848-er Land
tage „Alles“ ! — Sie spendete aus dem Arsenale ihrer Präroga
tive mit vollen Händen und brachte dadurch jenen momentanen 
Enthusiasmus, der ihr die Mittel an die Hand gab, die Bewe
gung in ihre Hände zu nehmen! Kroatien und Slavonien teilte 
diesen Enthusiasmus nicht, denn hier verteilte die Gaben nicht 
die ungarische Nationalität, da es nicht unter ihrer unmittelba
ren  ̂Bevormundung stand.

Dass jedoch diese Erfolge nur palliativer Natur waren und 
stets mit neuen Konzessionen in Atemerhalten werden mussten, 
beweist die Prüfung der Revolutionspolitik vom Anfänge de6 
1848-er Pester Landtages bis zu den in Szegedin im Jahre 1849 
zusammengetretenen Konvente; welcher schon zu den letzten 
Mittel griff, indem er die vollständige Gleichstellung aller 
Nationalitäten binnen den Grenzen Ungarns und Siebenbürgens 
proklamierte.

Wie immer sich daher die Verhältnisse gestaltet hätten, so 
unterliegt es keinem Zweifel, „dass mit den letzten politischen 
Konzessionen der Repräsentanten ungarischer Nationalhege
monie auch ihre Präponderanz auf gehört hätte!“

Mittelst welcher immer schönklingenden Phrasen Revolu
tionairs par Profession die Idee verfechten mögen, dass Ungarns 
Restitution in die Verhältnisse des 1848-er Jahres auf revolu
tionären Wegen angestrebt werden müsse, um 6ie endlich auch 
bewerkstelligen zu können! So bleiben dies doch immer nur 
Phrasen, die gegenüber den einmal festgestellten Ordnungen
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bloss als die lächerlichen Geburten politischer Eitelkeit zu be
trachten wären, würden sie nicht so traurige Folgen für einzelne 
nach derlei Seifenblasen haschende Örtlichkeiten oder Individuen 
herbeiführen.

Wenn die inmitten der für sie günstigen Verhältnisse sich 
entwickelnde ungarische Revolution mit allen den ungeheuren 
materiellen Mitteln, die ihr gleichsam ohne dass sie es selbst 
wusste wie, in die Hände fielen, nur folgende Resultate zu liefern 
vermochte, nämlich:

Zu zeigen, mit wie viel ihr ungünstigen oder feindlichen 
Elementen unterhalb ihrer Grenzen sie zu kämpfen hatte!

Zu beweisen, dass sie der den Geboten der Legitimität ger- 
horchenden Macht nicht widerstehen könne!

So bleibt es klar und unbestritten, dass alle Versuche einen 
neuen Widerstand gegen die einmal festgestellte staatliche 
Ordnung hervorzurufen nichts anderes seien, als im allgemeinen 
ein Verbrechen gegen diese Ordnung und insbesondere gegen den 
magyarischen Stamm, dessen Zukunft sie dadurch gefährden, da 
vorurteilsfreie ruhige Kombination der internationalen Ver
hältnisse Ungarns, vor und während der 1848—49-er Bewegunge- 
epoche doch nur den unumstösslichen Beweis liefert, dass das 
mittelst der Waffen der Legitimität ins Werk gesetzte Er
drücken der ungarischen Revolution zugleich auch die immer 
mehr schwellende Aufregung der den ungarischen Nationaltypus 
mächtig bedrohenden anderen Elemente mit einemmale nieder
schlug und so den ungarischen Stamm mittelbar vor einer gänz
lichen Absorption rettete.

Will der ungarische Stamm daher in den Strom der Zeiten 
nicht untergehen, so liegt die Sicherheit seiner Zukunft nur in 
einer offen ausgesprochenen und stets streng verfolgten loyalen 
Richtung, nur unter der Auktorität der legitimen Macht kann 
seine Nationalität innerhalb der ihr. angewiesenen Grenzen 
gegen jeden wie immer stürmischen Andrang fremder Volks
stämme geschützt sein, so lange er als ein festes Bollwerk gegen 
jede revolutionäre Bestrebung um den Tron der Legitimität 
geschart bleibt!

Es mag zwar paradox klingen, dass eben ich eine Über
zeugung ausspreche, die mit meiner während der Dauer der 
ungarischen Revolution gespielten Rolle in so grellem Wider
spruche steht!

Allein eben die Rolle, die ich während der Revolution ge
spielt, befähigt mich mehr als jene, die Revolutionen und ihre 
Folgen nur nach geschichtlichen Daten beurteilen, oder in diesem 
speziellen Falle keine Gelegenheit hatten, die ungarische revo
lutionäre Bewegung in allen ihren Phasen zu beobachten, diese 
Überzeugung auszusprechen.



Denn ich gestehe es frei und aufrichtig, dass meine aus den 
Verhältnissen, in welchen ich gelebt, herausgebildete liberale, 
politische Gesinnung, sowie die derselben zur Basis dienenden 
Theorien hinsichtlich der zu gründenden Völkerfreiheit und 
Volksglückes so fest in meinem Geiste und Gemüte gewurzelt 
waren, dass ich von ihrer Unfehlbarkeit durchdrungen bereit 
war, Glück, Leben und Vermögen für ihre Realisierung zu 
wagen! Darum konnte auch mein politischer Glaube nur durch 
eine Revolution erschüttert und in das Reich unfruchtbarer 
Träume verwiesen werden, die mir einen klaren und praktischen 
Beweis geliefert, dass alle die abstrakten Freiheitsdoktrinen, 
mögen sie auch aus reinsten und uneigennützigsten Quellen 
strömen und die erhabensten moralischen Grundsätze aufstellen, 
in ihrer praktischen Applikation doch nur stets die Beute jener 
Elemente werden, die durch Eigennutz geleitet, ungemessene 
Ehrbegierde fortgerissen oder durch Rachsucht aufgestachelt 
unter der Aegide der Volksbeglückung Konvulsionen herbeifüh- 
ren,die statt der gehofften Utopien eine Masse Unglückaufhäufen, 
dessen traurigeNachwehenofteinganzesLebensaltertiberdauern.

Offen und frei darf ich diese Gesinnungen aussprechen, dör 
letzte Akt des grossen Trauerspieles, der die Epoche seit der 
Proklamierung des Beschlusses vom 14-ten April 1849 bis zu 
der Waffenstreckung bei Világosvár in sich begreift, hat zwischen 
mir und allen jenen Elementen, die revolutionäre Gesinnungen 
hegen, eine unübersteigliche Scheidewand aufgeführt, die bis an 
mein Lebensende unerschütterlich und fest bestehen wird.

Mich bestimmt weder Egoismus, noch irgend ein anderes 
Interesse, diese Gedanken auszusprechen, indem ich es ganz klar 
begreife, dass meine individuellen Gesinnungen von gar keiner 
Wichtigkeit sind, noch etwas an meinem Schicksale ändern 
können; allein ich hielt es für angemessen, dieselben aus dem 
Grunde hier zu äussern, damit mich nicht der Vorwurf treffe, 
dass ich vielleicht nur aus Rachsucht, oder anderen schmutzigen 
Leidenschaften angetrieben nach den bereits gegebenen Er
läuterungen nun auch zur Darstellung jener Begebenheiten 
schreite, welche das Auftreten des Panslavismus während der 
Epoche von März 1848 bis zum Monate August 1849 vis ä vis 
der ungarischen Revolution charakterisieren und zugleich seine 
Tendenzen in ein klares Licht stellen; sondern dass ich auch 
hierin nur durch die Überzeugung geleitet wurde: „das die Zu
kunft der ungarischen Nationalität, so wie sie unter welchen 
immer Verhältnissen es nochmals wagt, ein revolutionäres Feld 
zu betreten, unwiederbringlich vernichtet sei!“19

28 Egy megrázó jóslat, mely a jelen időkben is aktuálissá vált. — Be- 
niczkynek fogadkozásaira, hogy forradalmi tevékenységet nem fog többé ki
fejteni, reácáfolt az Almássy-féle összeesküvésben való részvétele 1864-ben.
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A  tót mozgalom 1848 márciusától 
1848 június 154g.1

(1.) Die slavische Agitation bewegte sich in Ungarn inner
halb der früher angegebenen Grenzen, als durch die improvisierte 
französische Republik die revolutionäre Bewegung des 1848-er 
Jahres allgemein gemacht wurde, deren Grundcharakter sich in 
einem Streben der Völker nach nationaler Einigung und Inde- 
pendenz aussprach.

Gleich den anderen Volksstämmen wurden auch die Slaven 
im allgemeinen von dem revolutionären Taumel ergriffen, was 
den unter Verschiedenen Formen ixunitte der slavischen Volks
stämme nach einem Ziele hinwirkenden panslavischen Elementen 
volle Gelegenheit gab, vor allen andern Parteien in den Vorder
grund zu treten.

Die allgemeine Aufregung der Slaven musste auf die von 
der ungarischen Gesetzgebung abhängigen Stämme einen um so 
grösseren Einfluss ausüben, da durch die bekannten Gesetze des 
1848-er Landtages die Sonderstellung Ungarns mit der ungarisch 
nationalen Hegemonie ausgesprochen wurde, welches Ereignis 
die slavischen Nationalitäten binnen seiner Grenzen in eine 
ganz abhängige Lage von der ungarisch nationalen Gesetzgebung 
versetzte und als natürliche Folge davon die schon vor den 
Ereignissen des 1848-er Jahres bestehende Zerwürfnisse zwischen 
Ungarismus und Slavismus bis auf die höchste Spitze trieb.

Dieser Stand der Verhältnisse mochte auch die Träger der 
panslavischen Tendenzen bestimmt haben, einen Hauptschlag 
zur Geltendmachung ihrer Pläne in Ungarn zu versuchen.

Die in Ungarn sich entwickelnde panslavische Bewegung 
während der ganzen Revolutionsepoche kaim man in vier Ab
schnitte einteilen, als wie:

I. Von dem Ausbruch der Wiener Revolte bis zu der Spren
gung der slavischen Vereine in Prag.

II. Von diesem Zeitpunkte bis zu den Einmarsch Seiner 
Exzellenz des Banus Baron von Jelačič nach Ungarn.

III. Von der bald darauf erfolgten Invasion der slavischen 
Parteigänger Húrban, Stur und Hodscha nach Ungarn bis zu 
der Flucht der ungarischen Revolutionsregierung von Pest nach 
Debrezin.

IV. Von diesem Zeitpunkte bis zur gänzlichen Dämpfung 
der ungarischen Revolution.

1 Kr. A. W. -  Kr. i. ü . 1848/49. -  13/329. H. A. -  „Heft 8. 
<114 Blätter.)“

V I I I .
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In jedem dieser Zeitabschnitte wiess. die panslavische Be
wegung einen anderen Charakter und motivierte ihre Handlungs
weise durch ein anderes Prinzip, ihre eigentliche Tendenz jedoch 
nie aus ihrem Gesichtskreise verlierend, wie dies die Aufzählung 
der nun folgenden Ereignisse aufklären wird.

I. Abschnitt.

(2.) Die am Schlüsse des 1848-er Landtages mittelst kgl. 
Sanktion zu Gesetzen erhobenen Beschlüsse waren bereits for
muliert, als durch die Wiener Revolte ein Überstürzen aller Ver
hältnisse herbeigeführt wurde, was mit einem Schlage den Stand
punkt alles Bestehenden verrückte!

Die durch diese unvermutete Erschütterung hervorgebrachte 
allgemeine Aufregung spornte den Panslavismus zu einer erhöh
ten Tätigkeit, die man in Ungarn, vorzüglich an jenen Orten 
wahrnehmen konnte, wo derselbe seine Fixpunkte besass.

Mittelst der früher schon detaillierten Verbindungsfäden 
wurde der slavische Norden plötzlich mit Flugschriften und 
Proklamationen überschwemmt, die in Versammlungen durch 
die Agenten der Bewegung vorgelesen, erläutert und verteilt 
wurden.

Unter den in dieser Zeit erschienenen Proklamationen 
dieser Gattung verdient eine vorzüglich bemerkt zu werden, 
dieselbe war in einem absolut kommunistischen Sinne abgefaest, 
um die Massen gegen jeden bedeutenderen Einzelbesitz in der 
empörendsten Weise aufzuregen: „vorzüglich wurde darinnen 
der Adel Ungarns als jenes magyarische Element hervorgeho
ben, das sich zur Aufgabe gemacht, den slavischen Stamm inner
halb der Grenzen Ungarns auszurotten; der gesamte magya
rische Stamm aber als eine räuberische Horde geschildert, 
welche, da sie in der Vergangenheit durch Waffengewalt und 
Betrug den Slaven seines Eigentums beraubte, nur als unrecht
mässiger Usurpator des den Slaven gehörenden Bodens anzu
sehen sei! Die Zeit — hiess es weiter — ist endlich gekommen, 
um über die Unterdrücker slavischer Nationalität und Freiheit 
das Vernichtungsurteil zu sprechen und den von der Knecht
schaft befreiten Slaven zum Herrn jener Ländereien und Reich- 
tümer zu machen, die man ihm geraubt!“ — Diese in solch 
einer Weise abgefasste Proklamation schloss endlich mit einem 
Aufrufe an die Massen: „Ihr Slaven Ungarns zählt auf die 
Unterstützung eurer unzählbaren Brüder, ergreift die Waffen 
und vernichtet eure Unterdrücker!“ u. s. w. gleichsam zur Er
gänzung dieser Proklamation erschien auch eine Brochure zu



gleicher Zeit, die zu einem mehr speziellen Zwecke, nämlich zur 
Aufregung der Arbeitermassen dienen sollte.2

Diese beiden Schriftstücke wurden jedoch nicht verteilt und 
blieben stets im Besitze jener Eingeweihten, die im Verborgenen 
herumschleichend in geheimen Zusammenkünften ihren Inhalt 
weiter verbreiteten.

(3.) Trotz der Vorsicht, mit welcher die Verbreitung dieser 
rein kommunistischen Lehre betrieben wurde, erfuhr man den
noch, das Francisci3 in der Theissolczer4 Gegend im Gömörer 
Komitate, der Bergpraktikant Kellner5 in Mittelwald6 bei Briesz, 
der Stadtfiskal der Stadt Briesz Lopuschny und ein gewisser 
Csipka7 in der Umgegend von Briesz, Stephanovits8 mit Hilfe 
des Notars des Marktes Dobrona,9 Zdenkovits in der Gegend 
von Altsohl im Zohler Komitate, Kraal und Braxatoris10 im 
Honter Komitate, der Schullehrer Tomkovits in Hodrits, der 
Kameralkratzenführer Mescha bei Schemnitz, Fehérpataky11 in 
und um Szentmiklós im Liptauer Komitate, die evangelischen 
Pfarrer Mescha, Horváth12 13 * und Hodscha18 in der Turócz sich 
mit der Verbreitung dieser Grundsätze beschäftigen. Von den 
Komitaten Neutra, Bars und Trencsin liefen auch Nachrichten 
ein, dass bei dem Landvolke sich eine drohende Stimmung an 
vielen Orten kundgebe.

Gerüchte von einer slavischen Erhebung in Prag, Lemberg, 
Krakau, sogar von Revolutionen in Russland mit passenden 
Zusätzen und Erfindungen verbrämt wurden verbreitet, über
haupt nichts unterlassen, um die Massen durch Aussichten auf 
materielle Vorteile zu einer Erhebung vorzubereiten.

Inmitte der allgemeinen revolutionären Aufregung wurden 
die Folgen dieser Umtriebe bald fühlbar und man konnte die 
rasch umsichgreifende Gährung mit jener vergleichen, die sich 
während der Choleraseuche kundgegeben, wo die Massen von

2 Ezt a két nyomtatványt meg nem találtam.
3 Franciscy János, költői nevén Rimavsky, Stúr tanítványa (1822— 

1905.)
4 Tiszolcz.
6 Kellner Hugo.
4 Polhora.
7 Cipka János.
s Stephanovics Sámuel tót politikus.
9 Dobrónya.
10 Král János tót költő (1822—1877) Braxatoris András költői néven

Sladkovič (1820—1872.)
11 Fejérpataky Gáspár (1794—1874) tó t könyvkiadó Lipószentmikló- 

scn, aki a negyvenes években Hodža Mihállyal együtt működött a „Tatrin“ 
érdekében.

12 Hodža András szucsányi ág. ev. lelkész, Horváth József turócz- 
szentmártoni ág. ev. lelkész és Mescha.

13 Mescha József blatnicai ág. ev. lelkész és Horváth József turóczszent-
mártoni ág. ev. lelkész.
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dem Vorurteile befangen, dass die Reichen und Mächtigen be
absichtigen die Armen zu vergiften, 6ich endlich mit einer so 
beispiellosen Wut gegen alles, was mit dem Titel Herr („Pan“ 
=  slavisch) bezeichnet war, erhoben.

In den Komitaten Liptau, Trentsin, Neutra, Turócz, Hont 
waren an vielen Orten die Bauern schon vorbereitet, um über 
die Grundherren herzufallen und die in Schemnitz, um Briesz, 
Theissolcz konzentrierte Arbeiter legten eine immer mehr 
wachsende Unzufriedenheit an Tag.

Diese mit kommunistischen Materialien angezettelte Auf
regung war für die slavischen Horden gut berechnet, denn hier 
lag die gesamte administrative Gewalt in den Händen der Aris
tokratie (oder der ungarischen Nationalität), die auch zugleich 
der Repräsentant des grossen Grundbesitzes war und da der
selben der ganze nordisch ungarische Slavenstamm auf dem 
flachen Lande untergeordnet war, so würde man die Masse der 
Bevölkerung mittelst der Aussicht gänzlicher Befreiung von 
allen Lasten zur allgemeinen Erhebung leichter bewogen haben, 
als mit blosser Begeisterung für die slavische Nationalfreiheit! 
Waren aber einmal die Massen zu einer kommunistischen Er
hebung gebracht worden und vermöge der Vernichtung alles 
Bestehenden zur ochlokratischen Gewaltausübung gelangt, dann 
wäre es zu einer leichten Aufgabe geworden, ihnen zu beweisen, 
alles, was sie bisher ausgeführt, nur für die slavische Sache ge
schehen und dass von nun an sowohl ihre nationale Zukunft, 
als auch die Sicherung der errungenen materiellen Vorteile nur 
in einer festen Verbindung mit ihren Stammgenossen zu suchen 
sei, indem nach dem Vollbrachten wäre an keine Absonderung 
oder Rückkehr zu denken, ohne sich einer gänzlichen Vernich
tung preisszugeben.

(4.) Will man jedoch gerecht sein, so darf man die Agenten 
des Panslavismus im Norden Ungarns nicht so hinstellen, als 
wären dieselben die ausschliesslichen Träger kommunistischer 
Umtriebe gewesen; es fanden sich inmitten jeder Nationalität, 
die Deutschen in Ungarn ausgenommen, Individuen, welche die 
Massen in dieser Weise aufzuregen beabsichtigten; Individuen, 
die sich nicht einmal damit entschuldigen konnten, dass sie dies 
nur im Interesse der Befreiung ihrer Nationalverwandten aus 
einer gedeckten Lage getan.

Einen klaren Beweis für diese Behauptung bieten die gegen 
die Israeliten erregten Kravalle, die sich am Anfänge der 1848-er 
Revolutionsepoche fast überall verbreiteten, sowie auch die Um
triebe einiger Individuen inmitten des ungarischen Stammes, 
um das Landvolk gegen die Grundherrschaften aufzuregen, die 
kein anderes Motiv für ihre Handlungsweise aufstellen konnten, 
als Raub!
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Wie immer gefährlich jedoch für einzelne Volkstämme, 
Örtlichkeiten oder Individuen derlei Umtriebe werden konnten, 
so waren sie in ihren möglichen Folgen nicht von jener Trag
weite, wie bei den slavischen Volksstämmen, wo das wirkliche 
Gelingen einer kommunistischen Erhebung unausweichlich zur 
Zentralisation ihrer Kräfte geführt haben würde, während hei 
anderen Stämmen, vorzüglich aber bei den ungarischen eine 
kommunistische Metzelei eine gänzliche Dezentralisation herbei
geführt hätte.

Man kann zwar auch den in Siebenbürgen und Ungarn sess
haften Vallachenstamm als einen solchen annehmen, der vis ä vi6 
der ungarischen Nationalität in einem ganz gleichen Verhält
nisse mit den Nordslaven und Raitzen stand, indem derselbe der 
ungarischen Aristokratie ebenso wie jene untertänig, durch 
ihre Vernichtung gleichsam sich selbst wiedergegeben, an natio
naler Konsolidierung gewonnen hätte; doch eine Vergleichung 
der nationalen Kräfte zwischen Vallachen und Slaven, sowie ein 
Blick auf die diese Völker umgebenden Verhältnisse zeigt, dass 
der Vallache aufgestachelt durch Kommunismus dem Ungartum 
wohl eine tätliche Wunde versetzen konnte, ohne sich weiter 
wagen zu dürfen; wohingegen ein gleicher Fall den Slaven die 
Grenzen für seine weitere Unternehmungen erst recht erweitert 
hätte. Kurz gesagt, der gegen das Ungartum ankämpfende 
Vallache würde, sich selber unbewusst nur ein mittelbarer Ver
bündeter des Panslaven gewesen.

Was immer auch dagegen gesagt werden mag, so bleibt es 
dennoch unbestreitbar, dass die erste Insinuation des Panslavis- 
mus auf den Boden der Revolution in Ungarn eine kommunis
tische war und wurde derselbe durch unvorgesehene Zufälle 
nicht seiner Agitationsmittel beraubt worden sein, dann hätten 
Ereignisse, die in ihrem Beginne nur als ganz unbedeutend, ja 
beinahe kindisch erschienen, Verwickelungen herbeiführen kön
nen, deren Tragweite in jener Zeitperiode kaum zu bestim
men war.

(5.) Eine dem Anscheine nach ganz unbedeutende Szene, 
in welcher ich zufällig zur Hauptperson wurde, wird den Beweis 
für die eben aufgestellte Behauptung liefern.

Bald nach der Wiener Revolte, als die früher geschilderte 
Aufregung bereits einen ernsten Charakter annahm, befand ich 
mich zufällig in Neusohl an jenem Tage, an welchem die erste 
Verordnung des durch Seine Majestät ernannten ungarischen 
Premierministers Grafen Ludwig Batthyány an die Behörden 
gelangte und mittelst welcher die schon erfolgte Sanktion des 
ungarischen Ministeriums die Beschlüsse die Pressfreiheit be
treffend nebst anderen minder wichtigen Ereignissen den Be
hörden zur Kenntnis gebracht wurden.

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 2 7



Wie natürlich, verbreitete sich diese Nachricht mit wissen
der Schnelligkeit und versetzte die Bevölkerung in eine Art 
fieberhafter Erwartung der Dinge, die nun in rascher Folge 
kommen musten.

An diesem Tage erhielt auch ich zwei anonyme Briefe, in 
welchen ich aufgefordert wurde, mich an die Spitze der bald und 
unversehens ausbrechenden slavischen Erhebung in dem Bezirke 
der Bergstädte zu stellen, man erwarte von mir, hiess es darin: 
„dass ich im geeigneten Augenblicke meine Popularität 
anwenden werde, um einen in Neusohl erregten Aufstand schnell 
zu einer Revolution umzuformen u. s. w. als Zeichen meiner 
Zustimmung hingegen sollte ich stets eine blaue oder rot und 
blau gestreifte Halsbinde tragen, mehr dürfe man mir für diesen 
Augenblick, da man meiner Gesinnungen nicht versichert sei, 
nicht vertrauen; schliesslich wurden mir noch die glänzendsten 
Aussichten eröffnet, sowie für den Fall meines Beitrittes Ver
sprechungen gemacht, im Falle eines offenen Auftretens gegen 
die slavische Sache aber mit gefährlichen Konsequenzen für 
meine Person gedroht; und wenn nicht offener Beitritt zu ihre 
Sache meinerseits erfolgen sollte, mir wenigstens eine ganz 
neutrale Haltung bei allen möglichen Vorfällen empfohlen“.

Einem dieser Briefe war die kommunistische Proklamation, 
dem andern die ganz kurze Flugschrift, die beide schon erwähnt 
wurden, gleichsam als Ergänzung des Inhaltes der beiden Briefe 
beigeschlossen.14

Jedes andere mit der Natur der panslavischen Agitation 
nicht ganz vertraute Individuum würde diese Aufforderung bloss 
für eine ganz einfache Mystifikation angesehen haben, allein mir 
erschien die Sache in einem ganz andern Lichte.

Da ich in früheren Zeiten, als die das Umsichgreifen des 
Slavismus betreffende Frage diskutiert wurde, bei mehreren 
Gelegenheiten, wo Recht und Billigkeit dies erforderte, gegen 
die Ultramagyaren für die Slaven mit aller Entschiedenheit 
Partei genommen un̂ l aus dieser Ursache mit meinen politischen 
Glaubensgenossen einigemal in offenen Konflikt geriet, so 
mochten einige der panslavischen Ultras vielleicht die Hoffnung 
hegen, dass ich auch ihren Tendenzen insgeheim nicht abgeneigt, 
sei; auch war ich in jenem Zeitpunkte sowohl in der dem Pan- 
slavismus im allgemeinen abgeneigten Stadt und Umgebung 
Neusohls als eine ziemlich populäre Individualität bekannt, was 
meinen Übertritt zur panslavischen Tendenz sehr wünschens
wert machte; endlich waren diejenigen, in deren Plänen es lag, 
in Neusohl den ersten Schlag zu versuchen, überzeugt, dass sein 
Gelingen vorzüglich davon bedingt sei, dass ein in der Gegend

14 A margón „A“-val jelöli a két röpiratot Beniczky.
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bekannter mehr gewichtiger Name gebunden an eine populäre 
Individualität, gleich im Beginn des Unternehmens an seiner 
Spitze wahrgenommen werde.

Dies alles zusammengenommen, bestimmte die Schreiber 
jener Briefe zu dem Versuche, mich zu gewinnen oder wenig
stens einzuschüchtern.

Die erwähnten Briefe wurden mir während dem Wochen
markte im Wirtshause beim Roten Krebsen währenddes Spei- 
sens durch den Aufwärter übergeben, welcher (sie) von einem 
unbekannten jungen Mann mit dem Aufträge mir dieselben ohne 
Säumen einzuhändigen erhielt.

Um die Menge der sich kreuzenden Gerüchte nicht zu ver
mehren, hielt ich’s in jenen Verhältnissen für das Klügste, so
wohl über den Empfang dieser Briefe, auch bezüglich ihres In
haltes das tiefste Schweigen zu beobachten.

An demselben Tage (es mochte dies beiläufig der 24—25-te 
März 1848 gewesen sein) gegen Abend als ich ausgegangen 
war, um einige Besuche in der Stadt zu machen, überraschte 
mich eine ungewohnte Aufregung der Einwohner. Verschiedene 
eifrig debattierende Gruppen standen auf den Gassen, wäh
rend eine Menge Individuen ohne Zweck und Ziel hin und her 
liefen, ich erfuhr bald die Ursache dieses Treibens, da man 
mich unterrichtete, dass Brandbriefe, an einigen Orten in der 
Stadt verstreut worden wären, welche die Drohung ausspra- 
ehen, dass die Stadt, falls sie ihre Gesinnungen nicht ändern 
sollte, in allen Ecken brennen würde. Wie es bei derlei Gele
genheiten gewöhnlich zu geschehen pflegt, fanden sich Indivi
duen, die allerlei alarmierende Nachrichten aussprengten, ge
eignet Befürchtungen zu erregen und die Aufregung zu er
höhen.

Da ich wahmahm, dass die Menschenmenge in den Gassen 
immer zunahm, wo alles untereinander schrie, so suchte ich 
mir Gehör zu verschaffen und sprach meine Überzeugung dahin 
aus, dass ich das Ganze nur für das Produkt irgend einer 
Nichtswürdigkeit halte, um die Einwohner in Schrecken zu 
setzen, die weiter keine andere Folgen haben dürfte! — Übri
gens sei es jedenfalls ratsam, alle nötigen Vorsichtsmassregeln 
zu treffen, um ein mögliches Unglück von der Stadt abzuwen
den, ich schlug daher vor, dass einige angesehene Bürger sich 
mit mir zu dem allgemein geachteten Stadtrichter Glabits16 
begeben sollen, um ihm das Vorgefallene zu berichten, damit 
die Behörde ihrerseits die nötigen Anstalten zur Überwachung 
der Stadt während der Nacht treffen könne, übrigens riet ich, 
dass es für das Allgemeine sowohl als auch für jeden Einzelnen

16 Glabits József.
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viel nützlicher wäre, wenn jeder sich nach seiner Wohnung 
begebe, um sein Eigentum zu schützen, statt sich auf den Gas
sen gegenseitig unnützerweise zu, alarmieren.

Dieser Vorschlag wurde angenommen, die nötigen Vor- 
sichtsmassregeln getroffen, die Aufregung legte sich und die 
Ruhe wurde bis zum Anbruche des Morgens durch gar keinen 
Vorfall gestört.

Da es sehr oft zu geschehen pflegt, dass das was ein blos
ser Zufall gewesen, einzelnen Individuen als Verdienst ange
rechnet wird, so erschien ich auch in diesem speziellen Falle in 
den Augen einiger ohne jeden genügenden Grund, als der Ret
ter der Stadt, diese machten den Bürgern, gleich an dem der 
eben erwähnten Nacht folgenden Morgen, den Vorschlag, eine 
Petition an den in pleno versammelten Stadtrat zu richten, um 
mich zum Ehrenbürger zu ernennen. Dieser Vorschlag fand all
gemeinen Beifall und die Petition wurde dem Magistrate vor
gelegt, ich aber infolge dessen wirklich zum Ehrenbürger der 
Stadt ernannt. Dieser an sich selbst ganz unschuldige, sowie 
unbedeutende Fall hätte bald die übelsten Folgen für die Stadt 
herbeigeführt, da einige Ereignisse damit zusammentrafen, 
welche die panslavischen Ultras zum augenblicklichen Handeln 
bestimmten.

An diesem Tage nämlich traf die Ministerialverordnung 
ein, welche den die gänzliche Aufhebung der Urbariallasten de- 
kretirenden Landtagsbeschluss den Behörden mit der Weisung 
mitteilte, denselben ohne Säumen im Wege der Munizipalitä
ten zu publizieren und das Landvolk alsogleich in den Genuss 
aller damit verbundenen Konzessionen zu setzen.

Wollten unter dieser Konstellation die panslavischen 
Ultras ihren kommunistischen Entschluss auf die Massen des 
Landvolkes behalten, so mussten sie trachten, die auf kommu
nistische Tendenzen desarmierend wirkende Kraft der er
wähnten umfassenden Konzessionen zu paralysieren, was nun
mehr auf keine andere Weise möglich war, als durch den Ver
such einer augenblicklichen Erhebung ihre Publikation zu 
verhindern und auf diese Art Meister des Terrains zu bleiben.

Alles dies wird später deutlicher erklärt werden und 
musste hierorts nur aus der Ursache angeführt werden, weil es 
das eigentliche bewegende Motiv der kommenden Szenen war.

(6) Am Abende desselben Tages, als diese Verordnung er
schien, befand ich mich im Theater als plötzlich ein kleiner 
Tumult durch das Eintreten einiger nach mir suchenden Indi
viduen mit brennenden Pechfackeln auf dem Schauplatze ent
stand.

Um jeder weiteren Unordnung zu begegnen verhess ich 
das Theater mit der möglichen Eile, kaum betrat ich' jedoch
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den Hof raum des Stadthauses, wo eine Menge Volkes schon 
versammelt war, so wurde ich augenblicklich emporgehoben 
und bis vor das Stadthaus im Triumphe getragen, wo man 
mich auf einen erhöhten Punkt niederstellte. Ich konnte nun 
das ganze Schauspiel überblicken.

Auf dem grossen Marktplatze war eine grosse Volks
masse versammelt, die bei dem Scheine von vielen Fackeln 
sich hin und her bewegte. Ausser einigen bedeutende
ren Personen, welche mir aus dem Schauspielhause nach
folgten, bemerkte ich inmitten der Volksmasse niemanden, der 
vermöge seiner amtlichen oder privaten Stellung der Gesell
schaft ein Individuum von einigem Einfluss vorstellte, wohl 
aber mehrere nicht zu den Einwohnern Neusohls zu zählende 
Leute, die zwischen der Menschenmasse geschäftig hin und her 
wandelten; dies ganze Treiben, die immer lauter werdenden 
Drohungen gegen einzelne Amtspersonen, die vielen fremden 
jungen Leute, unter welchen ich einige der wildesten Pansla- 
ven erkannte (als wie einen gewissen Petrikovits, der wegen 
Veruntreuungen, die er als Komitats-Geschworener verübt, 
kassiert wurde, dann der früher schon bezeichnete Winkelad
vokat aus dem Städtchen Tótlipcse Muranszky, Markó, 
Schechta, Jaszny1“ und andere obskure Individuen, die man 
früher nie gesehen, mit den mir zugestellten anonymen Briefen 
und den unvermutet eingetroffenen Ministerialverordnungen 
bezüglich der dem Landvolke zu erteilenden Konzessionen zu
sammengefasst, Messen mich den Zweck des ganzen Schauspieles 
erraten; der mir zu Ehren veranstaltete Fackelzug, dem meine 
Erwählung zum Ehrenbürger als apparitiver Grund unterstellt 
wurde, sollte die Einwohner Neusohls irreführen, eine Menge 
Volks versammeln und endlich Gelegenheit bieten, irgend einen 
Excess von solchem Umfange und Folgen herbeizuführen, der den 
Reigen für die übrigen eröffnen und nebenbei auch mich mög
licherweise so kompromittieren sollte, dass ich dadurch ge
zwungen würde, auf der unwillkürlich betretenen Bahn weiter
zuschreiten.

War es Zufall, oder liess man dies absichtlich geschehen, 
um gleich im Anfänge einen Tumult erregen zu können, kann 
ich nicht bestimmen, allein es geschah, das6 ein wegen seiner 
Hungaromanie bekanntes, sonst ziemlich obkures Individuum, 
namens Fazold, sich vordrängte, um mich ungarisch anzureden.

Die eben geschilderte Pause benützte ich dazu, um die 
neben mir stehenden angeseheneren Bürger zu vermögen, in 
möglichster Eile alle diejenigen, die einigen Einfluss auf die 
Mittelklasse der Bürger besassen, zu versammeln, sich unter
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die Massen zu mischen und während ich zu denselben sprechen 
würde, dieselben über den wahren Stand der Sachen zu unter
richten, damit der gefährlichen Richtung entgegengearbeitet 
werde.

Kaum hatte der eben erwähnte Redner seine ungarische 
Ansprache an mich begonnen als er durch Rufe „slavisch, sla- 
vi6ch, die Sprache des Volkes, nicht die Sprache der Herren!“ 
unterbrochen wurde; — während andere ihn aufforderten, sich 
nicht einschüchtern zu lassen, aber in seiner Rede fortzufah
ren, um die Ruhe herzustellen, ergriff ich das Wort und erklärte 
in slavischer Sprache: „dass jetzt, wo die Pressfreiheit bereits 
verkündet sei, auch eine Sprachfreiheit herrschen müsse und 
da hier eine gemischte Bevölkerung sei, so wäre es angemessen 
nach Erfordernis der Umstände ungarisch, deutsch oder sla
visch zu sprechen, niemand dürfe jetzt irgend ein Recht nur 
ausschliesslich für sich in Anspruch nehmen, denn die uns ge
wordene Freiheit könne nur durch eine vollkommenene Gleich
stellung Aller unter eine Ordnung und Gesetz, auch für jeden 
Einzelnen gesichert werden u. s. w. während (der) immer sich in 
solchen der Situation angemessenen Gemeinplätzen bewegenden 
Rede, veränderte sich die Szene um mich herum augenschein
lich. Es versammelte sich nach und nach ein honettes Publi
kum, dessen Einfluss auf die Mittelklasse der Bürger einen 
augenblicklichen Erfolg hervorrief, der sich nach Beendigung 
meiner Rede in einen donnernden Applaus aussprach, — da 
ich jetzt voraussetzen konnte, dass die Mehrheit der Versamm
lung mir beistimmen werde, so stellte ich die Frage: „Ob es 
vielleicht ihrem Willen entgegen sei, wenn jetzt, nachdem wir 
slavisch gesprochen, auch in der allgemeinen Nationalsprache, 
nämlich ungarisch geredet würde? — Ein hie und da vernehm
bares Zischen ausgenommen, wurde im allgemeinen gerufen ja, 
ja in allen Sprachen! — Ich ersuchte darauf den früher zum 
Schweigen gebrachten Redner fortzufahren und antwortete ihm, 
als er seine Ansprache geendigt auch ungarisch, jedoch nur 
ganz kurz, um die der Sprache nicht mächtigen Zuhörer nicht 
zu langweilen, da ich aus Erfahrung wusste, das Langweile 
bei solchen Gelegenheiten der gefährlichste Feind dessen wird, 
der sie verursacht und um die allgemeine Redfreiheit auch fak
tisch einzuführen, richtete ich zuletzt auch noch einige 
deutsche Worte an die Versammlung, worauf ich zum Schlüsse 
ins Slavische übergehend ausrief: „dass wir stolz darauf sein 
können alle drei Sprachen reden und verstehen zu können, 
lasst uns daher mit Ungarn ungarisch, mit Deutschen deutsch 
und mit Slaven slavisch sprechen! — Vor allen anderen aber 
bleiben wir unserm gemeinsamen Vaterlande mit Liebe zugetan 
und achten wir seine Gesetze!“
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Kaum hatte ich diese Worte beendigt, als, (bevor) ich 
einen Versuch es zu verhindern machen konnte, wieder empor
gehoben und bis zu dem Bürgerkasino getragen wurde, wo man 
neuerdings das Verlangen an mich stellte, zu sprechen.

Als ich die mich umgebende Menschenmasse überblickte, 
entdeckte ich im Hintergründe eine aus allerlei Gesindel be
stehende ziemlich bedeutende Gruppe, unter welchen ich die 
schon zuvor erwähnten zwei Individuen Muránszky und Petri- 
kovits wahrnahm, das Ganze hatte den Anschein, als lauerten 
sie nur auf eine passende Gelegenheit um zu Gewalttätigkeiten 
zu schreiten, ausserdem bemerkte ich auch, dass eine nicht 
umbedeutende Anzahl Bauern aus der nächsten Umgebung 
Neusohls versammelt war, unter welcher ich mehrere wohlha
bende und verständige Grossfuhrleute, die mit den Neusohler 
Kaufleuten in ununterbrochener Verbindung standen, auch per
sönlich kannte.

Da ich in diesem Augenblicke so zu sagen an der höch
sten Spitze der Popularität stand, so beschloss ich, diese Si
tuation dazu zu benützen, um einen Schlag gegen die Ruhe
störer zu versuchen, ich sprach demzufolge slavisch und nach 
einigen passenden Redefiguren nun die Aufmerksamkeit auf 
das Kommende zu konzentrieren, wies ich plötzlich auf die 
früher beschriebene Proletariergruppe also sprechend: „Sieht 
hin auf jene Leute, Mitbürger! dies sind diejenigen, denen keine 
Ordnung recht ist, weil Ordnung und Arbeit stets Hand in 
Hand gehen müssen! — Diese Feinde der Arbeit sind auch die 
Feinde der Ruhe und eures mit Mühe und Sorge erworbenen 
Vermögens! — diese wollen dorten ernten, wo Ihr gesäet! Jagt 
derlei Advokaten der Unordnung mit Verachtung aus eurer 
Mitte, wenn sie sich zu zeigen wagen!“—  Dieser scharfe Aus
fall rief eine momentane Indignation gegen die Proletarier
gruppe hervor, die dadurch gezwungen wurde, ihre kompakte 
Haltung zu verlassen und sich schnell unter der Menge zu 
verlaufen.

Ein unvorgesehener Zufall, oder richtiger eine gut berech
nete Bosheit hatte jedoch bald die herbeigeführte gute Stim
mung wieder in eine Richtung gebracht, die noch gefährlicher 
werden konnte. Weder ich, noch andere, die sich Mühe geben, 
konnten darüber Gewissheit erlangen, wer es gewesen, der 
plötzlich ausrief: „Wo sind denn die Magistratspersonen, die 
Kammerbeamten?“ worauf sich mit Blitzesschnelle der Ge
danke der Masse bemächtigte! alle Beamten seien Feinde des 
Volkes, da sie sich von demselben separieren! und immer dich
ter folgten aufeinander Ausrufungen, als wie: Man wisse, 
warum dies geschehe! Die schlechten Richter fürchten jetzt die
jenigen, denen sie Unrecht getan! Keine Sentenzen mehr bei
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verschlossenen Türen! Wir wollen jetzt diejenigen richten, die 
uns früher gerichtet! u, s. w., welche geeignet waren, die Auf
regung immer mehr zu steigern. Eine der verhasstesten Indi
vidualitäten war der damalige Neusohler Stadthauptmann Né- 
mety (und nicht ganz mit Unrecht, wegen seiner schmutzigen 
Eigennützigkeit), kaum wurde dessen Namen erwähnt, so 
brach auch der Sturm wider denselben los, Stimmen erhoben 
eich, die vorschlugen, augenblicklich sich nach seiner Wohnung 
zu begeben und ihn zu zwingen, ungesäumt sein Amt niederzu
legen, bis endlich die Aufregung auf eine Spitze stieg, dass 
schon einige verlangten, man solle ihn zur Warnung aller fal
schen Richter auf den inmitte des Platzes stehenden Laternen
pfahl aufhängen. Die unterste Yolksschichte durch alles dieses 
auf gereizt schickte sich schon an, nach der Wohnung des 
Stadthauptmanns zu eilen, um ihm wenigstens die Fenster ein
zuwerfen.

Alle, die sich um die Erhaltung der Ruhe bemühten, wur
den wegen der Folgen, die ein solcher Exzess herbeiführen 
könnte, in eine ernstliche Besorgnis versetzt. Es ist auch 
durchaus nicht zu bezweifeln, dass unter den eben geschilderten 
Umständen, sowie allen analogen Gelegenheiten, diejenigen, 
welche den Massen Mässigung predigen, mögen dieselben auch 
die populärsten Individuen sein, ihren Einfluss auf die Menge 
nur bis zur Ausführung der ersten Gewahlttätigkeit behalten. 
Eine aufgeregte Masse bleibt nie bei dem ersten Exzesse stehen, 
sie stürmt dann unaufhaltsam fort auf der einmal betretenen 
Bahn der Gewalttätigkeit; und jeder der, der einmal entfessel
ter Zügellosigkeit entgegentritt, wird augenblicklich durch die 
bei solchen Szenen gleich Pilzen aufschiessenden schlechten 
Elemente als ein Feind des Volkes bezeichnet. Ich war auch 
bei dieser Gelegenheit vollkommen überzeugt, das erste Klir
ren eingeworfener Fensterscheiben werde nur ein Signal ferne
rer Gewalttätigkeiten sein, und nicht nur meinen, aber auch den 
Einfluss aller jener, die sich bestrebten Ruhe (zu schaffen), 
augenblicklich vernichten.

Es handelte sich daher darum, den Anfang der Gewalt
tätigkeiten zu verhüten! — Zufällig hatte mich die Natur mit 
einem besonders kräftigen Organe, sowie auch mit etwas Kör
perkraft ausgestattet, welche Eigenschaften in jenem Augen
blicke mit mehr Aussicht auf Erfolg anzuwenden waren, als 
alle andere Gründe des Verstandes. Schnellgefasst ergriff ich 
einen der zerlumpten Haranguiers, der mit einem Knüttel be
waffnet mit einigen anderen Vagabunden sich schon anschickte 
in die Komitatsgasse, wo das Haus des Stadthauptmanns lag, 
zu eilen und rief nach Fackeln! bei deren Schein ich dieses 
Individuum samt seiner Gesellschaft der mich umströmenden
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Menge präsentierte, an dieselbe folgende Frage stellend: 
„Wollt Ihr diesen achtungswerten Individuen folgen oder mir? 
— Ich glaube, diese Helden der Freiheit wollen bloss darum 
allen übrigen voreilen, damit niemand anderer, als sie die 
Gänse des Stadthauptmanns stehle!“ Wie immer einfältig ge
genwärtig dieser Witz auch klingen mag, unter jenen Umstän
den, sowie für jenen Teil des Publikums, an welches er adres
siert war, schien er der Passendste zu sein, indem ein donnern
des Gelächter auf denselben erfolgte!

Inmitten einer aufgeregten Volksmasse ist ein Gelächter 
stets der mächtigste Sachwalter für jenen, der es erregte und 
das geeignete Moment, welches richtig benützt den Übergangs
punkt bietet, um die Aufmerksamkeit der Menge auf andere 
Gegenstände zu lenken. Da ich mir durch diese Posse Gehör ver
schafft, so richtete ich an die Masse folgende Worte: „Es ist 
nicht nur lächerlich, aber unser auch unwürdig, dass wir uns 
jetzt mit Personen abgeben sollen, die falls sie schuldig sind, der 
Ahndung des Gesetzes nicht mehr entgehen können! Mit dem 
Gesetze in der Hand müssen wir sie suchen, aber nicht mit 
einem Knüttel, wie jener dorten! Derlei Leute wollen heute im 
Namen des Volkes Fenster einwerfen und morgen vielleicht im 
Namen des Volkes die Stadt anzünden! — Jetzt, wo wir so zahl
reich versammelt sind, an einem Tage, wie der heutige, dürfen 
wir an jene, über die wir Ursache haben zu klagen, nicht denken, 
wohl aber unsere Aufmerksamkeit jenen zuwenden, die wir ver
ehren! Es lebe der würdige Vorstand dieser Stadt Josef Glabits!“ 
(Joseph Glabits damals Stadtrichter in Neusohl, war zu jener 
Zeit ein mit vollen Recht allgemein geachteter Mann und daher 
am besten geeignet, um den Gedanken der Masse plötzlich eine 
ganz andere Richtung zu geben). Auf die Erwähnung des Na
mens Glabits erfolgte allgemein der damals auch schon Mitte 
slavischer Bevölkerungen übliche Ruf Éljen! (er lebe). „Ich bin 
überzeugt, — fuhr ich fort — dass nur sein vorgerücktes Alter 
und seine schwächliche Gesundheit denselben abhalten kann, an 
der Freude des Volkes hier in unserer Mitte teilzunehmen! —  
Da er jedoch nicht zu uns kommen konnte, so begeben wir uns 
zu ihm, um demselben einen Beweis unserer Achtung und Liebe 
zu geben! Wer ein Freund der gesetzlichen Ordnung und ein 
guter Bürger dieser Stadt ist, der folge mir! die Feinde der 
Ruhe mögen unternehmen was sie wollen auf ihre eigene Rech
nung und Gefahr! Wir aber werden weder unser Namen, noch 
unsere Zustimmung zu irgend einer Gewalttätigkeit herleihen!“ 
Nach diesen Worten ergriff ich eine Fackel und schlug den Weg 
zu der Wohnung des Stadtrichters Glabits ein, wohin mir die 
versammelte Menge mit lautem Jubel folgte; — dort ange
kommen, erfolgten die gewöhnlichen Reden, was mir wieder-
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holt Gelegenheit gab, mittelst allerlei Redefiguren eine Art 
froher herzlicherer Stimmung hervorzurufen und so schlug end
lich die früher 6chon etwas wilde Stimmung in einen lauten 
Enthusiasmus um und man rief allgemein, nur ich wisse, was 
gut für Alle sei und nur mir wolle man künftig folgen!

Diese Aufwallung des Enthusiasmus wollte ich benützen, 
um der Szene ein Ende zu machen, da ein unvorgesehener Zufall 
das gedämpfte Feuer wieder anfachen konnte. Ich dankte daher 
für die mir erwiesene Auszeichnung, sprach einige passende 
Worte über den am Tag gelegten guten Geist und Mässigung 
und nahm Abschied, um mich nach meinem Quatiere zu bege
ben. Da es jedoch eine Bestimmung war, für diese Nacht das 
Schosskind der versammelten Menge zu bleiben, so wollte 
mich die ganze Masse nach Hause geleiten, dies wäre noch 
angegangen; allein einer der entschiedensten Bewunderer mei
ner Person machte den unglücklichen Vorschlag, mich zur Erin
nerung an meine, diesen Abend für (die) Ruhe der Stadt erwor
benen Verdienste rund um die Stadt zu tragen. Dieser Gedanke 
fand, wie natürlich lauten Beifall, an Widerstand war gar- 
nicht zu denken und ich musste mich darein ergeben auf den 
Schultern der hin und her wogenden Menge von 10 Uhr bis 
nach Mitternacht 1 Uhr herumgeschleppt zu werden, die, so 
oft es einen oder den anderen aus ihrer Mitte einfiel, mich 
niederstellte, verlangend ich möchte zu ihnen sprechen; bis 
endlich meine eigene Erschöpfung und ein glücklicherweise 
eingetretener tüchtiger Regen die ganze Szene beendigten.

(7) Für den künftigen Tag war auf dem Stadthause die 
erste öffentliche Sitzung, oder besser gesagt Volksversammlung 
anberaumt, um die erwähnten Ministerialverordnungen zu 
publizieren und infolge dessen auch einige Feierlichkeiten 
anzuordnen. Dieser Umstand machte mich besorgt, dass die 
während der Nacht zum Schweigen gebrachten unruhigen Ele
mente die Morgenstunden benützen würden, um auf dem Stadt
hause einen neuen Tumult vorzubereiten, meine Ahnung trog 
mich auch nicht, denn beiläufig Morgens um 10 Uhr kamen 
mehrere Bürger vom Stadthause in grosser Hast zu mir und 
beschworen mich, schnell nach dem Stadthause zu kommen, 
wo es bereits stürmisch hergehe und es könnte vielleicht nur 
mir gelingen, die wachsende Aufregung nochmals zu dämpfen, 
die jetzt sich eines grossen Teiles der Bürger aus der Mittel
klasse bemächtigt und gegen einige unbeliebte Magistratsper
sonen bald loszubrechen drohe! Infolge dieser Aufforderung 
verfügte ich mich ohne Säumen in das Stadthaus, wo ich eine 
sehr zahlreiche Versammlung aller Klassen der Gesellschaft 
traf, die Aufregung hatte bereits einen 60 hohen Grad erreicht, 
dass einige durch ihre Hitze dahingeri6sen schon entschlossen
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waren, den bereits erwähnten Stadthauptmann und Ratsherrn 
Néméty als seines Amtssitzes unwürdig von der Sitzungstafel 
mit Gewalt wegzuschaffen; die wirkliche Ausführung dieses 
Vorhabens würde dieses dem Volkszorn anheimgefallene 
Individuum ausser dem Sitzungssaale obnfehlbar auch ernst
lichen persönlichen Gefahren ausgesetzt haben und die in der 
vergangenen Nacht verhütete Gewalttätigkeit schien sich 
wieder, wenn auch nich mehr in einer so gefährlichen Form, 
wiederholen zu wollen.

Da ich bei meinem Erscheinen in dem Stadthause mit 
allgemeinem Beifallgeschrei empfangen wurde, so benützte ich 
die dadurch entstandene augenblickliche Pause, um die Ver
sammlung anzureden!

Nach einem längeren und hartnäckigen Kampfe gelang es 
endlich die leidenschaftlichsten Schreier zum Schweigen zu 
bringen und auf den eigentlichen Gegenstand, der in der anbe
raumten Volksversammlung diskutiert werden sollte, üherzu- 
gehen.

Nach der Publikation der Ministerial Verordnungen machte 
ich schnell einige Vorschläge die Feierlichkeiten betreffend 
um die Aufmerksamkeit auf andere Gegenstände zu lenken. 
Die Vorschläge wurden sämtlich durch Akklamation angenom
men und unter anderen bestimmt, dass die Feierlichkeiten den 
künftigen Tag mit einem öffentlichen Bankett, an welchem 
mittelst Subskription jeder ohne Unterschied teilnehmen 
konnte und der am Abend erfolgenden Illumination der Stadt 
beschlossen werden sollten. Nach diesem Beschlüsse wurde die 
Sitzung um allen ferneren Erörterungen auszuweichen schnell 
geschlossen.

Der bessere Teil des Publikums, sowie auch die Magistrats
beamten, durch die eben geschilderten Vorfälle belehrt, dass 
eine Separation von der übrigen Masse dieselbe dem unbe
schränkten Einflüsse jener überlasse, die zu den extremsten 
Schritten raten, mischte sich unter die Menge und liess dieselbe 
nicht mehr aus den Augen, bis sich die Teilnehmer des Banket
tes am folgenden Tage schlag 12 Uhr Mittags am Stadthause 
versammelten. Dort wurde ich zum Präsidenten erwählt und 
wir begaben uns 400 an der Zahl im festlichen Zuge in das zum 
Bankett bestimmte Lokal.

Als alles rangiert war (wo vorzüglich darauf geachtet 
wurde, dass die sogenannte Gentry sich von den Mittelklassen 
nicht absonderte), brachte ich die Gesundheit Seiner Majestät 
und dann die Seiner k. k. Hoheit des Palatinus in ungarischer 
Sprache aus und machte dann den Vorschlag, dass nun jed
weder in der ihm geläufigsten Sprache berechtigt sein solle 
seine Gefühle auszudrücken; nun folgten verständige und ein
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fältige Toaste und Reden in allen drei Sprachen, ungarisch, 
deutsch und slavisch, bunt durcheinander. Um die anwesenden 
Individuen aus den Mittelklassen der Gesellschaft mit einem 
guten Eindrücke und einer angenehmen Erinnerung an diesen 
Tag nach Hause zu senden, machte ich die Versammlung hei 
dem Schlüsse des Bankettes darauf aufmerksam, wie gemüt
lich arm und reich, Handwerker, Grundherr, Beamte, Bürger 
und Edelmann untereinander gemischt sich dieses Tages 
freuen; und zeichnete dann mit scharfen Zügen den Kontrast, 
welchen eine verübte Gewalttätigkeit mit den vor unsern 
Augen liegenden freundlichen Gemälde herbeigeführt hätte! — 
„Reichen wir uns daher — schloss ich — sowie uns der Zufall 
untereinander gemischt die Hände, um gleichsam eine lebende 
Kette zu bilden, deren Glieder bei allen kommenden Gelegen
heiten einander unterstützen sollen! Jetzt aber, wo wir uns 
anschicken diesen Platz zu verlassen, verlassen wir ihn mit 
dem festen Vorsatze alles anzuwenden, damit bei kommenden 
Gelegenheiten die Ruhe, Ordnung und das gegenseitige Zu
trauen nicht gestört werde!“

Nach diesem trennte sich die Versammlung in der besten 
Stimmung und obgleich die am Abende erfolgte Illumination der 
Stadt auch aus der Umgegend eine bedeutende Menge Volkes 
herbeizog, so endete dennoch alles ohne die geringste Störung. 
Die durch drei Tage in Atem verhaltene Bevölkerung kehrte 
zu ihren Geschäften zurück und die desavouierten Versucher 
durften in den nächsten Tagen nicht den geringsten Versuch 
wagen, um irgend eine Aufregung hervorzurufen.

Dass das Erzählte bis in das geringste Detail ganz treu 
wiedergegeben ist, muss jeder rechtschaffene Erwachsene Neu- 
sohls mit Wort und Schrift bezeugen.

• (8) Wie es sich später herausgestellt, stand der Versuch 
in Neusohl eine Erneute zu improvisieren nicht vereinzelt da. 
An vielen anderen Orten, insbesondere aber in Schemnitz und 
Briesz, in St. Nikolaus und Szentmárton war alleB zum Aus
bruche bereit gehalten, falls der Coup in Neusohl gelingen 
sollte. Neusohl, wo der Panslavismus, wie überhaupt im Sohler 
Komitate, die königl. Freistadt Briesz samt ihrer Umgebung 
und die Stadt Altsohl ausgenommen, vielleicht in den ganzen 
slavischen Norden den geringsten Einfluss besass, wurde, wie 
es sich aus den mir nachträglich in die Hände geratenen Daten 
herausstellte, aus folgenden Gründen zum Anfangspunkte der 
Bewegung in dem Grantale bestimmt.

Neusohl liegt in der Mitte zwischen den für den Pansla
vismus so wichtigen Plätzen Briesz und Schemnitz, auch kann 
man von dorten in 4 Stunden ganz unbemerkt sozusagen bis 
in die Mitte der Stadt Kremnitz gelangen.
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Alle Strassen von den Komitaten Bács, Hont, Nógrád, 
Gömör, Liptau, Turócz, die in das Sohler Komitat führen, 
kreuzen sich in Neusohl, dessen Besitz zur Kommunikations
sicherheit daher unumgänglich bedingt ist, da nur mittelst 
desselben die Verbindung von Briesz und Schemnitz herge
stellt und der Aufstand längst der Granlinie fortgepflanzt 
werden konnte.

Hinzugerechnet die bedeutende Pulverfabrikation, die kon
zentrierte Industriekraft, die mannigfachen Waffendepots, wo
runter vorzüglich eine grosse Quantität an Eisen und Eisen
waren. Die Kupfer-Silberhütten, Eisenhammerwerke und end
lich eine gesicherte Zufuhr von Alimentationsmitteln bis in 
das Herz des Aufstandes, was alles an den Besitz von Neu- 
eohl geknüpft war, würde schnell jene materiellen Mittel gelie
fert haben, die zur Organisierung eines Aufstandes augen
blicklich notwendig geworden wären.

Endlich war auch der moralische Eindruck in Betrachtung 
zu ziehen, den der Gewinn eines so wichtigen Punktes, der 
gegenüber der panslavischen Agitation stets eine Art feindli
cher Haltung behauptete, nach sich gezogen hätte.

Dass der Versuch, sich eines so wichtigen Platzes zu 
bemächtigen so übereilt, gleichsam nur aufs Geratewohl unter
nommen und die Möglichkeit des Gelingens fast nur auf meine 
Mitwirkung kombiniert war, dafür ist schon der Grund auf der 
Seite 20—21 angeführt worden.

Mancher, falls er diese Blätter durchblicken sollte, wird 
zu meiner umständlichen Schilderung der früher angeführten 
Szenen vielleich nur mitleidig die Achseln zucken und behaup
ten, alles dies wäre von keiner Wichtigkeit, kaum einer Erwäh
nung wert; und sei nur darum angeführt worden, um mir selbst 
eine Wichtigkeit beizumessen, die ich nie, am allerwenigsten 
aber in jenen Augenblicken gehabt! Um dieser Meinung zu 
begegnen und einen Beweis zugleich zu liefern, was aus sol
chen, nachdem sie schon passiert sind, geringfügig erscheinen
den Umständen bei Gelegenheit allgemeiner Volksaufregungen 
entstehen kann, habe ich sie hier angeführt.

Wäre ich wirklich jener wilde Demagog, zu welchen mich 
eben diejenigen, deren Pläne ich dazumal zum erstenmal 
durchgekreutzt, stets bemüht waren zu stempeln, so würde ich 
auf die Massen bei den Neusohler Szenen nicht beruhigend 
gewirkt, wohl aber dieselben zur Verübung von Gewalttätig
keiten verleitet haben, um gleich im Beginne der Unordnung 
einen fanatisierten Pöhelhaufen, der sich aus der Volksmenge 
augenblicklich herausgeschieden hätte, unwiederruflich an 
meine Person zu fesseln.

Die jetzt entstehende Frage: Was ich für meine Person



oder die panslavische Agitation dadurch gewonnen hätte? 
Möge durch Folgendes gelöst werden:

Vorausgesetzt, ich hätte mich mit dem festen Entschluss,, 
den Reigen der vandalischen Vernichtungswut zu eröffnen, an 
die Spitze der Bewegung gestellt, so wäre fürs erste nichts 
anderes notwendig gewesen, als nach einigen vorläufig getroffe
nen Verabredungen an dem Abende als ich vom Theater abge
holt wurde mit einer die slavischen Farben weisenden Fahne 
in der Hand vor dem Rathause zu erscheinen und alle Freunde 
slavischer Freiheit aufzufordem, die Independenz der slavi
schen Nationalität in Ungarn augenblicklich zu proklamieren! 
Alsogleich eine slavische Junta zu wählen und ins Stadthaus 
einzusetzen und dann zu erklären!! — Jedermanns Vermögen, 
der wagen würde sich mit Wort oder Tat der neuen Ordnung; 
der Dinge entgegenzustellen, sei dem allgemeinen Besten ver
fallen!!!

Diese unter die Masse geschleuderte kommunistische 
Brandfackel würde mir augenblicklich die rohe Kraft des 
Pöbels zu Gebote gestellt und mich zum Herrn der Situation 
gemacht haben; denn durch einen so unvermuteten, als wie bar
barischen Gewaltstreich wäre jedes gutdenkende oder vermög- 
liche Individuum gezwungen worden, entweder mit mir gemeine 
Sache zu machen,( zu fliehen oder sich ganz passiv zu verhalten..

Dieser erste' Schlag hätte mich im Stand gesetzt, mich 
ohne Verzug der Post, Druckerei, der Kameral-, Komitats-, 
Stadt- und Kriegs-Kassen zu bemächtigen, die aus beiläufig 
60 Mann Infanterie vom k. k. Regiment Gyulay bestehende 
Wachmannschaft, sowie die Bürgermiliz Neusohls zu desarmie- 
ren und mir aus den verzweifeltesten Elementen eine Leibgarde 
des Schreckens zu formieren, um auf dieselbe gestützt die wei
teren Gewaltstreiche der Reihe nach auszuführen.

Der zweite Schritt auf der Bahn de6 Schreckens wäre fol
gender gewesen: Im Namen der wiedergewonnenen slavischen 
Freiheit eine Proklamation zu erlassen, mittelst welcher dem 
Landvolke verkündet worden wäre: „Aller Grund und Boden 
sei von diesem Augenblick an ihr Eigentum und sie ermäch
tigt, die unrechtmässigen Besitzer zu verjagen und das gewon
nene unter sich zu verteilen!“ Dann im Zusammenhänge mit 
diesen, die in Neusohl, in Tajava, Herrngrund, Altgebirg17 sess
haften Hütten-, Bergarbeiter- und Holzschlägermassen aufzu
fordern, sich aus ihrer Mitte neue Vorsteher zu wählen, die den 
aus dem Bergbau fliessenden Gewinn künftighin unter sie ver
teilen sollten, indem die Autoriät ihrer bisherigen Vorgesetz
ten von diesem Momente gerechnet anullirt sei, mittelst der*

4 3 0  b En ic z k y  v i s s z a e m l é k e z é s e i  a  t ó t  m o z g a l o m r ó l .

17 Tajó, Űrvölgy, ófalú.
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nur auf -eine solche Gelegenheit bauenden Individuen in Schem- 
nitz und Briesz dasselbe Manöver veranstalten und endlich mit 
schnell zusammengerafften Gesindel mittelst der über das 
Tajavergebirge führenden Stege, ehe noch die Nachricht des 
Geschehenen dorthin gelangt wäre, Kremnitz überfallen, um 
sich mittelst eines Handstreiches, ehe noch etwas gerettet wer
den konnte, der Münze zu bemächtigen, wo in jener Zeit bedeu
tende Gold- und Silbermassen aufgehäuft waren. (Inmitten 
der sich kreuzenden Gerüchte, dass in Neutra, in Szered u. s. w. 
der Aufstand bereits ausgebrochen sei, wagte man die gewöhn
liche Silberfuhr im Monate März nicht nach Wien zu expe
dieren.)

Alles dies zu bewerkstelligen, wäre in jener Zeit binnen 
36 Stunden möglich gewesen.

Infolge dieser zweiten Dosis Schreckens aus dem Arse
nale des Kommunismus geschöpft, würde die ganze Gegend 
von Briesz dem Grantale entlang und links ausbeugend bis 
Schemnitz in einen tosenden Vulkan der Volkswut verwandelt 
worden sein und mich an die Spitze einer durch Blut und 
Beute bis zum höchsten Gipfel fanatischer Wildheit getriebe
nen Horde von mehreren Tausenden gestellt haben.

In dem blutigen Werke einmal so weit fortgeschritten 
würde es zur leichten Aufgabe geworden sein, den Aufstand in 
den ganzen slavischen Norden zu verbreiten und zu organi
sieren.

Die einmal entfesselte kommunistische Wut kennt keine 
Schranken, sie würde sich dann von selbst nach allen Richtun
gen Bahn gebrochen und allen Nationalitäten in Ungarn mit
geteilt haben.

Welche Rückwirkung auf die ausser den Grenzen Ungarns 
sesshaften slavischen Stämme so furchtbare Ereignisse aus
geübt hätten, kann man nicht bestimmen, so viel aber ist mit 
Gewissheit zu behaupten, dass dieselben dem Panslavismus die 
Mittel verschafft hätten, um die Masse für die Wiedergeburt 
eines Allslavenreiches in der ausgedehntesten Weise zu 
fanatisieren; denn sie hätten mittelst der Vernichtung der 
ungarischen Aristokratie das grösste Hinderniss für ihre 
Pläne aus ihrer Mitte entfernt, während die ungarische Natio
nalität durch ein kommunistisches Wüten, nur in ihren eigenen 
Eingeweiden wühlend zur Entfaltung eines kräftigen Wider
standes unfähig geworden wäre, und so würde aus allen diesen 
blutigen Wirren binnen kurzer Zeit die slavische Nationalität 
als der kräftigste Faktor siegreich hervorgegangen sein, um 
auf den rauchenden Ruinen die Fahne des Panslavismus aufzu- 
pflanzen! — Dann wäre es an der Zeit gewesen, von der kom
munistischen Raserei auf das Feld des nationalen Fanatismus
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Tiberzugehen, um den Kampf für die Selbständigkeit und Grün
dung eines slavischen Riesenreiches zu beginnen!1*

Ob unter solchen Verhältnissen es möglich gewesen wäre, 
die militärische Waffenmacht der Grenze so schnell zu kon
zentrieren, um das Umsichgreifen eines Aufstandes dieser 
Natur in Kroatien, Slayonien und dem Banate gleich im Be
ginne zu unterdrücken, dies ist eine Frage, die ausser den 
Grenzen meiner Beurteilung liegt, so viel jedoch kann ich mit 
aller Sicherheit behaupten, dass im slavischen Norden Ungarns 
einen kommunistischen Aufstande beinahe gar kein Hinder
niss, das seiner Verbreitung mit einigen Erfolg entgegengetre
ten konnte, im Wege stand, denn im ungarischen Norden war 
von Kabchau und Eperjes angefangen bis zu der Festung 
Leopoldstadt ausser einer Division Infanterie in Leutschau 
und dem in Neusohl aus 60 Mann bestehenden Wachposten, auf 
einem Areale von mehr als 500 Quadratmeilen mit beinahe 
anderthalb Millionen durchgehends slavischer Einwohner gar 
kein Militär vorhanden.

Doch gesetzt, wenn ein solches Unternehmen auch nicht 
die eben angedeutete Ausdehnung erreicht haben würde, so 
war es dennoch nur von mir abhängig, die Mordfackel des Kom
munismus zu erheben19 und mich mit einer um mich gescharten 
Horde im Norden Ungarns so lange zu behaupten, bis ich vor
züglich in den Bergwerken und anderen Staats- und Privat
eigentum eine gänzliche Verwüstung angerichtet hätte, um 
dann mit den geraubten Schätzen im geeigneten Zeitpunkte 
der rächenden Hand der Nemesis zu entfliehen!

Wie in diesem Augenblicke, stand diese Perspektive auch 
in jenem Zeitpunkte vor meinem Geiste, als der Zufall mich 
m it einer momentanen Macht ausgerüstet, um einen tötlichen 
Streich gegen die Gesellschaft führen zu können. *

Ich will und kann mir nicht das Verdienst beimessen, dass 
ich durch mein Auftreten den Fall des über dem Haupt der 
Gesellschaft hängenden Damokles Schwertes aufgehalten, allein 
so viel kann ich, ohne unbescheiden zu sein, frei behaupten, dass 
ich wenigstens für einen Moment die Hände, die an dem dünnen 
Faden, an welchen es hing, zerren wollten, zurückhielt, damit 
er in dem gefährlichsten Zeitpunkt nicht reisse.

Das Gesagte möge als Antwort auf die Seite 52 (430. o.) 
gestellte Frage genügen und nun wollen wir den etwas unter
brochenen Faden der weiteren Vorfälle wieder aufnehmen!

18 Habár fantasztikusnak látszik, de lehetségesek voltak e pucs első 
lépései, minthogy Felsőmagyarország védtelen volt.

18 A vagyonelosztás csábító jelszavait Húrban igyekezett ugyan fel
használni, azonban a nép nem állt kötélnek egyrészt, másrészt tudtak véde
kezni ellene.
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(9) Wié es aus den Angeführten erhellt, inscenierte dér 
Panslavismus im Norden Ungarns sein praktisches Auftreten 
mit einer starken kommunistischen Färbung! — Um jedoch 
die Behauptung klar zu motivieren, das Streben dér gesamten 
panslavischen Agitation sei ein kommunistisches gewesen, 
dazu fehlen die Beweise, dass jedoch ihre Tendenz eine rein 
demokratische war und ihrer Natur gemäss auch keine andere 
sein konnte, liegt ausser allen Zweifel, sowie es auch nicht 
bestritten werden kann, dass die extremste Partei der Pansla- 
ven teil Sozialisten, teils Kommunisten waren.20

Diese panslavischen Ultras waren es, die durch die unver
mutete Dekretierung der Aufhebung der Urbariällasten über
rascht, um den kommunistischen Boden unter ihren Füssen 
nicht zu verlieren, zu den Versuchen, einen Aufstand zu impro
visieren gedrängt wurden, dessen Gelingen sie zum Herrn der 
Situation gemacht, dessen Misslingen jedoch für den Pansla
vismus im allgemeinen von den nachteiligsten Folgen wurde; 
denn diese kommunistischen Insinuationen schreckten nicht 
nur eine Menge den panslavischen Ideen ergebenen und ein
flussreichen Individuen gänzlich zurück, aber bewirkten als das 
wichtigste Ergebnis auch noch Folgendes:

Der Landtagsbeschluss, der die Aufhebung* der Urbarial- 
lasten aussprach, wie schon erwähnt, wurde noch bevor er zum 
Gesetze erhoben war, den Munizipien im Ministerialwege zuge
sendet mit der Weisung: denselben alsogleich zu publizieren 
und mit bindender Gesetzeskraft ins Leben treten zu lassen! 
Unter anderen Verhältnissen würde ein das Eigentum der 
grösseren Güterbesitzer so empfindlich berührende Staats
streich seitens der Munizipien einen des gewaltigsten Stürme 
gegen die ihre konstitutionellen Schranken durchbrechende 
Legislative heraufbeschworen haben, allein inmitten jenér 
Verhältnisse, wo die sich an vielen Punkten kundgebenden 
drohenden Zeichen die Legislative zu diesem Staatsstreiche trie
ben, bestimmten dieselben auch die Munizipien, den Landtags
beschluss ohne Säumen ins Leben treten zu lassen, um mittelst 
des Opfers von einem Teile ihres Eigentums, Sicherheit für den 
ganzen Besitz zu erkaufen. Die rasche Durchführung dieser 
Massregel, welches im Wege der Komitatsmunizipien, folglich 
durch die in ihrer Existenz bedrohte Aristokratie geschah, 
bewirkte einen raschen Umschwung in der Stimmung des Land
volkes, sowie sie auch der Aristokratie volle Gelegenheit gab, 
alle die früher en detail erwähnten, dem Panslavismus feind-

20 Beniezkynek ezen megállapítása vonatkozik arra a csoportra, mely 
nem Becs segítségével akarta a szláv forradalmat előkészíteni.

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete,
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lieh entgegenstehenden Faktoren (Siehe im zweiten Heft21 über 
die Hindernisse, die sich im Norden Ungarns dem Panslavis- 
mus entgegenstellten) unter ihrer Firma zu vereinigen und so 
ihren überwiegenden Einfluss auf die Massen des Landvolkes 
im allgemeinen wieder herzustellen.

Einer jener Faktoren, auf welchen die panslavische Agi
tation ganz sicher gerechnet, war demnach ihrem unmittel
baren Einflüsse entzogen und zwar ein Faktor, der nume
risch genommen der mächtigste war, infolge dessen blieben die 
Panslaven auf einzelne Punkte, wo ihr Einfluss noch immer 
vorwaltend war, beschränkt, und schickten sich an, ihre Um
triebe mit den übrigbleibenden Agitationsmaterialien in einer 
anderen Form zu erneuern.

Dieselben Konzessionen, welche das Landvolk des slavi- 
schen Nordens der ungarischen Nationalität wiedergewonnen, 
hatten auf die Bevölkerung Kroatiens und Slavonians nicht 
denselben Einfluss ausgeübt, denn dorten war nicht, wie im 
slavischen Norden, eine ungarische Aristokratie im Besitze der 
Administrationsgewalt; die Munizipalitäten in jenen Ländern 
waren kroatisch und slavonisch, folglich nationeil! — Dies 
erklärt genügsam, warum in jenen Landesteilen die dem Volke 
erteilten Konzessionen nicht als ein Geschenk der ungarisch 
nationalen Aristokratie, wohl aber als eigene Errungenschaf
ten betrachtet wurden. Die Haltung Kroatiens und Slavoniens 
blieb infolge dessen vis-á-vis des Hungarismus eine feindliche, 
die sich auch den im Banate sesshaften Eaitzen mitteilte.

(10) Während sich der Stand dieser Verhältnisse gleich 
nach der Publikation der mehrmal erwähnten Konzessionen in 
dieser Weise gestaltet, wurde ich gegen Ende März 1848 durch 
ein Schreiben des damals schon zum Deputierten des Pester 
Komitates, Ludwig Kossuth nach Pressburg berufen, um über 
die Stimmung der nordungarischen slavischen Bevölkerung 
Auskunft zu geben. Nachdem ich in Gegenwart Kossuths dem 
Ministerpräsidenten Grafen Ludwig Batthyány das hier bereits 
Angeführte wahrheitsgetreu berichtet, sprach ich meine indi
viduelle Überzeugung bezüglich der panslavischen Agitation 
folgendermassen aus: „Wenn auch nach den durch die Publi
kation der dem Landvolke erteilten Konzessionen die pansla
vischen Ultras in ihren kommunistischen Tendenzen desarmiert 
erscheinen und es kaum zu besorgen sei, dass das slavische 
Landvolk im Norden Ungarns in der nächsten Zeit zu einer 
Erhebung in Masse zu bewegen wäre, so bleibe die ganze Lage 
der Angelegenheiten dennoch noch immer bedenklich, indem 
mittelst der bestehenden Verbindungen zwischen jenen örtlich-

al L. VII. A tót mozgalom 1844-től 1848 márciusáig.
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keiten, wo die Panslaven durch allerlei lokale Verhältnisse 
begünstigt noch immer ihren Einfluss behielten, leicht ein 
Ereigniss herbeigeführt werden kann, welches sie unversehens 
in den Besitz einer ganzen Kette fester und wichtiger Plätze 
in den Komitaten Trencsin, Liptau, Bács, Turócz, Hont und 
Sohl setzen würde, was, wenn es auch keine Folgen von grösse
rer Tragweite nach sich ziehen möchte, dennoch in den Aerä- 
rialdomänen, sowie in allen Zweigen der Berghauindustrie eine 
Vernichtung anrichten müsste, die unersetzlich wäre. Es sei 
daher von der allergrössten Wichtigkeit ohne Säumen solche 
Massregeln zu treffen, um wenigstens die Bergstädte gegen die 
Möglichkeit eines auszuführenden Handstreiches zu sichern, 
vorzüglich aber dahin zu wirken, dass die grossen Massen der 
bei dem Berghaue beschäftigten Arbeiter dem Einflüsse der 
panslavischen Agitation entzogen werden! — Überhaupt liegt 
es ausser der Berechnung des menschlichen Geistes, wo ein 
angeregter Aufstand in Zeiten einer so allgemeinen Volksauf
regung seine Grenze findet!“ u. s. w. Infolge meiner Eröffnung 
äusserte Ludwig Kossuth die Meinung, dass man auch den 
Arbeitern irgend welche Konzessionen machen müsse, um sie 
zufriedenzustellen, indem für jetzt gar keine disponible Waffen
macht vorhanden sei, die man zur Sicherung der Bergstädte 
verwenden könnte und schlug vor, die Arbeitslöhne zu erhö
hen! Diese mVorschlage widersetzte ich mich, meinen Einwurf 
damit motivierend: „dass das Verhältnis zwischen geleisteter 
Arbeit und ihrem Lohne bei dem Bergbaue den Fleiss des 
Arbeiters zur Basis haben müsse, blosse Lohnerhöhung bei 
Beseitigung dieses Grundsatzes würde den Arbeiter nur zur 
Faulheit verleiten ohne seine materielle Lage zu verbessern 
und infolge dessen auf dem einmal betretenen Wege bloss eine 
stete Akkreszenz des Arbeitslohnes, sowie eine stete Dekres- 
zenz der Ausbeute herbeiführen. Um daher den Arbeiter 
zufriedenzustellen und unter einem auch den Bergbau vor Ver
fall zu bewahren, können keine anderen Massregel getroffen wer
den, als die: den Fleiss des Arbeiters in einem gerechten Ver
hältnisse zu belohnen! — Man müsse umsomehr in dieser 
Angelegenheit vorsichtig handeln und die Privatgewerkschaf
ten mit ihren sehr bedeutenden Bergbaubetrieb berücksichtigen, 
welche durch die Steigerung der Aerarialberglöhne gezwungen, 
dasselbe zu tun, grösstenteils ihren ganzen Grubenertrag dazu 
verwenden und endlich ihren Bergbau einstellen müssten; dies 
würde nicht nur im Ganzen genommen die Metallerzeugung 
bedeutend vermindern, aber auch Tausende von Arbeitern brot
los machen, die insgesamt dem Staate zur Last fallen müss
ten!“ u. s. w. Infolge der noch weitläufiger angeführten Gründe 
wurde beschlossen, die Sache in eine ernste Erwägung zu zie-

28*
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hen, ich aber angewiesen, meine Ansichten zu Rapier zu brin
gen, damit dieselben Seiner k. k. Hoheit dem Reichspalatin vor
gelegt werden könnten.

Die täglich Schlag auf Schlag folgenden mannigfachen Er
eignisse drängten diese Angelegenheit für die nächsten Tage 
etwas in den Hintergrund bis zu dem Tage, an welchem die 
durch den Grafen Ludwig Batthyány kombinierte Ministerliste 
mittelst k. k. Resolution bestätigt wurde!

(11) In diesen Tagen trafen Nachrichten ein, die melde
ten, dass in Liptau, namentlich in Szentmiklós unter dem Ein
fluss des bekannten evang. Predigers Hodscha Beratungen, die 
slavische Angelegenheit betreffend gehalten worden,22 auch soll 
bereits der Beschluss gefasst worden sein, dahin zu wirken, 
dass die ungarische Sprache in Liptau abgeschafft und als 
Amtssprache die slavische eingeführt werden solle, der erste 
Schritt dazu sollte mittelst einer der nächsten Munizipalver
sammlung des Komitates vorzulegenden Petition geschehen; 
auch aus dem Neutraer, Barser und Honter Komitate wurde 
gemeldet, dess derlei Vorbereitungen getroffen worden. Diese 
Nachrichten alarmierten wiederum die bereits erwählten Mi
nister und die Angelegenheit des slavischen Nordens würden 
in den Vordergrund getreten sein, wären sie nicht durch jene, 
die aus dem Süden kamen, verdrängt worden. Kroatien, Slavo- 
nien und das raitzische Banat nahmen für eine Zeit die ganze 
Aufmerksamkeit der neu kreierten Regierung in Anspruch, 
der Norden wurde für eine kurze Zeit vergessen, das Einzige 
was geschah, war, dass ich angewiesen wurde, mich nach Pest 
zu begeben und dorten einen Plan bezüglich der Regulierung 
der Bergbaulöhne zu entwerfen!

Das Verhalten der kroatisch, slavonischen Deputierten, 
die mannigfache Konferenzen mit dem Ministerium des griech. 
nicht unierten Patriarchen, die Menge der dem Landtage unter
breiteten, meist Nationalitätsfragen betreffender Petitionen, 
sowie alle anderen wichtigen Ereignisse bis zu dem Schlüsse 
des 1848-er Landtages sind in dem Diarium (amtliches Tage
buch der Landtagsverhandlungen) in authentischer Form zu 
finden und insoferne sie nicht im Zusammenhänge mit dem 
Gegenstände dieser Abhandlung stehen, nicht notwendig 
erwähnt zu werden; die Bemerkung, dass während dieser Zeit 
die Panslaven freie Hand behielten, um ihre Umtriebe zu

22 1848. március 28-án az új törvények kihirdetésénél Liptószentmikló- 
son a Hodža Mihály vezetése alatti tót párt, egy javaslatot terjesztett a 
megyei közgyűlés elé, hogy a megye intézzen petíciót a kormányhoz, nádor
hoz és minden más megyéhez, miszerint a nemzetgyűlésen tótul lehessen be
szélni, a hivatalos nyelv a tótoklakta megyékben tót legyen stb. stb. -
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erneuern, möge genügen, ein Umstand jedoch muss besonders 
hervorgehoben werden:

Wie es erwähnt wurde, stellten fast alle Nationalitäten 
Ungarns Petitionen an den zu Ende gehenden Landtag, um 
Konzessionen für die Sicherung ihres Fortbestandes zu erhal
ten, nur seitens der Nordslaven im allgemeinen wurden in die
ser Beziehung keine Schritte gemacht, die Ursache davon lag 
in Folgenden:

Durch das misslungene Auftreten der panslavischen Ultras 
einesteils kompromittiert sowie andererseits durch den mittelst 
der Publikation der Konzessionen bewirkten Umschwung der 
Gesinnungen des slavischen Landvolkes und der in ihrem 
Einflüsse auf dieses erstarkten Aristokratie in Schach gehalten, 
konnte die panslavische Agitation zur gehörigen Zeit nicht so 
viel von den verlorenen Terrain wiedergewinnen, um die Natio
nalität des nordslavischen Stammes, wie es in ihrem Plane lag, 
bei den zu Ende gehenden Landtag mittelst einer Monstrepeti- 
tion geltendzumachen, da ein durch den Landtag erfolgtes 
Zurückweisen einer solchen Petition als Agitationsmittel gegen 
die Intoleranz der ungarischen Nationalität vorzüglich gut 
hätte benützt werden können. Um daher das, was im Namen 
des ganzen nordslavischen Stammes bei dem Landtage zu peti
tionieren unmöglich geworden, zu ersetzen, wurden partielle 
Petitionen an die Munizipialbehörden eingereicht.

(12) Gleich den bekannten Pester 12 Punkten, die gleich
sam die Wünsche der gesamten ungarischen Nation zusammen
fassen sollten, entwarfen die Leiter der slavischen Propaganda 
im Norden Ungarns eine Petition, die, wenn ich nicht irre, 13 
Punkte enthielt,28 welche den Munizipalversammlungen in den 
Städten und Komitaten vorgelegt werden sollte. Diese Petition 
wurde auch in Begleitung einer passenden Proklamation in 
allen Gegenden des slavischen Nordens verteilt (dieselbe war 
in Prag gedruckt).

In diesen Petitonen war hauptsächlich das Verlangen aus
gedrückt, dass jetzt, nachdem die Munizipalversammlungen 
aus dem ausschliesslichen Besitze der ungarischen Aristokratie 
in jenem des Volkes übergegangen, in den slavischen Komita
ten und Städten auch die slavische Sprache als Amtssprache 
eingeführt werden sollte und dieselben wurden an allen dazu 
geeigneten Orten, womöglich zu gleicher Zeit und bezüglich 22

22 Ezt az okmányt Beniczky „B“-vel jelölte. — A röpirat címe Žja- 
dosti Blovenskjeho národa.“ (A tót nemzet kívánságai). — A május 10-iki 
gyűlésen olvasták fel először Liptószentmiklóson. Különben Lőcsén készült 
Werthümellerék nyomdájában, — de lehetséges, hogy voltak Prágában ké
szült példányok is, — ilyen azonban nem került még kezembe kutatásaim 
folvamán.
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ihres Inhaltes übereinstimmend den gleichsam zu Volksver
sammlungen umgestalteten Munizipalitätssitzungen vorgelegt 
und zum Gegenstände der Verhandlungen gebracht. Durch die
ses Verfahren wurde ein doppelter Zweck erreicht.

Einesteils wurde die slavisch nationale Aufregung durch 
die hie und da erzielten Erfolge wach erhalten, andererseits 
dorten, wo derlei Petitionen zurückgewiesen wurden, wiederum 
die Aufregung dadurch gesteigert, indem man auf die Intole
ranz des Hungarismus hinwies.

Einen bedeutenden Verbündeten zur Förderung dieser 
Zwecke gewannen die panslavischen Agenten in den durch Sla- 
ven bewohnten Komitaten an den Bauernadel (in früheren Zei
ten unter den Namen Kortes in Ungarn bekannt), welcher 
durch die 1848-er Gesetze nicht nur seines ganzen Einflusses 
auf die Wahlen der Komitatsbeamten (Restaurationen) 
beraubt, aber durch die allgemeine Besteuerung auch in eine 
ganz gleiche Kategorie mit dem Bauer versetzt, sowohl in sei
nem Stolze, als auch Eigentum tötlich verletzt war. In den 
Komitaten Liptau, Trencsin, Neutra, vorzüglich aber Turócz, 
wo diese Klasse des Bauernadels überall durch mehrere Tau
send Köpfe vertreten war, wurde mittelst dieses Elementes die 
Agitation erneuert, indem man die Idee verbreitete, alles was 
geschehen, sei nur dem Umsichgreifen des Hungarismus zuzu
schreiben.

(13) Stúr, der durch den versammelten Landtag in Press
burg sowie auch wegen seiner Stellung als Deputierter bisher 
gehindert war an der Agitation persönlich und offen teilzuneh
men und nur mittelst seines Journals und der im In- und Aus
lande angeknüpften mannigfachen Verbindungen auf die pan
slavischen Angelegenheiten einwirkte, trat nun ganz offen und 
entschieden mit seinen beiden Verbündeten Húrban und Hodscha 
in den Vordergrund und die bestehenden Komités, vorzüglich 
durch diese drei Individuen influenziert begannen in einer mehr 
planmässigen ünd daher zusammenhängeden Weise alle ihnen 
noch zu Gebote stehenden Mittel der Agitation in Bewegung 
zu setzen.24

Wenn man den Sinn aller der Reden und Schriften, die 
damals den slavischen Norden überschwemmten, zusammen-

24 Stúr március végén Pozsonyból Bécsbe távozott, ahol a szerbekkel, 
{lárvátokkal, lengyelekkel és csehekkel konspirált. Itt alakult az „Ausztriai 
szlávok szövetsége“, melynek gyűlésein Stúr és Hurbán képviselték a tótokat. 
Május elején volt Jellasics bán Bécsben, akivel tárgyalt. Ekkor mondta neki 
Jellasics: „A ti ügyetek, ä mi ügyünk is; a ti balsorsotok, a mi balsorsunk is, 
mikor a horvátok és szerbek szabadságáért harcolok, érettetek is minden 
lehetőt megteszek.“ Innen Stúr Prágába ment. Ekkor már minden meg volt. 
beszélve és ekkor kezdték intenzivebben küldözgetni az emigránsokat. A má
jus 10 iki liptószentmiklósi gyűlésre Stúr már Prágából jött.
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fasst, eo stellt sich klar heraus, dass alles in Bewegung gesetzt 
wurde, um eine feste und ununterbrochene Verbindung mit dem 
slavischen Auslande herzustellen, die ihren Zentralpunkt in 
Prag hatte.

Wenn auch seit dem Misslingen der improvisierten kom
munistischen Bewegung der panslavischen Ultras die Agitation 
einen anderen Charakter annahm und jetzt mehr von der natio
nalen Basis ausgehend dahin arbeitete, den Slaven auf seine 
Volkszahl und die mit derselben verbundene nationale Kraft 
aufmerksam zu machen um ihn gleichsam vorzubereiten, dass 
er vor der Grösse des Unternehmens, welches ihm zugedacht 
worden, nicht zurückschrecke, so unterliessen die Ultras den
noch nicht an manchen dazu geeigneten Orten ihre kommu
nistischen Umtriebe zu erneuern. Sie begannen das Landvolk 
darauf aufmerksam zu machen, dass die Aufhebung der Urba- 
riallasten noch Vieles zu wünschen übrig lasse, der Bauer sei 
in mancher Beziehung noch der Willkühr seines einstigen 
Grundherrn preisgegeben, so z. B. müsse der Bauer, wenn es 
dem Herrn eben so gefällt, erfrieren, da er von dem Genüsse 
des Waldes gänzlich ausgeschlossen sei. Dann gezwungen sei, 
da das Regale das Eigentum des Herrn geblieben, für teures 
Geld das schlechteste Getränk zu kaufen u. s. w.

(14) Da für jene, die die Teilung der Güter als ihr Prin
zip auf stellen in jedem Verhältniss für eine Agitation in dieser 
Weise ein offenes Terrain übrig bleibt, und andererseits der 
grösste Teil der Menschheit so beschaffen ist, dass er den 
aktuellen Besitz immer nur als den Positiv des Habens, der 
noch stets ein Komparativ und Superlativ zulässt, betrachtet, 
so ist es nicht befermdend, dass derlei Einflüsterungen trotz 
der ganz unverhofft erhaltenen grossen Konzessionen auch bei 
dem Landvolke an vielen Orten Eingang fanden und endlich 
hie und da auch zu gewalttätigen Versuchen sich in den Besitz 
des der Aristokratie verbliebenen Grundbesitzes hineinzudrän
gen führten, so wurden die Bauern der im Honter Komitate 
liegenden Ortschaft Szebelép25 durch den bereits erwähnten 
Dorfnotär Kral dermassen aufgehetzt, das sie zur gewalt
samen Besitznahme der herrschaftlichen Grundstücke schritten 
und nur mit Mühe konnte das weitere Umsichgreifen gleicher

*5 Szebelléb (Sebechleby) a korponai járásban. Krált azonban nem ott 
fogták el (eltekintve attól, hogy nem volt jegyző ottan). Rotarides János 
fehérkuti tanító látogatására ment Pestről azzal a célzattal, hogy mint 
emissiárus a magyarság ellen izgasson, azonban pórúl járt, mert az ottani 
nemzetőrök elfogták társával együtt. Král János tót költő akkor joghallgató 
v o lt — Az ügyből Stúrék nagy zajt csaptak, sőt némely horvát megye is 
felírt ez ügyben, azonban ez Králon nem segíthetett. Windischgraetz bocsá
totta szabadon, mikor bevonult Pestre.



Gewaltstreiche durch den gleich im Beginn energisch einschrei- 
t enden Vizegespan des Honter Komitates, Baron Ladislaus von 
Majthényi unterdrückt und der panslavische Kommunist Kral 
gefänglich eingezogen werden. Da auch in anderen Koniitaten 
Individuen dieser Gattung das gleiche Schicksal erfuhren, so 
erhoben die panslavischen Leiter einen gewaltigen Lärm und 
schrieen: diese Individuen wären nur wegen ihrer Anhänglich
keit an das Slaventum ihrer Freiheit beraubt worden. Infolge 
dessen wurden Bittschriften verfasst und Unterschriften ge
sammelt, und die Befreiung der erwähnten Individuen bei den 
bereits in Pest befindlichen Ministerium zu sollizitieren.

Der, eigentliche Zweck dieses Manövers war jedoch der: 
Die Gelegenheit zu benützen, um unter dem Vorwände des Ein
sammelns der Unterschriften zwischen dem Volke herumschlei
chen zu können und jene Individuen, die zu gewaltsamen Raube 
fremden Eigentumes das Beispiel gegeben als Märtyrer slavi- 
scher Freiheit darzustellen. Im Zusammenhänge mit diesem 
wurden auch auf anderem Wege die Arbeitermassen infaszi
niert, um höhere Löhne zu verlangen; die Berghauer in Schem- 
nicz rotteten sich endlich zusammen, drangen in den Kammer
hof und verlangten stürmisch eine augenblickliche Verbesse
rung ihrer materiellen Lage, sowie die Entfernung einiger 
Beamten und konnten durch den damaligen Kammergrafen 
Baron von Ritterstein nur mittelst der Bewilligung, dass 
ihnen die Berglöhne künftighin nicht monatlich, aber 14 täg
lich ausbezahlt werden sollen, momentan besänftigt und durch 
das Versprechen sich wegen ihrer weiteren Wünsche bei dem 
Ministerium zu verwenden für einige Zeit beruhigt werden.

Während die Agenten des Panslavismus gleich Ameisen, 
alle möglichen Materialien zusammentrugen, die zur Förderung 
ihres Zweckes nützlich sein konnten, wurden sie in ihren wei
teren Fortschritten wiederum durch ein neues Hinderniss 
gehemmt, welches sich in der Gestalt jener Gesetze wies, die 
die Organisierung der Nationalgarde und die Umgestaltung des 
ganzen Repräsentationssystems in den Komitats- und städti
schen Munizipien dekretierten.

So wie die mittelst materiellen Versprechungen zustande 
gebrachte kommunistische Aufregung durch materielle Kon
zessionen seitens der ungarischen Gesetzgebung paralisiert 
wurde, so übten auch die früher berührten Gesetze auf den 
Boden der panslavisch nationalen Agitation eine moralische 
Gegenwirkung aus.

(15) Um verständlicher zu werden, muss ich auf jenes, 
was bezüglich der Wirkungen des Schutzvereines gegenüber 
der slavischen Agitation, als sie sich noch auf dem Felde 
blosser Theorien bewegte, schon gesagt worden, hin weisen.

4 4 0  BENICZKY V ISS Z A E M L É K E Z É S E I A T Ó T  M OZGALOM BÓL.
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(Siehe im zweiten Hefte26 über die Hindernisse, die sich der 
Entwickelung der panslavischen Tendenzen entgegenstellten.) 
Aus der Vergleichung der damaligen Zustände mit den gegen
wärtig geschilderten wird sich’s klar heraussteilen, warum die 
angeführten Gesetze in ihrer mittelbaren Wirkung auf dem 
praktischen Felde dasselbe Resultat herbeigeführt, welches zu 
seiner Zeit der Schutzverein geliefert.

Die Errichtung der Nationalgarde legte allen Klassen der 
Gesellschaft eine gleiche Verpflichtung auf und stellte diesel
ben auf diesem Boden gleichsam in ein und dieselbe Kategorie; 
dies gab der inmitte des nordischen Slavenstammes sesshaften 
ungarischen Aristokratie, sowie allen anderen der ungarischen 
Nationalität anhängenden Elementen Gelegenheit in ein 
neues Verhältnis zu der Masse der slavischen Bevölkerung zu 
treten und da, den natürlichen Lauf der Dinge zufolge, die 
Offizierstellen fast ausschliesslich in die Hände, der ungari
schen Nationalität fielen,27 so gewann sie hier ein Terrain um 
ihren moralischen Einfluss zu befestigen.

In den Städten, wo die Intelligenz entweder deutsch oder 
ungarisch oder aber auch gemischt war, stellte sich dasselbe 
Verhältniss heraus, auch war es den Wohlhabenderen äusserst 
willkommen, sich bewaffnen und in Verfassung setzen zu kön
nen, da durch die früher berührten Vorgänge ihre Furcht vor 
der Möglichkeit eines kommunistischen Handstreiches wach 
erhalten wurde. Die Neuheit der Sache, die Einführung der 
ungarischen Trikolore, die vielfachen Versammlungen zur Wahl 
der Offiziere u. s. w. der Beruf für Ordnung und Sicherheit zu 
wachen und endlich die Bemühungen der nun ans Ruder getre
tenen ungarischen Liberalen, alles dies zur Bildung eines unga
rischen Nationalgeistes zu benützen verfehlten ihre Wirkung 
nicht und so wurden die Nationalgarden im allgemeinen ge
nommen inmitte des nördlichen Slavenstammes gleichsam die 
Stützen und Repräsentanten der mit den 1848-er Gesetzen ins 
Leben getretenen ungarischen Nationalgeistes.

Diese Stimmung wurde gehoben und gefestigt auch durch 
das bezüglich der Umgestaltung der Munizipalitäten erlassene 
Gesetz!

Die Komitatsmunizipalität war von dem 1848-er Jahre 
das ausschliessliche Eigentum der Aristokratie, die verwaltete 
das Komitat unumschränkt, während die unadelige Intelligenz

26 L. VII.
27 A nemzetőrség felsőmagyarországi csapatainak tisztjei között nagyon 

sok tót is volt. Legjobban igazolja ezt, hogy Daxner és Francisci stb. a gö- 
möri nemzetőrségben vezető tiszti rangot viseltek. Ezt azonban arra akarták 
felhasználni, hogy a nemzetőrséget Hurbánék táborába tereljék. Ilyen kísér
letek voltak Túróéban is. Ezt azonban idejekorán sikerült megakadályozni.
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und die Masse des Landvolkes bloss angewiesen war zu zahlen, 
zu arbeiten und nach Verrichtung dieser Pflichten zu schweigen!

In den städtischen Munizipien, wo eine sich selbst ergän
zende, erwählte Kommune nicht nur die Wahl der Munizipal
beamten, aber auch die ökonomische Verwaltung des Gesamt- 
eigentumes der Stadt in Händen hatte, bildete diese Kommune 
eine Art Aristokratie, welche gegenüber der Bürgergesamtheit 
nach und nach eine Stellung einnahm, die jener des Adels 
vis-á-vis des Unadeligen in den Komitaten ähnlich war.

Mittelst des berührten Gesetzes wurde dies alles so um
gestaltet, dass jedweder ohne Unterschied, wenn er die durch 
das Gesetz bestimmte Qualifikation ausweisen konnte, sowohl 
zum Repräsentanten seiner Mitbürger, als auch zum Munizipal
beamten gewählt werden konnte.

Mit einemmale war demnach durch die Exekution dieses 
Gesetzes das an die Munizipien gebundene richterliche und Ver
waltungsrecht in den Komitaten aus dem ausschliesslichen Be
sitz des Adels in jenen der gesamten Einwohner des Komitates, 
in den Städten aus den Händen der auserwählten Kommune in 
jene der Bürgergesamtheit übergangen.

Zu diesem noch das Gesetz bezüglich der allgemeinen Be
steuerung hinzugerechnet, das gleichsam einem populären Kitt 
zu vergleichen war, der die bis dahin durch Steuerfreiheit abge
sonderte Aristokratie nunmehr mit dem steuerpflichtigen Volke 
verband, so erfolgte durch alles dies eine Zusammenwirkung 
von Umständen, die sich sämtlich zugunsten der durch die 
1848-er Gesetze geschaffenen neuen Ordnung der Dinge gestal
teten und dem Umsichgreifen des panslavischen Geistes mäch
tig  entgegenwirkten.

So wie es im Norden der slavischen Agitation vis-á-vis der 
ungarischen Nationalität erging, eben so ungünstig gestaltete 
sich alles für die ungarische Nationalität im Süden!

Das Nationalgardengesetz, sowie die Bestimmungen bezüg
lich der Umgestaltung der Munizipien dienten in Kroatien und 
Slavonien nur dazu, um die Aufregung gegen die ungarische 
Nationalität noch mehr zu vermehren und bewirkten auch im 
Banate nichts anderes, als dass die dem Hungarismus feindlich 
entgegenstehenden Elemente bedeutend erstärkten.

Ein Rückblick auf die im ersten Hefte28 aufgestellte Charak
terisierung der hord- und südslavischen Bewegung wird diese 
einander entgegengesetzten Ergebnisse der 1848-er Gesetze 
bei den Nord- und Südslaven gegenüber der ungarischen Na
tionalität genügend erklären und macht eine mehr ins Detail 
gebende Besprechung des dort Gesagten hierorts überflüssig.

38 L..'VI. Az 1836. évtől 1844 évig terjedő időszak.
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Auf dießem Boden bewegte eich mittelbar nach dem 
Schlüsse des 1848-er Landtages die ungarische und slavische 
Nationalität, als die Angelegenheiten eine ernste Wendung 
nahmen, während und bald nach der Publikation der neuen 
Gesetze störten die öffentliche Ruhe und persönliche Sicher
heit die an vielen Orten angezettelten Kravalle gegen die 
Juden! Im Banate versagte die raitzische Bevölkerung an vie
len Orten den Gehorsam ihren vorgesetzeten Behörden und in 
Törökbecse, Kikinda u. s. w. fanden zwischen der ungarischen 
und slavischen Nationalität sogar blutige Auftritte statt! In 
Wien trat im Saale beim Sperl eine grosse Versammlung der 
Häupter der slavischen Agitation zusammen und hielt bezüg
lich der weiter zu treffenden Massregeln eine Beratung unter 
dem Vorsitze eines Fürsten Lubomirsky,29 dort rief Stúr die 
Hilfe der Bruderstämme zur Befreiung des unterdrückten Sla- 
ventums in Ungarn auf, infolge dessen im Namen des gesamten 
Slaventums eine Proklamation erlassen wurde, die ausgezeich
net durch ihre feste und bestimmte Sprache, sowie der Per
spektive, welche darinnen den gesamten Slavenstämmen eröff
net wurde, eher ein Manifest genannt werden kann, mittelst 
dessen der Panslavismus den seine Freiheit unterdrückenden 
Nationen den Fehdehandschuh hinschleudert! Die Hauptzüge 
diser Proklamation (0 )  lauteten beiläufig folgender massen:

„Die slavischen Stämme werden aufgefordert, in eine 
Verbindung zu treten und sich zur wechselseitiger Hilfe zu ver
binden, um den Unterdrückern slavischer Freiheit und Nationa
lität zu beweisen, dass das einige Slaventum Europas mächtig 
genug sei, seine Selbständigkeit, wenn es sein muss, auch mit 
den Waffen in der Hand zu erkämpfen. Bald wird die Sturm
glocke der Freiheit ertönen!“ hiess es, „Die Karpathen sollen 
nicht mehr die Grenze zwischen den slavischen Bruderstäm
men bilden, noch dieselben von ihren südlichen Stammver
wandten durch die Magyaren getrennt sein, vom adriatischen 
Meer bis zur Ostsee soll nur der slavische Name herrschen und 
Alles ihm untertänig werden.“ u. s. w. (Diese Proklamation 
war in Wien gedruckt.)30

(16) Während diesen Vorfällen befand ich mich in 
Pest und wurde beiläufig am 21—23-ten April Abends 
plötzlich zu dem Ministerpräsidenten Grafen Batthyány

39 Lubomirsky György lengyel herceg. Lubomirsky a prágai szláv kon
gresszus alelnöke volt és a tót vezetőkkel állandó kontaktusban volt.

30 Beniczky valószínűleg a prágai szláv kongresszusra való meghívókat 
érti e proklamáció alatt, melynek egyike a Beniczky idézeteihez hasonló szel
lemű „Von der Bedeutung der Slaven in der österreichischen Monarchie und 
ihrer Stellung zu einander“ c. alatt jelent meg május 27-én Prágában, még a 
meghívó előtt kelt.
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beschieden, wo ich die beiden Minister Grafen Széchényi und 
Kossuth traf. Die Ursache meiner Berufung waren zwei Briefe 
slavischen Inhalts (D ), welche von Prag aus einem Schemni- 
tzer Bürger namens Kren auf privatem Wege zugestellt wur
den. Diese Briefe samt einem offiziösen Bericht die stets wach
sende Aufregung der Bergarbeitermassen in und um Schemnitz 
betreffend, die durch Agenten des Panslavismus unterhalten, 
die Sicherheit der dortigen Gegend ernstlich bedrohe, wurden 
dem Ministerium durch den damaligen Bürgermeister der Stadt 
Schemnitz namens Csöbör eingesendet.

Auf welche Weise der besagte Bürgermeister zu dem Be
sitze der beiden Originalbriefe gelangte, wird gehörigen Ortes 
angegeben werden, gegenwärtig ist nur ihr Inhalt anzuführen.

Durch eines dieser Schreiben wurde der erwähnte Schem- 
nitzer Bürger Kren avisiert: „dass Ende May oder Anfangs 
Juni auf der slavischen Bühne zu Schemnitz ein Drama aufge
führt werden solle, zu welchem beiläufig 1000 fremde Zuschauer 
eintreffen dürften. Der Schreiber dieses Briefes hoffe, dass diese 
Gäste Gastfreundschaft und Teilnahme bei der slavischen 
Bevölkerung zu Schemnitz finden werden.“

Mittelst des zweiten Briefes wurde den Schemnitzer Slaven 
der Vorwurf gemacht: „dass sie sich bis nun in Allen den Un
garn und Deutschen willig gefügt und sogar erlaubt, dass bei 
der Nationalgarde ein deutsches Kommando eingeführt worden 
sei! Dies Alles müsse künftighin anders werden, der Slave soll 
nur einem slavischen Kommandowort gehorchen. Bei uns: „hies 
es. weiter — „sind folgende slavischen Kommandoworte einge
führt, als wie: (nach Anführung der vom Deutschen in das Sla- 
vische übersetzten technischen Ausdrücke des Militärreglements) 
wurde der Empfänger des Briefes aufgefordert, „dieses den 
Freunden ihrer Sache mit gehöriger Vorsicht mitzuteilen, sowie 
blaurote Fahnen und Kokarden bereitzuhalten, welche in einem 
bald einzutretenden Falle als Erkennungszeichen gleicher Ge
sinnungen dienen sollen.“

Während der Entzifferung dieser Briefe, erschien plötzlich 
der Minister des Innern Szemere, der noch weitere beunruhi
gende Nachrichten, die vom Neutraer, Trencsiner und Liptauer, 
Turóczer Komitate eingelaufen waren, mitteilte und zur augen
blicklichen Ergreifung energischer Massregeln riet! Die bekann
ten slavischen Parteihäupter sollten seiner Ansicht gemäss 
ohne Säumen eingezogen und in dem slavischen Norden das 
Standrecht proklamiert werden, gegen alle, die mit dem slavi
schen Auslande Verbindungen unterhalten oder sonst gegen die 
1848-er Gesetze konspirieren! sonst würde im Norden bald das
selbe stattfinden, was bereits im Süden faktisch geschieht; 
schliesslich brachte er seinen Sektionschef Móricz Perczel in
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Vorschlag, um denselben in jene Gegend in der Qualität eines 
kön. Kommissärs zu senden, da dessen Persönlichkeit vorzüg
lich geeignet sei, allen diesen Umtrieben schnell ein Ende zu 
machen.

Graf Széchényi war mit dieser Ansicht nicht einverstan
den, denn wenn eine wirkliche Gefahr vorhanden sei, äuserte er, 
so wird dieselbe durch eine vorzeitige Strenge nur vermehrt 
und wenn infolge scharfer Massregeln wirklich ein Aufstand 
ausbrechen sollte, wo sind dann die materiellen Mittel zur 
Dämpfung desselben? und bezeichnete mich als das einzige der 
Regierung zu Gebote stehende Individuum, das eine genaue 
Kenntnis der dortigen Umstände, insbesondere aber der so 
wichtigen Bergbauverhältnisse, sowie auch etwas Popularität 
unter den Slaven besitze.

Szemere der wegen seiner übertriebenen Magyaromanie 
schon einige Rencontres mit mir gehabt, mir auch persönlich 
abgeneigt war, liess infolge des Einwurfes des Grafen Széchényi, 
den die übrigen unterstützten, nicht undeutlich merken, dass es 
vielleicht etwas gewagt wäre, mir diese Sendung anzuvertrauen, 
da meine zu grosse Sympathie für die Slaven bekannt sei
u. s. w. Nach einer längeren Besprechung des Gegenstandes 
vereinigte man sich dahin, dass ich der Person Perczels beige
geben werden sollte, um seine vielleicht zu scharfen Massregeln 
zu mildern und denselben mit meiner Kenntnis der dortigen 
Verhältnisse zu unterstützen; auch sollten alle bezüglich der 
Sicherstellung des Montanistikums zu treffenden Anordnungen 
ausschliesslich mir überlassen bleiben.

Da ich den unlenksamen Charakter Perczels sowie seine 
vorgefassten Meinungen gegen die Slaven im allgemeinen nur 
zugut kannte, so erklärte ich mit aller Bestimmtheit, unter 
keiner Bedingung* die mir angebotene Bestallung, wenn ich im 
Vereine oder abhängig von Perczel amtieren sollte, annehmen 
zu wollen, indem dies ohne den Zweck zu erreichen blos zu Zer
würfnissen zwischen uns beiden führen müsste. Infolge meiner 
•entschiedenen Weigerung schlug der Finanzminister Kossuth 
wiederholt vor, mich allein in der Qualität eines kön. Kom
missärs in die obere Gegend Ungarns zu senden, was auch 
trotz dem Widerstande Szemeres bestimmt wurde. Ich erklärte 
mich nach diesen bereit, die Sendung zu übernehmen, jedoch nur 
bei Gewährleistung zweier Bedingungen. Nämlich:

1° Unter meiner persönlichen Verantwortlichkeit müsse 
mir die unumschränkte Vollmacht erteilt werden, frei und unge
hindert alle Massregeln gegen die Umtriebe des Panslavismus 
den Lokalumständen angemessen treffen zu dürfen.

2° Um allen möglichen Eventualitäten Vorbeugen zu kön-



nen, mir auf meine Requisition ein Bataillon Truppen zur Ver
fügung zu stellen.

Würden mir diese Bedingungen garantiert, so sei ich nicht 
nur bereit die mir zugedachte Sendung zu übernehmen, aber 
könne mich auch im Vorhinein verbürgen, dass die Ruhe in 
und um die Bergstädte keine Störung erleiden werde, ausge
nommen den kaum annehmbaren Fall, dass eine Invasion von 
aussen wirklich stattfinden sollte, die so viel Kraft gleich im 
Beginne fähig wäre zu entfalten, um sich alsogleich in einigen 
wichtigen Punkten festsetzen zu können.

Nachdem ich diese Erklärung abgegeben, wurde beschlossen, 
diese Angelegenheit in dem am denselben Abend abzuhaltenden 
Ministerrate zur Erledigung zu bringen. Gegen 11 Uhr Nachts 
wurde ich zu dem Finanzminister Kossuth berufen, der mir 
eröffnete, dass die durch mich gestellten Bedingungen garan
tiert und ich in der Qualität eines kön. Kommissärs in die 
Bergstädte und die dieselbe umgebende Komitate behufs der 
Erhaltung der Ruhe entsendet werden sollte. Ich möge nun 
meine Ansicht bezüglich der zu treffenden Einleitungen aus
sprechen, damit die nötigen Kreditive für mich ohne Säumen 
ausgefertigt werden könnten.

Da die Bestimmung schon früher getroffen war, dass ein 
kön. Kommissär nach Schemnitz abgehen sollte, um das Mon- 
tanisticum zu übernehmen und unter das ungarische Minis
terium, gemäss der Verfügung der 1848-er Gesetze zu stellen, 
so machte ich den Vorschlag in dieser Eigenschaft den ober- 
gespan des Honter Komitates Peter von Geczy auszusenden, 
welchen.ich in der Eigenschaft eines Adjunkten begleiten sollte; 
würde ich mich an Ort und Stelle überzeugen, dass mein Auf
treten in, meiner wahren Eigenschaft unbedingt notwendig sei, 
so könne dies bei einer dazu passenden Gelegenheit mit besse
rem Erfolg geschehen, als wenn die ganze Gegend von der Ur
sache meiner Sendung im Voraus unterrichtet werden möchte. 
Ist aber das Ganze bloss ein blinder Lärm, nicht durch eine 
wirklich drohende Gefahr, aber mehr durch übertriebenen 
Diensteifer oder blosse Augendienerei hervorgebracht, so 
würde es vielleicht nach Umständen angemessener erscheinen, 
garnicht aufzutreten, denn in solchen Zeiten, wie die gegen
wärtigen, wird selbst die unbedeutendste Sache wichtig, wenn 
man ihr eine Wichtigkeit beimisst, vorzüglich aber in diesem 
Falle sei die grösste Vorsicht nötig, um durch eine Übereilung 
nicht das Übel unheilbar zu machen! Infolge meiner noch des 
Weiteren auseinandergesetzter Gründe wurde der erwähnte 
Obergespan Peter von Géczy nach Schemnitz entsendet und ich 
demselben als Adjunkt beigegeben, erhielt jedoch ein von Sei
ner k. k. Hoheit den Erzherzog Palatin unterfertigtes, vom Mi
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nisterpräsidenten gegengezeichnetes Kredentional mitteltst 
welchem ich als kön. Kommissär mit unumbeschränkter Voll
macht in die Komitate Hont, Bács, Sohl und Turócz und die in 
denselben liegenden kön. Freistädte entsendet wurde, um mit 
allen mir in die Hände gegebenen gesetzlichen Mitteln über die 
öffentliche Ruhe und Sicherheit zu wachen! Mittelst einer sepa
rat Verordnung des. Finanzministers wurde ausserdem das 
Schemnitzer Oberkammergrafenamt angewiesen, mir in allen 
das Montanisticum betreffenden Verordnungen Folge zu leisten.

(17) Mit den erwähnten Vollmachten ausgerüstet reiste 
ich in Gesellschaft des Obergespans Peter von Géczy unverzüg
lich nach Schemnitz ab, wo wir Ende April eintreffend uns 
alsogleich zu dem Kammergrafen Baron von Riterstein ver
fügten.

Baron Ritterstein gab mir bezüglich der Stimmung der 
Bergarbeiter nicht die tröstlichsten Nachrichten und war der 
Meinung ohne Säumen Militär von dem Ministerium zu requi
rieren, um jeder möglichen Unordnung bei Zeiten Vorbeugen 
zu können.

Um mich näher über Stand der Angelegenheiten zu unter
richten, berief ich den Bürgermeister Csöbör zu mir, der mir 
den Zustand im allgemeinen auch als gefährlich schilderte, 
indem aus allen Zeichen, die sich kundgaben, vorzüglich aber 
aus der Haltung der des Panslavismus verdächtigen Indivi
duen deutlich zu entnehmen sei, dass irgend etwas im Werke 
sei, auch wären seit einiger Zeit fremde Individuen, meist 
junge Leute, die kommen und gehen, mehr denn je zu bemer
ken. Auf meine Frage, wie er in den Besitz der dem Ministe
rium zugesendeten Briefe gelangt wäre? — informierte er mich 
wie folgt: Die Briefe wurden durch einen als panslavischen 
Agenten bekannten jungen Mann, Namens Stephanovits, der in 
der jüngsten Zeit eine Reise nach Prag unternahm, bei seiner 
Rückreise von dorten dem Bürger Kren übergeben. Der Schem
nitzer Bürger Kren sei einer von jenen, in dessen Wohnung 
mehrere Zusammenkünfte bezüglich der slavischen Sache gehal
ten wurden, sonst aber ein ganz simples, unbedeutendes Indi
viduum; derselbe geriet über den Inhalt der Briefe dermassen 
in Schrecken, dass er sich zu seinem Gewissensrate, dem Super
intendenten Sebereny verfügte, um ihm den Inhalt der Briefe 
mitzuteilen, von Sebereny erhielt er den Rat, die Briefe seiner 
Vorgesetzten Behörde zu überliefern, um jeden Verdacht, der 
ihn, bezüglich eines Einverständnisses mit Individuen, welch© 
gegen die öffentliche Ruhe und Sicherheit konspirieren, treffen 
könnte, auszuweichen! Kren befolgend den Rat händigte die 
Briefe dem Bürgermeister ein, welchem er zugleich vertraute, 
wer sie gebracht und durch wen sie verfasst seien. Der Schrei-
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bér der Briefe war ein Prager, der an der Akademie in Schem- 
nitz studiert, aber im Monate März 1848 nach Prag gereist 
war, auf seinen Namen kann ich mich nicht mehr erinnern.

Da ich selbst als Bergakademiker drei Jahre in Schemnitz 
zugebracht, so hatte ich eine vollständige Orts- und auch Per
sonenkenntnis, welcher Vorteil mich in Stand setzte, bis künfti
gen Tag Nachmittags so viel Nachrichten einzuziehen, dass ich 
mich in den mich umgebenden Verhältnissen ziemlich orientie
ren konnte, als ein Ereignis, welches an diesem Tage stattfand 
(wenn ich nicht irre am Ostermontage 1848), mich bezüglich 
der Stimmung, in welche die Bergarbeiter bereits versetzt 
waren, vollständig aufklärte.

(18) Da zu jener Zeit, von welcher ich spreche, die Fackel
züge bei keiner Gelegenheit fehlen durften, so wurde auch uns 
zu Ehren ein solcher veranstaltet, an welchem sich auch die 
Berghauer der althergebrachten Sitte gemäss zu einem Berg
männischen Aufzug vereinigt, in grosser Anzahl anschlossen. Die 
Anrede an uns von Seite der städtischen Munizipalität erfolgte 
in ungarischer Sprache und wurde in derselben von Géczy 
beantwortet, als dies zu Ende war, rief das Bergvolk ziemlich 
allgemein, „zu welchem Zwecke man es hieher geführt habe, wo 
in einer ihm unverständlichen Sprache geredet wird!“ Ich ergriff 
darauf das Wort und redete das Bergvolk in slavischer Sprache 
an, als ich mit den Worten begann: „Wir haben Rechte erhal
ten, dürfen aber nicht vergessen, dass wir auch Pflichten 
haben!“ Wurde ich bei dem Worte Pflichten durch leiden
schaftliche Ausrufe von Seite des Bergvolkes unterbrochen: 
„Ja man predigt uns immer von Pflichten, die Rechte behalten 
aber die Herren für sich! wir wollen nicht länger warten!“
u. s. w. derlei Ausrufungen wurden während meiner ganzen 
Rede so oft ich Ruhe, Achtung vor dem Gesetz! und derlei 
Ausdrücke gebrauchte, wiederholt, ich hinterliess aber dennoch 
im allgemeinen mit dem, was ich gesagt einen ziemlich guten 
Eindruck. Als ich geendet, traten einige Mann aus der Mitte 
des Bergvolkes heraus und überreichten mir eine Petition, die 
an das Ministerium gerichtet war und wie sich der Redner aus
drückte, jene Punkte enthielt, von deren Gewährung das künf
tige Fortbestehen des Bergbaues abhängig sei. Ich übernahm 
die Petition und bestellte den Wortführer für den künftigen 
Tag samt seinen Begleitern zu mir, um ihre Wünsche deutli
cher auch wörtlich entgegenzunehmen, worauf sich der Aufzug 
mit den bergmännischen Emblemen zu dem Berggerichts
gebäude verfügte, um sie der Sitte gemäss dorten niederzu
legen.

Wir begaben uns in Gesellschaft des Kammergrafen in



unsere Wohnung, wo wie natürlich unser erstes Geschäft darin 
bestand, die Petition durchzulesen.

Der Inhalt dieser Petition (E) ihre Hauptpunkte betref
fend war folgender:

Der Oberbergverwalter Bergrat Länderer samt den Berg
verwaltern Bello und Veichsler, sowie der Professor und Berg
rat Schwartz, der Oberwaldmeister und Oberamtsassessor Ba- 
lasits sollten augenblicklich ihrer Aemter antsetzt und von 
Schemnitz entfernt werden.

Den Bergarbeitern solle für die Zukunft das Recht ver
liehen werden, ihre Vorgesetzten selbst zu wählen.

Eine bedeutende Erhöhung der Arbeitslöhne wurde gleich
sam als die Bedingung weiteren Gehorsams und Arbeits
leistung gefordert.

Ausser diesen enthielt die Petition, welche mit einer 
Menge Unterschriften bedeckt war, noch eine Anzahl anderer, 
weniger wichtigen Punkte, Forderungen enthaltend, als wie die 
Regulierung der Provisionen, der Verwaltung der Bruderlade
u. s. w.

Im Ganzen genommen hatte diese Petiton eher das Ge
präge einer Drohung, als einer Bitte. Während wir über diese 
Demonstration des meuterischen Geistes, von dem das Berg
volk eingenommen sei, debattierten, erschienen beiläufig um 
11 Uhr Nachts einige der ungarischen Nationalität an der 
Bergakademie angehörende Praktikanten, die mich zu sprechen 
verlangten, durch diesen wurde ich in Kenntnis gesetzt, dass 
die böhmische Nationalität der Akademie (Siehe im zweiten 
Hefte31 über die Akademie zu Schemnitz) am neuen Schachte 
versammelt sei in der Absicht, wenn alles ruhig geworden, uns 
mit einer Katzenmusik zu überraschen; sie seien daher gekom
men, um mir anzuzeigen, die Ungarn an der Akademie seien 
entschlossen diesem Vorhaben entgegenzutreten und erwarten 
bloss den Befehl, sich zu bewaffnen und vor unserer Wohnung 
zu versammeln, um den Skandal zu verhindern. Eben als ich im 
Begriffe war, den jungen Leuten eine ganz indifferente und 
ruhige Haltung zu empfehlen, kam auch der Stadthauptmann 
Marschalko in Begleitung des Nationalgardekommandanten mit 
der Meldung, dass in einigen Schenken eine bedeutende Menge 
der böhmischen Berghauer versammelt sei, die Stúr hoch leben 
Hessen und verlangten Instruktionen, ob sie dagegen einschrei- 
ten und überhaupt, ob nicht besondere Vorsichtsmassregeln zu 
unserer Sicherheit getroffen werden sollten! Nachdem ich mich 
mit Géczy verständigt, gab ich dem Stadthauptmann die Wei-

31 L. VII.
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sung, bloss die gewöhnlichen Massregeln, die seit der Errich
tung der Nationalgarde für jede Nacht angewendet werden, zu 
treffen, damit durch eine Verstärkung der Patrouillen oder 
sonst etwas Ungewöhnlichen keine Wichtigkeit einer Sache 
beigelegt werde, die falls sie sich bloss auf das hoch leben lassen 
Stúrs beschränkt, erlaubt und von gar keiner Wichtigkeit sei, 
in keinem Falle aber, selbst wenn die angekündigte Katzen
musik auch wirklich stattfinden sollte, einzuschreiten. Den an
wesenden jungen Leuten hingegen nahm ich das Ehrenwort ab, 
um mich ihrer ruhigen Haltung zu versichern. So zu handeln 
bestimmten mich folgende Gründe:

Da ich mit der Natur der mannigfaltigen Handgriffe der 
panslavisehen Agenten durch eine langjährige Praxis vollkom
men vertraut war, so war ich auch überzeugt, dass dies blosse 
Provokationen seien, um mich zu einem übereilten Akt der 
Strenge zu verleiten, andererseits dachte ich, sei es viel klüger 
etwas zu riskieren und den Zufall walten zu lassen, als mit der 
amtlichen Autorität aufzutreten, ohne einer Stütze mächtig , 
genug, die Ordnung bei jeder Eventualität herzustellen, denn 
wäre wirklich etwas Ernstes im Werk gewesen, so würde ein 
amtliches Auftreten vor der Zeit als nächste Folge leicht einen 
Zusammenstoss der gegen einander erbitterten Jugend, sowie 
die Entwaffnung der vis-á-vis der Arbeitermassen ganz bedeu
tungslosen Nationalgarde herbeigeführt haben.

(19) Wie ich es vorausgesetzt, so geschah es, es wurde 
zwar die ganze Nacht hindurch viel gelärmt, und auf den Gassen 
herumgeschwärmt, auch waren, von Zeit zu Zeit einige für 
Géczy und mich eben nicht schmeichelhafte Rufe vor unserem 
Quartiere zu hören, allein bis zum anbrechenden Morgen fiel 
nichts erhebliches vor. Den küntfigen Tag als Géczy sich in 
Kammerhof verfügte, um die Formalität der Übernahme des 
Montanisticums und dessen Zuweisung zu dem Portefeuille des 
ungarischen Finanzministeriums zu verrichten, empfing ich die 
Deputirten der Berghauer, welche ich vorigen Abend zu mir 
bestellt, um dieselben bezüglich ihrer Petition ausführlicher zu 
vernehmen. Nachdem ich dieselben angehört, überzeugte ich 
mich, dass der Kreis, binnen welchem sich ihre Forderungen in 
der Petition bewegten, sich seit dem vergangenen Abend bedeu
tend erweitert.

Der Wortführer, ein gewisser Mehling, Berghauer am 
Windschacht nächst Schemnitz, sprach sich im Namen seiner 
Mitarbeiter entschieden dahin aus: „dass eine Menge Beamten 
mit hohen Besoldungen, vorzüglich aber das ganze Oberamt 
samt dem Kammergrafen ganz überflüssig und zu beseitigen 
seien; überhaupt würden die Berghauer selbst den Bergbau 
nicht nur wohlfeiler, aber auch mit besserem Erfolg verwalten



und wollen sich verpflichten für den Fall, dass man die Betrei
bung des Bergbaues ihrem Ermessen üherliesse, dem Lande 
nicht nur eine grössere Ausbeute von Metallen zu liefern, aber 
auch ihre und des Bergbaues Erhaltung aus dem Ertrage zu 
bestreiten.“

Die Ausdruckweise dieses Individuums verriet eine weit 
über seinen Stand erhobene Bildung, auch erinnerten seine aus
gesprochenen Ansichten stark an die sozialistischen Arbeits- 
assoziations und Arbeitervereins Doktrinen Louis Blanc,32 was 
mich bei einen gewöhnlichen Berghauer nicht wenig in Verwun
derung setzte, wie ich es jedoch später erfuhr, war derselbe vor 
mehreren Jahren vom Auslande nach Schemnitz gekommen, 
um die Bergkollegien zu hören, durch sein Verhalten aber end
lich dahin gebracht worden, dass er als gewöhnlicher Berghauer 
einstehen musste, um sein Leben fristen zu können, wie natür
lich mit seiner Lage unzufrieden durch Verstand und Bildung 
hoch über jener Klasse der Gesellschaft stehend, in deren Mitte 
ihn sein selbstverschuldetes Schicksal geworfen, müsste er in 
einer Periode der Bewegung, wie es jene war, inmitte der 
Arbeiter bald eine Person von Bedeutung werden und vorzüg
lich auf jene Arbeiter einen unumschränkten Einfluss erlangen, 
die gleich ihm ohne Arbeit viel Geld verdienen wollten.

Wie gefährlich ein solches Individuum mit seinen Ansich
ten dem Bergbau werden konnte, ist aus den Angeführten leicht 
zu ermessen.

Überhaupt die ohne Scheu an Tag gelegte Nichtachtung 
ihrer höheren Vorgesetzten, hauptsächlich aber das Verschwin
den der traditionellen tiefen Verehrung ihres Kammergrafen, 
war ein sehr schlimmes Zeichen bei einer Arbeitermasse, wie 
das Bergvolk, welches beinahe einer militärischen Disziplin 
unterworfen, an blinden Gehorsam gewöhnt war.

Was bezüglich der Stimmung der Arbeiter angeführt wor
den, kann auch als Muster angenommen werden für die anderen 
Elemente, auf welche der Panslavismus noch immer einen mit
telbaren oder unmittelbaren Einfluss auszuüben im Stand war; 
(Siehe im zweiten Heft33 über Schemnitz) und in einigen Tagen 
hatte ich mich vollkommen überzeugt, dass ich mit der blossen 
Autorität, die an meine Person gebunden war, ohne einer 
Unterstützung materieller Kräfte in diesen Verhältnissen bald 
auf Null reduziert werden müsse. Ich sendete daher unverzüg
lich eine Stafette an den Ministerpräsidenten, um das mir zuge
sicherte Batallion Infanterie zu requirieren und machte mich

32 Louis Blanc (1811—1882) francia szocialista teoretikus, történetíró 
és politikus.

33 L. VII.
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verbindlich binnen der möglichst kürzesten Zeit detaillierten 
Bericht über die Zustände im slavischen Norden einzusenden!

Nachdem ich es mit den mir zu Gebote stehenden und 
zweckmässig anwendbaren Mitteln einer gütlichen Persuasion 
so weit gebracht hatte, dass mir das Bergvolk versprach bis 
zu meiner Zurückkunft seinen Vorge6etzten gehorchen zu wol
len und sich ruhig zu verhalten, reiste ich von Schemnitz ab, 
um die übrigen Städte und Komitate zu besuchen, mich persön
lich von der Stimmung des Volkes zu überzeugen und über alles 
notwendige zu unterrichten, damit ich einmal als kön. Kom
missär auftretend vollkommen sicher zu gehen im Stande sei.

Nach einer 10 tägigen Abwesenheit kehrte ich nach Schem
nitz zurück ausgerüstet mit allen, was mir zu wissen nöthig 
war.

(20) Das, was bezüglich der panslavischen Kommunika
tionsfäden und deren Pixpunkte über die Lokalverhältnisse die 
an manchen Orten dem panslavischen Einflüsse unterworfene 
Elemente anhäuften, über die Art und Weise der Agitation 
selbst und endlich was bezüglich der Faktoren, die sich der 
Agitation entgegenstellten oder jener Zufälle, die ihrem weite
ren Umsichgreifen Schranken stellten, bereits angeführt wurde, 
macht die detaillierte Beschreibung dessen, was ich auf meiner 
Rundreise erfahren, überflüssig und es genügt hierorts bloss 
die Resultate aufzuzeichnen.

Nach allen, was sich seit dem Schlüsse des 1848-er 
Landtages zugetragen, befand sich die panslavische Agitation 
Anfangs May 1848 im Norden Ungarns in folgenden Stadium.

Die sichtbaren Parteihäupter der Agitation waren die 
drei bekannten Individuen: Stúr, Hodscha und Húrban.

Stúr war gleichsam der Diplomat der Propaganda, denn 
alle schriftlichen Geschäfte von Wichtigkeit gingen durch seine 
Hände, er war bezüglich der slavischen Angelegenheiten zwi
schen dem Auslande und Nordungarn die Mittelsperson, welche 
die ununterbrochene Verbindung unterhielt.

Hodscha für die zu erringende Grösse des Slaventums bis 
zur Schwärmerei eingenommen, folglich Panslave aus reiner 
Überzeugung, hatte sich die Aufgabe gestellt, das Selbstgefühl 
der nordungarischen Slaven auf eine allgemein nationale Basis 
zu stellen.

Húrban war ein wilder Fanatiker, bereit nach Erforder
niss der Umstände jedes Mittel, das zum Zwecke führen konnte, 
anzuwenden unbekümmert um die Folgen, dem radikal revolu
tionären Grundsätze „wer nicht für mich ist, der ist gegen 
mich“ im vollen Sinne des Wortes ergeben.

Obwohl Stúr nach dem Schlüsse des 1848-er Landtages 
fast ununterbrochen auf der Reise war, blieb dennoch .Press
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bürg sein Hauptquartier, das des Hodscha wie früher Szent- 
miklós im Liptauer Komitate, nur Húrban trieb sich meistens 
an der mährischen Grenze herum und zwar hauptsächlich in 
dem Striche von Szenicz im Pressburger Komitate34 bis zu dem 
Städtchen Neustadel35 an der Grenze der beiden Komitate 
Neutra und Trencsin, an dem Flusse Vág gelegen.

Die Kommunikationsfäden, die in vielen Fixpunkten 
zusammenliefen, blieben dieselben wie solche schon umständlich 
angegeben worden.

Der Geist, der die ganze Agitation durchwehte, unter
schied sich von den früheren hauptsächlich durch die Tendenz, 
mittelst einer Invasion von Aussen die im slavischen Norden 
befindlichen homogenen Elemente an sich zu ziehen und (dass) 
dann nach einem wohlüberdachten und zusammenhängenden 
Plane das übrige eingeleitet werde. Alles dies war zwar offen 
ausgesprochen, allein so im allgemeinen gehalten, dass man 
ausser der Absicht, die Invasion mittelst der Pässe der Kar
patengebirgskette zu versuchen und vorzüglich in drei Rich
tungen, nämlich gegen Schemnitz, Neusohl und Briesz zu diri
gieren, mit Bestimmtheit nichts weiter voraussetzen konnte.

(21) Mit welchen materiellen Kräften die Invasion unter
nommen werden sollte, darüber war auch nichts näheres und 
bestimmtes zu erfahren, denn Nachrichten gleich jenen, die in 
den angeführten zwei Briefen enthalten waren, konnte man 
durchaus nicht als zuverlässig annehmen.

Diejenigen Örtlichkeiten jedoch, die dem panslavischen 
Einfluss noch immer unterworfen waren und deren Bevölke
rung im Falle einer wirklich stattfindenden Ivasion zum An
schlüsse teils ganz entschieden war, teils leicht dazu gebracht 
werden konnte und auch einen kompakten Körper bildete, wa
ren folgende:

1° Neutraer Komitat. Die Ortschaften von der Tyrnau- 
Holicser Landstrasse hart an der Grenze gelegen bis zu dem 
im Trencsiner Komitate an der Vág liegenden Dorfe Bohusla- 
witz, von wo aus auch eine Landstrasse durch das Grenzgebirge 
nach Mähren führt.

2° Trencsiner Komitat. Von Dubnicz bis Belus und dann 
von der Ortschaft Budatin angefangen längst des ganzen Ki- 
szuczer Tales bis an die Grenze von Schlesien.

3° Arvaer Komitat. Hier waren nur die Ortschaften Felső
und Alsókubin und Jaszenova panslavisch, die übrige Bevölke-

34 Szenicz Nyitramegyében van.
35 Beniczky néhányszor összetéveszti Vágújhely és Kisucaújhely német 

neveit. Ebben az esetben Vágújhelyet gondolta, melynek német neve azonban 
Neustadl an der Waag, míg Kisucaújhelyet Neustadel-nek nevezték.



454 BEN ICZK Y  V ISSZ A E M L É K E Z É SE I A T Ó T  M OZGALOM RÓL.

rung des Komitates den slavischen Umtrieben entschieden abge
neigt.

4° Liptauer Komi tat. Von dem Dorfe Tepla angefangen 
bis an die Grenze des Zipser Komitates war mehr oder weniger 
alles panslavisch, insbesondere aber waren die Ortschaften Pri- 
bilina, Csorba, Vasetz, Yihodna und das Städtchen Hibbe 
fanatisiert.36

Vom Zipser und Sároser Komitate waren wegen der Kürze 
der Zeit keine näheren Daten einzuholen und man musste sich 
um darnach halten, was früher über die dortigen Vorgänge 
bekannt' war.

Aus diesem Stand der Dinge an der Grenze von Mähren, 
Schlesien und Galizien kann man ersehen, dass von Holies 
angefangen beinahe bis Käsmark die wichtigsten Punkte in dem 
Besitze der Agitation waren.

5° Turócz, ausser der in der Umgegend von Kremnitz 
sesshaften deutschen Bevölkerung und noch einiger hie und da 
zerstreuten Ortschaften, das ganze Komitat (die Aristokratie 
ausgenommen) panslavisch.

6° Bars, Hont, Sohl und Gömör. In diesen Komitaten fand 
der Panslavismus inmitte der slavischen Bevölkerung auf dem 
flachen Lande einzelne Ortschaften hie und da abgerechnet, 
wenig Anhang, besonders war die slavische Bevölkerung des 
Sohler Komitates demselben entschieden abgeneigt. Dafür bot 
aber die Stadt Schemnitz samt ihren Umgebungen (im Honter 
und Barser Komitat gelegen), in Sohl die Stadt Bries samt 
Umgebung und in Gömör der Markt Theissolz sam Umgebung 
demselben wieder eine mächtige Stütze.

Die materielle Kraft der Bevölkerung konnte man folgen- 
dermassen anschlagen.

An der Grenze zwischen Ungarn einerseits, Mähren, Schle
sien und Galizien andererseitz von Holies bis zu dem Alten
dorfer37 38 Pass in der Zips konnte die dem Panslavismus erge
bene Bevölkerung, wenn sie sich in Gestalt eines Landsturmes 
erhob, ganz leicht 40.000 Mann bewaffnen. Von welchen wie
derum 6 bis 7000 mobilisert werden konnten, um nach den 
bestimmten Punkten vorzurücken.33

Turocz in Gestalt eines Landsturms 6 bis 8000 Mann, 
mobilisiert 3000.

Schemnitz und Umgebung 12.000 in Gestalt eines Land
sturms mobilisiert 4000.

36 Ezek nagyrészt a közel látás túlzott adatai.
37 Szepesófalu.
38 Mindezen számítások dacára Hurbánék alig tudtak néhány száz em

bert reábirni, hogy soraikba álljanak.
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Bries und Umgebung landsturmartig 5000 mobilisiert
2000.

Ohne mich in eine weitere Berechnung einzulassen über 
Örtlichkeiten, die nicht von jener Wichtigkeit als die angege
benen sind, ist aus den angegebenen Daten zu ersehen, dass die 
panslavische Agitation Anfangs Mai 1848 im slavischen Nor
den Ungarns über eine Bevölkerung gebot, die 65.000 waffen
fähige Männer zählte, aus deren Mitte 15.000 Mann mobilisiert 
werden konnten.

Auch wurde ich in Kenntnis gesetzt, dass im Monate Mai 
in der Station Hodschas in Szentmiklós eine Versammlung 
der panslavischen Häupter stattfinden werde, sowie dass falls 
im Norden etwas losbrechen sollte, auch der slavische Süden 
augenblicklich zu den Waffen greifen werde.

Nachdem ich alles das, was mir übertrieben erschien, oder 
blos in das Reich der vagen Möglichkeiten gehörte von dem, 
was als wirklich bedenklich zu betrachten war, gesondert, kom
binierte ich den Stand der Angelegenheiten folgendermassen:

Wenn eine Invasion mit einer bedeutenden, gut bewaffne
ten Macht als wie beiläufig 12 bis 15.000 Mann vom Auslande 
über die Karpaten unternommen werden sollte, dann war der 
slavische Norden verloren, allein, ob mit Recht oder Unrecht, 
an eine Invasion solcher Art, trotz aller ausgestreuten Ge
rüchte, glaubte ich durchaus nicht.

Ich rechnete, im schlimmsten Falle wäre es möglich 3000 
bis 4000 nationalgardeartig ausgerüstete Köpfe zusammenzu
sammeln und mit diesen die Grenze zu überschreiten, was hin
länglich gewesen wäre, um die wichtigsten Pässe zu besetzen 
und die Kommunikation mit der diesseits der Karpatenkette 
befindlichen panslavischen Kräfte zu bewirken.

Trotzdem, dass die dem Panslavismus im Norden Ungarns 
entgegenstehende Bevölkerung demselben mehr denn 30 fach an 
numerischer Zahl überlegen war, würde dies zu verhindern, 
wegen den für die Invasion äusserst günstigen Terrainverhält
nissen unmöglich geworden sein. Für diesem Fall wäre daher 
nichts anderes zu tun gewesen, als für den ersten Augenblick 
das Vágtál preiszugeben und die den Karpaten vis-á-vis ste
hende von St. Benedikt in Bars durch die Komitate Sohl und 
Gömör längst des Granflusses und dann die weiter bis an die 
Grenze des Zipser Komitates fortlaufende Gebirgskette zu 
besetzen, dadurch den Aufstand von dem Grantale und den 
Bergstädten abzuschneiden und zugleich die für den Aufstand 
so wichtigen zwei Flankenpunkte Schemnitz und Bries zu iso
lieren und inaktiv zu machen.

In diesem Falle wäre es eine Hauptaufgabe geworden, 
hauptsächlich an jenen Orten die Ruhe zu erhalten, wo durch



einen Kravall der Ärbeitermassen ein grosser Schaden in den 
Aerarialgütern angerichtet werden konnte. Schemnitz war in 
diesem Bezug vorzüglich zu beachten, denn dort war nicht nur 
die grösste Arbeitermasse konzentriert und das meiste Brenn
material aufgehäuft, aber den Lokalverhältnissen zufolge auch 
am allerleichtesten dem Bergbau eine tötliche Wunde zu ver
setzen.

(22) Unter anderen hatte ich in Erfahrung gebracht, dass 
für den Fall, wenn die panslavischen Pläne misslingen sollten, 
einige verzweifelte Individuen unter der Anführung des zu 
einem solchen Unternehmen ganz geeigneten Bergpraktikanten 
Steckei (Siehe im zweiten Hefte39 über Schemnitz) den Ent
schluss gefasst hätten, von der Berghandlung Hodrits aus unbe
merkt in die Bergwerke einzudringen, um die Wasserkünste 
zu zerstören und den Bergbau auszutränken, damit die unga
rische Regierung keinen Nutzen daraus ziehen könne; zu glei
cher Zeit aber das Gerücht auszusprengen, die Ungarn hätten 
beschlossen, den Bergbau ganz einzustellen, um die slavischen 
Berghauer Ungarns sterben zu lassen.

Abgesehen von der Möglichkeit der Ausführung dieser und 
ähnlicher Pläne, lag die Gefahr hauptsächlich darin, dass in 
einer Zeit, wie jene, die leichteste Aufgabe war selbst dem 
unsinnigsten Gerücht bei den Massen Eingang zu verschaffen. 
Gleich der Idee der Volksvergiftung während der Choleraseuche, 
würde ein den Umständen entsprechender Unsinn bei dem Berg
volke Glauben gefunden und dasselbe zu verzweifelten Schritten 
verleitet haben.

Wer den Schemnitzer Bergbau, den ausgedehntesten in der 
bekannten Welt, kennt und mit dem Bergbau überhaupt ver
traut ist, wird es wissen, dass eine Rotte von ein bis zweihun
dert Personen aus dem Bergvolke rekrutiert binnen einigen 
Stunden einen kaum zu ersetzenden Schaden anrichten kann.

• Ich gestehe offen, dass ich ein Ereignis dieser Art mehr 
fürchtete, als die angedrohte panslavische Invasion! Überhaupt 
wenn man allen Fällen und Ereignissen, Jie in dem Kreise der 
Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit mitinbegriffen waren, 
hätte Vorbeugen wollen, so würde man, wie dies in solchen Ver
hältnissen meistens geschieht, gegen das Mögliche Vorkehrun
gen getroffen und endlich vor lauter Sicherheitsmassregeln die 
wirkliche Gefahr, die zu beseitigen war, nicht gesehen.

Ich beschloss demnach, nach Umständen den panslavischen 
Umtrieben dorten entgegenzutreten, wo sie sich am nächsten 
und gefährlichsten weisen und sowie sie im allgemeinen von der 
Grenze nach innen konzentrisch wirkten, ihnen von einem
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Fixpunkte exzentrisch entgegenzuwirken. Diesemzufolge schlug 
ich mein Hauptquartier in Schemnitz auf, wohin ich auch das 
laut erhaltener Nachricht schon im Anmarsche von Erlau 
begriffene' 3-te Bataillon des k. k. Infanterieregimentes Prinz 
von Preussen unter dem Kommando des Oberstwachtmeisters 
Plattner dirigierte.

(23) Ich erstattete dem Ministerpräsidenten einen Be
richt, in welchem ich alle die hierorts nur berührten Umstände 
en detail auseinandersetzte (Copie davon F .), trrtz allen, was 
ich erfahren, die feste Hoffnung aussprechend, die Ruhe in den 
mir zugewiesenen Bezirke zu erhalten und die Bergstädte 
vollkommen zu sichern, falls die angedrohte Invasion von 
Aussen unterbleiben sollte. Es sei jedoch den Verhältnissen 
angemessen mit der grössten Vorsicht und Mässigung zu ver
fahren, um meiner individuellen Überzeugung nach einen guten 
und bleibenden Erfolg zu erzielen; wäre man jedoch mit der 
durch mich angegebener gütlichen Verfahrungsweise nicht ein
verstanden und gesonnen, Strenge anzuwenden, so sei ich 
bemüssigt um die Enthebung von den mir anvertrauten Posten 
anzuhalten und eine andere Individualität mit dieser Sendung 
zu betrauen.

Ich erfuhr, dass während meiner Abwesenheit in den die 
Berghandlung Hodrits umgebenden Wäldern öfters Verhand
lungen stattfanden, an welchen auch die zu den verschiedenen 
Bergwerken gehörigen Arbeiter teilgenommen und dass bei 
solchen Gelegenheiten der Bergpraktikant Steckei, der Hod- 
ritser Schulmeister Tomkovits, mehrere Akademiker der sla- 
vischen Nationalität, dann ein Student des evangelischen 
Lyceums von Schemnitz namens Sparnensis40 als Redner auf- 
treten und für die panslavischen Zwecke agitieren. Bei einer 
solchen Versammlung erschien der bekannte Akademiker 
Steckel in einer phantastischen slavischer Tracht, brachte zwei 
Fahnen, eine mit den ungarischen, die andere mit slavischen 
Farben, pflanzte beide auf, worauf er die ungarische herabriss 
mit Füssen trat und einen Fluch über dieselbe aussprach; dann 
um die slavische, mit der Tochter des als eifrigen Panslaven 
bekannten Hodritser Bürgers Cserny einen Nationaltanz aus
führte, nach dessen Beendigung aber einen Toast für das bal
dige Gelingen der Pläne Stúrs und den Sieg der slavischen 
Sache ausbrachte.

Eine Versammlung dieser Art aber ernsterer Natur sei 
auch für den nächsten Sonntag Nachmittags bestimmt und als 
Versammlungsort der zwischen Windschacht Schemnitz und 
Hodrits situierte Berg Tarád bezeichnet. Zu dieser Versamm-
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40 Sparnensis Jenő.
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lung wurden auch Deputierte von entfernteren Gegenden, als 
wie von der Bergstadt Pukkantz (Bakabánya) von Turocz, 
Bries, Theissolz und Altsohl erwartet, von welchen einige als 
wie Franeisci, Stephanovits, Csipka, ein gewisser Jeszenszky 
und Schechta vom Turoczer Komitat nebst noch mehrerer unbe
kannten jungen Leuten in der Umgegend bemerkt worden sind.

Da es bereits verlautete, dass Militär nach Schemnitz beor
dert sei, so wurde diese Zusammenkunft aus der Absicht ver
anstaltet, um sich zu beraten, wie man den Einmarsch der 
bewaffneten Macht nach Schemnitz verhindern könnte.

Alles dies nebst anderen mit derlei Umtrieben zusam
menhängenden Sachen erfuhr ich den zur Abhaltung der Ver
sammlung bestimmten Sonntag vorhergehenden Donnerstag; 
den darauf folgenden Freitag zeitlich früh wurde mir gemeldet, 
Schemnitz sei mit einer Menge slavischer Proklamationen 
eines sehr aufregenden Inhaltes überschwemmt.

Nachdem ich weitere Erkundigungen eingezogen erfuhr 
ich, die Proklamationen wären in Schemnitz hauptsächlich 
durch dem Professor Sluka, dem Bürger und Knopfstricker
meister Stefek und mehrere andere Individuen, auf deren Na
men ich mich nicht mehr entsinne, verteilt worden. Ich liess die 
beiden Individuen Sluka und Stefek infolge dessen zu mir 
bescheiden mit der strengen Weisung, die noch vielleicht vor
rätigen Exemplare mitzubringen. Dieselben erschienen und 
übergaben mir mehrere noch uneröffnete Pakete, einige Hundert 
Stücke solcher Proklamationen enthaltend. Diese Proklama
tionen (G) waren in dem gewöhnlichen Agitationsstile abge
fasst, in einem Punkte aber besonders hervor gehoben: dass die 
Gesetze des 1848-er Landtages für die Slaven nicht bindend 
seien, indem dieselben ohne der Zustimmung des slavischen 
Volkes, bloss durch die ungarische Aristokratie gebracht wur
den! Die Zeit sei jedoch da, um das auferlegte Joch zu brechen, 
die Slaven sollen getrost ihre Blicke nach den Karpaten wen
den, von dort naht die Hilfe —  hiess es! — Auf die Frage, auf 
welchem Wege sie diese Proklamationen erhielten, antworteten 
sie, dieselben seien ihnen und den anderen durch einen Ein
wohner der Stadt Bries namens Csipka eingehändigt worden, 
der dieselben in Pressburg von Stúr erhalten. Ausser den in 
Schemnitz zurückgelassenen seien auch mehrere Hundert Exem
plare durch den Studenten Sparnensis nach Hodrits zur Vertei
lung mitgenommen worden, und eine grössere Menge nach Bries 
an Lopouschny und nach Mittelwald an einen gewissen Kellner 
expediert worden. Da ich mich überzeugte, dass die zu mir be- 
schiedene Individuen trotz ihres panslavischen Eifers, nur 
blosse Instrumente ohne allen Geistesfähigkeiten seien, so ent- 
liess ich sie bloss mit der Bemerkung, dass ich den gegenwärti
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gen Fall zwar dissimulieren wolle, sie mögen sich jedoch in 
Acht nehmen, um künftig bei derlei Geschäften nicht ertappt 
zu werden, denn dann würden strengere Massregeln genommen 
werden.

Professor Sluka durch diese Behandlung umgestimmt kehrte 
bald zu mir zurück und entdeckte mir noch manches, woraus 
ich zu dem Resultat gelangte, die für den Sonntag anberaumte 
Zusammenkunft sei eigentlich dazu bestimmt, um sich für den 
offenen Widerstand zu entscheiden und den Einmarsch des Mili
tärs zu verhindern, auch möge ich mich vor Steckei in Acht 
nehmen, indem er geschworen, mich bei guter Gelegenheit zu 
erschiessen.

Unter allen, was ich in Erfahrung gebracht beunruhigte 
mich ernstlich die für den Sonntag bestimmte Versammlung 
auf dem Berge Tarád, wo leicht ein Anschlag verabredet wer
den konnte, geeignet sehr ernste Verwickelungen herbeizufüh
ren; ich fasste daher den Entschluss, diese Versammlung wo
möglich zu verhindern. Um diesen Zweck zu erreichen verfuhr 
ich folgendermassen: Ich berief den Berghauer Mehling samt 
jene, die ihn bei der Übergabe der Petition während des Fackel
zuges begleitet, zu mir und hielt ihnen vor, ob sie auf diese 
Weise das mir vor meiner Abreise von Schemnitz gegebene 
Versprechen, sich ruhig zu verhalten, hielten, frug sie, was sie 
für Gründe gehabt, Versammlungen zu besuchen, in welchen 
keineswegs Wünsche des Bergvolkes erörtert, aber landesverrä
terische Pläne geschmiedet werden und endlich, was soll die für 
den Sonntag bestimmte grosse Versammlung am Tarád für 
einen Zweck haben? Ihr wollt also zu gewaltsamen Schritten 
eure Zuflucht nehmen? und so den Bergbau, der Euch ernährt, 
gefährden? „Ich kenne Euch nun“ — fuhr ich mit Strenge 
fort! — „und Eure Absichten und werde Euch auch Euren Gesin
nungen gemäss behandeln! Begebt Euch nun nach Hause und 
verhaltet Euch ruhig, morgen werdet Ihr mehr von mir hören!“

Glücklicherweise traf es sich, dass das im Anmarsche 
begriffene Bataillon mittelst zwei forcierter Märsche an dem
selben Sonntage in Schemnitz eintreffen konnte, an welchem die 
Versammlung stattfinden sollte. Ich glaubte daher jetzt den 
passendsten Moment gefunden zu haben, um mit meiner amtli
chen Autorität gegen diese Umtriebe aufzutreten.

(24) Ich erliess daher einen Befehl den künftigen Tag 
(nämlich am Samstage vor der beabsichtigten Versammlung 
am Berge Tarád) in allen Berghandlungen angeschlagen und 
publiziert werden sollte (Kopie H). Dieser Befehl lautete in 
seinen Hauptpunkten wie folgt:

„Ich bin in der Eigenschaft eines köü. Kommissärs hieher
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gesendet, um über die bedrohte Ruhe dieser Gegend sowie über 
die Sicherheit des Bergbaues zu wachen.“

„Da ich in Erfahrung gebracht habe, dass alle Umtriebe 
um das Bergvolk mittelst verschiedener Vorspiegelungen zu 
Ungehorsam und Meuterei zu verleiten von jenen Individuen 
herrühren, die unter dem Vorwände für das Wohl des slavi- 
schen Volkes zu wirken, Landesverrat!! predigen, so warne ich 
jedweden sich künftighin vor solchen Störern der öffentlichen 
Ruhe in Acht zu nehmen!“

„Da diese Aufwiegler oaer sogenannte Panslaven überall 
beunruhigende Gerüchte verbreiten, mit feindlichen Invasionen 
und anderen Gewaltschritten drohen, so wird die im Anmarsche 
begriffene Militärmacht Schemnitz und seine Umgebung be
setzen, um sowohl den Bergbau, als auch jeden ruhigen Bürger 
zu schützen und jedwedem möglichen Unfug vorzubeugen!“

„Um jedem verleumderischen Gerüchte, als sei die Militär
macht bloss zur Unterdrückung des Bergvolkes, oder der Sla- 
ven im allgemeinen hieher beordert, vorzubeugen, erkläre ich, 
dass es jedwedem, wer er immer auch sein möge, zu jeder Stunde 
des Tages zu mir zu kommen frei stehe, um mündlich oder 
auch schriftlich sein Anliegen in seiner Muttersprache vorzu
tragen; auch ist es im Sinne des Gesetzes jedwedem gestattet 
bei Befolgung der durch das Gesetz bestimmten Formen, als 
wie (folgten die Bestimmungen des Gesetzes) eine Versamm
lung seiner Mitbürger zur Beratung eines gemeinnützigen 
Zweckes zu berufen!“

„Dagegen werden alle geheimen Zusammenrottungen, 
nächtlicher Weise oder an abgelegenen Orten und somit auch 
die für den nächsten Sonntag Nachmittag verabredete Volks
versammlung am Berge Tarád strenge untersagt und gegen 
jeden, wessen Standes er auch sein möge, der es wagen sollte, 
dieses im Sinne des Gesetzes erlassene Gebot zu übertreten, 
wird strenge verfahren!“

„Da unter der slavischen Bevölkerung der Glaube verbrei
tet wird, dass nächstens den geborenen Slaven es nicht mehr 
gestattet sein würde, sich seiner Muttersprache zu bedienen, so 
erkläre ich im Sinne des Gesetzes, dass die amtliche Sprache, 
die früher ausser der ungarischen auch lateinisch und deutsch 
war, von nun an nur die ungarische sein wird! Ausser den amt
lichen Kreisen jedoch darf niemand gehindert werden, seine 
Muttersprache nach Gefallen zu gebrauchen und zu vervollkom- 
men, auch ist es die Pflicht eines jeden Beamten nicht nur 
mündliche Vorträge deutsch oder slavisch anzuhören, aber auch 
schriftliche Eingaben als wie Bittschriften u. s. w. entgegenzu
nehmen. Wer bezüglich der Sprachfreiheit noch Zweifel hegt 
oder in der Ausübung seiner Muttersprache gehindert. wird,
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möge sich frei und ungehindert an mich wenden und wird mich 
stets bereit finden, Aufklärung zu geben oder nach Erfordernies 
der Umstände Schutz zu gewähren! Jedweder wird sich über
zeugen, dass das Gesetz sowohl den Slaven, als auch den Un
garn einen gleichen Schutz gewährt und seine Strenge nur die
jenigen trifft, welche die allgemeine Sicherheit gefährden, mö
gen dieselben welche immer Sprache sprechen oder welcher 
immer Nationalität angehören!“

„Zum Beweise dessen, dass es sich bloss um die Erhaltung 
der Ruhe und Ordnung handelt, auch bis jetzt noch keine grobe 
Verletzung der allgemeinen Sicherheit stattgefunden, wird allen 
insgesamt, sowie jedem Einzelnen ohne Ausnahme fürs Vergan
gene eine vollkommene Verzeihung zugesichert!“

„Um mir über die gerechten Wünschen des Bergvolkes eine 
richtige Kenntniss zu verschaffen, werde ich den erwählten 
Ausschuss (an durch die Berghauer erwählter und von dem 
Berggerichte bestätigter Ausschuss aus 24 Individuen, der das 
gesamte Bergvolk repräsentierte, bestand von, altersher in 
Schemnitz) zu mir bescheiden, mit demselben Rücksprache 
pflegen und das Ergebniss d^m gesamten Bergvolk kundgeben, 
damit dasselbe sich bezüglich seiner gesetzlichen Wünsche 
weiterberaten und mir dieselben im Wege ihres Ausschusses 
zustellen könne!“

„So wie jedes billige und gerechte Verlangen seine ange
messene Berücksichtigung finden wird, ebenso werden unfrucht
bare Drohungen nur auf diejenigen zurückfallen, welche noch 
weiter in ihrem meuterischen Geiste verharren, denn nimmer 
werde ich zulassen, dass einige Ruhestörer sich zu Leitern und 
Organen des gesamten Bergvolkes aufwerfen und Forderungen 
stellen, die keineswegs die wahren Gesinnungen des gesamten 
Bergvolkes, aber bloss ihre eigenen schlechten Absichten ent
halten!“

Zu gleicher Zeit mit diesem Befehle erliess ich noch fol
gende Verordnung:

„Ich wurde in Kenntniss gesetzt, dass nicht nur Bergaka
demiker der sogenannten slavischen Nationalität, aber auch 
andere Fremde in akademischer Grubenkleidung maskiert ins
geheim in die Grubenwerke einfabren, um dorten unbemerkt 
vorzüglich mit den von Böhmen eingewanderten Bergleuten 
allerlei gefährliche Anschläge zu schmieden, infolge dessen ver
ordne ich hiemit, dass der bergmännischen Ordnung gemäss 
ohne Vorwissen des betreffenden Grubenvorstehers von nun an 
niemandem, wer er auch immer sei, gestattet ist im die Gru
benwerke einzufahren. Ich verwarne vorzüglich diejenigen Indi
viduen des Aufseherpersonals von Hutmann abwärts, die bisher 
derlei Umtrieben Vorschub geleistet und gebe hiemit jedem zu



Wissen, dass er nach Kundmachung dieser Verordnung bei 
einer solchen pflichtwidrigen Handlung betreten augenblicklich 
seines Dienstes entlassen und von dem Bergbezirke verwiesen 
werden soll!“

Diese Verordnungen in einem populären slavischen Stile 
abgefasst, wurden in allen Berghandlungen publiziert und dann 
angeschlagen.

(25) Denselben Sonntag Nachmittags berief ich den Aus
schuss des Bergvolkes zu mir und befragte denselben, ob die 
in der mir übergebenen Petition enthaltenen Forderungen der 
wahre Ausdruck der Gesinnungen des gesamten Bergvolkes 
seien und da die Petition in deutscher Sprache verfasst war, so 
übersetzte ich ihnen die verschiedenen Punkte ins Slavische an 
dieselben die Frage stellend: Wie sie als alte und erfahrene 
Bergleute ihre Zustimmung zu Forderungen geben konnten, 
die bloss den Zweck haben, den Bergbau zugrunde zu richten
u. s. w.?, als die Anwesenden den wahren Inhalt der Petition 
erfuhren, unterrichteten sie mich über den wahren Hergang der 
Sache wie folgt:

Wir (nämlich das Bergvolk) erfuhren, dass nach dem 
Landtage jede Klasse des Volkes Begünstigungen erhielt und 
da für die armen Arbeiter noch nichts geschehen war, so berie
ten wir uns über den Weg, der einzuschlagen wäre, um auch für 
uns etwas erlangen zu können. Wir (nämlich der Ausschuss) 
schlugen in einer Versammlung vor, nur den bisher befolgten 
Weg einzuschlagen und eine Bitte mittelst unserer Behörden 
an das Ministerium zu richten. Allein auf diesen Vorschlag 
erhob sich ein gewaltiger Tumult, vorzüglich die aus Böhmen 
eingewanderten Arbeiter überhäuften uns mit Vorwürfen und 
beschuldigten uns, dass wir mit den Herren unter einer Decke 
steckten, darum hätten sie auch kein Vertrauen zu uns und 
bedürfen unserer Vermittlung überhaupt nicht mehr, indem 
ihnen verständigere Leute, als wir den Rat gegeben hätten, alles 
zu verlangen, indem jetzt nichts den Arbeitern abgeschla
gen werden könne. Die erste Folge unserer Beseitigung war, 
dass die Hauerschaft sich in Masse in den Kammerhof begab 
und dorten den Eintritt zum Herrn Kammergrafen mit Gewalt 
erzwingend die 14 tägigen Lohnauszahlungen durchsetzte, mit 
diesem Erfolg jedoch nicht zufrieden, wurden öfters Versamm
lungen veranstaltet, in welchen Mehling und andere die Haupt
rolle spielten und vereinigten sich endlich dahin, eine ihre For
derungen enthaltende Schrift abzufassen, und falls ihnen ihr 
Verlangen nicht bewilligt werden sollte, sich selbst Recht zu 
verschaffen. Nach Ihrer unvermuteten Ankunft nach Schemnitz 
wurde diese Schrift schnell aufgesetzt, um ihnen übergeben zu 
werden ohne uns zur Teilnahme einzuladen oder überhaupt von
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Allen, was geschehen, in Kenntniss zu setzen. Sie seien jedoch 
versichert, der grösste Teil der einheimischen Bergarbeiter 
werde nur mit allerlei Vorspiegelungen und Drohungen zur Teil
nahme an derlei Sachen verleitet, überhaupt sind an Allen nur 
die Praktikanten und andere Fremde, die garnicht zum Berg
bau gehören und sich immer zwischen den Hauern herumtreiben, 
schuld.

Nachdem ich den Ausschuss vernommen, erteilte ich dem
selben die Weisung dahin zu wirken, dass die Berghauer im 
Sinne der erlassenen Verordnung sich versammeln und mir ihre 
Wünsche nach gepflogener Beratung unter sich schriftlich abge
fasst einreichen sollen, damit sich jedoch niemand entschuldi
gen könne, nicht verstanden zu haben, was in seinem Namen 
verlangt werde, so soll die Bittschrift slavisch aufgesetzt und 
allen insgesamt vorgelesen werden. Übrigens dürfe niemand mit 
Drohungen andere einschüchtern; derlei Individuen, die es wa
gen, die freie Willensäusserung zu beschränken, sollen mir 
gemeldet und dieselben werden alsogleich den Berggesetzen 
gemäss bestraft.

Nach diesen liess ich auch die des Einverständnisses mit 
den panslavischen Umtrieben verdächtigen Individuen des Auf
seherpersonals vom Huttmann abwärts zu mir bescheiden und 
legte ihnen die Pflicht auf, alles anzuwenden, um die für den 
künftigen Tag bestimmte Versammlung am Berge Tarád zu ver
hindern. Ich gab ihnen auch die Versicherung, dass wenn sie 
sich von nun an klug und sowohl den Landes- als auch insbe
sondere den Berggesetzen gemäss betragen wollten, ihre Ver
gangenheit kein Hinderniss ihrer weiteren Beförderung in der 
Zukunft sein solle. Übrigens, setzte ich hinzu, werde ich mor
gen persönlich am Berge Tarád erscheinen, um mich zu über
zeugen, wie meinen Anordnungen Folge geleistet worden.

Künftigen Tag Früh um 10 Uhr rückte das Bataillon 
Infanterie von der Nationalgarde, Beamtenschaft und den 
grössten Teil der Bürger mit Jubel empfangen in Schemnitz ein 
und wurde womöglich konzentriert einquartiert.

Die Publikation der erwähnten Verordnungen, meine dem 
Ausschüsse und dem Aufseherpersonal gemachten Eröffnungen, 
sowie die Bemühungen der Bergbeamten insgesamt beruhigten 
den grössten Teil der Arbeiter, während durch das Einrücken 
der bewaffneten Macht die Rädelsführer eingeschüchtert wurden.

(26) Trotz aller Abmahnungen, mich allein an einem so 
abgelegenen Ort, wie der Berg Tarád nicht zu wagen, begab 
ich mich Nachmittags dennoch dorthin und um dem Bergvolke 
einen Beweis meines Vertrauens zu geben, liess ich mich von 
einigen Berghauern geleiten; dort angelangt bemerkte ich zwar 
eine Menge Individuen, welche vorzüglich auf den Berglehnen



gegen die Berghandlung Hodrits herumstreiften, da jedoch von 
den Wortführern niemand erschien, die verabredeten Zeichen 
nicht gegeben wurden und auch meine Gegenwart , bemerkt 
wurde, so unterblieb die Versammlung gänzlich. Als ich bei
läufig um 9 Uhr Abends in die Stadt zurückkehrte, fand ich eine 
ungewöhnliche Menge Volkes auf den Strassen, von welchen 
einige Gruppen zwar nicht mit den freundlichsten Blicken die 
auf und ab wandelnden Soldaten betrachteten, allein im ganzen 
genommen war die Menge nur durch Neugierde herbeigezogen. 
Um jeden möglichen Vorfall zwischen Militär und Volk, der zu 
Misshelligkeiten Anlass geben konnte, zu verhindern, trieb ich 
mich in Begleitung des Majors von Plattner und noch einigen 
Beamten so lange auf den Gassen herum, bis sich die Menge 
verlief und eine vollkommene Stille eintrat. Ich mochte jedoch 
kaum eine Stunde zu Hause zugebracht haben, als beiläufig um 
11 Uhr Nachts meine Aufmerksamkeit durch ein furchtbares 
Geheul in Anspruch genommen wurde, welches vom Oberen 
Binge der Stadt zu mir herübertönte, ich eilte augenblicklich 
auf den Schauplatz und fand, dass die Bergakademiker der 
deutschen Nationalität dem Bergrat Jendraschek mit einer 
gräulichen Katzenmusik regulierten, die jedoch durch das Er
scheinen einiger Militär- und Nationalgardepatrouillen bald 
eingestellt wurde, und auf meine Aufforderung begaben sich die 
deutschen Akademiker ruhig nach Hause. Als ich mit dem Adju
tanten des Oberstwachmeisters Plattner, Oberleutnant Beiter 
neben dem Berggerichtsgebäude vorbeiging, um zu sehen, was 
in dem Praktikantenkaffeehause geschehe, stürzte plötzlich aus 
einer dunklen Seitengasse eine Botte maskierter Leute heraus, 
die sich meiner Person bemächtigen wollten, beim Erblicken des 
Militärs aber nach einigen Steinwürfen in das an der Berglehne 
ober dem Beerggerichte befindliche Gassen und Heckenlaby
rinth retirierten, wo jede Verfolgung fruchtlos wurde.

(27) Künftigen Tag liess ich eine Untersuchung sowohl 
hinsichtlich der Ursache der Katzenmusik, als auch rücksicht
lich des Vorfalles gegen meine Person anstellen, welche fol
gendes Besultat lieferte: Vor dem Kaffeehause der Bergprakti
kanten waren drei Fahnen aufgepflanzt, nämlich die slavische, 
deutsche und ungarische, infolge dessen soll Bergrat Jendra
schek geäussert haben, als er vorbeiging, er könne es nicht be
greifen, dass der Kommissär die ausländischen Fahnen hier 
dulde! Die Akademiker unterrichtet von dieser Aeusserung, 
jedoch in der verkehrten Weise, nämlich Jendraschek hätte 
ausschliesslich die deutsche Fahne und Nationalität beschimpft, 
beschlossen demselben eine Katzenmusik zu bringen! Ob die 
slavischen Akademiker und Studenten diesen Umstand zu 
benützen versuchten, um einen Kravall zu erregen, der darauf
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berechnet war, gleich am Anfang einen Zusammenstöße des Vol
kes mit dem Militär herbeizuführen oder falls sich Gelegenheit 
bieten würde, mir ein persönliches Leid zuzufügen, konnte, 
obwohl viele Umstände deutlich auf beides hindeuteten, nicht 
ermittelt werden. Einige Schemnitzer Bürger wollten zwar 
beschwören, sie hätten unter den Maskierten den Bergakade
miker Stöckel an seiner Gestalt erkannt, allein ausser der Tat
sache, dass der Angriff auf meine Person versucht worden, blieb 
das übrige über die Urheber im Dunkeln und man konnte nur 
ziemlich richtig vermuthen, aber klar nichts beweisen.

Ich wurde zwar bestimmt, gegen die verdächtigen Indivi
duen scharf einschreiten zu lassen und die bekannteren Agen
ten des Panslavismus, die nicht zu der Schemnitzer Einwohner
schaft gehören, nach ihrer Heimat auszuweisen, allein ich liess 
mich nicht bestimmen, von jener Bahn, die ich mir einmal vor
gezeichnet, abzuweichen, umsomehr, da die Insulte gegen meine 
Person gerichtet war, was Gelegenheit gegeben hätte, meiner 
Handlungsweise das Motiv einer persönlichen Rache zu unter
schieben. Diesemzufolge behandelte ich die Katzenmusik als 
eine blosse Katzenmusik, das gegen meine Person gerichtete 
Attentat aber als einen einfachen Exzess, ohne dem einen oder 
anderen irgend eine politische Bedeutung zuzugestehen, be
nützte jedoch beides, um auf einen geeigneten Terrain die 
Ruhestörer zu depopularisieren.

Das Erzählte ereignete sich Sonntags Nachts und da trafs 
sichs gerade gut, dass für den darauffolgenden Dienstag eine 
öffentliche Sitzung zur Publikation einiger das Allgemeine 
betreffender Gegenstände auf dem Stadthause bestimmt war; 
um ein noch zahlreicheres Publikum zusammenzuführen, liess 
ich dem Stadtrichter Goldbrunner andeuten, die Sitzung bis 
zu meiner Ankunft nicht zu eröffnen, indem ich einige Mittei
lungen die panslavische Agitation betreffend zu machen hätte. 
Wie es vorauszusehen war, wurden diesemzufolge vorzüglich 
die Anhänger der Stúrischen Doktrinen herbeigezogen glau
bend, dass ich den früher geschilderten Zuständen, vorzüglich 
aber dem Attentate gegen meine Person eine grosse Wichtig
keit beilegen und vielleicht eine gerichtliche Verfolgung gegen 
die des Panslavismus verdächtigen Individuen anordnen werde, 
allein ich war entschlossen, den entgegengesetzten Weg einzu
schlagen und eröffnete daher die Sitzung mit einer Rede, deren 
gedrängten Auszug ich hier wiedergebe: „Ich sprach meine 
Überzeugung dahin aus, Schemnitz und seine nächste Umge
bung sei wegen der panslaVischen Gesinnungen seiner Bevöl
kerung arg verläumdet worden, denn ich wisse jetzt aus eigener 
Erfahrung, dass weder das Bergvolk, noch die Bürgerschaft so 
gesinnt seien. Alles rühre nur von denjenigen her, die gerne
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eine bedeutende Rolle spielen möchten und sich aus diesem 
Grunde bestreben, als Organe und Repräsentanten der gesam
ten Bevölkerung aufzutreten. Leute, welche aus ihrem vergan
genen Leben garkein dem Allgemeinen geleistetes Verdienst 
aufzuweisen haben, müssen um sich in der Gegenwart auffallend 
zu machen, ganz besondere Sachen erfinden und demgemäss 
auch die unmöglichsten Sachen versprechen u. s. w. Ist es 
nicht lächerlich, dass einige fremde Praktikanten, welche 
unsere Angelegenheiten garnichts angehen und deren Beruf 
einzig und allein der sein sollte, zu studieren, dem Bergvolke 
versprechen, dass bald der Bergbau ihr Eigentum werden solle 
und nicht noch mehr lächerlich, wenn dann einige faule und 
nachlässige Arbeiter solchen Versprechungen Glauben bei
messend erklären: Das ganze Oberstkammergrafenamt sei über
flüssig, indem sie zur Leitung des Bergbaues berufen wären! 
Was soll man aber dazu sagen, wenn Studenten und wandernde 
Kandidaten die Gründer eines neuen slavischen Reiches werden 
wollen, oder wenn politische Kannengiesser, die besser täten ihre 
ehrsame Gewerbe zu betreiben, von einer neuzuschaffenden Pro
vinz, deren Kapitale Schemnitz werden soll, träumen. Ich bin 
überzeugt, dass Individuen gleich dem Schullehrer Tomkovits, 
dem Schmied Cserny, Knopfstrickermeister Stefek, Praktikant 
Steckei sich einbilden, jeder von ihnen sei ein neuerstandener 
Svätopluk, eine Säule der panslavischen Freiheit, ein Messias, 
berufen, die Slaven in das gelobte Land Kanaan zu führen! 
Wenn Svätopluk, der im grauen Altertum ein ausgezeichneter 
Mann und mächtiger slavischer Fürst gewesen ist, jetzt aus 
seinem Grabe wiedererstände, er würde beim Anblicke derjeni
gen, die in seine Fusstapfen treten wollen, aus Gram neuer
dings sterben! Solche Leute bedenken nicht, dass es der Katze, 
wenn sie auch zu demselben Geschlechte gehört, nimmer gelin
gen kann, einen Löwen zu spielen.

Mir sind alle diejenigen bekannt, die mit falschen Vor
spiegelungen das Volk gewinnen und zum Ungehorsam gegen 
die Landesgesetze verleiten wollen, und wenn sie wirklich so 
wären, wie sie es dem Volke glauben machen wollen, so würde ich 
dieselben auch als Feinde der öffentlichen Ruhe und Sicherheit 
einziehen und vor Gericht stellen lassen; allein da ich sehe, 
dass dieselben mit ihren Umtrieben nur sich selbst lächerlich 
machen, so will ich sie in diesem Vorhaben nicht hindern! Wer 
sind denn eigentlich diese neuerstandenen Apostel, die mit 
ihren donnernden Proklamationen Trone Umstürzen und staat
liche Ordnungen nach ihren Gutdünken umändern wollen? Wer 
diese mächtigen Zauberer, auf deren Wink ein neues grosses 
Panslavenreich entstehen soll? Stúr, Hodscha und Húrban!
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Ein Zeitungsschreiber und zwei Geistliche! Nun wer ihren Wor
ten glaubt, der möge selig werden! u. s. w.

In dieser Art und Weise behandelte ich den Panslavismus 
als ein blosses Phantom und seine Anhänger als Mondsüchtige. 
Meiner eigenen Überzeugung nach war zwar die Sachlage eine 
ganz andere und die einlaufenden Nachrichten eben nicht beru
higend, allein ich wählte diesen Weg, den Panslavismus als ein 
Nichts zu behandeln aus folgenden Gründen.

(28) Ausgenommen die Möglichkeit lokale Emeutdn zu 
erregen, die auf Orten wie z. B. Schemnitz für das Aerarial und 
Privatgut die nachteiligsten Folgen herbeiführen konnten, wa
ren die bekannten Parteihäupter des Panslavismus in Ungarn 
nach allem, was sich seit den Märztagen 1848 ihren Plänen ent
gegengestellt, nicht mehr im Stande, ohne Hilfe des Auslandes 
einen allgemeinen Aufstand im slavischen Norden Ungarns zu 
erregen. Mit Hilfe der mir zu Gebote stehenden Waffenmacht 
und den Nationalgarden, auf welche ich mit aller Bestimmt
heit zählen konnte, hingegen war ich im Stande die Bergstädte 
vor einem Handstreich zu sichern, sowie auch die Ruhe und 
Sicherheit in Schemnitz selbst zu erhalten. Mit einem Wort ich 
war in jenem Zeitpunkt durch ein Zusammentreffen vieler gün
stiger Umstände Herr der Situation. Es handelte sich demnach 
vorzüglich darum, diesen Zeitpunkt so zu benützen, um die Ele
mente, auf welche die panslavische Agitation zählen konnte, 
vorzüglich auf solchen Punkten wie Schemnitz zu neutrali
sieren.

Meine Erfahrung durch zehn Jahre auf dem konstitutio
nellen Felde des politischen Parteilebens gesammelt, lehrte 
mich, dass wenn es sich darum handelt, einen Grundsatz popu
lär zu machen oder einen bereits populär gewordenen aus dem 
Felde zu schlagen, stets diejenige Partei das Terrain gewinnt, 
die in ihren geistigen Faktoren eine Überlegenheit zu ent
wickeln im Stande ist, so lange auf einem Felde gekämpft wird, 
wo diese geltend gemacht werden können, das heisst so lange 
die Entscheidung nicht in die Gewalt des Aufwandes mate
rieller Kräfte übergeht.

Die geistigen Kräfte, mit welchen die ungarische Nationa
lität zu jener Zeit im Norden Ungarns disponieren konnte, wa
ren jenen der panslavischen Agitation bei weitem überlegen, 
darum fand ich es inmitte der geschilderten Verhältnisse am 
angemessendsten, die geistigen Kräfte auf dem Felde der Kapa
zitation um den Preis der Popularität wagen zu lassen. Ein 
auf diesem friedlichen Felde errungener Sieg war bleibend, 
wohingegen eine Unterdrückung der panslavischen Sympathien 
mit bloss physischer Gewalt der Agitation nur so lange 
Schranken gesetzt hätte, bis die physische Gewalt, welche die
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selben niedergedrückt, bestand. Ich musste daher darauf bedacht 
sein, so lange es nur möglich war, jeden gewaltsamen Zusam- 
menstoss zu vermeiden, um das Terrain der gegenseitigen Kapa
zitation, auf welchem ich mit Erfolg wirken konnte, nicht zu 
verlieren.

Ausserdem hat es sich noch immer als eine unbestreitbare 
Tatsache herausgestellt, dass in Zeiten politischer Aufregun
gen die Verfolgung einzelner Individuen dieselben in den Augen 
der Massen auf eine Stufe der Bedeutung erhebt, welche sie 
durch sich selbst immer erreicht hätten. Eine den Umständen 
angemessene Nichtachtung solcher Individuen, die sich in den 
Vordergrund drängen indem sie sich durch allerlei Übergriffe 
auffallend zu machen bestreben, drückt dieselben in die Reihen 
des Volkes zurück, wo sie spurlos verschwinden, während die
selben durch eine ihnen erzeugte Aufmerksamkeit über dasselbe 
erhoben, durch Verfolgung zu Märtyrern gemacht endlich zu 
Notabili täten gestempelt werden.

(29) Diese und andere ähnliche Betrachtungen bewogen 
mich, den Panslavismus gleichsam als ein Nichts und seine 
Adepten als ganz bedeutungslose Individuen zu behandeln, was 
mir überdies auch noch freie Hand liess, in der geeigneten 
Weise die notwendigen Sicherheitsmassregeln treffen zu können.

Nach gepflogener Beratung mit dem k. k. Oberstwach
meister von Plattner wurde daher sein Bataillon so disloziert, 
dass eine Division in Schemnitz selbst kaserniert, die übrigen 
4 Kompagnien aber um Schemnitz herum in solche Örtlichkei
ten verlegt wurden, dass sie die Kommunikationsfäden der 
panslavischen Agitation mit Schemnitz abschnitten und zu
gleich im erforderlichen Falle konzentrisch auf Schemnitz 
anrücken oder sich dahin zurückziehen konnten, von wo aus 
für jedes mögliche Ereigniss eine Rückzugslinie über Sz. Antal 
ins Honter Komitat frei erhalten wurde.

So wie ich in Schemnitz begonnen, der panslavischen Agi
tation entgegen zu arbeiten, in derselben Art ud Weise leitete 
ich auch auf anderen Orten die Reaktion gegen dieselbe ein und 
sie gleichsam mit ihren eigenen Waffen bekämpfend, dehnte 
ich den Kreis um mich herum immer weiter aus. Da sich in kur
zer Zeit jederman vollkommen überzeugte, dass niemand aus 
dem Grunde, weil er geborener Slave war, verfolgt oder zurück
gesetzt werden durfte oder die der ungarischen Nationalität ent
schieden ergebenen Elemente vor allen anderen bevorzugt wur
den, so verloren nach und nach die Agenten des Panslavismus 
vis-á-vis der Massen ihren Kredit, da keine der den Slaven 
bevorstehenden Verfolgungen, welche sie vorausgesägt, einge
troffen war.

Während der Zeit als in der angedeuteten Weise die pan-
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slavische Aufregung in Schemnitz, Bries und anderen Orten 
immer mehr entwaffnet, sowie der Einfluss ihrer Agenten auf 
die Massen immer mehr beschränkt wurde, versammelten sich 
die Häupter der Agitation im ungarischen Norden zwischen 
dem 15-ten und 20-ten Mai41 in der Station Hodschas im Lip
tauer Komitate, namentlich in dem Städtchen Szentmiklós. 
Stúr, Húrban, Fehérpataky, Francisci, Stephanovits, Horváth 
nebst vielen anderen, ja wie ich unterrichtet wurde, selbst Ab
gesandte der Prager Svornost und Individuen aus Galizien 
traten hier zusammen. Was in dieser Versammlung für Be
schlüsse gefasst wurden, blieb unbekannt,42 aber infolge der 
dort getroffenen Verabredungen verhessen alle Agenten des 
Panslavismus, die geborene Böhmen oder Galizianer waren, den 
ungarischen Norden, um sich in ihre Heimat zu begeben, so ver
schwanden auch die böhmischen und polnischen Akademiker 
plötzlich von Schemnitz, bloss die Drohung zurücklassend, bald 
mit den Waffen in der Hand wiederkommen zu wollen, auch 
Stúr, Húrban und Hodscha begaben sich nach Prag, um einer 
grossen Versammlung, in welcher alle slavischen Stämme ver
treten werden sollten, beizuwohnen.

(30) Ein unvorgesehener Zufall gab mir ein vollständiges 
Licht über dieses Treiben!

Gegen das Ende des Monates Mai 1848 erschien in Schem
nitz ein Individuum in einer phantastischen altpolnischen 
Tracht gekleidet, stieg im Gasthause zum Hohen Hause ab 
und verfügte sich dann zu mir. Dieses Individuum mochte 24 
bis 28 Jahre zählen, war hoch gewachsen, schlank, auffallend 
blond mit lichtblauen Augen, spärlichen Schnur- und gar 
keinen Backenbart. Er nannte sich Kozatinsky und gab vor, er 
sei von Lemberg an die ungarische Regierung gesendet, um 
dieselbe über den Stand der galizischen Angelegenheiten zu 
unterrichten und die schriftliche Versicherung zu über bringen, 
Galizien wolle in Allen mit Ungarn Hand in Hand gehen. Als 
ich die Frage an ihn stellte, durch welche Autorität er eigent
lich entsendet und ob er mit irgend einem Beglaubigungs
schreiben versehen sei, beantwortete er sie damit, dass in 
Lemberg ein nationales Komitee bestehe, durch welches die 
galizischen Angelegenheiten gehandhabt werdender sei auch mit 
einem Beglaubigungsschreiben versehen, habe jedoch solches in 
seiner Wohnung zurückgelassen, da er nicht gewusst, ob er 
mich zu Hause treffen würde. Er werde es mir jedoch künfti
gen Tag vor seiner Abreise nach Pest vorweisen und bitte

41 A gyűlés május 10-én volt.
42 A liptószentmiklósi gyűlésre már elhozta Stúr Béesből és Prágából 

a jövőre vonatkozó teendők direktíváit. A gyűlésen a résztvevők többnyire 
fegyveresen jelentek meg. A gyűlés után Hurbán Hodža, Stúr Prágába siettek.
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mich, ihm einen Pass ausfertigen zu lassen, sowie auch 
ihn an einem der Minister zu empfehlen, damit er sich 
ohne Hindemiss schnell seiner Sendung entledigen könne. Ob
wohl ich ausser den, über die galizischen Zustände verbreiteten 
vagen Gerüchte nichts bestimmtes wusste, so bemerkte ich 
dennoch als ich mich in ein weiteres Gespräch mit dem quasi 
Abgesandten einliess, dass derselbe in seinen Angaben unsicher 
war und sich oft widersprach, so führte er unter anderen an, 
mit der Freiheit in Galizien sehe es misslich aus und selbst 
Lemberg sei in den Händen des k. k. Militärs, was mit seinem 
Vorgehen, er sei durch ein in Lemberg bestehendes National
komitee entsendet, 'durchaus nicht zusammenstimmte, ausser
dem erschien in jener Zeit auch der Zweck seiner Sendung wie 
aus der Luft gegriffen und endlich machte er sich auch noch 
verdächtig durch sein bis zur Narrheit antriertes nationalpol
nisches Gebaren und die affektierte Harlekinade seiner Klei
dung. Als er sich verabschiedete, liess ich ihn infolge dessen 
genau beobachten und war entschlossen, demselben in keinem 
Falle einen Pass verabfolgen zu lassen, selbst wenn er ein 
wirklicher Abgesandte eines revolutionären polnischen Komi
tees wäre, sondern die Sache der Regierung anzuzeigen, damit 
sie hinsichtlich seiner Person die nötige Verfügung treffe. Es 
mochte vielleicht denselben Abend als er bei mir war beiläufig 
um 9 Uhr gewesen sein, als mir gemeldet wurde, der vorgebliche 
polnische Abgesandte hätte in gewöhnlicher Zivilkleidung in 
Gesellschaft des bekannten Panslaven Steckei seine Wohnung 
verlassen und sich in die Stadt, namentlich in die untere Gasse 
(diese Gasse fing man an damals spottweise das Panslaven- 
viertel zu nennen) begeben. Infolge dessen ordnete ich an, dass 
an seine Zimmertür im Hohen Hause augenblicklich ein Siegel 
angelegt werden, er aber zu mir beschieden werden solle, um 
dann in seiner Gegenwart eine Visitation zu unternehmen. Auf 
welche Weise er von dieser Massregel unterrichtet wurde, ist 
mir unbekannt, dass er jedoch zu gehöriger Zeit einen Wink 
erhielt, ist nicht zu bezweifeln, da er in der Stadt nicht mehr 
aufgefunden werden konnte. Alle weiteren Nachforschungen 
lieferten bloss das Resultat, dass derselbe in der Gesellschaft 
Steckeis in der anderthalb Stunden von Schemnitz entlegenen 
Berghandlung Hodrits, namentlich in der Wohung des Schul
lehrers Tomkovits gesehen worden sei, von wo aus er samt 
dem Praktikanten Steckel spurlos verschwand, Steckei selbst 
kehrte nie mehr nach Schemnitz zurück und erst später erfuhr 
ich, ohne jedoch die Nachricht verbürgen zu können, er sei 
während der Prager Revolte gefallen.

Da der vorgebliche Abgesandte nicht zu finden war, so 
schritt ich zur Untersuchung seiner zurückgelassenen Effekten,
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die ausser seiner polnischen Kleidung, noch in einigen unbedeu
tenden Kleinigkeiten bestanden. In dem nationalpolnischen mit 
Pelzwerk verbrämten Überwurf jedoch waren mehrere Schrift
stücke eingenäht, die wichtige Aufschlüsse die panslavischen 
Angelegenheiten betreffend enthielten. Als wie:

1° Eipe Landkarte Ungarns samt den dazu angrenzenden 
Provinzen mit folgenden Bezeichnungen.

a) Sowohl die nördliche Grenze von Pressburg angefangen 
bis an das Marmaroser Komitat, als auch die südliche von 
Steiermark bis Siebenbürgen waren rot markiert.

b) Von den beiden Endpunkten der nördlichen Grenze lie
fen zwei blaue Linien herab, welche auf der einen Seite die Ko- 
mitate Ödenburg, Eisenburg, Zala und Somogy, auf der ande
ren hingegen die Komitate Zemplén, Szabolcs, Bihar, Arad, 
Temes und Torontal durchschneidend sich an die südliche 
Grenze anschlossen.

c) Die Komitate ganz oder grösstenteils durch Slaven 
bewohnt und näher der nördlichen Grenze gelegen, als wie: Ein 
Teil von Pressburg, dann die Komitate Neutra, Trencsin, Arva, 
Liptau, ein Teil des Zipser Komitates, ein Teil von Gömör, 
ganz Sohl und Turócz sowie ein Teil der Komitate Neograd, 
Hont und Bars waren mit einer ebenfalls roten geschlängelten 
Linie inclaviert und an die nördliche Grenze angeschlossen. 
Eine gleiche Mark an der südlichen Grenze schloss an Kroatien, 
Slavonien und die Militärgrenze, die Komitate Báts und To
rontal sowie einen Teil von Temes.

d) Die in Bereg und den angrenzenden Komitaten sess
haften Rusnyaken sowie einzelne Örtlichkeiten oder durch Sla
ven bewohnte grosse Ortschaften als wie: Nyíregyháza in Sza
bolcs, Csaba und Tótkomlós in Békés u. s. w. waren mit rot
punktierten Linien umgeben.

e) Die Grenzen der Komitate mit ungarischer Bevölke
rung waren mit schwarzen Linien bezeichnet und einzelne durch 
Ungarn bewohnte Örtlichkeiten, die mit einer slavischen, valla- 
chischen oder deutschen Bevölkerung umgeben sind, mit 
schwarzpunktierten Linien markiert.

II0 Eine militärische Karte die nördliche Grenze Ungarns 
von Pressburg bis an die Grenze des Marmaroser Komitates 
samt den Komitaten Pressburg, Neutra, Trencsin, Árva, Lip
tau, Zips, Sáros, Zemplén, Ugocsa, Bereg, Abaujvár, Torna, 
Gömör, Neograd, Sohl, Turocz, Bars, Hont, Komárom und 
Sopron vorstellend.

Die in dieser Karte eingetragenen Marken waren folgen- 
dermassen arrangiert.

Aa) Ein rot bezeichneter Abschnitt dieser Karte begriff 
das durch die folgenden Punkte begrenzte Terrain in sich: die



nördliche Grenze von Holies angefangen bis zu der von Dukla 
durch das Karpatengebirge aus Galizien nach Ungarn führen
den Strasse. Von der Duklaerstrasse bis Eperjes und auf der 
entgegengesetzten Seite von Holies bis Freistadel48 waren zwei 
Linien gezogen, deren Endpunkte als wie Freistadel und Eper
jes mittelst einer Linie, die von Freistadel angefangen längst 
des Yägflusses bis Hradek im Liptauer Komitate und von dor
ten bis Lucsivna, Felka, Donnersberg,43 44 Leutschau, Kirchdorf45 
durch das Zipser Komitat über Korotnok, Branyiszko, Siroka 
bis Eperjes fortlief, verbunden war.

In diesem Abschnitte waren alle Strassen, Gebirgspässe 
selbst Gebirgspfade von einiger Wichtigkeit, die von Mähren, 
Schlesien und Galizien durch die Karpatengebirge nach Ungarn 
hinliefen mit gelber Farbe bézeichnet. Die besonders hervorge
hobenen Linien waren folgende:

Über Jablonicz, Holies, Nádas nach Tyrnau.
Über Miava in die Gegend von Kosztolány. Beide ins 

Neutraer Komitat führend.
Über Bohuslavicz 

„ Rosenko 
„ Puho
„ Csacza, Budatin, Silein.

Alle viere ins Trencsiner Komitat führend
Über Jablonka ins Árvaer Komitat.
Über Altendorf ins Zipser Komitat.
Yon Dukla aus gegen Bartfeld ins Sároser Komitat.
Mit diesen Strassen waren mittelst gelb markierten Linien 

die den Strassenzügen entlang gezogen waren, folgende Punkte 
verbunden.

Mit Holies und Miava, Tyrnau, die Festung Leopoldstadt 
und Freistadel.

Mit Bohuslavicz Neustadel.
Mit Rosenko Stadt und Schloss Trencsin.
Mit Puho und Csacza, Budatin und Silein der nach 

Turocz führende Strecsnoerpass.
Mit Jablonka, Kubin von dorten gegen den Kralovaner Pass 

über Turan, Szucsán bis Szentmárton im Turoczer Komitat 
nach einer Seite, nach der anderen von Kubin über Dubowa, 
Likawka nach Rosenberg ins Liptauer Komitat.

Von Altendorf nach Késmárk im Zipser Komitat.
Von Bartfeld nach Eperjes und von Eperjes über Siroka, 

Branyiszko, Korotnok bis Kirchdorf.

43 Galgócz.
44 Helyesen: Donnersmark, Csütörtökkely.
45 Szepesváralja.
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Ausser diesen waren in diesem Abschnitte der Karte noch 
folgende Punkte mit grüner Farbe markiert, Freistadel, Neu
stadel, Trencsin, Rosenberg, Szentmiklós, Hradek, Leutschau. 
Die mächtigen Ruinen des nächst Kirchdorf liegenden alten 
Zipser Schlosses, Branyiszko und Eperjes samt den dabei lie
genden Ruinen des Sároser Schlosses.

Bb) Ein blau markierter Abschnitt der sich an den roten 
anschloss, welcher folgendermassen begrenzt war: Von den zwei 
Endpunkten des roten Abschnittes Freistadel und Eperjes lie
fen zwei Linien tiefer ins Land hinein undzwar von Eperjes bis 
Kaschau und von Freistadel bis Szentbenedek. Diese zwei End
punkte des bläuen Abschnittes waren folgendermassen verbun
den: Von Szentbenedek, welches an der Mündung des Grantales 
liegt, lief die Linie in die Gegend von Verebély und Levencz, 
von wo aus sie sich über Bohunicz nach Schemnitz wendete, von 
dorten aber über Németi, Karpfen, Dobrona bei Altsohl ins 
Grantal wieder einlenkend dem Grantale entlang über Neusohl 
bis Bries fortlief, von Bries dann über Pelsöcz nach Torna 
fortlaufend sich an Kaschau anschloss.

In diesem blauen Abschnitte waren wiederum folgende 
Punkte mit grüner Farbe markiert: Neutra, Szentbenedek, 
Schemnitz, Karpfen, Altsohl, Neusohl, Bries, Krasznahorka, 
Kaschau.

Mit gelber Farbe hingegen Prievicz46 samt dem Schloss 
Bajmócz, Szentbenedek, Schemnitz, Altsohl, Neusohl, Bries und 
Hradek bezeichnet und mit den in dem roten Abschnitte gelb 
bezeichneten Punkten folgendermassen in Verbindung gebracht.

Ce) Die Stadt Trencsin mit Priwicz, Priwicz mit Szent
benedek, Szentbenedek mit Schemnitz, Schemnitz mit Altsohl, 
Altsohl mit Neusohl, Neusohl mit Bries, Bries mit Hradek.

Diese Punkte bilden ein Polygon, dessen Seiten von Hra
dek bis Trencsin durch das Vágtál, von Trencsin durch die von 
dorten aus laufende Gebirgskette, welche die Komitate Tren
csin und Neutra und Turocz und Bars von einander scheidet 
und sich bis Benedek fortpflanzt, dorten zwar durch das Gran
tal unterbrochen wird, dann aber wieder in mannigfachen Grup
pierungen über Schemnitz bis Karpfen fortläuft, dort sich bre
chend ihre Richtung gegen Altsohl nimmt, wo sie sich im 
Grantale verliert; von' Altsohl über Neusohl bis Bries durch 
das Grantal, von Bries bis Hradek wiederum durch eine mäch
tige Gebirgsgruppierung gebildet werden.

Dem innerhalb dieses Polygons liegenden Terrain war eine 
vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet.
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46 P r iv ig y e .



4 7 4 BENICZKY V ISSZ A E M L É K E Z É SE I A TÓ T  M OZGALOM RÓL.

Zwischen den Fixpunkten des angegebenen Polygons sind 
folgende mächtige Gebirgszüge zu bemerken.

Der bereits erwähnte Gebirgszug von Trencsin (Stadt) 
bis Szentbenedek, welcher die Komitate Trencsin und Neutra, 
und Turocz und Bars scheidet, welche als ein Nebenzweig 
jener grossen Gebirgskette zu betrachten ist, die von der Stadt 
Trencsin angefangen stets dem Laufe des Vágflussés folgend 
vis-á-vis mit den Karpaten bis zu der Grenze des Arvaer, 
Turoczer und Liptauer Komitates fortläuft und bei dem Zu
sammenflüsse der Flüsse Arva und Vág eine grosse Gebirgs- 
gruppe bildend sich gegen die Komitate Arva und Sohl wen
dend das Komitat Trencsin von Turocz, Trencsin von Arva, 
und Arva und Turocz von Liptau scheidet, dann aber sich bei 
der Ortschaft Revucza an die zweite mächtige Gebirgskette 
anschliesst, die von Szentbenedek angefangen gleichsam parallel 
mit jener des Vágtales im Grantale bis zu der Stadt Bries fort
läuft und die Komitate Bars und Sohl, dann Sohl und Turocz, 
und endlich Sohl und Liptau von einander scheidend hinter 
Bries an dem Zusammenlauf der Grenzen der Komitate Sohl, 
Gömör, Liptau eine grossartige Gebirgsgruppe bildet, deren 
mächtigster Zweig zwischen Hradek und Csorba der soge
nannte Hochwald genannt, fortlaufend sich an die Karpaten 
anschliesst.

Aus der angedeuteten Hauptrichtung dieser Gebirgszüge 
geht hervor, dass das Turoczer Komitat von Hochgebirgen 
rings umschlossen eine Art natürlicher Festung bildet, aus 
welcher bloss fünf für Truppen mit Kriegsmaterial praktikable 
Pässe hinausführen. Als wie:

1°. Von der an dem Vägflusse gelegenen Ortschaft Szucsan 
durch den Kralovaner Pass nach Arva und Liptau.

2°. Von der Ortschaft Ruttka mittelst des Felsenpasses 
Strecsno nach Sillein ins Komitat Trencsin.

3°. Von der Ortschaft Tótpróna über das Gebirge Zsjare 
nach Prievicz ins Neutraer Komitat.

4°. Von der Ortschaft Neustuben über Turcsok, der Berg
stadt Kremnitz nach Heiligenkreuz an dem Granflusse ins Bar- 
ser Komitat.

5°. Von der Ortschaft Cseresnosno47 über das Gebirge Her- 
manecz nach Neusohl ins Sohler Komitat.

Diese Gebirgszüge sowie dieselben durchschneidenden Pässe 
und Punkte, wo Strassen in Knoten zusammenliefen, waren 
auch mit gelber Farbe markiert, und mit den hier unter Ce) 
angemerkten Fixpunkten in Verbindung gebracht.

Da ausser den hier unter No. I. und II. angeführten zwei

47 Csremosnó.
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Karten, auch ein mit Chiffern geschriebenes Schriftstück vorge
funden wurde, welches deutsch verfasst und mit verkehrten 
lateinischen Alphabet (nämlich z als a) geschrieben war und 
die Erklärung der in den Karten befindlichen Marken samt dem 
Invasionsplane en detail enthielt, so ist das, was über die Art 
und Weise wie die Karten entworfen und markiert waren, 
genügend, um dem Leser, wenn er nun eine gute Karte Ungarns 
zur Hand nehmend den Inhalt des schriftlichen Planes folgt, 
eine ziemlich klare Übersicht über das Ganze zu verschaffen.

III0. Der schriftliche Plan enthielt drei Abschnitte.
Der erste Abschnitt war bloss als eine Vorrede zu betrach

ten, mittelst welcher im allgemeinen angedeutet wurde, dass 
nach der vorsichgegangener Revolution im slavischen Auslande, 
welche der panslavischen Agitation die Mittel an die Hand 
geben sollte, um über eine mobile Waffenmacht und Kriegs
material disponieren zu können, die Invasion nach Ungarn 
durch die Karpatengrenze stattfinden solle, was zugleich das 
Zeichen für den slavischen Süden sein werde sich auch zu erhe
ben und im Einverständnisse mit dem Norden die Operationen 
zu beginnen.

Der zweite Abschnitt enthielt die Erklärung der Karte 
No. 1°. und der hier unter a. b. c. d. und e. angeführten Punkte.

Die rot angemerkte Grenze von Pressburg bis an die 
Grenze des Marmaroser Komitates war so betrachtet, als wenn 
dieselbe bereits im Besitze der Agitation gewesen wäre.

Die von den beiden Endpunkten herablaufenden blauen 
Linien bildeten die Scheidegrenzen, welche auf der Seite von 
Pressburg bis Kroatien die ungarische Bevölkerung von der 
deutschen, auf der anderen nämlich von der Marmaroser Grenze 
bis zu der Militärgrenze hauptsächlich die ungarische Bevölke
rung von der vallachischen trennen.

Derjenige Teil des nördlichen Ungarns, der mit einer roten 
Linie an die Karpatengrenze angeschlossen war, war als der
jenige Teil des Landes bezeichnet, welchen der in Ungarn sess
hafte nordslavische Stamm bewohnt; so war auch' die rot 
bezeichnete südliche Grenze Ungarns als im Besitze der slavi
schen Stämme angenommen und die daran stossende slavische 
Bevölkerung des südlichen Ungarns mittelst der roten Linie an 
dieselbe angeschlossen.

Mittelst einer Invasion über die Karpaten hiess es weiter, 
würde der rot inclavierte Teil des nördlichen Ungarns sowie 
durch eine gleichzeitige Erhebung im Süden der rot inclavierte 
Teil des südlichen Ungarns in die Gewalt der slavischen Revo
lution geraten und die an beiden Teile sesshaften Slaven mit 
der Invasion verbinden.
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Wenn dieses vollbracht war, dann seien die beiden Gren
zen als die Basis zu betrachten, von welcher aus die weitere 
Operationen gegen das Innere des Landes unternommen werden 
sollten und die zwischen der ungarischen und deutschen Bevöl
kerung zerstreuten bedeutenden slavischen Elemente nach Be
schaffenheit der Umstände als Haltpunkte benützt werden, we
sentlich geeignet das Gros der Operation zu erleichtern.

Da die Flanken der beiderseitigen Expedition, so wie die 
blauen Linien (siehe b) andeuten, einesteils durch die deutsche, 
andererseits durch die vallachische Bevölkerung gedeckt seien, 
so würde die Expedition durch diesen günstigen Umstand in 
Stand gesetzt, um mit mehr Nachdruck gegen das Zentrum des 
Landes zu wirken.

Da es — hiess es weiter — inmitten der Verhältnisse, in 
welchen sich die gesamte Monarchie befindet, als gewiss anzu
nehmen sei, dass der Fortgang der Expedition durch ein Ein
schreiten der k. k. Waffenmacht nicht gelähmt werden könne, 
noch weniger aber an ihren Flanken von der deutschen oder 
vallachischen Bevölkerung etwas zu befürchten habe, ja eher 
die Vallachen als ihre mittelbaren Verbündeten betrachten 
könne, so würden der gesamten Panslavenerhebung nur die Ma
gyaren entgegenstehen.

Die gesamte numerische Anzahl der Magyaren erreicht 
kaum die Ziffer von 5,000.000, während die südlichen slavi
schen Stämme in der geringsten Anzahl mit 6,000.000, die an 
der nördlichen als wie Galizien, ein Teil Mährens und Schle
siens und im Hintergründe Böhmen mit 9,000.000, die in Un
garn selbst an der nördlichen und südlichen Grenze sesshaften 
und einen kompakten Volkskörper bildenden Slaven mit 
4,000.000 anzunehmen sind, so stellt es sich heraus, dass eine 
Volkszahl von 19,000.000 dem kaum 6,000.000 zählenden 
Voksstamme der Magyaren entgegenstehe, was die in Ungarn 
zerstreut wohnenden Slaven mitgerechnet ein Verhältniss 
ergibt gleich 4 zu 1.

Dieser so dargestellte Überblick der ganzen Sachlage war 
als ein Beweis für das Gelingen der Unternehmung angeführt.

Doch selbst in dem Falle — hiess es weiter — wenn die 
mittelst der Bekämpfung des Magyarenstammes beabsichtigte 
Vereinigung der nord- und südslavischen Stämme im ersten 
Anlaufe nicht gelingen sollte, so ist als ganz sicher anzuneh
men, dass sowohl die nördliche als auch die südliche Invasion 
die rotmarkierten Enklaven (siehe c) der magyarischen Herr
schaft entrissen und bleibend f esthal ten werden.

Die Vorteile, die ein bis zu diesem Grade gelungenes 
Unternehmen der panslavischen Erhebung sicherte, waren 
hauptsächlich in Folgenden angegeben.
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Der Besitz der nördlichen Grenze Ungarns samt den an 
dieselbe angrenzenden durch Slaven bewohnten Landesteil, 
besonders aber die Strecke von Neustadel bis Eperjes und Bart
feld, welche der günstigen Terrainverhältnisse wegen auch in 
dem schlimmsten Falle gegen eine überlegene Waffenmacht 
leicht zu behaupten ist, bieten immer eine feste Basis, von 
welcher aus den sich entwickelnden Umständen gemäss Opera
tionen gegen Ungarn oder auch Galizien, Schlesien und Mähren 
unternommen werden können, indem die das Karpatengebirge 
und die durch das Vág- und Grantal laufenden mächtigen Ge
birgszüge durchschneidenden Pässe mit einigen Kraftaufwand 
binnen kurzer Zeit so befestigt werden können, dass sie den 
vom Inneren des Landes Ungarn oder auch von der jenseitigen 
Grenze anrückenden, wenn auch bedeutenden Streitkräften 
unüberwindliche Hindernisse entgegenstellen würden.

Nach diesen folgte die Aufzählung aller jener in dem 
beschriebenen Landesstrich befindlichen Quellen, aus welchen 
alles geschöpft werden konnte, was zur Ausrüstung einer 
bewaffneten Macht und Erzeugung von Kriegsmaterial erfor
derlich ist; dann der Gedanke des Breiteren ausgeführt, dass 
der angegegebene Landesstrich einmal in Besitz genommen und 
gehörig befestigt ein grosses Kriegslager bilden werde, von wo 
aus die panslavische Erhebung unterhalten, verbreitet und 
unterstützt werden könne, indem er einen Zentralpunkt bildet, 
der nicht nur alle Vorteile einer starken Defensivposition in 
sich begreift, aber auch alle Terrainverhältnisse vereinigt,, 
welche es möglich machen, nach allen Richtungen plötzlich her
vorbrechen und offensiv auftreten zu können!

Als einen schlagend praktischen Beweis der angeführten 
Gründe war der böhmische Parteigänger Giskra angeführt, der, 
nachdem er sich einmal in diesem Teile des Landes Ungarn 
festgesetzt, der gesamten Macht Ungarns und zu Zeiten auch 
Polens durch viele Jahre einen so erfolgreichen Widerstand 
leistete, dass selbst Mathias Korvin gezwungen ward endlich 
Frieden mit demselben zu schli essen.

Andererseits bot die Okkupation der Komitate Temes, 
Bács und Torontál und deren Vereinignug mit der südlichen 
Grenze die Mittel, durch materielle Vorteile, um die Militär- 
grenze an die Sache des Panslavismus zu fesseln und einen 
Stand der Verhältnisse herbeizuführen, um eine allgemeine Re
volution im slvaischen Süden zu erregen, mittelst welcher alle 
dort sesshaften slavischen Stämme zu einem Körper vereinigt 
werden sollten.

So wäre dann — hiess es am Schlüsse — der magya
rische Stamm, wenn (er) auch den ersten Anprall der ver
einigten slavischen Invasion an den angegebenen Grenzen auf



gehalten hätte, vom Nord und Süd gepresst an der einen Seite 
durch die Yallachen bedroht, an der anderen durch die deutsche 
Bevölkerung isoliert von allen Hilfsquellen abgeschnitten nur 
auf sich selbst reduziert nicht fähig, dem immer mehr anschwel
lenden Strome slavischer Nationalkraft in die Länge Wider
stand zu leisten.

Dieser in ihren Hauptgedanken hier wiedergegebenen 
Übersicht folgte der dritte Abschnitt, welcher die Erklärung 
des in der Karte No. II. bezeichneten Invasionsplanes, der an 
der nördlichen Grenze stattfinden sollte, enthielt.

Der rotmarkierte Abschnitt dieser Karte die Karpaten
grenze in sich fassend, war zur Operationsbasis bestimmt, 
namentlich aber die Strecke von Hohes angefangen bis zu dem 
Duklaer Passe.

Der Einmarsch sollte womöglich an den folgenden Punk
ten zu gleicher Zeit geschehen. Und zwar:

Über Holies und Szenicz ins Pressburger Komitat.
Über Miava ins Neutraer.
Über Rosenko, Puho, Csacza ins Trentsiner.
Über Jablonka ins Arvaer.
Über Altendorf in die Zips.
Über Dukla ins Komitat Sáros.
Da die Länge dieser Linie über 40 Meilen beträgt, so 

müssen die stärkeren Kolonnen durch die angemerkten Haupt
punkte einmarschieren.

Mittelst anderer Gebirgspässe und einzelner Gebirgspfade 
aber kleinere Abteilungen so vorwärts passiert werden, dass 
sie nach dem Überschreiten der Karpatengrenze die Verbindung 
mit den Hauptkolonnen her stellen und an jenen Punkten, wo 
die der Invasion geeignete Elemente aufgehäuft oder die von 
strategischer Wichtigkeit sind, festen Fuss fassen können.

Da die Länge der für den Einmarsch bestimmten Linie, 
sowie die Terrainverhältnisse dazu vorzüglich gut geeignet 
sind, um durch falsche Demonstrationen die wahre Bewegung 
zu maskieren, ausserdem an den beiden Flankenpunkten Hohes 
und Dukla dem Einmärsche am leichtesten ein erfolgreicher 
Widerstand entgegengestellt werden kann, so wird die ganze 
Operation folgendermassen einzuleiten sein.

Während der Einmarsch über Hohes und Miava einerseits, 
über Dukla gegen Bartfeld andererseits mit allen möglichen 
Geräusch unternommen, die Aufmerksamkeit nach jenen Punk
ten wendet, rückt die Hauptmacht in drei Kolonnen über Ro
senko, Csacza und Jablonka ins Trencsiner und Arvaer Komi
tat ein.

1°. Die über Rosenko einrückende Kolonne hat ohne Aufent
halt das Vágtál zu gewinnen und die Stadt Trencsin zu
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besetzen sowie ohne Säumen die Befestigung dieses wichtigen 
Punktes einzuleiten..

2°. Die über Csacza in das Kisuczertal einrückende Ko
lonne hat die Aufgabe, sich das an der Vág und Mündung des 
genannten Tales liegenden Schlosses Budatin und der Stadt 
Silein zu bemächtigen, unverzüglich aber von Silein eine Ab
teilung zur Besetzung des wichtigen Felsenpasses Strecsno zu 
entsenden und so den Weg ins Innere des Komitates Turocz 
zu sichern.

3°. Die über Jablonka einrückende Kolonne hat das Arvaer 
Schloss zu besetzen, dann bis Alsókubin vorzudringen, von 
dorten aber unverzüglich eine Abteilung zur Besetzung des 
Passes bei Kralován zu entsenden.

Während die Hauptmacht diese Operationen ausführt, wer
den die in Kisucza, sowie die von Silein bis Trencsin liegenden 
gleichgesinnten Ortschaften, dann die Stadt und Umgebung 
von Szentmiklós durch die mit der Invasion verbundenen Indi
viduen zu den Waffen gerufen und der Aufstand im ganzen 
Vágtale organisiert, zur Förderung dieses Zweckes können die 
durch die verschiedenen Pässe zwischen den Kolonnen 1, 2 
und 3 einrückendén kleineren Detachements verwendet werden. 
(Siehe die Übersicht der für die Sache des Panslavismus 
gewonnenen Bevölkerungen.)

Nachdem das Angegebene ausgeführt ist, so ist auch der 
wichtigste Teil der nördlichen Grenze, nämlich von der Stadt 
Trencsin angefangen bis zu der an der Grenze des Zipser und 
Liptauer Komitates liegenden Ortschaft Lucsivna besetzt und 
somit die Basis der weiteren Operationen gewonnen.

Nach Lösung dieser Aufgabe haben die drei Hauptkolon
nen durch den in ihren Rücken erregten Aufstand gesichert ihre 
weiteren Operationen folgendermassen zu .verfolgen.

Kolonne 1°. Von der Stadt Trencsin soll eine Vorrückung 
bis zur Ortschaft Bellus vorgenommen und von hieraus der ins 
Komitat Turocz führende Pass Rajecz gewonnen werden, die 
Hauptmacht aber von Trencsin gegen Prievicz zu operieren.

Kolonne 2°. Von Sillein eine Vorrückung durch den Pass 
Strcesno in das Innere des Komitates Turocz bis Szentmárton 
unternehmen und mittelst der schon vorbereiteten Bevölkerung 
dieses Komitates die Besetzung der von Turocz über Zsrane,49 
Turcsok und Hermanecz ins Neutraer, Barser und Sohler Ko
mitat führenden Pässe noch bevor die Kolonne 2° nach Szent- 
marton eingerückt ist, eingeleitet werden.

Kolonne 3°. Hat von Alsókubin in die Liptau vorzurücken 
und die Stadt Rosenberg zu besetzen.
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Kolonne 4°. Während dieser Vorrückung wird aus den bei 
Szentmiklós zusammengezogenen bedeutenden Aufgebot eine 
vierte Kolonne formiert, diese besetzt Hradek und tritt zu
gleich über Bocza mittelst des Gebirgspasses Teufelshochzeit 
mit Bries in Verbindung, um auch in jener Gegend den Auf
stand zu organisieren.

Mittelst dieser Vorrückung wird das ganze Vágtál samt 
den Komitaten Arva, Trencsin, Liptau und Turocz gewonnen, 
und mittelst der Besetzung der Stadt Bries zugleich ein fester 
Punkt an der linken Planke im Grantale gesichert, wo sich die 
Kolonne 4° verstärkt durch die dortige Bevölkerung neuerdings 
zu organisieren hat.

Nun übergingen die Operationen von dem ersten rotmar
kierten Abschnitt aa) in den zweiten blaumarkierten bh).

Kolonne 1°. Der Disposition gemäss von Trencsin nach 
Prievicz vorrücken und mit der von Rajecz in die Turócz bis 
Tótpróna vorzuschiebenden Abteilung über das Gebirge Zsare 
in Kommunikation tretend. Den rechten Flügel des ganzen 
Invasionskorps formieren.

Kolonne 2°. Von Szentmárton über Kremnitz bis Heili
genkreuz ins Grantal vorrücken und von dorten über Glas
hütten mit der unter dessen in Schemnitz bewerkstelligten Er
hebung in Verbindung treten und dieselbe verstärken, ihre 
Hauptmacht aber über Zsarnovitz nach Szentbenedek dirigie
ren und dasselbe besetzen.

Kolonne 3°. Von Rosenberg über Revucza und dass Ge
birge Sturecz ins Sohler Komitat vorrücken, sollte sie jedoch 
hier, wie es wahrscheinlich ist, auf einen stärkeren Widerstand 
stossen, sich in dem Stureczer Pass bis zur Ortschaft Ulmanka 
behaupten und von hier aus mittelst des bei dieser Ortschaft 
sich mit dem Stureczer vereinigenden Hermaneczer Passes mit 
der Turócz in Verbindung treten.

Kolonne 4°. Diese in Bries organisierte neue Kolonne hat 
nachdem sie die wichtigen Eisenindustrie Etablissements in 
und um Hronicz50 im Besitz genommen (falls wie gesagt die 
Kolonne 3° in ihrem Vorrücken gegen Neusohl aufgehalten 
worden wäre), so hat dieselbe dem Grantale entlang vorzu
rücken, das Schloss Lipcse zu nehmen und von dorten aus Neu
sohl zu bedrohen, wodurch die in Ulmanska stehende Kolonne 
3° in Stand gesetzt wird, Neusohl mit Nachdruck anzugreifen 
und zu nehmen.

Nach Ausführung dieser Operation wäre die Invasion in 
den Besitz des Grantales gesetzt und eines wichtigen Postens 
ausserdem Meister, nämlich Schemnitz.
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Während diesen Operationen hatten die an den beiden 
Endpunkten der Invasionslinie nämlich bei Holies und Miava, 
dann bei Altendorf und Bartfeld zu Scheinbewegungen verwen
deten Abteilungen nach Umständen und den aus deren Ent
wicklung folgenden Dispositionen zu handeln, im allgemei
nen jedoch stets den Hauptzweck als wie die Besetzung von 
Freistadel, Késmárk und Eperjes vor Augen zu haben.

So weit war der Invasionsplan entwickelt, aus welchem 
hervorgeht, dass die in den roten und blauen Abschnitt der 
Karte No. II. mit Grün bezeichneten Punkte als wichtige Kom
munikationsfixpunkte betrachtet wurden. Die mit den Ge
birgszügen, Strassen und Pässen paralell laufenden und mit 
den Punkten Trencsin, Prievicz, Szentbenedek, Schemnitz, 
Altsohl, Neusohl, Bries, Hradek in Verbindung gebrachten Be
zeichnungen mit Gelb enthielten den MarSchplan des Inva
sionskorps bis zu der durch die Punkte Prievicz, Szentbenedek, 
Schemnitz, Altsohl, Neusohl und Bries bezeichneten Linie.

Als Anhang zu dem Plane war noch hinzugefügt, dass 
jeder wichtige Punkt so wie er in Besitz genommen wird, also- 
gleich zu befestigen sei, überhaupt aber der Grundsatz ausge
sprochen, die Ruinen alter Schlösser, die an den Mündungen 
der Pässe liegen, mit Erdwällen zu umgeben, die Gebirgspässe 
aber mit Blockhäusern und Verhauen zu befestigen. Endlich 
da alles hauptsächlich von der Schnelligkeit der Bewegungen 
abhängig ist, so ist vorzüglich darauf Rücksicht zu nehmen, 
dass den schon mehr militärisch organisierten, durch die Kar
paten einrückenden Streitkräften von Seite der mit ihnen im 
Inlande verbundenen Elemente alle möglichste Hilfe und Vor
schub geleistet werde, damit dieselben so schnell als möglich, 
die wichtigen Punkte zu besetzen im Stande seien. Der unter 
ihrem Schutze sich erhebende und organisierende Landsturm 
aber zur Unterhaltung der Kommunikation und Formierung 
von Reserven verwendet werden.

Schliesslich war auch noch angemerkt, dass durch das Ge
lingen dieser Unternehmung, namentlich durch den Besitz und 
Befestigung von Priewicz, Neustadel, Altsohl und vorzüglich 
Neusohl der Weg zur Verproviantierung geöffnet, der Besitz 
der Bergstädte samt den zu ihrem Bereiche gehörenden ver
schiedenen Industrieetablissements und den Neusohler Pulver
mühlen aber alle Quellen zu Unterhaltung der Revolution 
eröffnen, um von der einmal gewonnenen festen Basis aus die 
weiteren Unternehmungen mit Erfolg einleiten zu können.

Da ich bemüssigt wTar, diesen Plan durchzustudieren, so 
wäre ich im Stande auch jetzt noch einem Situationszeichner
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die notwendigen Daten anzugeben, um denselben von einer vor
liegenden Landkarte Ungarns entwerfen zu können. Schriftlich 
und bloss aus dem Gedächtnisse mehr anzuführen, als das 
Gesagte, würde für einen, der mit den Terrainverhältnissen un
bekannt ist, wenig zur weiteren Orientierung, aber vielleicht 
mehr zur Verwirrung der Begriffe beitragen. Auch ist es un
möglich, alles was sonst noch zur vollständigen Aufklärung 
aller Zweifel erforderlich wäre, hier anzuführen, denn dies 
wäre nur mittelst mündlicher Beantwortung der infolge des 
Gesagten entstehenden Fragen möglich, denn in einem schrift
lichen Aufsatze, eben weil mir der Gegenstand in allen seinen 
Nuancen zu genau bekannt ist, kann es sehr leicht geschehen, 
dass ich Umstände, die mir als unbedeutend erscheinen, die 
aber zur Aufklärung für den Leser das Meiste beitragen kön
nen, übergehe. Vor eine Kommission gestellt, wäre ich im 
Stande jede diesen Gegenstand betreffende Frage vollkommen 
zu lösen.

IV. Ausser den angeführten Schriftstücken wurden noch 
vier oder fünf Zettel in Oktavform mit nicht mehr, als beiläufig 
acht bis zehn Linien Chiffreschrift aufgefunden, deren Inhalt 
konnte jedoch auch in Pest trotz aller angewendeten Mühe 
nicht entziffert werden. Die Ziffern waren nicht mit Buchsta
ben, aber durch eigentümliche Zeichen gebildet.51

Da es mir bei dem Schriftstück No. III°. nach einigen 
aufs geradewohl unternommenen Versuchen zufällig gelang 
den eben nicht sehr schwierigen Schlüssel zur Entzifferung 
zu finden, so machte ich mich in kurzer Zeit mit dem Inhalte 
bekannt und damit er zu weiterer Kenntniss nicht komme, 
schrieb ich denselben eigenhändig ab und begab mich dann 
augenblicklich nach Pest, um diese Entdeckung dem Minister
präsidenten mitzuteilen.

Da derselbe als Chef der Regierung die Mittel besitzen 
musste, um über die diese Angelegenheit betreffenden Verhält
nisse des Auslandes sich die nötigen Nachrichten zu verschaffen 
und demgemäss auch die nötigen Massregeln zu treffen, so 
liess ich die erwähnte Abschrift des Planes in seinen Händen, 
nahm die Originalien zu mir (J) um vielleicht öiittelst dersel
ben noch weitere Entdeckungen machen zu können und ver
fügte mich ungesäumt zurück auf meinen Posten.

Aus dem Inhalte der hier angeführten Dokumente ist zu 
ersehen, wie umfassend die Pläne des Panslavismus gewesen 50

50 Beniezky a titkos írás körülbelüli alakját lerajzolta. Minthogy nem 
jelentőséges, elhagytam.
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und- in welch genauem Zusamenhange und Einverständnisse die 
inländische Agitation mit jener des Auslandes gestanden.

Wer mit der ganzen Wesenheit dieser Agitation, mit den 
Verhältnissen, in welchen sie zur ungarischen Nationalität 
stand und mit dem Terrain, welches der Hauptummelplatz der 
Revolution hätte werden sollen, bekannt ist, der muss geste
hen, dass dieser Plan in jeder Hinsicht gut und mit Berück
sichtigung aller Vorteile ausgearbeitet war, sowie auch dass 
im Hintergründe noch ganz andere Individuen stehen mussten, 
als Stúr, Húrban und Hodscha und andere, ihnen an Stand 
und Kenntnissen gleiche Personen.

(31) Allein trotz der Richtigkeit der in diesem Plane 
entwickelten Kombinationen, welche sein Gelingen garantier
ten, brachte er schon einen Fehler mit sich, welcher denselben 
gleichsam in die Schranken einer ewigen Theorie verbannte, 
nämlich „derselbe erschien zu spät!“

Die Zeit der revolutionären Überraschungen, der Moment, 
in welchem die brausenden Wogen des Revolutionsstrudels 
durch einzelne Individuen in ein bestimmtes Bett geleitet wer
den können, in welchem sie nach einer bestimmten Richtung 
sich fortwälzend an Kraft zunehmen, dieser Moment war 
vorüber! Die besonders in Ungarn dem Panslavismus günsti
gen Verhältnisse, welche während der Märztage 1848. durch 
einzelne Individuen hätten benützt werden können, um Ereig
nisse von der grössten Tragweite herbeizuführen, hatten nun
mehr eine ganz andere Form angenommen und was damals Ein
zelnen möglich geworden wäre, dies war nunmehr selbst mit 
einer wohlgeordneten Armee kaum auszuführen! Denn die durch 
eine allgemeine revolutionäre Bewegung entstehenden Verhält
nisse benützen, später dominieren, ja endlich auch die Erfolge 
einer Revolution an sich zu fesseln und die Revolution gleich
sam zu absorbieren, liegt in dem Kreise jener Möglichkeiten, 
die der menschliche Geist umfasst. Allein die Verhältnisse 
selbst zu schafEen, oder ihre plötzliche Gestaltung zu bestimmen, 
dies liegt ausserhalb jener Grenzen, welche dem menschlichen 
Verstände angewiesen sind!

Die Verspätung des allgemeinen Ausbruches der panslavi- 
sehen Erhebung hatte nicht nur zur Folge, dass in Nordungarn 
wie es hier bereits auseinandergesetzt worden ist, die unga
rische Nationalität gegenüber des Panslavismus ein Überge
wicht erlangte, allein sie führte auch noch einen anderen Um
stand herbei, welcher ihr den eigentlichen Todesstreich ver
setzte.

3 1 *



Aus dem ganzen Zusammenhänge der Agitation stellte sich 
heraus, dass zur Bewerkstelligung einer allgemeinen und erfolg
reichen panslavischen Erhebung die Mitwirkung der südlichen 
slavischen Stämme unumgänglich bedingt war; allein trotzdem, 
dass die durch den Sprachkampf mit der ungarischen Nationali
tät geweckte Bewegung der Slaven, vermittelst des Illyrismus 
von Süden aus, die eigentlich politisch nationale Richtung 
erhielt, gestaltete sich dorten bald nach dem Schlüsse des 
1848-er Landtages die Sachlage ganz anderst, als dies die Pro
paganda gehofft.

Seine Exzellenz der Banus Baron von Jellasits51 liess sich 
durch die einander überstürzenden Ereignisse nicht irremachen, 
und hielt die Fahne der Loyalität inmitten der ihn umgeben
den Wirren mit starker Hand empor. Mit richtigem Blick 
erkannte er augenblicklich den Standpunkt, der ihm durch die 
Verhältnisse angewiesen war, er nahm demzufolge keine neu
trale, oder passive Stellung gegenüber der revolutionären Be
strebungen an, sondern stellte sich gleich im Beginn an die 
Spitze der nationellen Bewegung und indem er derselben eine 
loyale Richtung zu geben wusste, schlug er den Illyrismus und 
mit demselben alle panslavischen Tendenzen zu Boden.

Das konsequent loyale, feste und erfolgreiche Auftreten 
des Banus setzte auch den griechisch nicht unierten Patriar
chen Rajasits in Stand, mit dem ganzen Einflüsse de6 geistli
chen Gewichtes in einer gleichen Richtung wirken zu können 
und den in Kroatien, Slavonien und der Militärgrenze mächtig 
erweckten Geist der Loyalität auch auf den binnen der Grenzen 
Ungarns sesshaften raitzisch-slavischen Stamm zu übertragen 
und so erhielt der gesamte slavische Süden eine dezidiert anti
revolutionäre Richtung und war für den Panslavismus verloren.

Mir ziemt es nicht mich über das Verdienst, welches das 
unerschütterlich loyale und konsequente Auftreten Seiner Exzel
lenz des Banus in sich fasst, auszusprechen, die Blätter der Ge
schichte, die für ihm bestimmt sind, werden dasselbe der Nach
welt aufbewahren! Um jedoch die ganze Tragweite der Folgen, 
welche seine Haltung herbeigeführt, insofern dies mit dem Ge
genstände dieser Abhanglung in unmittelbarer Verbindung ste
het, kurz und klar darstellen zu können, sei es mir erlaubt fol
gende Frage zu stellen:

Wenn man alles, was die panslavische Agitation seit dem 
Jahre 1836. bis zu den Märztagen 1848. für ihre Zwecke gewon
nen, mit allen den Hindernissen, die sich ihrer weiteren Aus
breitung in Ungarn entgegenstellt, vergleicht und dann ihre
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Position inmitten der revolutionären Verhältnisse der Märztage 
in Erwägung zieht, so entsteht die Frage: Was wäre aus der 
panslavischen Bewegung geworden, wenn gleichzeitig mit der 
Wiener Revolte zwei, dem Banus an Popularität, Geist und 
Entschlossenheit ähnliche, in Bezug der Loyalität und Ehren
haftigkeit aber demselben ganz entgegengesetzte Individuen im 
Norden und Süden an die Spitze der slavischen Bewegung tre
tend dieselbe in ihre Hände genommen hätten? Bis zu welchem 
Punkte dann in der ersten Zeit der revolutionären Überraschun
gen, die Träume der panslavischen Propaganda bevor sie durch 
die Macht der Legitimität hätte dominiert werden können, reali
siert worden wären, dies mögen jene, die durch ihre Stellung 
dazu berufen sind, richtig beurteilen können!

Bald nach meiner Zurückkunft nach Schemnitz, eben in 
jener Zeit, als ich auf ganz andere Ereignisse gefasst war, traf 
ganz unvermuthet die Nachricht ein (beiläufig zwischen den 
14—15. Juni), die Prager Revolte sei durch die k. k. Waffen 
niedergeworfen und die dortigen slavischen Vereine gänzlich 
gesprengt geworden. Dieser Schlag war in seinen Rückwirkun
gen entscheidend, denn man konnte auch im ungarischen Norden 
augenblicklich vernehmen, dass die Schwingen der Agitation 
gänzlich gelähmt seien.

Wenn man nun das Wirken der panslavischen Propaganda 
seit sie sich als eine solche in den Jahren 1843—44. gestaltete, 
bis zu der 1848-er Revolutionsepoche mit ihrem Auftreten 
während dieser Epoche vergleicht, so gewinnt man die Überzeu
gung, dass dieselbe in der Vorbereitung der Materialien zum 
Behufe einer Revolution vielmehr Umsicht, Ausdauer und Ge
schicklichkeit entwickelte, als in deren praktischen Anwendung, 
was neuerdings den Beweis liefert, dass die Ursache des gänzli
chen Misslingens ihrer Pläne hauptsächlich darinnen lag, dass 
sie wie dies bereits des Breiteren erwähnt worden, durch die 
revolutionäre Bewegung des 1848-er Jahres überrascht, zum 
Handeln gezwungen ward, bevor sie noch auf der Stufenleiter 
der Agitation jenen Stand erreicht, von welchem aus sie die ihr 
zu Gebote stehenden materiellen Kräfte mit der notwendigen 
Schnelligkeit zu einem entscheidenden Schlage vereinigen konnte.

Mit dem Schlage der den Panslavismus in Prag nieder
geworfen, endet jene Epoche, in welcher derselbe die Vereini
gung aller slavischen Stämme zu einem Körper verfolgte, in 
welche Richtung die durch dieses Ereigniss zersprengten Fak
toren gelenkt wurden, um sich für die Zukunft ein Terrain zu 
sichern, dies wird in den nun folgenden Abschnitten nachge
wiesen werden.
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IX.
A tót mozgalom 1848 június 15*től 

szeptember 114g.
II-ter Abschnitt.1

(1) Das Niederdrücken der Prager Revolte führte in seinen 
Rückwirkungen auch in den ungarisch-slavischen Norden einen 
Umstand herbei, welcher den Einfluss der Häupter der Pansla- 
venpropaganda auf die Massen seihst in solchen Örtlichkeiten, 
wo ihre Lehren sonst ungeteilten Beifall gefunden, bedeutend 
schmälerte. Denn eben in jenem Zeitpunkte, wo alles auf das Er
gebnis der so pomphaft angekündigten Invasion, welche alle die 
umfassenden Versprechungen, mittelst welcher die Massen in 
Athem erhalten wurden, zur Wahrheit machen sollte, gespannt 
war; traf eben das Entgegengesetzte ein! Der in Prag plötz
lich niederfahrende Blitz zerriss nicht nur den eigentlichen 
Knotenpunkt, von welchem die Agitationsfäden ausliefen, aber 
er vernichtete mit einemmale auch die Hoffnungen, welche die 
gewonnenen Massen auf die verheissene Hilfe des slavischen 
Auslandes gebaut, die bekannten Chefs der Liga erschienen 
nun als blosse Fanfarons, verloren das an ihre Individualität 
früher gebundene blinde Zutrauen und mit demselben auch 
einen grossen Teil ihrer Popularität.

Ausser diesem Umstände, welcher die Schwingen der Agi
tation im slavischen Norden Ungarns gelähmt, treten zu der
selben Zeit auch im Inlande Ereignisse ein, welche nieder
drückend auf den Geist des Panslavismus wirkten. Der im 
Temeser Banate, Torontál und Bács sesshafte Serbisch- 
raitzisehe Stamm ergriff, zwar die Offensive gegen die unga
rische Regierung, allein da zu dessen Bekämpfung k. k. Trup
pen beordert wurden, so schwand auch hier jede Hoffnung auf 
Beistand und die Sachlage gestaltete sich in der ersten Zeit so, 
als wenn die slavische Erhebung an der südlichen Grenze in 
eine Kategorie mit der Prager Revolte gestellt worden wäre. 
Der zu gleicher Zeit erfolgte Aufruf an die ungarische Nation 
zur Wahrung ihrer Rechte und Dämpfung des gegen den durch 
die 1848-er Gesetze ausgesprochenen Statusquo ankämpfenden 
Aufstandes die Waffen zu ergreifen; der diesem Aufrufe fol
gende allgemeine Enthusiasmus, die gestattete Errichtung der

1 Kr. A. W. — Kr. i. U. 1848/49-11/330. H. A. -  „Heft 9. 94 
Blätter.“ — Ugyanezen füzetben foglaltatik a következő fejezet ie. A füzet
nek egyes ívei keltezve is vannak és pedig 1853 augusztus 25-től kezdve 
1854 január 27-ig.
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ersten 12 Honvédbataillons, alles dies zusammengenommen, 
musste endlich die Anhänger des Panslavismus in Nordungarn 
vollends entmutigen und zwar umsomehr, da alles was sie bis 
zu jener Zeit zur Förderung ihrer Zwecke unternommen, gleich
sam nur dazu gedient, die Kraft ihres grössten Widersachers, 
nämlich der ungarischen Nationalität nur mehr zu entfalten.

Diese Epoche ist als jene zu betrachten, in welcher durch 
die sich überstürzenden Ereignisse eine allgemeine Verwirrung 
der Begriffe herbeigeführt wurde, so dass inmitte jener man
nigfachen Verwickelungen das ungarische Ministerium 
Batthyány, als Repräsentant der sanktionierten Gesetze des 
Jahres 1848. als auf loyalen und gesetzlichen Boden stehend 
erschien; und Ungarn vis-ä-vis den übrigen anarchischen Zu
ständen für eine kurze Zeit einen Standpunkt gewann, im Ver
gleiche, zu welchem nicht nur der Panslavismus im allgemei
nen, oder die serbisch-raitzische Erhebung, aber selbst die 
offen ausgesprochene Richtung der loyalen Bewegung in Kro
atien, Slavonien und der Militärgrenze mit dem Banus an der 
Spitze, als revolutionäre betrachtet wurde.2

Da in diesem günstigen Zeitpunkte der Landtag nach Pest 
einberufen und zugleich angekündigt wurde, Seine k. k. Ma
jestät sei entschlossen, denselben in höchst eigener Person zu 
eröffnen und für eine bestimmte Zeit in Pest zu residieren, so 
war es nicht zu wundern, dass sich ein ungarisch nationaler 
Geist auch jener Elemente bemächtigte, welche bis dahin der 
neuen Gestaltung der Verhältnisse nicht geneigt waren, und 
die Wahlen der Landtagsdeputierten, eine kleine radikal revo
lutionäre Fraktion ausgenommen, entschieden ministeriell aus
fielen. Da auch das Zusammenwirken aller dieser Verhältnisse 
die serbisch-raitzische Bevölkerung, Kroatien, Slavonien und die 
Militärgrenze ausgenommen in Ungarn die Meinung, der Stand
punkt, auf welchem Ungarn durch die 1848-er Gesetze erho
ben wurde, sei ein legitimer, feste Wurzeln schlug und das Ver
trauen, derselbe werde ein dauernder sein, immer mehr Boden 
gewann, so musste endlich der wahre Panslavismus in Ungarn 
erdrückt und im Auslande geschlagen seine früher offen ausge
sprochene Tendenz: die national demokratische Vereinigung 
aller slavischen Stämme zu einem Körper, verstummen lassen!

(2) So gestalteten sich die den Panslavismus umgebenden 
Verhältnisse bald nach der Dämpfung der Prager Revolte, 
werfen wir nun einen Blick auf die speziellen Begebenheiten, 
welche den Zeitraum bis zu seinem abermaligen Hervortreten 
in einer anderen Gestalt ausfüllten.

Es mochte zwischen den 15-ten bis 20-ten Juni 1848.

3 Az is volt.
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gewesen sein, als ich eine Verordnung von dem Ministerium 
des Innern erhielt (H) mittelst welcher mir der Auftrag erteilt 
wurde, den unter meiner Aufsicht gestellten Bezirk streng zu 
überwachen, indem das Ministerium unterrichtet sei, dass viele 
jener Individuen, die an den Prager Unruhen teilgenommen, 
nachdem ,'sie von dorten vertrieben worden, gesonnen seien, 
sich in den nördlichen Teil Ungarns zu begehen, um dorten 
ihre Umtriebe zu erneuern und derlei Individuen im Betretungs
falle festnehmen und nach Pest expedieren zu lassen, von wo 
aus sie nach ihrer betreffenden Heimat rückgesendet werden 
sollten.

Es stellte sich zwar heraus, dass derlei Individuen meist 
junge Leute, darunter namentlich der mehrmal erwähnte Ste- 
phanovits, dann ein gewisser Frits, Borik und Zsiska3 sich 
eine kurze Zeit an den nördlichen Grenzen herumtrieben, dann 
aber spurlos verschwanden. Einigen Daten zufolge konnte 
man zwar ziemlich richtig vermuten, dieselben hätten die Ab
sicht verraten, sich nach Kroatien zu begeben, allein ausser 
wagen Gerüchten konnte nichts bestimmtes bezüglich ihrer 
weiteren Absichten ermittelt werden und erst später stellte 
sich der Umstand heraus, dass einige von denselben, nament
lich Frits in Agram gesehen worden seien, um sich, wie sie 
äusserten, unter dem Schutz Seiner Exzellenz des Banus zu 
stellen, überhaupt war es in jenem Zeitpunkte beinahe unmög
lich die Identität der an verschiedenen Orten auftauchenden 
Individuen dieser Art zu konstatieren, denn sie schienen den 
Grundsatz angenommen zu haben, entweder sich geschicht
liche Namen beizulegen, oder auch ihre eigenen öfters zu wech
seln, denn unmöglich konnte man glauben, dass Namen als wie 
Svätopluk, Zalán, Prokop, Zsiska, Sobiesky, Kosciusko u. s. w. 
plötzlich so populär geworden wären.

Da das Erscheinen und Verschwinden dieser Individuen 
gar keinen Einfluss auf die nordslavische Bevölkerung ge- 
äussert, so wurde es bloss als ein vorübergehender Umstand 
betrachtet und geriet bald in Vergessenheit. Von viel grösserer 
Wichtigkeit war aber der Umstand, dass mehrere Individuen 
aus dem Norden Ungarns, die mittelbar oder unmittelbar in 
die Prager Ereignisse mitverwickelt waren, daruter auch 
Stúr, Húrban und Hodscha, ihre Heimat verhessen und eine 
Art panslavischer Emigration bildeten, dadurch den Beweis 
gebend, dass sie ihre Pläne, trotz allem was vorgefallen, noch 
nicht aufgegeben. Da die späteren Ereignisse ein klares Licht

3 Frič J. V. cseh író részt vett a Hurbán-mozgalomban. Bôrik Dániel, 
a tó t nemzeti tanács titkára volt a felkelésben, Zsiska, — ez Janeček Bern- 
hard hurbanista cseh tisztnek magaválasztotta mellékneve.
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auf die Gründe, welche sie zur Emigration bewogen, werfen 
werden, so genügt es hierorts bloss zu erwähnen, dass diesel
ben gleichzeitig mit dem Schiffbruche der Prager Revolte sich 
expatriierten.4

Da infolge der angeführten Ereignisse die Agenten des 
Panslavismus aufhören mussten, inmitte der Arbeitermassen 
ihren Spuck zu treiben, so wurden dieselben, wenn auch mit 
einiger Mühe, dennoch auf gütlichem Wege zur Ordnung und 
Disziplin zurückgeführt. Der folgende Fall kann einen Beweis 
liefern, wie vorsichtig man noch immer verfahren musste, um 
die Erneuerung der Meuterei zu vermeiden und endlich einen 
dauernden Zustand der Sicherheit für den Bergbau zu gründen.

(3) Es mochte beiläufig zwischen 22 bis 25-teii Juni gewe
sen sein, als mir durch den Windschachter Bergverwalter 
Weiksler eines Abends eine schriftliche Meldung eingescliickt 
wurde, um mich zu unterrichten: „dass eine Parthie der böh
mischen Berghauer dieselbe Nacht entschlossen sei, die in 
Windschacht stationierte Kompagnie Infanterie zu überfallen, 
einige ihnen verhasste Beamte zu ermorden und die grosse 
Wassersäulmaschine im Leopoldischachte auszuheben, um auf 
diese Art einen Teil des Bergbaues unter Wasser zu setzen.“ 
Da mir der Berichterstatter als ein im hohen Grade ängstli
ches Individuum bekannt war, so hielt ich seine Meldung für 
übertrieben, allein da mir auch andere Umstände bekanntgege
ben wurden, welche bewiesen, dass wirklich eine Partei der 
Bergarbeiter unzufrieden mit der Wendung der Angelegenhei
ten, welche alle Aussichten zur Herstellung der verheissenen 
Bergmännischen Republik vernichtete, damit umgehn irgend 
einen verzweifelten Streich auszuführen und beabsichtige, sich 
zu einer Beratung in einem an einem abgelegenen Orte liegen
den verfallenen Pochwerke in derselben Nacht zu versammeln, 
so ordnete ich im Einverständnisse mit dem k. k. Oberstwacht
meister Plattner die nötigen Vorsichtsmassregeln an, um jedem 
möglichen Gewaltstreich vorzubeugen und da mir vorzüglich 
wegen der Folgen daran gelegen sein musste, einen Zusam- 
menstoss der bewaffneten Macht mit dem Bergvolke zu vermei
den, so begab ich mich gegen 10 Uhr Nachts nach dem bezeich- 
néten Orte. Bei meiner Ankunft traf ich wirklich beiläufig 
60 Individuen versammelt, einige mit Feuergewehre, die übri
gen mit Hacken und anderen Werkzeug bewaffnet; mein plötz
liches, unerwartetes Erscheinen rief im ersten Augenblick 
einen panischen Schrecken hervor, als jedoch bemerkt wurde,

4 Jelasiccsal kötött megállapodásuk, Prágában mutatott viselkedésük 
és az ottani megbeszéléseik értelmében hozzáfogtak a magyarellenes fegy
veres akció szervezéséhez. Ezért nem jöttek vissza.
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•dass mir sonst niemand folge, nahmen einige derselben eine 
drohende und ziemlich bedenkliche Haltung an, ich liess ihnen 
jedoch zur weiteren Überlegung keine Zeit, sondern machte 
ihnen ungesäumt bekannt: „dass ihr Anschlag verraten und sie 
von der bewaffneten Macht zerniert seien und ich wäre bloss 
-aus der Absicht erschienen, um ihnen Verzeihung anzukündi- 
gen für den Fall, wenn sie augenblicklich zum Gehorsam 
zurückkehren und sich künftighin exemplarisch ruhig betragen 
wollen! — Dann aber rief ich —- dass diejenigen, welche mei
ner Aufforderung zu gehorchen gesonnen seien an meine Seite 
treten sollen!“ Diesem Aufrufe wurde ohne Ausnahme augen
blicklich Folge geleistet, worauf ich ihnen ihr frevelhaftes Be
ginnen noch mehr vorwies und zu Gemüte führte, welch ein Un
glück für sie selber durch so unnütze Anschläge erwachsen 
könne! Infolge dieser Ansprache und zugesicherten Verzeihung 
riefen dann alle einstimmig, sie seien nun vollkommen über
zeugt, dass ich nur ihr Bestes beabsichtige und nicht aus dem 
Grunde gekommen wäre, wie man ihnen dies oft gesagt, um die 
slavischen Berghauer zu drücken und zu verfolgen; baten mich 
wegen ihres Vergehens um Vergebung und indem sie mir feier
lichst gelobten, nie mehr ohne meinem Wissen, oder Rat das 
Geringste unternehmen zu wollen, verfügten sie sich zufrieden 
und ruhig nach ihren Wohnungen. Diese Szene hatte den guten 
Erfolg, dass auch der letzte Funke der Widersetzlichkeit und 
Aufregung erlosch, was — wäre ich bemüssigt, gewesen, mit 
Gewalt einzuschreiten und Strafen zu diktieren oder Zwang 
anzuwenden, nicht erfolgt wäre.

Das dieser ganze Vorfall buchstäblich so vor sich ging, 
wie es hier erzählt worden ist, kann der k. k. Oberstwacht
meister von Plattner, der sich an die Vorgänge jenes Abends 
bestimmt erinnern wird, bezeugen.

Als die zahlreiche Bergarbeitermasse zu Gehorsam und 
Disziplin zurückgekehrt und die Autorität ihrer Vorgesetzten 
hergestellt war, hielt ich dies für den angemessenen Zeitpunkt, 
um den Hauerausschuss an den demselben erteilten Auftrag, 
die Bitten und etwaigen Beschwerden des Bergvolkes mir 
schriftlich einzureichen zu erinnern. Ich erhielt nun eine Bitt
schrift, ihrem Inhalte nach ganz verschieden von jener drohen
den Petition, welche mir bei meinem ersten Erscheinen in 
Schemnitz übergeben wurde, da diese Bittschrift einige wirk
lich billige und gerechte Forderungen enthielt, so wurde die
selbe durch mich dem Oberstkammergrafenamte zur Begutach
tung zugewiesen, dem abgegebenen Gutachten gemäss traf ich 
dann einige provisorische Verfügungen und erstattete an das 
Finanzministerium bezüglich der in dem Bergbaubezirke her- 
gestellten Ordnung und Ruhe einen motivierten Finalbericht
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und da auch anderwärts in dem mir zur Überwachung zugewie
senen Bezirke die panslavische Aufregung als erloschen zu 
betrachten, oder wenigstens in der nächsten Zukunft heim 
Ereigniss so gefährlicher Natur, welches ausserordentliche 
Massregeln zu seiner Beseitigung bedingt hätte, zu erwarten 
war, so wurde für jenen Zeitpunkt meine Autorität als kön. 
Kommissär zur Erhaltung der Ordnung überflüssig, infolge 
dessen bereiste ich zum Schlüsse den mir zugewiesenen Bezirk, 
verständigte die Komitats-, Stadt- und Kameralbehörden, dass 
es nun ihrer eigenen Amtsautorität überlassen sei, die gesetz
liche Ordnung aufrechtzuhalten und verfügte mich dann nach 
Pest, um einen Bericht über den Stand der Angelegenheiten 
dem Ministerpräsidenten zu unterbreiten und zugleich auch die 
mir temporär erteilte Amtsgewalt niederzulegen.

Und so war die Ruhe in dem mir zugewiesenen Bezirke, 
sowie die bergmännische Ordnung und Disziplin in dem Um
fange der Bergstädte hergestellt, ohne dass wegen Teilnahme 
an den panslavischen Umtrieben irgend ein Individuum oder 
wegen Meuterei ein einziger Arbeiter gefänglich eingezogen 
und gestraft, oder der mindeste Schaden dem Aerarial- und Pri- 
vatgütem zugefügt worden wäre; denn selbst die Zugeständ
nisse, welche dem Bergvolke erteilt wurden, waren so ganz 
unbedeutend, dass durch dieselben weder für die Gegenwart, 
noch Zukunft der geringste Nachteil entstand oder dem Aerar 
ein pekuniäres Opfer verursachte.

Ich berufe mich in Betreff dieser Behauptung auf das 
unparteiische Zeugniss des Hof rates Josef von Nándory, eines 
Mannes, der während der Dauer der ungarischen Revolution 
nie den loyalen Boden verlassen, welcher in jener Zeit als 
Ministerialrat fungierte und den erwähnten Bericht bezüglich 
der Bergbauangelegenheiten, der durch mich dem Finanzmi
nisterium eingereicht wurde, zur Einsicht und endlicher Begut
achtung zugewiesen erhielt.

Damit es nicht den Anschein habe, als wollte ich durch 
das bisher Angeführte gleichsam den Beweis führen, dass 
hauptsächlich ich derjenige war, der die panslavischen Um
triebe im Norden Ungarns gedämpft, will ich die früher bereits 
motivierten Hauptmomente, welche den Ausbruch einer Pan- 
slavenrevolution während der 1848-er Märzereignisse verhin
derten, dann aber ihre Kräfte nach und nach neutralisierten, 
hier kurz zusammenfassen.

(4) Im allgemeinen genommen, hatte auf das Ganze, der 
panslavischen Agitation der Umstand eingewirkt, dass der revo
lutionäre Zustand des 1848-er Jahres zu früh eingetreten war, 
um durch dieselbe so benützt und ausgebeutet werden zu



können, wie dies zur wenigstens teilweisen Realisierung ihrer 
Zwecke erforderlich gewesen wäre.5 6

Ausser diesem Umstande wirkten noch folgende spezielle 
Ereignisse vorzüglich auf den Panslavismus im Norden Un
garns dezentralisierend ein. Als wie:

1°. Die durch die radikalen Ultras der panslavischen Pro
paganda übereilt angeregte kommunistische Bewegung, welche 
den vermögenden, folglich einflussreichsten Teil der den pan
slavischen Tendenzen ergebenen Partei zurückschreckte und 
die Aufmerksamkeit der ungarischen Nationalität auf die ihr 
von dieser Seite drohende Gefahr im hohen Grade erregte.

2°. Die Gesetze, welche die Errichtung der Nationalgarde 
und die Umgestaltung der Munizipalbehörden dekretierten, wo
durch die, durch die Aristokratie repräsentierte ungarische 
Nationalität, die Mittel erhielt um vis-ä-vis des Panslavismus 
ein entschiedenes Übergewicht auch inmitte der slavischen Be
völkerung zu erlangen.

4°. Das die allgemeine Besteuerung aussprechende Gesetz, 
wodurch die bis nun steuerfreie Aristokratie mit den übrigen 
Yolksklassen gleichsam in einem Körper verschmolz.

5°. Das gänzliche Misslingen der partiellen slavisch natio
nalen Revolten in Krakau, Lemberg und vorzüglich Prag, wo
durch der Zusammenhang der ganzen Agitation vernichtet 
wurde, und endlich:

6°. Die loyale Richtung, welche die slavische Bewegung in 
Kroatien, Slavonien, der Militärgrenze und dem Banate einge
schlagen, was dem demokratischen Panslaventum den Todes- 
stoss versetzte.

Das Zusammenwirken aller dieser Ereignisse, hatte eine 
wirklich panslavische Revolution unmöglich gemacht, keines
wegs aber das Wirken einzelner Individuen.

Was ich für mich in Anspruch nehmen kann, ohne als ein 
eingebildeter Prahler zu erscheinen, ist, dass ich mich im März 
1848 nicht zu der Rolle hergegeben, zu welcher mich der 
Zufall gleichsam bestimmt, und durch mein Wirken in den 
Bergstädten von dem Bergbaue die Gefahr glücklich abge
wendet habe.

(5) Nach dieser kurzen Abschweifung wollen wir den Fa
den der weiteren Darstellung wieder aufnehmen. Bald darauf, 
als ich in Pest meine Berichte an die betreffenden Ministerien 
abgegeben, wurde ich zu dem Ministerpräsidenten beschieden, 
welcher mir eröffnete, dass ich meine Bestallung als kön. 
Kommissär noch weiter zu behalten habe, indem ich durch die

5 Ugyanez kitűnt a prágai forradalom utáni vallomási jegyzőköny
vekből.
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Ministerien der Justiz und Finanzen bestimmt sei, in dieser 
Eigenschaft neuerdings in dem mir zugewiesenen Bezirk rück- 
gesendet zu werden, um zufolge des Gesetzes bezüglich der Re
gulierung der Territorialjurisdiktion das in den Territorien der 
Komitate und kön. Freistädte sesshafte Bergvolk von der 
Gerichtsbarkeit der Berggerichte in Zivilangelegenheiten zu 
entheben, und unter jene der betreffenden Munizipalbehörden 
zu stellen. Ich hätte diesemzufolge von den früher erwähnten 
Ministerien eine Spezialinstruktion zu übernehmen und mich 
ungesäumt wieder auf meinen Posten zu begeben; bei dieser 
Gelegenheit übergab er mir auch ein Dekret meine Ernennung 
zum Nationalgardemajor enthaltend und erteilte mir zugleich 
den Auftrag mittelst freier Werbung ein Bataillon zu errich
ten, welches in die Zahl der errichtenden 12. Honvédbataillons 
miteinbegriffen werden sollte.6

Betraut mit diesen neuen Aufträgen, verhess ich nach kur
zem Aufenthalte Pest und begab mich auf meinen vorigen 
Posten in die Bergstädte.

Ausser dem Umstande, dass sich die öffentliche Stimmung, 
teils durch Vertrauensadressen an das Ministerium, teils durch 
freiwillige Beiträge zur Ausrüstung der Honvédbataillons kund
gab, fand ich den Stand der Angelegenheiten, sowie ich den
selben verlassen und konnte ohne aufgehalten zu werden zur 
Exekutierung des oberwähnten Gesetzes schreiten.

Dieser Zustand sollte jedoch nicht von langer Dauer sein; 
die Richtung, welche die ungarischen Angelegenheiten sowohl 
im Innern, als auch gegenüber der Gesamtmonarchie nahmen, 
führte seit dem Zusammentritte des Landtages in Pest die 
Nation stufenweise einer allgemeinen Revolution entgegen und 
als eine natürliche Folge der sich immer schwieriger und dro
hender gestaltenden Verhältnisse traten jene Krebsschäden, 
welche ein jedes politische bonleversement von grösserer Be
deutung erzeugt, immer mehr und mehr hervor. Die radikal 
revolutionäre Partei bis nun durch die ziemlich geordneten Zu
stände in Schach gehalten, ergriff nun die Gelegenheit und 
suchte dadurch, dass sie das Vaterland in Gefahr erklärte, 
Popularität und durch dieselbe Bedeutung zu gewinnen und 
griff das Ministerium Batthyány bei jeder Frage mit der gröss
ten Heftigkeit an, indem sie demselben vorwarf, seine Nachgie
bigkeit, Unentschlossenheit und Saumseligkeit hätte es allein 
möglich gemacht, dass Kroatien, Slavonien, die Militärgrenze 
und das Banat ihren Widerstand gegen die neue Ordnung der 
Dinge nun mit den Waffen in der Hand unterstützen können! 
Während die radikalrevolutionäre Partei bemüht war allesauf

6 Ezt Beniczky maga kérte, ismételten.
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das Aeusserste zu treiben, um die friedliche Beilegung der 
schwebenden Fragen unmöglich zu machen, trat andererseits 
das Bestreben hervor, die steigende Verwirrung dazu zu be
nützen, um dem Staatskörper zugunsten partieller Interessen 
so viel als möglich abzuringen.

Dieses Bestreben, welches sich sowohl bei ganzen Körper
schaften, als auch einzelnen Individuen kundgab, erzeugte 
mannigfache Parteien, welche ihre durch Egoismus, Neid, Miss
gunst und persönliche Rache motivierten Zwecke mittelst der 
erborgten Maske des Patriotismus zu erreichen bemüht waren. 
Insbesondere begannen auch die geheimen Wühlereien jener, die 
ohne je offen hervorzutreten sich stets in der Nebelregion der 
Verdächtigungen herumtrieben, die Augendiener dessen werden, 
der zum Besitze der Macht gelangt und gemäss dem Wechsel 
der Umstände entweder die Loyalität bei der Revolution, oder 
die Revolution bei der Loyalität anklagen.

(6) Derlei Wühlereien machten sich auch bald bemerkbar 
in den nördlichen Gegenden Ungarns und zwar vorzüglich 
innerhalb der Grenzen des mir zugewiesenen Bezirkes, wo 
eine so grosse Menge Beamte durch die vormärzliche Regierung 
eingesetzt existierte, unter anderen bot die Bergkammer ein 
geeignetes Terrain, auf welchem Angebereien und Verdächti
gungen emporwucherten, die keinen anderen Zweck hatten, als 
die Angestellten darum zu stürzen, um ihren Platz nehmen zu 
können. Derlei Stellenjäger und andere ihnen gleiche Individuen 
versuchten wie natürlich erstens mich für ihre Zwecke zu 
gewinnen oder zu benützen, allein da ich in jener Gegend nicht 
nur die Verhältnisse im allgemeinen, aber auch jene vielen 
Individuen zu gut kannte, auch an Ort und Stelle jede Gelegen
heit hatte, um mich persönlich über die Natur von derlei An
gaben überzeugen zu können, so war ich auch im Stande bald 
zu erkennen, was dieser quasi Patriotismus eigentlich für 
Zwecke verfolge.

Infolge dessen sowie auch eines seit jeher bei mir festge
stellten Grundsatzes, keinen in der Finsterniss der Anonymität 
schleichenden Angebereien Gehör zu geben, erklärte ich daher 
ein für allemal, dass falls jemand etwas zu entdecken habe 
oder wolle! so habe er seine Angabe schriftlich ahgefasst und 
mit Namensunterschrift versehen mir einzureichen, damit 
wenn sich die Angabe als falsch erweise, auch der Angeklagte 
in Stand gesetzt sei den Verleumder vor Gericht zu belangen.

Da diese Erklärung die Absichten solcher Individuen 
schnurstraks durchkreuzte, so übergingen sie mich in der 
Folge und wendeten sieh gerades Weges an das Ministerium 
des Innern, um entfernt von dem Schauplatze ihre Umtriebe 
zu beginnen.
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Angebereien* deren Wahrheit oder Erdichtung an Ort und. 
Stelle leicht nachzuweisen ist, weil man nicht nur die Anklage- 
und den Angeklagten, aber auch die Motive, welche die An
klage hervorgebracht, zur Hand hat, gewinnen ein ganz anderes 
Ansehen entfernt von dem Schauplatze und vieles, was eine 
bloss böswillige Verleumdung ist, gewinnt das Ansehen der 
Wahrheit oder guten Willens, weil die Beweise für das Gegen
teil zu entfernt sind und der Verleumder unverantwortlich für 
das Gift, welches er ausspritzt, sich ohne Kontrolle auf dem 
Terrain der Verdächtigung bewegen kann.

Ich begegnete bald den Folgen von derlei geheimen Rela
tionen, denn erstens erhielt ich den Befehl, die mir aufgetra
gene Errichtung des Bataillons nicht in Angriff zu nehmen, 
indem es dennoch bedenklich wäre eine aus Slaven bestehende 
Waffenmacht in den Herzen der slavischen Bevölkerung aufzu
stellen, dies ging noch an, denn dadurch würde niemand beun
ruhigt und ich einer Sorge behoben; allein bald darauf erhielt 
ich den Auftrag, das nächst Neusohl liegende Schloss Lipcse, 
das alte Schloss in Schemnitz, sowie die Wohnung einiger Pri
vaten streng durchsuchen zu lassen, indem bestimmten Nach
richten zufolge in diesen Lokalitäten Waffenvorräte verborgen 
seien. Dann wurde ich wiederum einer Lauigkeit und Unacht
samkeit beschuldigt, weil ich nicht einmal das wisse, dass Stúr 
sich oft verborgenerweise in Schemnitz, Hodrits und Eisen
bach aufhalte und neue Anschläge angezettelt habe, in welche 
hauptsächlich die evangelischen Pfarrer zu Neusohl und Bries 
Kuzmány und Chalúpka7 verwickelt seien und so nach und. 
nach eine Menge Angaben und Rügen dieserart ohne allen wirk
lichen Grund. Da ich auf alles dieses gar kein Gewicht legte, 
so wurde endlich auch ich selbst verdächtigt, der Ministerial
rat Andreansky erschien ganz unerwartet in Schemnitz und: 
ohne dass ich davon avisiert worden wäre, eine Untersuchung 
gegen einige Beamte der Bergkammer, die auch eines Einver
ständnisses mit den Panslaven angeklagt waren, abzuführen 
und über mich erging zu gleicher Zeit ein Donnerwetter aus 
der Ursache, weil ich nicht einmal das wisse, dass die Stadt 
Kremnitz 4 Kanonenrohre zur Unterstützung des serbisch- 
raitzischen Aufstandes abgesendet. (Diese Sache verhielt sich 
folgendermassen: Die Stadt Kremnitz schenkte vier Stück 3 ß  
Kanonenrohre der ungarischen Regierung, um während des 
Transportes kein Aufsehen zu erregen, wurden dieselben auf 
einen grossen Lastwagen gepackt und mit leeren Fässern 
bedeckt. Während des Transportes nach Pest erkrankte der

7 Ügy Kuzmány Károly, mint Chalúpka János iránti bizalmatlanság: 
jogosult volt, mert Becsnek exponensei voltak- Zólyomban,
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städtische Kommissionär und war so unvorsichtig, den Fuhr
mann ohne irgend ein Beglaubigungsschreiben seine Reise nach 
Pest fortsetzen zu lassen. Der Fuhrmann wurde in Gran auf
gehalten und visitiert, infolge dessen die Geschützrohre ent
deckt, dann aber durch eben denselben war die Sache in Gran 
angegeben so dargestellt, dass die Stadt Kremnitz im Einver
ständnisse mit dem serbisch-raitzischen Aufstande sei.)

Da endlich diese Umtriebe so weit umsichgriffen, dass 
auch jene Klasse der Arbeiter, welche wegen Nachlässigkeit 
wenig Verdienst hatten, oder Renitenz durch die betreffenden 
Beamten zur Ordnung angehalten wurden, bei jedem ihr miss
liebigen Falle insgeheim Einige aus ihrer Mitte nach Pest ent
sendete, um ihre Vorgesetzten aus dem Grunde, weil sie die 
bergmännische Disziplin handhabten, anzuklagen, dass sie die 
der ungarischen Sache anhänglichen Arbeiter auf jede mögliche 
Weise unterdrücken und verfolgen, wodurch nicht nur viele 
Beamte in eine äusserst prekäre und teilweise selbst gefähr
liche Lage vis-ä-vis ihrer Untergebenen gerieten, aber auch die 
mit Mühe hergestellte Disziplin in einer noch gefährlicheren 
Weise, denn früher gelockert wurde, so begab ich mich persön
lich nach Pest, um diesem Unwesen ein Ziel zu setzen.

(7) Kaum hatte ich einige Tage in Pest verweilt, und bei 
den betreffenden Ministerien die nötigen Schritte gemacht, um 
alle diese Angebereien und anderweitigen Umtriebe in das 
rechte Licht zu setzen,- sowie ernstlich darauf gedrungen, mir 
die Namen der verleumderischen -Delatoren bekanntzugeben, 
als ich eines Morgens schleunigst zu dem Finanzminister be- 
schieden wurde. Dort fand ich einige 'Berghauer von Schem- 
nitz, deren Wortführer der bereits in diesen Blättern erwähnte 
Mehling war, welche gekommen waren, um anzuzeigen, dass 
viele schwarzgelbe Beamte und insbesondere der Bergrat Län
derer, Bergverwalter Bello, Schichtenmeister Ravasz und Lolok 
beabsichtigen das gesamte Bergvolk gegen die ungarische Re
gierung aufzuhetzen, als einen schlagenden Beweis ihrer An
klage, wiesen sie eine in slavischer Sprache abgefasste Verord
nung vor, mittelst welcher dem Bergvolke bekanntgegeben 
wurde, das Ministerium hätte eine Herabsetzung der Berglöhne 
um die Hälfte dekretiert.

Infolge dieser Anklage stellte der Finanzminister die 
Frage an mich: Ob ich auch jetzt noch immer trotz diesem 
schlagenden Beweise bei meiner vorigen Behauptung verharre 
und Alles in Abrede stellen wolle? U. s. w.

Es würde viel zu weitläufig werden, auseinanderzusetzen, 
welche Wichtigkeit dieser Angabe beigelegt und welche Vor
würfe mich wegen meiner Nachsicht und Lauigkeit trafen, 
genug an dem das Resultat war folgendes: Ich musste die per-
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sönliche Verantwortung für die Folgen die meine Nachricht 
herbeigeführt haben konnte übernehmen Und mit deüi Aufträge, 
die allerstrengsten MaSSregeln gegen die Angeklagten zu 
ergreifen, augenblicklich nach Schemnitz zurückkehren. (Die 
diesen Gegenstand betreffende Verordnung des Finanzministers 
kann in dem ofiziellen Blatte Közlöny vielleicht enthalten 
sein. Ganz bestiinmt ist sie aufzüfinden in Kossuth Hírlapja. 
Denselben Jahrgang 1848 und derselbe Monat August. Der 
Inhalt dieser Verordnung kann den Beweis liefern, welch ein 
Unheil ich hätte anstiften können, würde ich statt mit persön
licher Gefahr der Stimme der Humanität zu folgen, blo'ss den 
egoistischen Zweck vor Augen gehabt haben, hiich durch buch
stäbliche Befolgung der in derselben enthaltenen Weisungen der 
Revolution wichtig und angenehm Zu machen.)

Wie ich hach meiner Rückkehr den mir gewordenen Auf
trag zu Ende geführt ühd mich zwischen die Angeschuldigten 
und die gegen dieselben eingenommenen Regierung gestellt, 
dies mögen unter den Angeklagten vorzüglich der Bergrat 
LattdCrer, Bergrat und Professor Schwarz, der Bergverwalter 
Bello, sowie hauptsächlich der Herrngruüder Bergverwalter 
Johann Pätera, alles Individuen, die selbst vor mir nie ein 
Geheimnis daraus gemacht, dass sie der neuen Ördnuhg der 
Dinge abgeneigt seien, der Wahrheit angemessen bezeugen.

Hätte mitten jener Verhältnisse ein anderer mit einem so 
strengen Aufträge aus einem blosS für den revolutionären Zu
stand günstigen Gesichtspunkte die Untersuchung Hür ganz 
summarisch abgeführt, Schwerlich könnte ich mich auf die 
genannten Individuen als noch lebende Zeugen meiner Hand
lungsweise berufen. Das in diese Zeitepoche fallende Schicksal 
dés Grafen Eugen Zichy hat dies gehügsam bewiesen.

(8) Während ich mit der Abführung dieser Untersuchung 
beschäftigt war, nähte jene Epoche, welche als der eigentliche 
Beginn der faktischen Entwicklung der ungarischen Revolution 
zu betrachten ist mit Riesenschritten heran. Der erfolgte Ein
marsch des Banus, die schauderhafte Ermordung des k. k. 
Kommissärs Grafen Feldmarschalleutnaňts Lamberg! die Ab
reise Seiner kaiš. Hoheit des Erzherzogs Palatinus; die Ab
dankung des Ministeriums! und endlich der offene Ausbruch des 
Kampfes durch die Schlacht bei PákoZd erfolgten Schlag atif 
Schlag! die Situation Ungarns vis-ä-vis des Kaiserstaates war 
mit eiheüunale eine entschieden feindliche geworden! Der Stein 
aus der Schleuder geflogen, dessen unheilvollen Lauf niemand 
aufzuhalten, noch dessen Fäll ZU bestimmen vermöchte!

Es mag vielleicht SO erscheinen, als hätte ich den eigentli
chen Gegenstand dieser Abhandlung ganz aus dem Gesichts
punkte verloren, allein es wär durchaus notwendig den Gang

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 32
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der Ereignisse seit dem Zusammentritte des Landtages d. d. 
Juli 1848. bis zu der Schlacht bei Pákozd, wenn auch nur ganz 
oberflächlich und flüchtig zu erwähnen, um den Leser auf den 
veränderten Stand der Verhältnisse aufmerksam zu machen 
und soweit auf jenen Standpunkt zu stellen, von welchen aus 
die nun folgenden Umtriebe der eigentlichen Panslavenpartei 
aufgefasst werden müssen, um dieselbe richtig beurteilen zu 
können, weil der immer mehr und mehr anschwellende Strom 
der ungarischen Revolution und die durch dieselbe herbei
geführte Umgestaltung der Situation es allein möglich 
gemacht, dass der zu Boden geworfene Panslavismus sich in 
einer neuen Gestalt wiedererheben konnte.,

Wie es aus den bereits angeführten, insbesondere aber 
aus jenen Tatsachen, auf welche hierorts nur hingedeutet'wer
den konnte, klar hervorgeht, konnte der als solcher ge
schlagene Panslavismus mit seiner Devise, nämlich der poli
tischen Einigung aller Slavenstämme auf einer demokratischen 
Basis nicht mehr auf der Schaubühne des aktiven Handelns 
auftreten, ohne einer gänzlichen Vernichtung und endlichen 
Absorbtion geraden Weges entgegenzugehen.

Dies begriffen die Leiter der Propaganda sehr wohl und 
-verhielten sich so lange ganz ruhig und passiv, bis sie einen 
geeigneten Boden fanden, um ihre Umtriebe in einer anderen 
Gestalt aber mit ihrer vorigen Tendenz erneuern zu können.

Dieses Terrain schuf ihnen die ungarische Revolution wie 
es aus Folgenden erhellen wird:

So lange Ungarns Stellung gegenüber dem Kaiserstaate 
eine apparativ legitime und faktisch friedliche blieb, mangel
ten die Mittel, deren kluge Benützung dem Panslaventume 
einen Pfad eröffnen konnte, um auf demselben von den Terrain 
der Revolution auf jenes der Loyalität hinüberschlüpfen zu 
können, da wie es bereits bemerkt wurde, selbst die loyale Er
hebung der Südslaven mit dem Banus an der Spitze in jenen 
Verhältnissen für eine kurze Zeit in eine prekäre Lage geriet; 
als jedoch Ungarns Stellung vis-ä-vis des Kaiserstaates in eine 
entschieden revolutionäre verwandelt wurde und der Banus mit
telst seines Einmarsches nach Ungarn im Namen der Loyalität 
der ungarischen Revolution den Krieg erklärend auch die k. k. 
Sanktion erhielt, um den Kampf von dem legitimen Boden aus 
eröffnen zu können, war mit einemmale jener bis zu diesem 
Zeitpunkt mangelnde Faktor aufgestellt, welcher allen sich an 
demselben anschliessenden Elementen eine loyale Farbe ver
lieh! Diesen Umstand benützen die Panslaven, um ihre demo
kratisch revolutionäre Tendenz mittelst ihres Anschlusses an 
das: Prinzip der Loyalität zu maskieren, die Aufmerksamkeit 
von ihrer nächsten Vergangenheit abzulenken und sich nach
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und nach eine neue Zukunft zu gründen. In Ungarn konnte dies 
weit leichter geschehen, als in den anderen Provinzen, da mit 
dem Anschwellen der revolutionären Partei stufenweise wach
senden Umtriebe, Verdächtigungen und Invektionen, ohne zwi
schen Loyalität und Panslavismus zu unterscheiden gegen 
beide im gleichen Masse gerichtet waren. Dies schuf einen 
dem vorigen ganz entgegengesetzten Zustand zugunsten der 
Panslaven; denn so wie zur Zeit der apparativ legitimen Stel
lung Ungarns zu dem Kaiserstaate, die loyalsüdslavische Be
wegung für eine kurze Zeit, als in ein und dieselbe Klasse mit 
den panslavischen Revolten gesetzt erschien, ebenso nur im 
umgekehrten Verhältnis wurden durch das revolutionäre Un
garn die Panslaven mit den anderen wahrhaft loyalen Elemen
ten auf eine gleiche Stufe gestellt. Dies, sowie der Umstand, 
dass der Anhang des Panslavismus in Ungarn sich faktisch 
nirgends gegen den legitimen Statusquo der Gesamtmonarchie 
erhoben (wie dies z. B. in Prag geschehen), gab seinen Adepten 
bald die Mittel an die Hand, üm mit apparativen Gründen die 
Meinung verbreiten zu können. Sie hätten aus bloss loyalen 
Motiven gegen die durch die 1848-er Gesetze ausgesprochene 
Sonderstellung Ungarns angekämpft und als Beweis ihrer 
guten Gesinnungen anzuführen, dass sie gleich den anderen 
wahrhaft loyalen Elementen durch die ungarische Revolution 
verfolgt seien!

Da die Adepten der panslavischen Tendenzen in Ungarn, 
wie dies schon früher nachgewiesen worden, nur einen Teil der 
gesamten Propaganda ausmachten und bloss gemäss den vom 
Auslande erhaltenen Impulsen zu handeln gewohnt waren, so 
giebt ihre veränderte Haltung und Anschluss an die loyalen 
Elemente auch jetzt den richtigen Masstab zur Beurteilung der 
gesamten Parteipolitik, welche wie sich dies aus den später 
anzuführenden Tatsachen herausstellen wird, denselben Pfad 
einschlug.

(9) Wenn auch nicht so ganz leicht wie in Ungarn, so 
gelang es dennoch auch im Auslande den Panslavismus einen 
loyalen Mantel umzuhängen, wie dies aus Folgenden erhellt.

Die Panslavenagitation im ganzen genommen, hatte zwar 
schon jenen Grad der Entwicklung erreicht, welcher dazu geeig
neten Individuen die Mittel bot, um im Anfänge der 1848-er 
Bewegung eine Revolution organisieren zu können, wurden alle 
Bewegungsmittel den Kommunismus miteingeschlossen, ange
wendet worden sein; allein dennoch jenen Grad der revolu
tionären Reife noch nicht erlangt, die solche Individuen aus 
der Menge bereits herausgeschieden hätte, die im Beginne der 
Bewegung alsogleich an ihre Spitze treten und die Leitung 
übernehmen sollten. Dieser Mangel geeigneter Individuen für

32*
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das aktive Feld der Revolution war hauptsächlich die Ursache, 
dass an die Stelle der beabsichtigten Allslavenrevolution 
bloss einzelne, durch die extremste Partei improvisierte Re
volten traten, welche bloss die Tendenz des Ganzen verrieten 
ohne das vorgesteckte Ziel zu erreichen! Doch eben dieser Um
stand, dass die Revolution in ihrem ganzen Umfange nicht 
ausgebrochen und bis zu einem Grad der Entwicklung nicht 
gelangt war, welcher alle ihre leitenden Kräfte auf das offene 
Feld des aktiven Handelns geführt haben würde, sondern sich 
bloss in einzelnen unfruchtbaren Explosionen verpuffte, verhin
derte die gänzliche Auflösung der Propaganda.

Der Grund für das Gesagte liegt im Folgenden: Durch die 
einzelnen meist improvisierten Revolten wurde nur die 
extremste Partei kompromittiert, welche ohne alle Rücksicht 
auf die Verhältnisse nur ihrem revolutionären Impulse folgend 
auch ihrem Verhängnisse blind entgegenlief! Die eigentlichen 
Urheber und Leiter, belehrt durch das Missgeschick, welches 
ihre Handlanger getroffen, zogen sich zu rechter Zeit zurück, 
ohne ihre wahren Gesinnungen durch ein aktives Auftreten 
decouvriert und dadurch sich kompromittiert zu haben und 
behielten auch infolge dessen ihre Stellung in der staatlichen 
Gesellschaft und waren somit im Stande, ihre Parteipolitik 
den Umständen gemäss anzupassen.

-Dass dieser durch die Ereignisse möglich gemachte Über
gang aus dem Lager des Panslavismus in jenes der Loyalität 
mit Übereinstimmung der gesamten Partei und planmässig vor 
sich ging, dies beweist nicht nur die Emigration verschiedener 
Individuen aus dem slavischen Norden Ungarns mit Stúr, Húr
ban und Hodscha an der Spitze, aber hauptsächlich der Um
stand, dass die Art und Weise der slavischen Agitation der 
nun angenommenen neuen Parteipolitik entsprechend umge
ändert wurde. Die donnernden Diatriben, die bis zur Spren
gung des Prager Agitationsknotens stets ein auf demokrati
scher Basis zu gründendes selbständiges Allslavenreich, den 
durch Dynastien und andere Volkstämme unterdrückten Slaven 
versprachen; verstummten mit einemmale und an deren Stelle 
traten Proklamationen und Flugschriften, welche die Idee 
populär zu machen strebten: Die Zukunft der in dem Staats- 
verbande der Monarchie sesshaften Stämme slavischer Nationa
lität könne bloss durch ein loyales Festhalten an die Legitimi
tät des erlauchten Herrscherhauses fest und sicher begründet 
werden und in derselben Weise wie in den Jahren 1844—45—46. 
die Südslaven als die Vorkämpfer der slavischen Nationalinde- 
pendenz gepriesen wurden, so wurden dieselben jetzt dem ver
änderten Stande der Verhältnisse gemäss, als ein glänzendes
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Beispiel der Loyalität der Nordslaven zur Nachahmung vor
gestellt.

Die so klug benützte Situation, welche der Ausbruch der 
ungarischen Revolution herbeigeführt, bewahrte die Propa
ganda nicht nur vor einer gänzlichen Auflösung, sondern gab 
ihr auch Vorteile in die Hände, welche ihr eine neue Zukunft 
eröffneten; denn mittelst der Emigration blieb sie in steter 
Verbindung mit den ihr homogenen Elementen des ungarischen 
Nordens, konnte auch unbemerkt ihre durch die Prager Ereig
nisse kompromittierten Jünger wieder nach und nach an sich 
ziehen, trennte sich in ihrer politischen Richtung nicht von 
jener grossen Masse der slavischen Bevölkerung des Kaiser
staates, welche aufrichtig und entschieden der Fahne der Loya
lität zu folgen entschlossen war, sondern verschmolz eher in 
einen Körper mit derselben und konnte mittelst der nunmehr 
veränderten Richtung ihrer Agitation wieder zu Einfluss ge
langen, um denselben zur passenden Zeit wieder zur Förderung 
ihrer versteckten Interessen anzuwenden.

So erschien in jenen Verhältnissen die Sachlage im allge
meinen, die Bewegung des slavischen Südens und Nordens in 
Ungarn nach dem Schlüsse des 1848-er Landtages für sich 
betrachtet, weist sich folgendermasen:

Kroatien, Slavonien, die Militärgrenze und der serbisch- 
raitzische Stamm erklärten den durch die 1848-er Gesetze 
geschaffenen Status Ungarns vis-ä-vis der Gesamtmonarchie 
für einen revolutionären und ergriffen die Waffen für die Her
stellung des vormärzlichen Statusquo der Monarchie ohne frü
her den Versuch gemacht zu haben, den allgemein revolutio
nären Zustand für ihr eigenes Interesse auszubeuten, ja mit 
dem Ausbruche der 1848-er Bewegung verschwand der Illyris- 
mus von der Schaubühne und mit demselben alle panslavischen 
Tendenzen und ein loyaler Enthusiasmus trat an seine Stelle.

Im ungarischen Norden im Gegenteil trat mit der 1848-er 
Bewegung der Panslavismus erst offen hervor und erst nach
dem er alle Mittel zur Realisierung seiner Pläne erschöpft und 
an den Klippen des ihm ungünstigen Geschickes zerschellte, 
erst dann als er aus den revolutionären Zuständen keinen 
Nutzen mehr ziehen konnte, erklärte es sich aus den, obenange
führten Gründen gegen denselben und bemühte sich loyal zu 
erscheinen.

Kurz gesagt, von welcher immer Seite, von welchem immer 
Gesichtspunkte man die nach der Sprengung der Prager Re
volte angenommene Loyalität der panslavischen Elemente 
betrachten mag, so erscheint dieselbe verdächtig, denn sie kam 
viel zu spät; um aufrichtig sein zu können!

Ich könnte noch eine Menge spezielle Fälle zur weiteren
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^Beweisführung der aufgestellten Behauptungen anführen, allein 
da dieselben durch die später anzuführenden unläugbaren Tat
sachen gerechtfertigt werden, so wird das Gesagte hinreichen, 
um den Leser sowohl auf die Motive, welche den geschlagenen 
Panslavismus bestimmte eine loyale Farbe anzunehmen, als 
auch auf jene Verhältnisse, welche dies möglich gemacht, auf
merksam zu machen.

X.

A tót mozgalom 1848 szeptember Ilitől 
1849 január 54g.

III-er Abschnitt.

(1) Während jener Epoche, als der Panslavismus bemüht 
war sich in ein apparativ loyales Element zu verwandeln und 
sich vorbereitete in dieser veränderten Form wieder auf dem 
Schauplatze zu erscheinen, trat auch in dem Gouvernement Un
garns jener Wechsel ein, der jeden Weg zu einer vielleicht noch 
möglichen friedlichen Ausgleichung gänzlich verschloss! Da 
nach der Abdankung des Ministeriums der neuerdings durch 
Seine Majestät zum Premier ernannte Graf Ludwig Batthyány 
durch die immer mächtiger anschwellende revolutionäre Auf
regung gehindert nicht mehr im Stande war ein neues Mi
nisterium zu konstituieren, so zog er sich gänzlich zurück 
und die Regierung des Landes überging gänzlich in die 
Hände des aus der Mitte des Landtages hervorgegangenen 
Landesverteidigungsausschusses (ungarisch: Honvédelmi bi
zottmány). Das Manifest, welches derselbe im Namen des 
Königs von Ungarn erliess, sowie der plötzlich herbeigeführte 
Wechsel der Situation Ungarns durch die Massregeln, welche 
er bei seinem Regierungsantritte ergriff, sind aus offiziellen 
Daten authentisch zu erheben und überhaupt zu gut bekannt, 
als dass es notwendig wäre, dieselben wenn auch nur flüchtig 
zu berühren.

Infolge dieses Regierungswechsels betrachtete ich mich 
ausser Funktion gesetzt und begab mich nach Pest, um Rechen
schaft über meine Verwaltung abzulegen. Bei dieser Gelegen
heit wurde mir eine Erklärung betreffend meiner politischen An
sichten abgefordert, welche ich auch schriftlich abgefasst dem 
Chef des Ausschusses, Ludwig Kossuth überreichte.

Damit es nicht den Anschein gewinne, als wollte ich stets 
meine eigenen revolutionären Handlungen dadurch verschleiern, 
dass ich alles nur der Macht der Verhältnisse, die mich damals 
umgaben, zuzuschreiben bemüht bin, so will ich die mir abge-
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forderte Deklaration hier wiedergeben. Ich erklärte — „dass 
ich den durch die 1848-er Gesetze herbeigeführten Stand Un
garns für einen gesetzlichen halte, und zwar aus dem Grunde, 
weil derselbe keineswegs durch einen offenen Gewaltschritt her
beigeführt wurde, sondern auf konstitutionellem Wege in jener 
Art und Weise entstand, wie dieselbe in unseren Grundge
setzen stabilisiert erscheint, nämlich: die landtäglich versam
melten Stände Ungarns formulierten die Gesetzvorschläge, die 
mittelst königlicher Sanktion dann zu wirklichen Gesetzen er
hoben wurden“.

„Ich halte es daher diesem gemäss für meine Pflicht fest an 
diesen Gesetzen zu halten und dieselben gegen jeden Angriff 
zu verteidigen.“

„Die Erhaltung des 1848-er fait accomplies, sowie die 
Unverletzlichkeit des Grundsatzes: Regnum Hungáriáé vero 
juxta proprias leges et consuetudines, non vero ad normán 
ceterarum Provinciarum gubernetur etc., der in unserem Ge
setzbuche eingetragen, durch die pragmatische Sanktion be
kräftigt und mittelst der Inauguraldiplome stets aufrecht
erhalten wurde, müsse jedoch die konstitutionelle Grenze unse
rer Verteidigung bilden! Was über diese Grenze hinausgeht, 
oder auf eine faktische Separation Ungarns von der Gesamt
monarchie hinzielt, erkläre ich für revolutionär und unkonsti
tutionell!“

„Da in diesen Verhältnissen, in welche das Land versetzt 
ist, ausser dem durch den versammelten Landtag provisorisch 
stabilisierten Landesverteidigungsausschusse keine Regie
rungsbehörde existiert, um in der durch die Gesetze des 1848-er 
Jahres ausgesprochenen Form das Land zu verwalten, so erkenne 
ich denselben als die ihrem konstitutionellen Könige und der 
Gesetzgebung verantwortliche Behörde und will infolge dessen 
deren Befehlen pünktlich und selbst mit Gefahr meines Lebens 
nachkommen, so lange sich dieselbe binnen der früher erwähn
ten Grenzen bewegen wird.“

Infolge dieser Erklärung wurde ich in meinem Wirkungs
kreise bestätigt und erhielt zugleich den Auftrag, das Ba
taillon, dessen Errichtung früherer Zeit eingestellt wurde, nun 
zu organisieren und nebstbei die Bergstädte in eine solche Ver
fassung zu setzen, dass dieselben gegen die neuerdings ünge- 
drohte Invasion der Slaven gesichert seien.

Es würde mich als einen Heuchler charakterisieren und 
vor jederman, der die damaligen Verhältnisse kennt, verächt
lich machen, sowie alles, was ich über jene Ereignisse, in welche 
ich mitverflochten war, gesagt, in ein zweifelhaftes Licht stel
len, wollte ich behaupten, zu jener Zeit nicht gewusst zu 
haben, dass die Stellung Ungarns so wie sie durch die 1848-er
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Gesetze stabilisiert war, nach allen, was bereits vorgefallen, 
nur mit Waffengewalt erhalten, ober behauptet werden konnte! 
Oder dass ich in jenem Augenblicke, als der Landesverteidi
gungsausschuss die Regierung übernahm, nicht hätte zuriick- 
treten köpnen! Ich habe es nie geleugnet und spreche es auch 
jetzt aus, dass die in der früher angeführten Erklärung ausge
sprochenen Grundsätze meine Überzeugung waren und dass ich 
zu jener Zeit freiwillig den Entschluss gefasst, ihnen zu 
folgen.

Ausgenommen jene Partei, deren Wortführer der bekannte 
Ladislaus Madarász und andere Landtagsdeputierte waren, 
deren Grundsätze und Ansichten in dem Landtagsjournale klar 
ausgesprochen sind, das was ich in meiner Erklärung 
ausgesprochen: die allgemeine Ansicht und selbst der als Gou
vernement stabilisierte Ausschuss musste sich bis zu dem Zeit
punkte als durch den k. k. Feldmarschall Fürsten Windisch- 
grätz die Gesandtschaft des Landtages gänzlich zurückgewie
sen wurde, auf diesem Felde bewegen und erst als zufolge des 
Zurückweisens der Gesandtschaft die gemfissigtere Partei ge
stürzt wurde und die entschiedenen Revolutionärs mit ihren 
republikanischen Träumen sich alles Einflusses bemächtigten, 
trat der neuorganisierte Verteidigungsausschuss aus jenen 
Grenzen heraus, und rief so das bekannte Manifest Görgeys 
d. d. Waitzen Januar 1849. hervor, dem dann alle die anderen 
Begebenheiten der Reihe nach folgten, deren Hauptmomente 
der Debrecziner 14-te April und die Waffenstreckung bei Vilá
gosvár wurden.

Jeder, der die ganz eigentümlichen Ansichten, Verhält
nisse und Überzeugungen, welche sich aus der Verfassung Un
garns im Verlaufe der Zeit herausgebildet, nicht genau kennt, 
muss es höchst sonderbar, ja ganz unbegreiflich finden, dass, 
wie man mit vollem Rechte annehmen kann, neun Zehntel der 
Nationalintelligenz mehr oder weniger in das revolutionäre 
Treiben mit hineinverflochten waren! Allen, wer die Grundzüge 
der vormaligen Konstitution Ungarns, sowie das mit dem Be
stände dieser Konstitution verbundene politische Leben und 
Erziehung, die historischen Überlieferungen und alle die aus 
diesen fliessenden Einwirkungen auf den menschlichen Geist 
einer ernsten und genauen Betrachtung unterzieht, wird finden: 
dass endlich eine Generation entstehen musste, bei welcher die 
Idee: das ungarische konstitutionelle Königtum sich als ganz 
unabhängig vom österreichischen Kaisertume vorzustellen! 
nach allen Richtungen feste Wurzeln schlug.

Der nationale Egoismus, welcher sich in dem letzten Vier
teljahrhundert so mächtig herausgebildet, ist das Kind dieser 
Idee, dessen Triumph in dem 1848-er Jahre die ungarisch natio-
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nale Begeisterung bis zu einer Höhe des Überspanntseins trieb, 
welche jedes nüchterne Urteil ausschloss! Und so wollte endlich 
niemand begreifen, dass ausser Ungarn auch noch ein Öster
reich existiere1 und dass die bestehenden staatsrechtlichen Be
ziehungen nicht willkürlich zum Nutzen des einen Teiles um
geformt werden konnten, ohne den Bestand des Ganzen zu 
gefährden und dass selbst im Sinne der 1848-er Gesetze gegen 
Ungarns König am Tag gelegte aufrichtige Loyalität, Hoch
verrat gegen den Kaiser von Österreich sei, allein jedweder 
glaubte auf legitimen Boden zu stehen so lange er einer Über
zeugung folgte, die jenes politische Glaubensbekenntniss ent
hielt, welches in meiner kurz vorher angeführten Erklärung 
ausgesprochen ist.

Da der in Pest versammelte Landtag der getreue Abdruck 
dieser Gesinnung war, so wurde er auch der mächtigste prak
tische Hebel der Revolution, denn durch sein Fortbestehen 
erschien in den Augen der Menge die Revolution gleichsam 
legalisiert und konzentrierte sich um denselben.

Ohne landtäglich ausgesprochener Garantie und Bewilli
gung würde weder der Landesverteidigungsausschuss, noch 
irgend einer seiner Regierungskommissäre auch nur eine Hun
dertguldennote angebracht oder einen einzigen Rekruten ausge
hoben haben.

Die grosse Menge derjenigen, welche hauptsächlich vor 
dem Zusammentreten des Pester Landtages den grössten Lärm 
mit ihren patriotischen Gesinnungen trieben und alle Minen 
springen Hessen, um entweder Aemter zu erlangen, oder zu De
putierten gewählt zu werden und welche aus persönlichem 
Interesse mit der Revolution so lange Arm in Arm gingen, bis 
durch dieselbe Vorteile zu erlangen waren, beim Herannahen 
der Gefahr aber Mittel und Wege fanden, um sich auf den Bo
den der Loyalität zu salvieren, würden dies zwar in Abrede 
stellen und alles auf jene schieben wollen, welche die Revolu
tion bis zu ihrem Ende mitgemacht, um dadurch in einem desto 
schöneren Lichte zu erscheinen, allein auch nur ein flüchtiger 
Blick auf die Verhältnisse jener Zeit, so wie dieselbe wirklich 
waren, muss alle ihre Gründe mit einemmale vernichten, denn 
würden diejenigen, die sich vom Anbeginne der 1848-er Bewe
gung bis zu ihrem Schlüsse neutral verhielten, oder nach beiden 
Seiten kokettierten oder nach dem Einmärsche der k. k. Trup
pen nach Pest im Januar 1849. die Revolution verhessen oder 
in späteren Epochen besonders aber nach dem Einmärsche der 
kais. Russischen Heeresgewalt plötzlich eine loyale Haltung

1 Természetesen sokkal inkább olyan volt a helyzet, hogy Ausztria 
vezetői nem akarták belátni azt, hogy egy Magyarország is exisztál és 
exisztálni akar.
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annahmen, dasselbe wenn auch nicht früher, als während dem 
Pester Landtage getan haben, so würde das revolutionäre Stre- 
bep vollständig erdrückt worden sein, bevor es im Stande gewe
sen wäre eine Kraft zu entfalten, um die anderen Elemente nie
derzuhalten, denn wie immer auch die damaligen Verhältnisse 
ausgelegt, gedreht oder gewendet werden mögen, so wird sich 
als wirklich faktisches Resultat immer nur folgendes heraus
steilen:

Angenommen, dass 100 loyale und 100 revolutionäre Fak
toren einander gegenüber standen, so war der Ausgang des 
Kampfes zweifelhaft, in einem andern Falle 100 revolutionäre 
gegen 50 loyale Factoren gesetzt, erweisen ein entschieden revo
lutionäres Übergewicht!

Wenn man nun ein Verhältniss zu den angenommenen Zah
len die verschiedenen Neutralen und zweideutigen Elemente im 
allergeringsten Masstabe mit 100 annimmt, so würden diesel
ben in jedem Augenblicke durch ein entschiedenes Auftreten 
und Anschliessen an die Loyalität dorten ein solches Über
gewicht nicht nur an phisischer, aber auch an moralischer Kraft 
herbeigeführt haben, gegen welches anzukämpfen unmöglich für 
die Revolution geworden wäre.

Die Behauptung, dass sie durch den revolutionären Terro
rismus niedergedrückt nicht wagen durften, ihre wahren Gesin
nungen zu äussem, ist nichts als eine eitle Ausflucht, denn sie 
hätten gleich jenen, deren Loyalität eine reelle war, der Fahne 
der Legitimität trotz des Terrorismus folgen können, indem sie 
gleich den Deputierten der siebenbürger Sachsen den Landtag 
verhessen, oder sich dem Banus anschlossen, oder endlich jenen 
Weg gefolgt wären, welchen der loyale Graf Stephan von 
Szirmay eingeschlagen!

Ausserdem beweist die Anführung eines Grundes, wie jener, 
dass mit der Aeusserung einer loyalen Gesinnung Gefahr ver
bunden war, gar nichts; denn eine Loyalität, auf welche man 
nur dorten zählen kann, wo es ihn gar kein Opfer kostet als 
solche zu erscheinen, ist keine Loyalität, aber blosse Augen
dienerei.

Jeder der die Stellung der politischen Parteien und ihre 
leitenden Grundsätze noch aus Ungarns vormärzlichen Zeiten 
kennt und auch die Revolution mitgemacht hat, muss, will er 
der Wahrheit getreu bleiben, der letzt geäusserten Meinung 
beipflichten und zugleich seine Überzeugung dahin aussprechen, 
dass die passive Haltung jener grossen Menge Individuen, die 
vermöge ‘ihrer Stellung geeignet waren, innerhalb eines be
stimmten Kreises einen Einfluss auszuüben, der Legitimität 
ebensoviel geschadet, als sie der Revolution genützt; und hät
ten dieselben nur ein Zehntel dessen für die loyale Sache ris-
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kiért, .was die revolutionäre Partei für die Revolution, der 
Gang der Angelegenheiten würde eine ganz andere Richtung 
genommen haben.

Ich will mit dem, was ich auf Seite 504 bis 507 angeführt, 
durchaus weder die Revolution, noch ihre Anhänger entschuldi
gen, oder gar die Neutralen im passiven Sinne gewissermassen 
ebenso revolutionär erscheinen lassen, als es die Revolutionären 
im aktiven Sinne waren, denn der Unterschied zwischen beiden 
ist zu in die Augen fallend dadurch, dass wenn das ganze Land 
neutral gewesen wäre, es keine Revolution gegeben hätte. Allein 
es bleibt immer eine Wahrheit, dass das passive Verhalten 
einer in den vormärzlichen Zeiten als streng loyal geltenden 
Partei bis sich die Revolution binnen der durch die 1848-er 
Gesetze beschriebenen Grenzen bewegte, der klarste Beweis ist, 
dass alle politischen Parteien, die in dem vormärzlichen kon
stitutionellen Leben Ungarns existierten, während der Revo
lution mehr oder weniger durch jene Grundsätze influenziert 
waren, die hier Seite 502 bis 504 angeführt sind.

Das Gesagte mag dazu dienen, um ein Streiflicht auf den 
Geist der Revolution zu werfen, sowie sich derselbe nach dem 
Übergange der Regierung in die Hände des Landesverteidi
gungsausschusses entwickelte, welcher nun dem in der Farbe der 
Loyalität verkleideten Panslavismus gegenüber stand.

(2) Ich verhess die panslavische Agitation als sie durch 
den im zweiten Abschnitte auseinandergesetzten Wechsel der 
Situation begünstigt, Mittel und Wege fand, ohne ihre wahre 
Tendenz aufgeben zu müssen, sich an die loyalen Elemente 
anzuschliessen und will nur ihre Handlungsweise, sowie (sie) 
sich auch in dieser Gestalt verriet, weiter verfolgen.

Bald nach der Schlacht bei Pákozd wurde neuerdings die 
Nachricht verbreitet, dass eine slavische Invasion vorbereitet 
werde, als deren Unternehmer die bekannten Parteigänger Húr
ban, Stúr und Hodscha genannt wurden! Diese invasion war 
nicht mehr im Namen des Panslavismus angekündigt, ,aber 
sollte unter der Devise der Loyalität stattfinden. Die nordi
schen Slaven Ungarns wurden zu den Waffen gerufen, um unter 
der Fahne der Legitimität gegen die Revolution zu kämpfen! 
Dies war der offen ausgesprochene Zweck der Invasion, mittelst 
jener geheimen Kommunikationsmittel, deren Anwendungsweise 
bereits umständlich auseinander gesetzt wurde, verbreitete man 
unter den Anhängern der panslavischen Tendenzen die Meinung, 
welche jedem, der schon früher in das Innere des Parteigetriebes 
tiefer geblickt, die volle Aufklärung des wahren Zweckes dieser 
Invasion bot. Bloss um die Masse der Slaven empfänglicher und 
geeigneter für eine Erhebung im loyalen Sinne zu machen, hiess 
es; müsse man denselben eine Art nationeller Einigung oder
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Emanzipation in Aussicht stellen, aus diesem Grunde wurde ver
kündet: dass die österreichische Monarchie, in deren Staatenver- 
bande die slavischen Stämme zusammengenommen mehr als die 
Hälfte der gesamten Bevölkerung betragen, ihren deutschen Ty
pus in einen slavisehen zu verwandeln fest entsshlossen sei, sobald 
sie mit Hilfe der Slaven die separatistischen Tendenzen und 
die revolutionäre Richtung der übrigen Nationalitäten, darunter 
hauptsächlich jene der Ungarn und Italiener, unterdrückt und 
den legitimen Stand der slavischen Verhältnisse wiederherge
stellt haben würde.

Als die genannten Parteigänger glaubten, die nordischen 
Slaven Ungarns seien durch die vorausgelassene Agitation genug 
vorbereitet, um sich an dieselben anzuschliessen, erfolgte der Ein
fall wirklich und zwar von Mähren aus über die Grenzortschaf
ten Miava, Brezová u. s. w. ins Neutraer Komitat!2

So wie dies bei früheren Gelegenheiten geschehen, so wur
den auch jetzt Proklamationen verbreitet, mittelst welcher die 
Slaven im Namen der Loyalität zu den Waffen gerufen wurden. 
Proklamationen in diesem Sinne abgefasst waren von Stúr, Húr
ban und Hodscha unterzeichnet, während andere, welchen der 
Stempel eines Hurbanischen Fanatismus unverkennbar aufge
druckt war, gleichsam als anonyme Brandfackeln unter das 
Volk geschleudert erschienen.3

Der Einmarsch der Parteigänger führte als augenblickliche 
Folge mit sich, dass die meist aus Schwärzern bestehenden 
Grenzbewohner einiger Ortschaften (siehe im zweiten Hefte über 
die dem Panslavismus anhängenden Elemente. Neutraer Komi
tat) sich faktisch an dieselben anschlossen. Ausserdem gab sich 
hie und da in Trencsin, in Liptau vorzüglich um Szentmiklós 
herum, im Honter und Barser Komitate, vorzüglich aber in der 
Turócz eine Bewegung zugunsten der Invasion, jedoch durchaus 
nicht im loyalen, aber rein panslavischen Sinne kund. Sonst ver
hielt sich alles entweder neutral oder war entschieden gegen die 
Invasion gestimmt.

Hinsichtlich der materiellen Kräfte, durch welche die Inva
sion unterstüzt werden sollte, blieb man anfangs im Dunkeln, 
denn es war nur das bekannt: die Parteigänger seien von bei
läufig 200 Individuen besserer Kondition, meistenteils junger 
Leute aus der Klasse der Studierenden begleitet, deren Haupt
aufgabe sein sollte, den Aufstand weiter zu organisieren, ausser

‘ A miavai beütés, mely szeptember 18-án kezdődött a bécsi hadügy
miniszter sürgetésére éB egyrészt pénzével történt. Nagyon szépen volt elő
készítve.

3 A következő című kiáltványokat terjesztették ez időszakban: „Slo
váci, Bratja!“ (aláírói Hodža, Stúr, Hurbán). Ez szeptember 17-én kelt. Meg
előzőleg „Bratia, Slováci“ kezdetű volt forgalomban kelet nélkül.
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diesen wurden wage Gerüchte verbreitet, dass grössere Massen 
auch auf anderen Punkten bereits aufgestellt und zum Ein
märsche vorbereitet seien.

Über die Richtung, welche die Invasion einzuschlagen ge
sonnen sei, verlautete nur soviel, dass sobald sie im Lande 
festen Fuss gefasst, alsogleich eine Operation gegen die Berg- 
ßtädte unternommen werden sollte!

Würden nicht die zum intrigieren wohl geeigneten, zu 
Operationen aber, mit welchen einige persönliche Gefahr ver
bunden war, ganz untauglichen drei evangelischen Geistlichen 
nicht an der Spitze des ganzen Unternehmens gestanden sein, 
sondern ein entschlossenes Individuum (gleich dem die sla- 
vische Legion später kommandierenden Blaudek),4 so hätten 
dieselben trotz der schwachen Kräfte, mit welchen die Invasion 
unternommen wurde, wenn auch nicht eine erfolgreiche, aber 
dennoch kühne Diversion ausführen können, welche leicht die 
panslavisch gesinnten Bevölkerungen zur faktischen Mitwir
kung anspornen konnte, da in der ganzen nördlichen Grenz
gegend von Miava über Trencsin bis in Zips und selbst die 
Bergstädte und das Turóczer Komitat miteingeschlossen 
ausser drei bis vier Kompagnien Infanterie gar kein Militär 
vorhanden war, denn das mir zugeteilte 3. Bataillon von Prinz 
Preussen Infanterie war auf ministeriellem Befehl Ende August 
1848. ins Banat beordert worden. Anstatt jedoch rasch vorzu
rücken und den ersten Eindruck, den ihr Erscheinen hervorge
bracht, zu benützen, zauderten sie so lange an der Grenze 
herum, bis eine genügende Kraft um dieselben aufgehäuft 
wurde, um ihren weiteren Fortschritten Grenzen zu setzen.5

(3) Es ist nicht zu bezweifeln, dass in jenem Zeitpunkte 
ein Einmarsch selbst von so geringen Kräften als jene der Par
teigänger unter der Aegide der Loyalität unternommen sehr 
bedeutenden Erfolg gehabt hätte; allein die als eine pansla- 
vische Firma in der ganzen Gegend bekannten Namen Húrban, 
Stúr und Hodscha schreckten selbst jene Elemente zurück, die 
aufrichtig loyal gesinnt waren und niemand konnte Vertrauen 
zu der Aufrichtigkeit der Gesinnungen der drei Individuen 
und ihrer Anhänger fassen, da ihre nächste Vergangenheit und 
am Tag gelegten Tendenzen zu genau bekannt waren. Die Hal
tung und Benehmen ihrer in der Gegend zerstreuten Anhänger 
war auch nicht geeignet Vertrauen zu erwecken, denn dieselben 
betrachteten die geweckte Idee der Herstellung einer slavisch-

4 Bloudek Frigyes volt császári tiszt, később Zach Ferenccel együtt a 
tét katonai felkelés vezetője. Bloudek és Zách, valamint Janeček vezették a 
miavai betörést. Egyetlenegy érdemes haditettük nem volt.

5 Nem is mozoghattak, mert a nép ellenük fordult.
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österreichischen Monarchie als das Hauptmotiv der Unterneh
mung, die loyale Tendenz derselben hingegen bloss als ein 
Mittel zum Zweck, endlich wurde alles, was irgend einen Ein
fluss oder Vermögen besass, durch die Stimmung zurückge
schreckt, welche die dem Panslavismus anhängenden Massen 
im Neutraer, Trencsiner, Liptauer Komitat und vorzüglich in 
der Turócz an Tag legten, wo die Idee einer Güterteilung wie
der emporwucherte und vorzüglich gegen eine Familie histo
risch als streng loyal bekannt vor allererst gerichtet war; näm
lich gegen den in dem im Turóczer Komitate liegenden Städt
chen Mosócz residierenden Baron Georg von Révay, vormals 
Erbobergespan des genannten Komitates.

Allein diesem zufolge, vorzüglich aber wegen der durch die 
Invasion erregten panslavischen Umtriebe blieben die Partei
gänger mit ihrer vom Auslande mitgebrachten Begleitung und 
den wenigen Grenz Ortschaften, welche offen ihre Partei ergrei
fen vereinzelt stehen und wie gesagt erweckten nur an solchen 
Örtlichkeiten Sympathien, wo die panslavischen Tendenzen 
die herrschenden waren, wo durch der ganzen Unternehmung 
statt einer loyalen, der Stempel einer panslavischen Unterneh
mung aufgedruckt wurde.

Die ganze Unternehmung war demnach noch bevor es zu 
einem Zusammenstosse mit den revolutionären Streitkräften 
kam, als gänzlich misslungen zu betrachten. Trotz diesem 
Umstande war sie wegen den Folgen, die sie hervorgebracht, 
wohl geeignet ernste Besorgnisse zu erregen, da das Ganze in 
einen unheilvollen Bauernaufstand auszuarten drohte, welcher 
wie es zu befürchten stand, am ehesten im Turóczer Komitate 
losbrechen konnte.

(4) Es handelte sich daher in jenen Verhältnissen vorzüg
lich darum, den Ausbruch eines solchen Aufstandes zu verhü
ten, sowohl um umnützes Blutvergiessen zu vermeiden, als 
auch um den unberechenbaren Schaden der durch denselben in 
den Aerarial- und Privatgütern verursacht worden wäre, vorzu
beugen.

Um diesen Zweck zu erreichen, musste eine ernste De
monstration gemacht werden. Diesem gemäss forderte ich die 
Bergstädte auf, sich zu einem gegenseitigen Beistände zu ver
binden. Da die Städte Schemnitz und Kremnitz mir früher 
schon ihre demontierten Geschütze freiwillig zur Verfügung 
gestellt, welche ich schnell ausrüsten liess, so hatte ich 8 für 
den Felddienst und 5 für zu Positionsgeschütze verwendbare 
Piécen zu meiner Disposition, auch waren bereits von dem in 
der Errichtung befindlichen Bataillon drei Kompagnien per 120 
Mann aufgestellt und eine schwache in Neusohl stationierende 
Kompagnie von k. k. Regimente Gyulay verwendbar und end-
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lieh wurde auch noch ein beiläufig 600—700 Mann zählendes 
Bataillon Freiwilliger meist aus den besseren Klassen der Ein
wohner zum Schutz der Bergstädte organisiert, mit diesen 
Kräften und der Mobilisierung verlässlicher Nationalgarden 
traf ich die nötigen Massregeln, um die Ruhe zu erhalten oder 
auch einen unvermutheten Angriff nachdrücklich begegnen zu 
können.

Während ich mit diesen Anordnungen beschäftigt war, traf 
ganz unerwartet eine Division Infanterie vom k. k. Regimente 
Prinz von Preussen (wenn ich nicht irre, zum 1-ten Bataillon 
gehörend, welches von Galizien auf allerhöchstem Befehl nach 
Ungarn beordert worden war) in Schemnitz ein, um von dorten 
aus zu den gegen die Parteigänger rückenden Streitkräften 
dirigiert zu werden.

Kaum war die Division nach Schemnitz eingerückt, als 
auch eine andere Nachricht einlief, welche nicht nur die Stadt, 
aber auch die ganze Umgegend in eine nicht geringe Unruhe 
versetzte.

Der k. k. Verwalter der Silberhütte, zu Zsarnovicz Johann 
Colinazy meldete nämlich dem Kammergrafen Baron von Rit
terstein, dass in dem von Zsarnovicz über Hámor sich ver
zweigenden Gebirge eine Masse verschiedener Individuen be
reits aufgesammelt sei, welche sich immerfort vermehre und 
die Absicht verrate, die Silberhütte zu überfallen und zu plün
dern; er bitte daher den Kammergrafen, Schritte bei mir zu 
machen, damit das Aerarialgut womöglich vor Verderben 
bewahrt werde!

Da mir Colinazy als ein jedem revolutionären Treiben 
gänzlich abgeneigter, bloss seinen Amtspflichten lebender, 
rechtlicher und ruhiger Mann bekannt War, so machte mich die 
von ihm kommende Meldung mehr besorgt, als wenn dieselbe 
irgend einer der patriotischen Geisterseher eingesendet hätte, 
welche sich zu jener Zeit stets mehr geschäftig Gefahren aufzu
finden als nützlich um denselben zu begegnen erwiesen.

Ausser diesen wurde ich auch noch unterrichtet, dass in 
der Berghandlung Hodrits bei den oftmal erwähnten Pansla- 
ven Tomkovits eine nächtliche Zusammenkunft stattfinden 
werde, zu welcher auch Abgesandte von anderen Orten ein- 
treffen sollten, sowie auch dass in den Wäldern zwischen 
Schemnitz, Windschacht und Hodrits allerlei verdächtige Indi
viduen herumschleichen. Da — wie dies bei solcher Gelegen
heiten immer der Fall zu sein pflegt, — mit einem Pfunde 
Wahrheit stets ein Zentner Lügen dem Publikum zum Besten 
gegeben werden, so folgten diesen Nachrichten noch eine Menge 
on.dits von beabsichtigten nächtlichen Überfällen, Mord und 
Brand u. s. w., welche jedoch bei dieser Gelegenheit absichtlich
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ausgestreut schienen, um Angst und mittelst derselben Unord
nung zu erzeugen. Um daher jeder möglichen Gefahr vorzu
beugen und dem so oft geschonten panslavischen Umtrieben 
einmal Ernst zu zeigen, traf ich noch denselben Abend folgende 
Dispositionen:

Die nach Schemnitz eingerückte Division von Prinz 
Preussen Infanterie wurde nach Zsarnovicz beordert, wo sie 
bis zür weiteren Ordre zu verbleiben hatte.

Zwei Kompagnien wurden nach Hodrits beordert, um die
sen Ort zu besetzen und die Versammlung bei Tomkovits aufzu
heben.

Die Schemnitzer Nationalgarde wurde aufgeboten, um 
mit der dritten Kompagnie der neuerrichteten Honvéds die Um
gebung der Stadt zu überwachen und die Verbindung mit Hod
rits zu unterhalten.

Mittelst eines Aufgebotes der mit Hellebarden bewaffne
ten Berghauer liess ich einen Kordon ziehen, der sich nach 
bestimmten Punkten zusammenziehen sollte, um auf diese 
Weise das in den Wäldern herumstreifende Gesindel aufzu
heben oder zu verscheuchen oder irgend einen Versuch von 
Brandlegung oder sonstigen Attentates der hin und her zer
streuten Gruben und Pochwerke zu verhindern.

Ausser diesen Anstalten, die augenblicklich effektuiert 
werden konnten, liess ich um den Komitaten Turócz und 
Liptau, von welchen aus über Hermanecz ein Angriff auf Neu
sohl oder über Botza6 und den Pass Teufelshochzeit die in 
und um Hronicz liegenden ausgedehnten Eisenwerke überfallen 
werden konnten, zu imponieren, ein Lager von beiläufig 4000 
Mann Nationalgarden zusammenziehen und traf auch noch wei
tere Anstalten, um die Aerarialeisenwerke bei und in Hronicz, 
sowie die einem Handstreich von der Turócz aus ausgesetzte 
Silberhütte in Tajowa zu sichern und schliesslich die Stadt und 
die Münze Kremnitz durch die Kompagnie vom k. k. Gyulay 
und 3 Kompagnien Freiwilliger samt zwei Geschützen besetzen.

Da ich den folgenden 'Tag darauf die Meldung erhielt, die 
nach Zsarnovicz eingerückte Division hätte eine Streifung über 
die Ortschaft Hámor hinaus unternommen, auf das zusammen
gerottete Gesindel gestossen und solches zerstreut, so liess ich 
dieselbe ohne weiteren Aufenthalt vorrücken um ihrer Bestim
mung gemäss sich im Neutraer Komitate mit den gegen die 
Invasion bestimmten Truppen zu vereinigen.

(5) Das Aufheben der Individuen, die zu der bei Tomko
vits in Hodrits abzuhaltenden Beratung Zusammenkommen

6 Alsó és felső Boca a Zólyomba vezető Ördöglakodalma (Čertovica) 
ezorostól északra.



sollten', misslang zwar, doch wurde ausser Tomkovits auch 
noch ein gewisser Sulczer, schon früher her als panslavischer 
Agent bekannt, in derselben Nacht durch eine Patrouille auf 
den zwischen Eisenbach und Hodrits über das Gebirge führen
den Fussteigen aufgegriffen und eingebracht.

Die so plötzlich in Bewegung gesetzten bewaffneten 
Kräfte, sowie die gefängliche Einziehung des Tomkovits 
schüchterten die Umtriebler ein und die bald darauf eintref
fende Nachricht, die Invasion sei nach einem Gefechte nächst 
der Ortschaft Brezová gesprengt, und über die Grenze nach 
Mähren geworfen worden, verwies dieselben in und um die Berg
städte herum vollends zur Ruhe.7

Um eine klarere Einsicht in die berührten Umtriebe zu 
gewinnen, liess ich die beiden Gefangenen, Sulczer und Tomko
vits vernehmen.

Obwohl ausser dem Umstande, dass Sulczer zu einer sol
chen Zeit und Ort bemerkt, einen Versuch der Patrouille zu ent
weichen gemacht, nichts positives gegen denselben angeführt, 
so war derselbe in seinen Antworten auf die an ihn gestellten 
Fragen durchaus unsicher und suchte vorzüglich der Konsta
tierung dessen, wo er die letzten Tage zugebracht? auszu
weichen, endlich jedoch äusserte er den Wunsch, unter vier 
Augen mit mir zu sprechen. Da ich nicht nur seinen Wunsch 
gewährte, aber ihm auch versprach: wenn er ein aufrichtiges 
Geständniss vor mir ablegen wolle, wo er sich die letzte Zeit 
aufgehalten und ob er nicht gegenwärtig mit irgend einer Sen
dung betraut war? die Sache auf sich beruhen zu lassen und 
ihn auf freien Fuss zu setzen, so gab er mir folgende Auf
schlüsse, welche er mir diktierte und den Aufsatz dann auch 
mit eigenhändiger Unterschrift bekräftigte. (L.)

„Er eröffnete mir, dass eine Kommunikation mit den Par
teigängern von der Turócz aus ununterbrochen unterhalten 
werde, welche sich hauptsächlich in Szentmárton konzentriere 
und durch die zwei evangelischen Pfarrer Horváth in Szent
márton und Hodscha in Szucsán (Letzterer Bruder des Partei
gängers) weiter verbreitet werde. Der bekannte Studierende 
Sparnensis sei der Agent der früher genannten zwei Individuen, 
mittelst dessen die Kommunikation mit Tomkovits und die 
Umgebung von Schemnitz eingeleitet sei. Ein Individuum, na
mens Krupetz8 in der Turócz werde vorzüglich dazu verwendet, 
um über die von Puchó aus nach Mähren oder Schlesien führen
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7 Szeptember 28-án már ismét Morvaországban voltak. Szeptember 
29-én Brezová és Miava között szórták szét az egész tábort.

8 Krupecz József bisztricskai lakos.
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den Gebirgspfade Posten zwischen den Parteigängern und ihren 
Verbündeten in der Turócz hin und her zu tragen. Er selbst 
wäre jetzt von der Turócz aus entsendet gewesen um an Tom- 
kovits die Nachricht zu überbringen, die Anhänger ihrer Sache 
mögen bereit sein, um zu jeder Zeit der Aufforderung zu den 
Waffen zu greifen, entsprechen zu können, denn stündlich 
erwarte man die Nachricht, wann der Einfall von Mähren aus 
neuerdings unternommen werden sollte. Die positive Nachricht 
darüber werde. Tomkovits durch Sparnensis erhalten. Um kei
nen Verdacht zu erregen, werde der Brief mit ungarischer Ad
resse an Aranyossy9 lautend in Schemnitz einlaufen und soll 
durch die gewöhnlich gebrauchte Art, so von der.Post abge
holt werden, dass man nicht erfahren möge, dass der Brief für 
Tomkovits bestimmt sei. Diese nebst mehreren für mich 
inmitten der damaligen Verhältnisse wichtigen Nachrichten 
und Aufschlüsse, die jedoch hier zu erwähnen unnütz wäre, da 
sie ohne genauer Kenntniss der Individuen und Örtlichkeiten 
stets unverständlich bleiben würden, beschloss der genannte 
Sulczer noch mit der Mitteilung der folgenden Bemerkungen: 

Die Nationalgarden in Turócz, ausgenommen die Gegen
den der deutschen Bevölkerung um Neustuben herum und den 
slavischen Komitatsbezirk Znióváralja, stünden alle unter dem 
Kommando ganz den Ansichten Hurbans ergebener Offiziere 
und seien besser organisiert, und bewaffnet als jene, die er noch 
an anderen Orten gesehen. Sollte es zum Ausbruche kommen, 
6o sei gar nicht zu zweifeln, dass die erste Attacke gegen die 
Grundherrschaften und vorzüglich die Stadt Kremnitz wegen 
der Münze gerichtet sein werde.“

„Als die gefährlichsten Individuen in der Turócz bezeich
net« er mir die Pfarrer evangelischer Konfession Horváth, Hod
scha und Mescha, den einen jungen Jeszenszky, einen vazieren- 
den Geometer namens Schlechta und Sparnensis. Auch nannte 
er mir noch eine Menge Individuen aus dem Volke selbst, die 
mit kommunistischen Tendenzen infiziert waren, deren Namen 
mir entfallen sind. Auch äusserte er, sei ein Kommen und 
Gehen verschiedener fremder Induviduen bemerkbar, die meist 
mit dem Pfarrer Horváth verkehren.“

„Als die am stärksten fanatisierten Orte bezeichnete er 
mir Mosócz, Blatnicz, Szentmárton und Szucsány, Jeszenye, 
endlich eröffnete er mir auch noch, dass Sparnensis meist bei 
dem Pfarrer Hodscha in Szucsány anzutreffen sei, von wo aus 
er weitere Ausflüge unternahm, sowie dass jene Nationalgar
den, welche weissleinwandene Röcke mit roten Aufschlägen 
tragen, kommunistischer Gesinnungen verdächtig seien. Auch
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habe er den Auftrag gehabt auszukundschaften, in wieferne ich 
von den Stand der Angelegenheiten • unterrichtet und ob ich 
gerüstet wäre, einen ausbrechenden Aufstand unterdrücken zu 
können.“

Obwohl durch die Angaben Sulczers hauptsächlich Tom- 
kovits graviert wurde, auch in dessen Wohnungen nebst ande
ren Korrespondenzen auch eine Liste (M) derjenigen, auf 
welche der Panslavismus zählen konnte, versehen mit allerlei 
Anmerkungen, dann ein Verzeichnis der Orte und einzelner Fa
milien oder Personen, die einen grösseren Vorrat von Schiess
oder Schneidwaffen besassen (N ), sowie mehrere Briefe von Ste- 
phanovits und Sparnensis (0 ) , welche Versicherungen enthiel
ten, die Sache der Slaven werde hald in ein günstiges Stadium 
treten, aufgefunden wurden und sich als sicher herausstellte, 
dass derselbe eine ununterbrochene Verbindung mit den Pan- 
slaven unterhielt, so leugnete er trotz der augenscheinlichsten 
Beweise alles ab und behauptete, derlei Briefe als bei' ihm 
vorgefunden wurden, nie beantwortet zu haben u. s. w.

Da ich aus den Aussagen des Sulczer und aus den bei Tom- 
kovits Vorgefundenen Papieren, sowie aus anderweitigen Quel
len so viel Kenntnis erhalten als notwendig war, um einem 
ausbrechenden Aufstande zuvorzukommen, so entliess ich mit 
einer scharfen Rüge die genannten Individuen ihres Verhaftes 
und ordnete auch gegen andere Personen keine gerichtliche 
Verfolgung an, nur war ich bemüssigt auf direktem Befehl der 
Regierung, von wo aus mir eine Personalbeschreibung zuge
sendet wurde, zu publizieren: dass jeder, der die Parteigänger 
Stúr, Húrban, Hodscha gefangen nehme und einliefern werde, 
eine Belohnung von 100 flor. erhalten werde.10 Eine Massregel 
eher unklug und überflüssig als von irgend einem Nutzen, wie 
sich dies später erweisen wird.

(6) Da während dem Gefechte zwischen der Waffenmacht 
der Revolution und den Invasionstruppen der Parteigänger die 
Ortschaft Brezová verbrannt und gegen jene, welche die Partei 
für die Invasion offen ergriffen mit der grössten Strenge ver
fahren wurde, so verliess eine bedeutende Anzahl der dortigen 
Bewohner ihre Heimat,11 um sich an die Parteigänger anzu- 
schliessen, mit welchen sie bis zum gänzlichen Schlüsse der un
garischen Revolution verbunden blieb. Dieser Umstand brachte 
die Folge mit sich: dass die Parteigänger nach ihrer Nieder
lage obwohl gezwungen über die Grenze zu retirieren, dennoch

10 A szept. 30-án kelt hirdetményben 50 p. frt.-ról van szó.
11 Ez egyáltalában nem felel meg a tényeknek, mert a bécsi belügy

miniszternek küldött jelentések szerint a Hurbán menekültjei között alig volt 
tót, hanem bécsi, cseh, morva, horvát, szerb.
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einen solchen Zuwachs an materieller Kraft erhielten, um an 
einem anderen unbewachten Grenzpunkte etwas neuerdings un
ternehmen zu können. Es tauchten auch bald Gerüchte auf, dass 
ein neuer Einfall beabsichtigt werde und zwar irt das Trencsi- 
ner Komitat, was die Aufregung neuerdings aüfrüttelte und 
den Schauplatz der Umtriebe vorzüglich in das Turóczer Komi
tat verlegte.

Da ich bereits alle Anstalten getroffen hatte, um mittelst 
eines Einmarsches in die Turócz den Knotenpunkt der Agita
tion zu sprengen und genügsame Macht konzentriert, um die 
bedrohten Punkte zu decken und auch einem Einfalle der Par
teigänger begegnen zu können, so traf ich auf den betreffenden 
Poststationen die Verfügung, dass jeder unter der Adresse 
Aranyossy nach Schemnitz instradierte Brief aufgehalten und 
mir eingesendet werden sollte, und schickte mich an, in die 
Turócz einzurücken.

Zwei Umstände trieben mich zu noch grösserer Eile an:
Der Postmeister zu Schemnitz sendete mir einen an Ara

nyossy adressierten Brief ein und von Kremnitz, sowie von der 
Turócz erhielt ich mehrere Briefe von Privatpersonen und 
Beamten, welche dringend um Schutz baten, indem die Stim
mung gegen Adel und Beamte immer gefährlicher und drohen
der werde.

Ich setzte daher die zu der Expedition bestimmten Trup
pen und Geschütze in Marsch und liess zugleich den kurz vor
her auf freien Fuss gesetzten Tomkovits zu mir bescheiden, 
welchem ich den aufgefangenen Brief uneröffnet übergab, um 
ihn in meiner Gegenwart zu erbrechen und zu lesen.

Als Tomkovits einen Blick auf die Adresse des Briefes ge
worfen, schrack er sichtlich zusammen, behauptete jedoch, dass 
der Brief nicht ihm zugehöre und weigerte sich denselben zu 
eröffnen; ich erbrach daher denselben und durchlief, seinen 
Inhalt.12 Der Brief war im ungarischen Idiome verfasst und 
erhielt auf der ersten und zweiten Seite eine Beschreibung einer 
Lustreise, welche der Schreiber desselben in das Barser Komi
dat unternommen zu haben vorgab. Dort hiess es, hätte er die 
Gruft der Familie Tarnay besucht und auf einem Sarkophag 
eine lange Aufschrift gefunden, deren Sinn er trotz aller 
angewandten Mühe nicht entziffern konnte. Da er jedoch 
wisse, dass sein Freund eine Art Archeologe sei und auch eine 
Sammlung alter Inschriften angelegt habe, so hätte er dieselbe 
getreu kopiert und übersende ihm dieselbe mit dem Wunsche, 
dass es ihm gelingen möge, dieselbe zu entziffern; nun folgten 
die übrigen zwei Seiten voll geschrieben mit lateinischen Cha-
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raktéren, deren Zusammensetzung auf den ersten Blick eine 
Chiffreschrift verriet.

Da Tomkovits trotzdem, dass aus dem Texte des Briefes 
klar zu entnehmen war, derselbe sei an ihn gerichtet, fest bei 
seiner Weigerung beharrte, den Brief zu entziffern, ich selbst aber 
nicht dies im Stande war, so liess (ich) zwei als Sprachforscher 
bekannte Professoren am evangelischen Lyzeum zu Schemnitz, 
welche auch die Handschrift des Sparnensis genau kannten, zu 
mir bitten, um den Versuch des Dechiffrierens zu unternehmen. 
Beide erkannten augenblicklich die Schrift für jene des Spar
nensis, auch gelang es ihnen nach längerer Mühe den Brief zu 
entziffern. (Der Name des einen der erwähnten Professoren ist 
Breznik,13 der des anderen ist mir entfallen, doch wird ihn 
Breznik ganz bestimmt wissen.)

Der Inhalt der Chiffreschrift in slavischer Sprache mit 
lateinischen Lettern geschrieben enthielt Folgendes:

„Húrban, Stúr und Hodscha werden über Puchó und Sillein 
einmarschieren und am 24-ten Oktober Nachts in dem Strecs- 
noer Pass mit einer wenigstens 1000 Köpfe zählenden Macht 
erscheinen, wo 200 Wagen durch uns bereit gehalten werden 
sollen, um sie ungesäumt bis in die Gegend von Kremnitz zu 
transportieren. Ihr müsst daher mit den Eurigen bereit sein, 
zu jeder Zeit zu den Waffen zu greifen. Hier in Turócz stehen 
unsere Sachen sehr gut und sobald unsere Freunde sich zeigen, 
können wir mit aller Sicherheit darauf rechnen, dass sich meh
rere Tausend unserer Sache anschliessen. Die Zeit für den Aus
bruch ist bestimmt, was Ihr sonst zu tun habt, ist Euch bereits 
bekannt.“14

(7) Infolge dieses klaren Beweises liess ich Tomkovits 
neuerdings verhaften und eilte den anmarschierenden Truppen 
voran in die Turócz.

Da es mir nicht darum zu tun war, Verfolgungen gegen 
einzelne Individuen einzuleiten, sondern dem Ausbruch eines 
Aufstandes zuvorzukommen, so wollte ich noch bevor die 
bewaffnete Macht in Turócz eingerückt war, kennen lernen in 
wie weit das ganze Komplott gediehen und ob die Massen im 
allgemeinen gegen die besitzenden Klassen oder nur gegen den 
Hungarismus aufgeregt seien. Trotz den Abmahnungen, die ich 
in Kremnitz und Neustuben mich allein nicht in die Turócz zu 
wagen, erhielt, setzte ich dennoch meine Reise zu Pferde nur 
von zwei Huszárén geleitet von Neustuben bis Szentmárton

13 Breznik János a Selmecbányái ág. h. ev. gymn. későbbi volt igaz
gatója.

14 Az eredeti szöveggel nem azonos, mivel Beniczky emlékezetből írta 
a fentit.
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fort, wo angekommen ich ohne Zeitverlust den Zentralstuhl
richter Ludwig Kossuth,15 trotz seines Namens als entschieden 
antirevolutionär bekannt, nach Szucsány entsendete, um Spar- 
nensis gefangen zu nehmen. Der genannte Stuhlrichter machte 
mich aufmerksam, dass dies ohne Beihilfe einer bewaffneten 
Macht schwerlich ausführbar sein dürfte, indem vorzüglich in 
und um Szucsány herum die Bevölkerung gänzlich dem Ein
flüsse Hodschas unterworfen und sowohl gegen die Komitats- 
beamten als auch den Adel im allgemeinen aufgeregt sei. Ich 
verblieb jedoch bei meiner Anordnung, nur empfahl ich dem 
Stuhlrichter die grösste Vorsicht und trug ihm auf bei dem 
mindesten Anscheine von Widerstand sein Vorhaben aufzu
geben. Der Stuhlrichter begab sich an Ort und Stelle und berief, 
wie ich das nachträglich erfuhr, Sparnensis nach Szentmárton 
unter irgend einem plausiblen Vorwände, dem er erst bei sei
ner Ankunft im Komitatshause eröffnete, dass er ein Gefan
gener sei. Von Szentmárton aus jedoch wurde dieser Umstand 
gleich nach Szucsány berichtet, infolge dessen der Pfarrer 
Hodscha erschien, seine Bürgschaft für Sparnensis anbietend. 
Da ich dieses Gesuch abschlug und anordnete, Sparnensis sollte 
Nachmittags nach Schemnitz transportiert werden, um densel
ben mit Tomkovits zu konfrontieren, so entfernte sich Hodscha 
(wie es mir nachher hinterbracht wurde) heftige Drohungen 
gegen mich ausstossend; auch liess er sich verlauten: dass 
hätte er gewusst, der sonst als guter Slave bekannte Stuhl
richter wäre in Szucsány aus dem Grunde erschienen, um Spar
nensis zu verhaften, so würde derselbe gefangen worden oder 
Szucsány nich lebend verlassen haben!

In kurzer Zeit darauf, als Hodscha mich verlassen, be
merkte ich, dass sich Volksgruppen um das Komitatshaus sam
melten, sowie eine Art verdächtigen geschäftigen Treibens in 
dem Städtchen. Ich nahm jedoch weiter keine Notiz davon, son
dern traf bei der Lokalbehörde die Verfügung, dass Sparnensis 
augenblicklich mir naehgesendet werden sollte und schickte 
mich an zu Pferde zu steigen um nach Stuben zurückzureiten. 
In diesem Augenblicke deutete mir der Komitatskastellan ver
stohlenerweise an, dass ein Mann mich dringend zu sprechen 
wünsche: dieser Mann, ein Jude aus der Ortschaft Szucsány 
übergab mir ein zusammengefaltetes Billet und entfernte sich 
eiligst, das Billet (P.) enthielt folgende Worte in deutscher 
Sprache: „Wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, entfernen Sie sich 
schnell, denn wie die Nachricht einlauft, dass Ihre Truppen, die 
man Ihnen auf dem Fusse folgend vermutete, noch weit entfernt

15 Kossuth Lajos turócszentmártoni főszolgabíró szolgált azután az 
osztrákok alatt is, mint kerületi biztos.



seien, so sind Sie verloren, vermeiden Sie womöglich die Strecke 
zwischen Rakó16 un Mosócz, denn dort droht Gefahr! Später 
sollen Sie mehr erfahren!“

Ich war eben nicht geneigt viel Gewicht auf diese War
nung zu legen, als ich mich jedoch zu Pferde setzte, um mit 
meinen zwei Huszárén wegzureiten, wurde ich auf dem Platze 
mit einem drohenden Murren begrüsst und fand am Ende des 
Städtchens die Masse so verdichtet, dass es den Anschein hatte, 
als hätte man die Absicht mich aufzuhalten, als ich jedoch samt 
meinen zwei Mann den Säbel zog und die Pistolen in Bereit
schaft setzte, wurde mir Platz gemacht und ausser einigen 
Flüchen, als ich passiert war und zwei Steinwürfen, wurde 
nichts weiter unternommen. Diese Demonstration bewirkte, 
dass ich die mir angeborene Sorglosigkeit für mein eigenes 
Selbst fahren liess und beschloss mehr Rücksicht auf die mir 
erteilte anonyme Warnung zu nehmen.

Ich gebrauchte dennoch die Vorsicht, durch die auf meinen 
Wege liegenden Ortschaften schnell zu reiten, was ich auch 
neben einen dicht an der Strasse beiläufig eine halbe Stunde 
von dem Städtchen Mosócz liegenden Fichten Wäldchen zu tun 
nicht unterliess. Hier jedoch fielen mit einemmale sechs bis 
sieben Flintenschüsse auf mich und ich hatte es nur der vorge
rückten Dämmerung und meinem schnellen Ritte zu danken, 
dass ich mit dem Leben davon kam, denn eine Kugel fuhr durch 
meine Kopfbedeckung, während eine andere mich ganz leicht am 
Fusse streifte und eine dritte mein Pferd am Halse verwundete, 
auch wurde einer meiner Leute am Arme verwundet; nach 
dieser Decharge ritt ich im vollen Karrier weiter, bis ich mich 
ausser Schussdistanz glaubte, vermied das Städtchen Mosócz 
und kam ohne weiter angefochten zu werden in Stuben an.

Dort fand ich bereits die ganze Gegend alarmiert und die 
Nationalgarden der deutschen Bevölkerung in Waffen, welche 
einen Angriff der Panslaven von Mosócz aus befürchteten, 
sowie eine Menge Individuen aus der Mosóczer und Blatniczaer 
Gegend, welche sich hingeflüchtet, da dorten die Nachricht ver
breitet worden war, der Szentmártoner Bezirk sei im vollen 
Aufstande und ich von den Panslaven gefangen genommen 
worden.

Eben als ich beschäftigt war solche Anstalten zu treffen, 
dass der Marsch der anrückenden Truppen in einer Art be
schleunigt werde, um längstens künftigen Tag Mittags mit 
genügender Kraft in Szentmárton einrücken zu können, kam
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16 Rákó.
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ein Komitatshuszar angesprengt, der mir eine Depesche (2) 
folgenden Inhaltes überbrachte: „Der Wagen in welchem bald 
nach meinem Wegreiten Sparnensis hätte transportiert wer
den sollen, sei durch bewaffnete Nationalgarden des Städtchens 
Szentmártön aufgehalten, die Eskorte gesprengt und nach tät
licher Misshandlung mehrerer der Komitatshajduken, welche 
den Wagen samt Sparnensis in das Komitatsgebäude zurückzu
führen versuchten, der Gefangene befreit und in Szentmártön 
im Triumphe herumgetragen worden. Auch sei es nur den An
strengungen der Szentmártoner Bürger, die wie natürlich, 
durch ein Umsichgreifen des Brandes die Vernichtung ihres 
Eigentumes befürchteten, gelungen, die sich immer mehr ent
flammende Menge zurückzuhalten, das Komitatshaus anzuzün
den und die Beamten zu misshandeln. Die Aufregung dauere 
übrigens noch fort, die ganze Gegend sei alarmiert und nie
mand wisse, was bis künftigen Morgen entstehen werde, umso
mehr da sich die Nachricht verbreitete, dass für jetzt keine 
Truppen einrücken, noch der Kommissär Beniczky Szentmár- 
ton je mehr erblicken werde.“

Zufolge dieser Nachricht ergänzte ich meine zur Be
schleunigung der Märsche getroffenen Anstalten noch dadurch, 
dass die nach Stuben einrückenden Truppen alsogleich auf Wa
gen weiter gegen Szentmártön transportiert werden sollten und 
gebrauchte alle mir zu Gebote stehenden Mittel, um dies so 
öffentlich als möglich zu machen, damit den ausgesprengten 
falschen Gerüchten entgegengearbeitet und dem weiteren Um
sichgreifen des Aufstandes gesteuert werde.

Und da beiläufig gegen 10 Uhr Abends 3 Kompagnien 
Freiwilliger samt zwei Geschützen über den Hermaneczer Pass 
in die nächst Stuben liegende Ortschaft Haj einrückten, weitere 
vier Kompagnien aber mit 4 Geschützen von Kremnitz aus 
ebenfalls in der Nacht in Stuben eintrafen, so verbreitete sich 
schnell das Gerücht, und wie gewöhnlich übertrieben, von dem 
wirklichen Anmarsche der bewaffneten Macht, was den Auf
ständischen den Mut benahm, weitere Schritte zu unternehmen.

Da ich künftigen Tag früh Morgens ein aus beiläufig 
800—900 Mann bestehendes Bataillon durchgehende wohl 
bewaffneter Infanterie, sechs Piécen und auch etwas Kavallerie 
in Stuben konzentriert hatte, so liess ich dieselben unverzüg
lich auf Wagen gegen Szentmártön zu transportieren, um mit 
einemmale den Knotenpunkt der Umtriebe zu zerreissen.

Um zu beobachten, welchen Eindruck das plötzliche Er
scheinen der bewaffneten Macht auf die Bevölkerung hervor
gebracht, oder ob keine Zusammenrottung von Volkshaufen
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auf dem gegen Szentmárton führenden Wege stattgefunden, 
setzte ich mich von vier Huszárén gefolgt zu Pferde und ritt 
eine gute Strecke der Wagenkolonne voran. Vor dem Städtchen 
Mosócz bemerkte ich eine, beiläufig eine Division starke Abtei
lung Nationalgarden an der Strasse aufgestellt. Da ich glaubte, 
dieselben hätten die Absicht sich dem Durchmärsche der Trup
pen zu widersetzen, so ritt ich weiter vor, um einen Versuch 
zu machen, dieselben von so einem unnützen Vorhaben abzu
mahnen, doch es stellte sich bald heraus, diese Aufstellung sei 
nur geschehen, um mir eine Ehrenbezeugung zu erweisen.

Ich dissimulierte die am vergangenen Tage kundgegebene 
ganz entgegengesetzte Stimmung, richtete einige freundliche 
Worte an dieselben, Hess sie defilieren und einrücken, damit 
bei dem Herannahen der Truppen nicht durch einen geringfügi
gen Zufall ein Zusammenstoss herbeigeführt werde. In Mosócz 
selbst wurde ich unterrichtet, dass auf verschiedenen Punkten 
der nach Szentmárton führenden Strasse mir durch National
garden der umliegenden Orte dieselbe Ehre erwiesen werden 
sollte. Ich erfuhr zwar zu gleicher Zeit, dass die also vorbe
reiteten Nationalgarden eigentlich die Bestimmung gehabt, 
sich in Szentmárton zu konzentrieren; bei der Nachricht des 
wirklichen Anrückens der bewaffneten Macht aber dazu ver
wendet wurden, um einen Beweis friedlicher Gesinnungen zu 
geben. Diesemzufolge erteilte ich den nachrückenden Truppen 
den Befehl, vor allen Ortschaften von den Wagen abzusitzen 
und gehörig formiert mit aller Vorsicht marschieren, verbot 
jedoch bei strengster Ahndung, sich die mindeste Provokation 
zu erlauben, oder eine an dieselbe gerichtete zu erwidern. Ich 
aber setzte meinen R itt fort, die am Wege auf gestellten Gar
den, nachdem ich sie besichtigt, überall auflösend und erreichte 
auf diese Art ohne irgend einen Zwischenfall am 9 oder 10-ten 
Oktober Szentmárton.

Dorten angelangt traf ich augenblicklich geeignete Mass- 
regeln, um die Teilnehmer an der gewalttätigen Befreiung des 
Spamensis zu eruieren und mir die nötigen Daten zu ver
schaffen, gegen welche Individuen es angezeigt wäre eine ge
richtliche Untersuchung einzuleiten. Infolge der erhobenen In- 
zichten Hess ich beiläufig 60 Individuen einziehen, bestehend 
aus Bürgern von Szentmárton, aus verschiedenen Gegenden 
zusammengeströmter junger Leute, einige Söhne des niederen 
Adels utnd Bauern, gegen welche mehr oder minden gravie
rende Daten vorhanden waren. Obwohl -Hodscha und Spar- 
nensis ihren Wohnsitz verhessen und sich verbargen, so wurde 
Hodscha bald eingebracht und Sparnensis stellte sich frei
willig, was den noch auf freien Fuss befindlichen Pfarrer Hör-
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váth bewog, einen Fluchtversuch zu machen, welcher jedoch 
vereitelt und derselbe dann auch gefangen gesetzt wurde.17

Nach diesem liess ich die Nationalgarde zu Szentmárton 
entwaffnen, erklärte die Chargen für kassiert und die Garde 
für aufgelöst, welche Massregel auf alle mit panslavisch-kom- 
munistischen Tendenzen infizierte Garden ausgedehnt wurde, 
ordnete aber zugleich an, dass die Garden im Sinne des Ge
setzes reorganisiert und neue Offizierswahlen unternommen 
werden sollten.

Und da sich der Umstand herausstellte, dass bereits An
stalten getroffen waren, um sich des, dem loyalen Baron Georg 
von Révay gehörenden Bergschlosses Sklabina samt den dort 
befindlichen Waffen und 5 eisernen Geschütze, sowie anderer 
2 in Mosócz stehender metallenen Piécen zu bemächtigen, so 
liess ich dieselben abholen und nach Schemnitz transportieren, 
wo sie im Kammerhofe deponiert wurden. Stellte jedoch den 
Beamten des Barons eine Quittung über deren Empfang aus 
und trug ihm zugleich auf, den Grund, warum diese Waffen 
zeitweilig abgenommen wurden, dem Baron zu melden.

Da alles dies binnen 48 Stunden ausgeführt wurde, wäh
rend welcher Zeit auch Verstärkungen an Truppen einrückten 
und die aus der Turócz führenden Pässe stark besetzt wurden, 
so wurde durch die schnelle Entwickelung der bereit gehal
tenen Kräfte jede Möglichkeit eines Aufstandes beseitigt, 
denn die den panslavischen Umtrieben gegenüberstehende 
Uebermacht war zu augenscheinlich und jede Hoffnung, 
dass das Erscheinen der Parteigänger irgend eine Aenderung 
hervorbringen könnte, musste ersterben.

Ich war Anfangs Willens die Untersuchung, der Komitats- 
behörde zu überlassen, allein da das Komitat noch unter dem 
Ministerium Batthyány das Standrecht nachgesucht und auch er
halten, so wurde es den damals bestehenden gesetzlichen Regula
tiven (gemäss) ausser dem Bereiche meiner Kommissariatsamts
gewalt gelegen sein, falls das Standgericht ein Todesurteil aus
gesprochen hätte, den Verurteilten zu begnadigen, auch würde

17 Beniczky, amint ezt Horváth is emlékirataiban megírja, mikor első 
Ízben hallott Horváth, Mesa, Hodža stb. üzebneiről, maga elé hivatta őket 
és a következőket mondta nekik: „Uraim, tisztelem a lelkészi hivatást és 
ha katholikus is vagyok, mindig és mindenütt, ahol az igazság és a szükség 
megkívánta, szót emeltem az evangélikusokért. Becsülöm az önök személyét 
és azt akarom, hogy minden békésen intéződjék el. Be vannak panaszolva. 
Nohát, ha nincsen is minden úgy, ahogyan nekem feljelentették, úgyis vannak 
dolgok, amelyek miatt büntetni tudnék. Hiszem, hogy sokat tehetnek a 
hazáért és ezért nem akarok büntetéshez nyúlni...“ Azt kívánta csak, hogy 
mutassák be előzetesen prédikációikat. — A Hurbánnal összeköttetésben állók 
azonban nem fogadtak szót. (Horváth J.: Z turčianskych udalosti v rokoch 
1848—49. — Slovenské Pohlady 1906. 605 o.)
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der durch die jüngsten Vorfälle in Schrecken gesetzte Adel, aus 
dessen Mitte das Standesgericht gewählt war, gewisserraassen 
Richter in eigener Sache gewesen sein. Diese Gründe bewogen 
mich, einen Ausweg einzuschlagen. Ich erklärte demnach das 
Komitat im Kriegszustände und setzte unter dem Vorsitze des 
Nationalgardemajors Ladislaus von Kürthy, eines schon ält- 
lcihen, gemässigten und allgemein als rechtlich und solid 
bekannten Mannes, ein Kriegsgericht zusammen, um die Inkul- 
pierten durch dasselbe aburteilen zu lassen, auch bestimmte 
ich, um jeden Verdacht einer Parteilichkeit auszuweichen, dass 
die Untersuchung mit aller Öffentlichkeit abgeführt werden 
sollte. Auch liess ich bezüglich des gegen meine Person gerich
teten Mordversuches durchaus keine Untersuchung einleiten, 
um jeden Anschein als wäre ich durch Personalrache zu irgend 
einer Massregel verleitet worden, zu vermeiden.

Bei diesem Arrangement blieb, wie immer auch das Urteil 
des Kriegsgerichtes ausgefallen wäre, die Begnadigung in mei
nen Händen.

Noch bevor das Kriegsgericht seine Funktion begann, liess 
ich eine summarische Voruntersuchung abführen, um die mehr 
und minder Schuldigen unter den Gefangenen zu klassifizieren. 
Infolge dessen setzte ich mehr denn 40 Individuen auf freien 
Fuss und behielt nur diejenigen, bei welchen es sich ganz klar 
erwies: dass sie bei der Befreiung des Sparnensis nicht nur 
tätlich mitgewirkt und Hand an die Diener der Behörde gelegt, 
aber auch mit Brand und Tod gedroht, oder welche nicht nur 
in ununterbrochener Verbindung mit Stúr, Húrban und Hod
scha gestanden, aber auch dahingewirkt, dem zu organisieren
den Aufstande eine gegen den Besitz so gefährliche Richtung 
zu geben.

(8) Da es mir, wie ich schon einmal bemerkt, vorzüglich 
darum zu tun war, die ganze Verzweigung des Komplottes ken
nen zu lernen, so liess ich das Kriegsgericht seine Funktion 
fortsetzen und versuchte auf gütlichem Wege Hodscha, Hor
váth und Sparnensis zu bewegen, um mich darüber aufzuklä
ren. Hodscha und Horváth ‘behaupteten gar nicht zu wissen, 
Sparnensis jedoch erklärte, er sei bereit das, was zu seiner 
Kenntniss gekommen sei, mir zu entdecken.

Das meist bemerkenswerte seiner Aussage lässt sich in 
Folgendem zusammenfassen:

Nachdem er mir eröffnet hatte, dass seine Befreiung durch 
Hodscha und Horváth veranstaltet worden sei und zwar aus 
dem Grunde, weil sie gefürchtet durch ihn verraten zu werden, 
wies ich ihm den an Tomkovits gerichteten Chiffrebrief vor, 
welchen er als den seinigen erkennend die Chiffreschrift erklärte 
und mir auch noch eine Menge Aufschlüsse darüber gab, auf
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/welche Art und Weise die, wie er sich ausdrückte, zu dem enge
ren Panslavenverein gehörenden Mitglieder sich für andere 
unbemerkt mündlich und schriftlich verständigen. (Trotz sei
ner Kenntniss dieses Gegenstandes, war er jedoch nicht im 
Stande, die zwischen den Effekten des von Schemnitz entwi
chenen Kozatinsky gefundenen zwei Chiffrebriefe zu ent
ziffern.)

Die weiter an denselben gerichtete Frage: Was die seinem 
Ausdrucke nach zu dem engeren Panslavenvereine gehörenden 
Individuen für Zwecke verfolgen und was eigentlich die wahre 
Bedeutung des Panslavismus sei? beantwortete er mit Folgen
den: „Der Panslavismus begreife in sich die nationale, poli
tische und literarische Einigung aller Slavenstämme! Die Pan- 
slaven im engeren Sinne des Wortes seien verbunden, in wel
cher immer Gestalt und Situation stets für diesen Zweck zu 
wirken! Die verschiedenen literarischen Vereine, die früher in 
den verschiedenen Lehranstalten bestanden, hätten das Ziel 
gehabt, die Jugend für diesen Zweck vorzubereiten und zu ver
binden. Dasselbe Ziel verfolgen auch die unter den Namen 
Swornost, Slovenska Lippa und Tatranski Orol18 bekannte Ver
brüderung!“

Infolge der gegebenen Aufklärung stellte ich ihm die 
Frage: Wie es zu erklären sei, dass Stúr, Húrban; und Hod
scha, die stets als die Häupter der Panslavenpartei im ungari
schen Norden betrachtet wurden, sich an die k. k. österreichi
schen Fahnen angeschlossen? Da eine Einigung aller Slaven
stämme vis-ä-vis des gesamten Kaiserstaates ebenso feindlich 
gestellt sein müsse, wie Speziell dem Land Ungarn, oder der 
ungarischen Nationalität gegenüber?

Darauf erwiderte er: „Was darüber bis zu jener Sphäre, 
in welcher er beschäftigt war, gedrungen und wie er selbst 
nach allem, was vorgefallen die Sache zu beurteilen im Stande 
sei, liege der Grund davon im Folgenden: Nach allem Miss
geschick, welche in der 1848-er Epoche den Panslavismus 
getroffen, habe es sich herausgestellt, dass er von zu vielen 
feindlichen Elementen umgeben sei, um sich in seiner wahren 
Gestalt als revolutionäres Element halten zu können. Um also, 
die ihm feindlichen revolutionären Elemente vorallererst

18 A Svornosť a márciusi napokban alakult és cseh fegyveres védelmi 
alakulás volt, melyet a prágai forradalom után feloszlattak. A Slovenská 
Lipa alapításában április végén nagy része volt Stúrnak, ki a cseh forradalmi 
repealisták egyik vezetőjével Gaučcsal kezdte e forradalmi szláv egyesülés 
szervezését. A Tatranský Orol egyesületekről részleteket nem tudok, mint
hogy ennek nyomai sem az irodalomban, sem a levéltárakban fel nem talál
hatók. Lehetséges, hogy ilyen titkos egyesület létezett, mely nevét a Stúr-féle 
Narodnje Noviny mellékletétől (Orol Tatranský) vette.
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bekämpfen zu können, musste er sich an die Legitimität an- 
schliessen, um unter deren Schild gegen seinen gefährlichsten 
Feind, nämlich die ungarische Nationalität in die Schranken 
treten zu können; auch habe es sich gezeigt, dass eine Revo
lution zu organisieren, die einen Erfolg verspreche, unmöglich 
sei, wenn die Partei keinen administrativen Einfluss besitze, 
welcher zur Herbeischaffung jener Mittel angewendet werden 
kann, die zum Gelingen einer Revolution unentbehrlich sind. 
Dies hoffen nun die Panslaven auf diesem Wege für die Folge 
zu erreichen, denn der Plan sei: durch die Bekämpfung der Un
garn loyal zu erscheinen, durch die Loyalität zu Einfluss zu 
gelangen und so in die Monarchie das Slaventum als regieren
des Prinzip einzuführen, wo einmal festen Fuss gefasst, die 
Basis hergestellt wäre, welche bis jetzt gemangelt!“

Ich stellte ihm nun die Frage: Ob es ihm nicht bekannt sei, 
wer eigentlich diesen Plan entworfen und dem Panslavismus 
diese Wendung in seiner Politik gegeben? Darauf entgegnete 
er mir: „So weit wäre weder er, noch irgend jemand der mehr 
untergeordneten Mitglieder mit den Angelegenheiten der Partei 
vertraut gemacht worden. Er'habe zwar äussern gehört, dass 
Havlitsek oder Palatzky19 in Prag darauf verfallen wären, ob 
es jedoch wirklich so sei, könne er nicht verbürgen; übrigens 
könnte darüber der Pfarrer Horváth oder Hodscha die beste 
Auskunft geben, indem seit jener Zeit als Stúr, Húrban und 
Hodscha das Land verhessen, hauptsächlich die genannten In
dividuen, sowie Fehérpataky in der Liptau mit ihnen in Ver
bindung gestanden seien, sowie auch, dass alle geheimen Zu
sammenkünfte, die infolge eingelaufener Nachrichten abge
halten wurden, stets bei dem Pfarrer Horváth stattgefunden.“

Auf meine weitere Frage: Warum gleichzeitig mit dem 
Einfalle der Parteigänger der Bewegung eine nicht nur demo
kratische, aber auch kommunistische Richtung gegeben wurde, 
welche trotz der angenommenen Loyalität ihre wahren Gesin
nungen entschleiern musste? gab er mir nachstehende Erklä
rung: „Da alle Versuche, die Massen im allgemeinen für ihre 
Zwecke zu gewinnen, gescheitert seien und selbst in Örtlich
keiten, wo der Panslavismus ausschliesslichen Einfluss be
sessen, derselbe zu schwinden begann, so gab es kein anderes 
Mittel, um die noch seinem Einflüsse unterworfenen Massen 
für immer an sich zu ketten, als die Ausführung eines solchen 
Schrittes, der sie für ewig von der ungarischen Nationalität

19 Havliček Károly (121—1855) cseh publicista és költő, aki bár egy- 
ideig együtt haladt Palackyval, azonban demokratizmusa éles ellentétben 
állt a konzervatív Palacky Ferenccel (1798—1876), ki nagy történetíró is 
volt. Útjaik már 1848 második felében teljesen szétváltak. — A fiatal Spar- 
nensis vallomását és közléseit csak higgadt objektivitással szabad értékelni.



trennen musste. Darum sei der Versuch gemacht worden, eine 
Erhebung der Massen herbeizuführen, welche gegen die unga
risch gesinnte Aristokratie und die an sie haltenden Elemente 
gerichtet werden sollte. Das war früher nicht möglich, so lange 
der Panslavismus unter seiner eigenen Firma gezwungen war 
zu handeln, seitdem aber die Ungarn für revolutionär gelten 
und die Panslaven unter dem Schilde der Loyalität stehen, 
konten sié unter dem Vorwände die ungarisch Revolutionären 
bekämpfen zu wollen, einen solchen Angriff wagen und die Fol
gen mit dem guten Zwecke, der beabsichtigt wurde, entschul
digen.“

Ich stellte ihm dann die Frage: Ob er keine nähere Kennt- 
niss darüber habe, ob das hier in der Turócz entdeckte Kom
plott nur für sich allein bestehe, oder ob es durch Einflüsse von 
Aussen hergeleitet/ worden sei? Darauf erwiderte er: „Alles 
was geschehen ist, oder geschehen sollte, war mit Billigung 
und Wissen der ganzen Partei arrangiert und dass der Ver
treter der komniunistischen Ideen vorzüglich Húrban sei. Auch 
eröffnete er mir freiwillig, dass sie überall ihre Leute hätten 
und dass selbst in meiner Kanzlei ein gewisser Šupiny gewe
sen wäre, der ihnen Nachrichten verschafft habe. Er eröffnete 
mir auch noch weiter, dass die Nachricht hinsichtlich des am 
24-ten Oktober zu unternehmenden Einfalles der Parteigänger, 
welche in seinem an Tomkovits gerichteten Brief enthalten ist 
durch den zu solchen Botschaften mehrmals verwendeten, auch 
im Verhafte befindlichen Mann Krupecz an den Pfarrer Horváth 
überbracht wurde. Bezüglich der das Komplott angebenden 
schriflichen Dokumente äusserte er: „Dass der Pfarrer in Szu- 
csán Hodscha viele Briefe von seinem Bruder, sowie auch von 
Stúr und Húrban erhalten und auch im Besitze anderer Schrift
stücke gewesen wäre, insbesondere wäre eine Liste jener Na
tionalgarden und deren Offiziere, auf welche man sicher zählen 
konnte vorhanden gewesen, alle diese Papiere wären jedoch in 
der auf seine gewaltsame Befreiung folgenden Nacht, als die 
Nachricht von dem wirklichen Anrücken der bewaffneten Macht 
eintraf, vernichtet worden. Die wichtigsten Dokumente jedoch 
wären bei dem Pfarrer Horváth in Szentmárton in Verwahrung 
gewesen, doch diese seien wahrscheinlich auch vernichtet.“

Eine in der Wohnung des Pfarrers Horváth infolge dieser 
Aussage unternommene Durchsuchung führte zu keinem an
deren Resultate, als dass einige Schriftstücke, wie es zu ver
muten stand, bloss aus Unachtsamkeit zurückgelassen aufge
funden wurden. Da man jedoch sonst gar nichts schriftliches, 
nicht einmal die Konzepte von Predigten u. s. w. vorfand, so 
war es augenscheinlich, dass er seine Papiere vernichtet hatte. 
Unter den Vorgefundenen Fragmenten war ein Brief (R) ohne
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Kuwerť und Unterschrift bemerkenswert, in welchem die böh
mische Aristokratie hart mitgenommen war, insbesondere 
wurde über einen der Grafen Thun20 in einer brutalen Weise 
geschimpft, derselbe ein Verräter der slavischén Sache geschol
ten und einesteils ihm der unheilvolle Ausgang der Kata
strophe in Prag zugeschrieben.

Nachdem mir Sparnensis noch eine Menge die Lokalange
legenheiten betreffende Aufschlüsse gegeben, stelle ich ihm 
Schliesslich die Frage, ob er nicht wisse; wer die eigentlichen 
Chefs der Panslaven seien? da es sich aus allem herausstellte, 
dass die drei Parteigänger vielleicht ausgenommen, die übrigen 
mehr oder weniger blosse Werkzeuge sehen? Sowie ob er 
darüber keine Kenntniss habe, zu welcher Klasse der Gesell
schaft und Nationalität jene Individuen zu zählen seien, 
welche die Parteigänger bei ihrem Einfalle begleitet? Bezüg
lich der Leitung der panslavischen Angelegenheiten wusste oder 
wollte er mir keine Auskunft geben und äusserte darüber nur 
soviel: „ dass die eigentliche Direktion von Prag aus ausging, 
jedoch wäre immer das System befolgt worden, so viel als mög
lich alles in ein Geheimniss zu hüllen, was sich auf die Lei
tung der gesamten Agitation bezog und nie ihre wahren Na
men zu nennen, damit wenn durch einen unvorsichtigen oder 
gescheiterten Versuch auch ein Teil verraten würde, darum das 
Ganze nicht kompromittiert sei. Alles was in seine Sphaere, 
in welcher er tätig gewesen transpiriert, reduziere sich darauf, 
dass er die Namen Palatzky, Havlitsek, Gay, Bakunin21 in Be
ziehungen nennen gehört, welche hindeuten, dass sie Mitglie
der des leitenden Komitees der slavischen Angelegenheiten 
seien, nur habe es geschienen, dass man mit Palatzky in der 
letzten Zeit unzufrieden gewesen wäre, der bekannte Prager 
Bürger Faster,22 so viel er weiss, sei nicht in die Klasse der 
vorgenannten Individuen zu rechnen, da derselbe vielleicht nur 
wegen seines Einflusses auf die niederen Klassen des Volkes in 
Prag selbst und seines auffallenden Benehmens bekannt ge
worden sei. Diese Frage meinte er, könnten nur Individuen 
gleich Stúr, Hodscha und Húrban oder vielleicht Horváth, Ste- 
phanovits und Francisci genügend beantworten. Hinsichtlich 
jener Individuen, welche den Einfall bei Miava mitgemacht, 
könne der gleich ihm eingezogene Geometer Schechta, der 
dort zugegen war, die beste Auskunft geben, denn von demsel-

20 Thun Leó gróf prágai helytartó 1848-ban, a csehek és tótok párt
fogója. Levélváltása Pulszkyval a tótok érdekében ismeretes. Thunra azért 
haragudtak, mert kezdetben öt okolták a prágai forradalom kudarcával.

21 Bakunin Mihály orosz forradalmár.
22 Paster Péter cseh forradalmi politikus, akit a prágai forradalom után 

Windischgrätz elfogatott.
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ben hätte auch er erfahren, dass die Begleitung der Parteigän
ger meistenteils aus jungen Leuten bestand, die nach der Pra
ger Revolte versprengt wurden, und zu dem unter den Namen 
Swornost bekannten Bunde gehörten. Darunter wäre ein ge
wisser Frits wegen seiner Freundschaft mit Stúr bemerkens
wert, der während des Einfalles eine Art Adjutantendienst bei 
ihm versehen und in dem Gefechte bei Brezová auch verwun
det worden sei!“

Diese Aussage des Sparnensis, (welche ausser den hier 
angeführten Punkten noch eine Menge Angaben und Aufklä
rungen enthielt, diktierte derselbe einen meiner Kanzlisten, na
mens Gombosy in meiner Gegenwart und bekräftigte dieselbe 
auch mit seiner Namensunterschrift (S )) diente mir als Leit
faden, um die sich stark verzweigende Untersuchung auf be
stimmte Fragen zu beschränken und gleichsam zu systemi- 
sieren.

Trotz den augenscheinlichen Beweisen, welche die beiden 
Pfarrer Horváth und Hodscha als die Chefs des ganzen Kom
plottes bezeichneten, leugneten dieselben alles kurzweg ab und 
behaupteten: Sich ausser den Grenzen der slavischen Literatur 
in keine Verbindungen politischer Natur eingelassen zu 
haben!

(9) Aus der ganzen Untersuchung stellte sich endlich fol
gendes Resultat ganz klar heraus!

Das ganze Komplott war nicht nur mit Vorwissen und 
Einverständniss der bekannten Parteigänger, sondern infolge 
spezieller von denselben erhaltenen Aufträge und Direktiven 
veranstaltet; sein Hauptsitz in der Turócz und seine Verzwei
gungen erstreckten sich in die Komitate Árva, Liptau, Sohl, 
Hont, Bars, Neutra und Trenesin.

Der Zweck desselben war: Unter der angenommenen Maske 
der Loyalität einen Bauernaufstand mittelst kommunistischer 
Aufstachelung zu erregen, durch Vertreibung des ungarisch 
gesinnten Adels und Okkupation der Städte das ungarisch Ele
ment in den slavischen Komitaten zu vernichten und diese 
Konstellation dazu benützen, um die früher in den Händen der 
ungarisch national gesinnten Elemente liegende Administra
tion in jene der Anhänger panslavistischer Tendenzen überge
hen zu lassen und dann weiter unter dem Vorwände gegen den 
revolutionären Ungarismus zu wirken, den radikalen Slavismus 
dauernd zu etablieren!

Die Untersuchung war bereits so weit gediehen, um das 
Urteil sprechen zu können und ich hatte den Entschluss ge
fasst, möchte es wie immer streng ausgefallen sein, ausser 
Hodscha, Horváth, Sparnensis, Tomkovits und Schechta, alles 
zu begnadigen und augenblicklich auf freien Fuss zu setzen
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und die Vorgenannten in Neusohl zu internieren, allein ein 
Donnerwetter, welches sich mir unbewusst während ich mit 
dieser Angelegenheit beschäftigt war, über meinem Haupte zu
sammenzog, vereitelte diesen Plan. Indviduen gleich jenen, die 
ich bereits geschildert, welche in der Meinung waren, ich 
werde gleich hängen und erschiessen, sowie Hab und Gut kon
fiszieren lassen und die schon ihre Netze ausgeworfen, um im 
Trüben zu fischen, waren mit meinem Verfahren höchst unzu
frieden und schilderten mich bei der Regierung als einen ver
kappten Panslaven.

Infolge solcher Delationen erhielt ich ganz unvermutet 
eine Zuschrift von der Regierung, worinnen ich höchlich ge
tadelt wurde, dass ich den grössten Teil der Inkulpierten ent
lassen und wie man unterrichtet sei,23 damit umgehe, auch die 
übrigen auf freien Fuss zu setzen, es werde mir daher aufge
tragen: die noch in Haft befindlichen Inquisiten aburteilen zu 
lassen, das gefällte Urteil aber samt den Untersuchungsakten 
der Regierung zur Bestätigung einzusenden. Man erwarte übri
gens von mir ein strenges Verfahren und billige es gar nicht, 
das ich den Weg der standrechtlichen Aburteilung beseitigt 
und ein kriegsgerichtliches Verfahren eingeleitet habe. Abge
sehen von dieser Rüge, sprach sich das Misstrauen der Regie
rung auch in einer anderen Weise aus, alle Augenblicke er
schienen Kuriere, die, wie ich wohl wusste, keinen anderen 
Zweck hatten, als mich zu überwachen, auch wurde unter dem 
Vorwände, ich sei zu stark beschäftigt, die Rekrutierung in 
dem Komitate Turöcz dem Obergespan des Barser Komitates 
Josef von Justh, in Sohl dem Vizegespan Stephan von Ruttkay, 
in Bars und Hont den Vizegespänen Rudnyánszky und Maj- 
thényi u. s. w. übergeben und mir nur die Oberaufsicht über
lassen, was gar keine andere Folge mit sich gebracht, als dass 
nach dem Fall der Revolution alle diese Individuen, sowie 
noch manche andere, sich exkulpieren konnten, während die 
Verantwortung für Vieles, in welches ich gar keinen Einfluss 
genommen auf meinem Namen gebunden blieb. Auch wurde mir 
eine, der Regierung eingereichte Anklage den Túróczer Vize
gespan Lehoczky betreffend, mitgeteilt, mittelst welcher der
selbe beschuldigt wurde, nicht nur den panslavischen Umtrie
ben mittelst seines ganz indifferenten Verhaltens Vorschub ge
leistet, aber auch durch Erteilung van Ratschlägen an mehrere 
Gemeinden und insbesondere an jene in Mosócz, den Fortgang 
der Rekrutierung faktisch gehindert zu haben u. s. w. und zu
gleich aufgetragen, gegen denselben eine strenge Untersu
chung einleiten zu lassen und das Resultat der Regierung ein-

33 Ennek a rendeletnek nyomára nem akadtam.
Sleier L ijos: Beniczky Lajos éleié. 34



5 3 0 BENICZKV V ISSZ A E M L É K E Z É SE I A T Ó T  M OZGA LO M RÓL.

zusenden. Schliesslich begannen auch die unter dem Einflüsse 
der extremsten Partei stehenden deutschen und ungarischen 
kleine Flugblätter, mich einen Fabius Cuntator und spott
weise einen slavischen Fürsten (tót herceg, ungarisch) zu 
nennen.

So wie ich es nachträglich erfuhr, wurde die Regierung 
nur durch den Grund, ich könnte mich wirklich offen für die 
slavische Sache erklären, abgehalten mich meines Postens zu 
entheben.

Trotz allen diesen Anzeichen des Misstrauens, verfolgte 
ich den einmal angeschlagenen Weg, fest entschlossen, so 
lange es in meiner Macht liegen werde, die Vollstreckung eines 
Todesurteils zu verhindern. Da unter diesen Umständen die 
Freilassung der Inkaptivierten beinahe ebenso gefährlich für 
dieselben geworden wäre, als deren Aburteilung, so blieb mir 
nichts anderes übrig, als letztere zu verschieben: Wer weiss je
doch, wie lange ich im Stande gewesen wäre, die Vollstreckung 
eines durch die Regierung zu diktirenden Urteils zu verhindern, 
da wie es verlautete der Deputierte Johann Balogh nach Tú- 
rócz entsendet werden sollte, um mich zu ersetzen, wenn zwei 
Vorfälle von grosser Wichtigkeit mir nicht zur Hilfe gekom
men wären, welche die auf das Túróczer Panslaven Komplott 
gerichtete Aufmerksamkeit in eine andere Bahn lenkten, näm
lich: die Vorbereitungen zu dem Marsche gegen Wien und das 
plötzliche Einrücken des k. k. Feldmarschalleutnants Baron 
Simunits von Gallizien ins Trentsiner Comitat. Der letztere 
Umstand insbesondere gab mir die Mittel an die Hand, um die 
kriegsrechtliche Untersuchung in Szentmárton zu sistieren und 
die Inkaptivierten wegen grösserer Sicherheit nach Neusohl 
transportieren lassen zu können, während welchen Transportes 
der Pfarrer Horváth entsprang.

(10) Da die Nachricht verbreitet wurde, die unter den Be
fehlen des k. k. Feldmarschalleutnants Baron Simunits ste
hende Division habe den Zweck, die Bergstädte zu besetzen, 
so blieb ich in der Verfassung, in welche ich mich gesetzt, um 
sowohl der für den 24-ten Oktober angekündigten Invasion der 
Parteigänger, als auch dem in der Turócz beabsichtigten Auf
stand zu begegnen und beschloss das Einrücken des k. k. Feld
marschalleutnants in die Bergstädte zu verhindern, entsendete 
jedoch zwei Offizere von Szentmárton aus mit einem Schreiben 
an demselben, in welchem ich ihm die Gründe, warum ich mich 
seinem weiteren Vordringen entgegenstellen müsse, auseinander
setzte. Der k. k. Feldmarsehalleutnant beantwortete auch mein 
Schreiben, darinnen seinen festen Entschluss aussprechend: sei
nen Marsch in jedem Falle fortsetzen zu wollen. (Der Inhalt 
des an den k. k. Feldmarsehalleutnant gerichteten Schreibens,
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welches in seinem Besitze sein wird, mag als Beweis dienen, 
dass ich den Seite 281 bis 284 in meiner Erklärung angeführ
ten Grundsätzen getreu blieb.)

Obwohl es sich bald herausteilte, dass der Marsch des vor
erwähnten k. k. Armeekorps nicht gegen die Bergstädte gerich
tet war, sondern dem Vágtáié entlang gegen Trentsin zu, so 
erliess ich dennoch einen Befehl an die in meinem Bezirke be
findlichen Behörden, zum Widerstande bereit zu sein, welchem 
ich einen Plan über die Art und Weise der einzuleitenden Ver
teidigung beischloss. Diesen Plan sendete ich auch der Revolu
tionsregierung ein, von wo aus ich jedoch den positiven Befehl 
erhielt, die k. k. Truppen anzugreifen. Infolge dessen verhess 
ich Szentmárton und folgte dem k. k. Truppenkorps dem Vág
tale entlang bis in die Gegend von Tyrnau ohne jedoch mit 
demselben in einen Konflikt zu geraten. Nachdem der k. k. Feld- 
marschalleutnant Simunits die bei Trentsin unter dem Kom
mando des Honvedmajors Ordódy zusammengezogene Natio
nalgardemassen gesprengt und bei Tyrnau mit dem Honvéd- 
cbersten Guyon zusammengestossen, zog er sich über Nádas 
und Holies nach Mähren zurück.24

Da nach dem während dieser Vorgänge stattgefundene Ge
fechte bei Schwechat die Verhältnisse für die Revolution immer 
drohender wurden, so war es natürlich, dass die Aufmerksam
keit der Regierung von dem panslavischen Umtrieben abgelenkt 
wurde und die Aburteilung der Turóczer Gefangenen für eine 
Weile nicht weiter urgierte.

Von den slavischen Parteigängern war auch bis gegen Ende 
November nicht viel zu hören, um diese Zeit tauchten jedoch 
Gerüchte auf, die sich bald auch als reelle bestätigten, dass von 
Schlesien aus über Csacza ein neuer Einfall in das Trencsiner 
Komitat beabsichtigt werde. Um diesem zu begegnen, wurde 
in der Qualität eines Regierungskommissärs Johann Balogh in 
das Trentsiner Komitat entsendet und der zum Major ernannte 
Sohler Vizegespan Stephan Ruttkay mit einem neuerrichteten 
Bataillon Honvéds zur Unterstützung der bei Silein unter dem 
Befehl des Honvédoberstleutnants Sylaveczky25 sich konzen
trierenden Truppen beordert. Da jedoch Sylaveczky das Kom
mando niederlegte, so trat an dessen"Stelle der Honvédmajor 
Guerlonde20 upd ich erhielt Befehl, alles was ich an Truppen 
besass auch nach Silein zu dirigieren. Ich dirigierte demnach 
alles, was ich zur Disposition hatte dorthin: nämlich 3 Kom
pagnien Infanterie und die neuerrichtete Schemnitzer Batterie,

24 1. I. Simunics betörése.
25 Szilaveczky Antal honvédalezredes.
29 Querlonde Ferdinand későbbi honvédezredes.
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welche beiläufig am 5-ten Dezember 1848 in Silein eintrafen. 
Da ich einige Tage darauf Geschäfte in der Turócz zu verrich
ten hatte, so begab ich mich am 11-ten Dezember nach Silein, 
um die durch mich hingesendeten Truppen zu besichtigen. Ich 
fand das ganze Kommando jenseits des Vagflusses in und um 
die Ortschaft Budatin konzentriert. Da diese Position durch 
die das Tal Kisucza formierenden Gebirgszüge beherrscht und 
im Kücken durch den Vágfluss begrenzt wird, ausserdem, auch 
noch an dem Tage meiner Ankunft ein dichter Nebel aufgestie
gen war, so bemerkte ich, es sei gefährlich ohne Zweck und Ziel 
in einer für eine Offensive oder Defensive gleich ungünstigen 
Stellung zu verharren, erhielt jedoch zur Antwort: Es sei gar 
keine Gefahr zu besorgen, indem die Parteigänger, als auch der 
von Schlesien aus eingerückte k. k. Oberstleutnant Frischeisen 
noch viel zu weit entfernt sei, als dass eine plötzliche Über
raschung stattfinden könnte. Als sich jedoch der Nebel gegen 
1 Uhr Nachmittags hob, entstand ein plötzlicher Alarm, da 
die k. k. Truppen, sowie auch das slavische Freikorps, welches 
sich nach dem misslungenen Einfalle bei Miava um die Partei
gänger geschart, kaum eine doppelte Kanonenschussweite ent
fernt in vollem Anmarsche gegen Budatin wahrgenommen wur
den, welche die am rechten Flügel der Revolutionstruppen lie
genden, Budatin vollkommen beherschenden Anhöhen bereits 
genommen hatten, so dass die Revolutionstruppen im Rücken 
durch den Vágfluss, an ihren linken Flügel durch den stark an
geschwollenen Gebirgsbach Kisucza begrenzt, an ihrem rech
ten Flügel, wo noch irgend eine Entwicklung möglich gewesen 
wäre bereits tourniert waren, ehe sie noch einen Versuch zum 
Widerstande gemacht. Es blieb daher nichts anderes übrig, als 
über die schmale Vágbrücke auf das jenseitige Ufer zu retirie
ren, was unter diesen Umständen, wie natürlich bald in eine 
wilde Flucht ausartete. Inmitte dieser Verwirrung gelang es 
mir, die Batterie an das jenseitige Ufer inmitte des starken 
Musketenfeuers, welches über den kaum 13 Schritte breiten 
Vágfluss eröffnet wurde, zum Stehen zu bringen und ein Kar
tätschenfeuer zu eröffnen, wodurch der Übergang so lange ver
hindert wurde bis die Revoluti onstruppen auf der nächst der 
Stadt Silein liegenden Ebene realliert und in Schlachtordnung 
formiert werden konnten. Nachdem das Feuern von den beiden 
Ufern der Vág bis zur einbrechenden Dämmerung gegenseitig 
unterhalten wurde, verhess der k. k. Oberstleutnant Frischeisen 
mit seinen Truppen Budatin und zog sich bis zu der Ort
schaft Kisucza-Ujhely zurück, da er den Zweck seiner for
cierten Rekognoszierung vollkommen erreichte. Ich aber, nach
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dem ich in dieses Gefecht ganz zufällig verwickelt worden,27 
verhess noch dieselbe Nacht Silein und reiste nach Neusohl 
zurück.

(11) Nun folgten Schlag auf Schlag alle die bekannten 
Ereignisse, welche endlich die revolutionäre Regierung zwan
gen ihren Sitz von Pest nach Debrezin zu verlegen.

Während dieser Ereignisse wurde vielleicht durch das 
nächst Budatin stattgefundene Gefecht, an welchem das sla- 
vische Freikorps teilgenommen, die Aufmerksamkeit der Regie
rung wieder auf die in Neusohl in Gewahrsam befindlichen Ge
fangenen des Túróczer Komplottes gelenkt, denn ich erhielt 
den Befehl, dieselben ob abgeurteilt oder nicht, nach Komorn 
transportieren zu lassen! Ausserdem erging an mich die Wei
sung: für den Fall, dass die Bergstädte unhaltbar würden, alles, 
was dorten den anrückenden k. k. Truppen irgend einen Vor
teil bieten könnte und nicht transportable war, zu vernichten, 
die in der Gegend zerstreuten Truppen zu konzentrieren und 
der Regierung, wohin sie ihren Sitz verlegen werde, zu folgen. 
(Dieser Befehl erging wiederholt an mich, als der Honvedgene- 
ral Perczel bei Moor zersprengt wurde mit der direkten Wei
sung, mich nach Debrezin zu verfügen.)

Da, wie ich schon erwähnt, die an Seine Durchlaucht den
k. k. Feldmarschall Fürsten Windischgraetz entsendete Ge
sandtschaft des Landtages gänzlich zurückgewiesen und infolge 
dessen die Friedenspartei sowohl inmitte des Landtages als 
auch des Landesverteidigungsausschusses gestürzt wurde und 
bald darauf die Befehle nicht mehr im Namen des Königs von 
Ungarn erlassen wurden, so war ich mit der Wendung der An
gelegenheiten. sowie dem Gange der Revolution durchaus nicht 
einverstanden, da derselbe den in meiner niedergelegten Erklä
rung ausgesprochenen, wenn auch entschieden revolutionären 
Grundsätzen schnurstracks entgegenlief. Ich verblieb daher 
trotz der Gefahr von den k. k. Truppen ausgehoben zu werden 
auf meinem Posten bis nach der Besetzung von Pest durch die
k. k. Armee. Die bekannte Proklamation Görgeys, die d. d. 
Waitzen Anfang Januar 1849 erfolgten: In welcher die Armee 
aussprach nur für die Erhaltung des durch die 1848-er Gesetze 
ausgesprochenen konstitutionellen Königtums fechten und nur 
den Befehlen des noch durch Seine Majestät Kaiser und Kö
nigs Ferdinand ernannten Kriegsministers Mészáros Folge zu 
leisten, jeden ungesetzlichen republikanischen Bestrebungen 
aber entschieden entgegentreten zu wollen.

27 Frischeisen célja nem volt felderítés, hanem a felső területek tót 
lakosságának egy általános népfelkelésbe való beszervezése és az ottani nem
zetőrségnek leverése. Nem ereszkedett véletlenül Budatinnál harcba, hanem 
alapos előkészületek után.
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Da dieses Manifest Grundsätze aussprach, welche mit mei
ner damaligen politischen Überzeugung vollkommen überein
stimmten, so begab ich mich von Schemnitz aus in das in Le- 
venc stationierte Hauptquartier Görgeys, wo ich ihm eröffnete, 
dass ich mich infolge seiner Proklamation mit den zu meiner 
Disposition stehenden Truppen, sowie meinem ganzen Einflüsse 
an ihm anschliessen wolle.28

Görgey eröffnete mir, sein Plan sei in die Bergstädte ein- 
zuriicken und dorten festen Fuss fassend, den weiteren Gang 
der Ereignisse, welche seine Handlungsweise bestimmen sollten, 
abzuwarten.

(12) Während dieser Vorgänge wurden die bei Sillein un
ter dem Kommando des Honvédmajors Horváth stehenden Re
volutionstruppen durch den k. k. Generalmajor Götz bis zu 
der Bergstadt Kremnitz zurückgeworfen und das Túróczer Ko
mitat besetzt.29 Nun erschienen auch die slavischen Parteigän
ger in der Túrócz und agitierten offen für die legitime Sache, 
unterliessen jedoch trotz ihrer zur Schau getragenen Loyalität 
nicht, den Massen die Aussicht zu eröffnen: dass die Güter des 
revolutionären ungarischen Adels an jene verteilt werden soll
ten, welche sich an sie schliessen würden. Die evangelischen 
Pfarrer zu Netzpál und Blatnicz in der Túrócz zeichneten sich 
vorzüglich aus in Predigten, welche geeignet waren das Volk 
in dieser Weise aufzuregen. Dieses Treiben hätte auch bald eine 
gefährliche Erhebung hervorgebracht, würde die Bevölkerung 
nicht durch die Anwesenheit der k. k. Truppen in Zaume ge
halten worden sein. Trotz diesem wussten die Partigänger ihre 
Sachen so einzuleiten, dass die Administration des Túróczer 
Komitates in die Hände ihrer entschiedenen Anhänger über
ging.30

Da das Einrücken der revolutionären Armeekorps unter 
Görgeys Befehlen in die Bergstädte dem weiteren Vordringen 
des k. k. Generalmajors Götz für eine Zeit ein Ziel gesetzt, so 
blieben die Umtriebe der Parteigänger auf das Túróczer Komi
tat beschränkt.

Das Bild, welches durch Gerüchte und Zeitungs-Nachrich
ten von der Armee Görgeys entworfen war, entsprach in der 
Wirklichkeit den gehegten Erwartungen durchaus nicht; denn 
mit dem Einrücken der revolutionären Armee in die Bergstädte

28 Erre azonban Kossuthtól kapta a rendeletet úgy Beniczky, mint 
szintén Horváth Pál őrnagy is.

20 Időrendbeli tévedés. Beniczky Götz előrenyomulása után kereste fel 
Görgeyt.

30 Götz pártfogása alatt Hurbánék megalakították a megyei és városi 
elöljáróságokat saját köreikből. Azonban a kinevezett császári megyei biz
tosok csakhamar feloszlatták e bizottságokat.
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waren mit einemmale alle Ziviljurisdiktionen und überhaupt 
jede Ordnung über den Haufen geworfen und das Ganze gewann 
bald den Anschein des Einmarsches eines fremden Okkupa
tionsheeres. Da ich bis kurz vor dem Einmärsche der Revolu
tionsarmee mich mit Erfolg bei der Regierung verwendet, um 
in den Rayon der Bergstädte so viel als möglich dem Über
handnehmen des Umlaufes der Revolutionsgeldnoten zu 
steuern, vorzüglich um die zahlreichen Privatgewerken und 
somit die Bergbauindustrie zu schonen; mit dem Einmärsche 
der Armee aber die ganze Gegend plötzlich mit einer Masse 
Kossuthnoten überschwemmt wurde, so entstand wie natürlich 
vorzüglich mitte jener für die Revolution kritischer Zeitver
hältnisse ein Misstrauen, und Handels- sowie Gewerbsleute be
zeugten sich nicht sehr willfährig, ihre Waren gegen die Assig
naten der Revolution umzusetzen. Dieser Anstand wurde je
doch durch den Armeeintendanten Danielis schnell behoben, 
welcher in Schemnitz ein Plakat anschlagen liess bloss den 
meritorischen Befehl enthaltend: „Jedweder der ungarisches 
(Geld) sich weigert anzunehmen, wird gehängt!“ Massregeln 
dieser Art enkuragierten die durch mich stets niedergehaltene 
Klasse der Angeber, welche auf Panslaven und schwarzgelbe 
Beamte Jagd machten, um mit ihren Einflüsterungen wieder 
hervorzutreten, infolge dessen wurde durch Görgey ohne sich 
bezüglich des wahren Sachverhaltes bei mir zu erkundigen, 
mehrere Verhaftungen angeordnet und unter anderen auch der
k. k. Bergrat Länderer und Bergverwalter Bello in Wind
schacht eingezogen und nach Neusohl transportiert, um dorten 
standrechtlich behandelt zu werden, weil sie eines Einverständ
nisses mit den gegen Schemnitz anrückenden k. k. Truppen be
schuldigt wurden. Nur mit genauer Not und hauptsächlich da
durch, dass ich den Intendanten Danielis, welcher zu jener Zeit 
viel Einfluss auf Görgey ausübte, zu ihren Gunsten gewinnen 
konnte, gelang es dieselben zu retten und in Freiheit zu setzen.

Da meine Aktivität durch die unmittelbar aus dem Haupt
quartier getroffenen Verfügungen fast gänzlich paralysiert 
wurde, so war ich wegen des dirigirenden Bergrates in Neusohl 
Anton von Koch, sowie des Silberhüttenverwalters Karl Fluck, 
sowie auch wegen des Bergverwalters in Herrngrund Johann Pa
tera besorgt; denn die Ersteren hielten im Neusohler Kammer
hof göldisches Blicksilber beiläufig im Werte von 40,000 Floren 
C. M. verborgen trotz dem erlassenen strengen Befehle, alles 
was an rohen Metallen vorrätig sei abzuliefern, der letztere 
hingegen gab in der Gebirgsberghandlung Herrngrund dem k. k. 
Hauptmann und Werbkommandanten zu Altsohl von dem k. k. 
Regimente Gyulay Venzeslaus Lander, sowie dem zu demsel
ben Regimente gehörigen Oberleutnant Seifert und einem in
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Gefangschaft geratenen k. k. Oberarzt namens Fischer so lange 
ein Asyl bis die Revolutionsarmee abmarschiert war. Zum 
Glücke für die Beteiligten war dies ausser mir niemandem von 
der Revolutionspartei bekannt und es gelang mir, nicht nur die 
Gefahr von den genannten Individuen abzuwenden, aber auch 
dieselben in Stand zu setzen, dass der Silbervorrat an die k. k. 
Behörden abgeliefert und die erwähnten Offiziere sich an die 
nach Neusohl einrückenden k. k. Truppen anschliessen konn
ten.31 (Dass sich dies buchstäblich so verhalte und dass ich von 
diesen unterrichtet war ohne Gebrauch davon zu machen, kann 
sowohl der Bergrat Koch, Patera, als auch Hauptmann Lander 
bezeugen.)

Unter diesen Verhältnissen waren auch die infolge des; 
Túróczer Komplottes im Neusohler Komitatshause in Haft be
findlichen Panslaven, welche ich sowohl von einer strengen Ab
urteilung, als auch der Transportierung nach Komorn gerettet 
und welche ich beschloss dorten zurückzulassen, damit die ein
rückenden k. k. Truppenkommandanten ihren Ansichten ge
mäss über dieselben verfügen sollten, der Gefahr ausgesetzt, mit 
der sich zum Abmarsche bereitenden Revolutionsarmee weiter
transportiert zu werden, da ich bemüssigt war einige Tage vor 
dem Aufbruche des Hauptquartiers Neusohl zu verlassen. Ich 
erteilte daher vor meiner Abreise dem Komitatsprofosen (Kas 
tellan genannt) namens Josef Szuhay den Befehl, dieselben falls 
man sie wirklich transportieren wollte, was er frühzeitig genug 
erfahren werde, in Freiheit zu setzen und hinterliess ihm zu 
seiner Deckung diesfalls auch einen schriftlichen Befehl. Ich 
liess auch den in Haft befindlichen Szucsaner Pfarrer Hodscha 
zu mir bescheiden und erinnerte ihn, er möge eingedenk dessen, 
dass ich sein Leben gerettet, bei seinen politischen Freunden 
dahinwirken, dass keine unnützen Verfolgungen durch diesel
ben nach dem Abmarsche der Revolutionsarmee unternommen 
werden sollen. Er sowie seine Mitgefangenen, die nun in Frei
heit gesetzt worden, sollten bedenken, welches Schicksal sie er
warten würde, wenn ich anstatt sie in Freiheit zu setzen, die
selben — was rein nur von mir abhänge — mit der Armee wei
ter transportieren liesse, um sie in die Hände der Revolutions
regierung zu überliefern. Hodscha versprach mir, meinem Ver
langen nachzukommen, allein wie ich später unterrichtet wurde, 
tat er gerade das Gegenteil von dem, was er gelobt.

Nachdem auf Befehl Görgeys die zum Betriebe des Berg
baues im Windschacht unterhaltenen Göppelpferde, sowie die 
Geschütze der Stadt Schemnitz abgeliefert werden mussten, auch

31 Beniczky ezen célzatos adatairól részleteket a bevezetés III. feje
zetében.
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noch behütende Vorräte an Salpeter und Schwefel, die in den 
Aerarialmagazinen zu Neusohl aufgehäuft waren, vernichtet 
wurden, setzte sich die revolutionäre Armee in zwei Kolonnen 
formiert in Marsch, welche dem Vág- und Grantale entlang vor
rückend sich in der Zips wiedervereinigen sollten.

(12) Nach dem Ahmarsche der Revolutionsarmee rückte 
erstens die unter dem Kommando des k. k. Generalmajors Fürs
ten Jablonovsky stehende Brigade und später jene des k. k. 
Generalmajors Götz aus der Túrócz in Neusohl ein, mit wel
cher auch die Parteigänger erschienen. Ebenso wie in der Túrócz 
wurde auch im Zohler Komitate vorzüglich durch den Einfluss 
Sturs die Komitatsadministration in einer Art reformiert, dass 
sie grösstenteils in die Hände der Panslavenliga überging, ob
wohl dies im Sohler Komitate nicht in jener Ausdehnung ge
lang, wie dies der Fall in der Túrócz gewesen und später auch 
in dem Komitate Liptau ins Werk gesetzt wurde: denn im 
Sohler Komitate stand ihnen die Partei des Jungslavismus, 
deren Charakteristik durch die Individuen Karl Kuznränyi und 
Chalúpka personifiziert wurde, entgegen, (Siehe im zweiten 
Hefte32 über die Entwicklung der slavischen Parteien.) welche 
inmitte jener Verhältnisse geschont werden musste.

Da die Revolutionsarmee, wie die aus der hier angeführten 
Skizze ersichtlich ist, im allgemeinen bei der Bevölkerung in 
und um die Bergstädte keinen guten oder besser gesagt für die 
Revolution günstigen Eindruck zurückliess, so war die Stim
mung zur Zeit des Einmarsches der k. k. Truppen für die Le
gitimität gleichsam durch die ungarische Revolutionsarmee 
selbst vorbereitet worden.

Der gute Eindruck, durch die streng eingehaltene Disziplin 
der k. k. Truppen noch vermehrt, wurde jedoch durch die An
hänger der Panslavenliga, nachdem das Gros der k. k. Truppen 
nach einem kurzen Aufenthalte abmarschiert war und nur ein
zelne Kommanden an manchen Punkten zurückgelassen wur
den, bald verwischt. Denn dieselben erhielten dann einen freie
ren Spielraum, um für die Festigung ihrer Zwecke zu arbeiten 
und durch ihre stets unter der Firma der Loyalität fortge
sponnenen Umtriebe die Bevölkerung der legitimen Sache zu 
entfremden.

Die Beweise für die hier aufgestellte Behauptung werden 
in den folgenden und letzten Abschnitte dieser Abhandlung an
geführt werden, zum Schlüsse habe ich hierorts noch Folgendes 
zu bemerken.

Die Details, welche bezüglich jener Verhältnisse, in wel
chen der Panslavismus eine mehr selbständige Rolle gespielt,

32 L. VII.
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als auch jene Anmerkungen über Ereignisse, welche die unga
rische Revolution hervorgebracht und deren Folgen teils in 
mittelbarer, teis unmittelbarer Verbindung mit dem Gegen
stände dieser Abhandlung stehen, mögen vielleicht genügen, um 
den Leser in der Beurteilung der Panslavenliga und deren Par
teipolitik seit ihrem Anschlüsse an die Legitimität bis zu dem 
Abmarsche der Revolutions-Armee aus den Bergstädten zu 
orientieren; allein infolge dessen was im Il-en und III-en Ab
schnitte angeführt worden, muss unwillkürlich die folgende 
Frage entstehen:

(13) Wie konnte der Panslavismus in Ungarn verkappt in 
das Gewand der Loyalität als solcher fortbestehen ohne durch 
die legitime Staatsgewalt im allgemeinen oder durch die in die 
nördlichen Komitate einmarschierenden k. k. Truppenkomman
danten in einigen seiner mehr speziellen Verzweigungen er
kannt und dekou vriert zu werden?

Ein Rückblick auf die Konturen jenes Gemäldes, welches 
der Stand der damaligen Angelegenheiten weist, wird diese 
Frage lösen!

Wie es erwähnt worden, stellte sich die Panslavenliga 
nach dem faktischen Ausbruche der ungarischen Revolution eben 
zu jener Zeit unter die Fahne der Legitimität (Siehe die Mo
tive, welche sie dazu bewogen, II Abschnitt) als die Revolu
tionäre Regierung in ihrem Einschreiten gegen die ihr feind
lich entgegenstehenden Elemente keinen Unterschied mehr 
kannte und die aufrichtige Loyalität mit panslavischer Ge
sinnung in eine und dieselbe Klasse zusammenwerfend beide als 
reaktionär gegen die 1848-er Gesetze bezeichnete. Dieser Um
stand trug mittelbar nicht wenig dazu hei, um der bloss aus 
Parteipolitik adoptierten Loyalität der Panslavenliga den 
Stempel der Aufrichtigkeit aufzudrücken und den Beweis zu 
liefern, dass die ung. Revolution in den mehr bekannten Häup
tern der Liga nicht den Panslavismus, aber ihre am Tag gelegte 
loyale Gesinnung verfolge.

Ausserdem war eine genaue Kenntniss nicht nur der Lo
kalverhältnisse und Personen, aber auch die ihrer Vergangen
heit erforderlich, um durch die dichten Maschen des um tue ui 
neren Parteiumtriebe gezogenen Netzes blicken und die wahren 
Motive der Handlungsweise der Liga vorzüglich in Norden Un
garns richtig auffassen zu können. Denn selbst Beamte der Re
volutionsregierung verwechselten Verhältnisse und Personen 
und verfolgten Loyalität, wo blosser Panslavismus war.

Alle die aus diesen Umständen fliessenden einzelnen Fälle 
konnten daher durch bestimmte Glieder der Panslavenliga auf
gesammelt und als Beweise der wegen ihrer loyalen Gesinnung 
erduldeten Verfolgung geeigneten Ortes unterbreitet werden,
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wo sie'fern von dem Schauplatze ihrer geheimen Umtriebe ihre 
Anhänglichkeit an die legitime Sache ohne kontrolliert werden 
zu können, zur Schau trugen.

Auch ist nicht ausser Acht zu lassen, dass nach der 
Schlacht bei Pákozd die offene Kommunikation zwischen Un
garn und dem Sitze der legitimen Staatsgewalt stets schwieri
ger und nach der Affaire bei Schwechat vollends aufgehoben 
wurde, was als natürliche Folge den Umstand mit sich führte, 
dass zur Kenntnis des legitimen Gouvernements, dessen Auf
merksamkeit auf den Gang der ungarischen Revolution ohne
dem gerichtet sein musste, mir von jenen Ereignissen durch die 
Parteigänger des Slavismus selbst unterrichtet wurde, welche 
einen Schein der Loyalität auf sie warfen, während ihre pan- 
slavischen Tendenzen vis ä vis der Legitimität ebenso feindlich, 
wie gegenüber der ungarischen Revolution gestellt, unbekannt 
blieben und gleichsam durch die ungarische Revolution gedeckt 
wurden.

(14) Am klarsten weisen sich diese Verhältnisse, wenn 
man den Fall umkehrt:

Angenommen: dass nach der 1848-er Bewegungsepoche die 
initiierte Panslavenrevolution bis zu einem bestimmten Grade 
einer imposanten Kraftentwicklung gediehen wäre und der un
garische Stamm erkennend, dass er ihr isoliert gegenüber ste
hend absorbiert werden müsste, hätte dieselbe Politik befolgt 
und seine eigene revolutionäre Tendenz verläugnend zur Wah
rung des legitimen Statusquo der Gesamtmonarchie die Waffen 
ergriffen, um mit dessen Hilfe den für selben gefährlichsten 
Feind zu bekämpfen; dann aber seine eigentliche Tendenz de
maskierend seine Kraft gegen die Legitimität, welche ihn vom 
Verderben gerettet, gewendet; so würde dr in denselben Ver
hältnissen auch in derselben Weise seine der Legitimität ge
fährlichen Tendenzen in den Schleier der Legitimität hüllen 
können, wie dies im umgekehrten Falle die Panslavenliga getan.

Auch erschienen die Verhältnisse in Zeitepochen wie jene, 
in welcher die fraglichen Ereignisse stattgefunden, in wreiter 
Entfernung und von oben aus betrachtet oft in einer ganz an
deren Gestalt als in jener Sphäre, wo ihre Faktoren sich in 
ihrer natürlichen Gestalt wiesen; es war daher eine natürliche 
Folge der mannigfachen Verwickelungen jener Zeit, dass die 
Panslavenliga fern von dem Sitze der legitimen Staatsgewalt 
ihre Tendenzen verfolgen konnte bis zu welcher das Tosen des 
schwellenden Sturmes der ung. Revolution nicht aber das Sum
men der panslavischen Umtriebe aus dem entfernten Norden 
Ungarns gereicht.

Der mehr specielle Umstand, dass die eigentliche Tendenz
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der mit den k. k. Truppen in jene Komitate des Nordens, in 
welchen die Fäden ihrer geheimen Umtriebe hauptsächlich wur
zelten, einrückenden Parteigänger weder durch die k. k. Trup
penkommandanten, noch durch die zur Restaurierung der Zivil
administration employierten k. k. Zivilkommissäre erkannt und 
augenblicklich dekouvriert wurde, ist im Folgenden zu suchen.

Trotzdem, dass vielleicht niemand im ganzen Lande mit 
der wahren Natur und inneren Wesenheit der panslavischen 
Umtriebe so bekannt war wie ich, und dass wenn ich gegen die
selben einschritt, ich sie stets nur als solche behandelte, was 
ausser den bereits angeführten Beispielen auch noch der Um
stand am deutlichsten erweist: dass ich während der Zeit und 
Lauer der gegen die Teilnehmer an dem Turóczer Komplotte 
angeordneten Untersuchung gegen jene Partei der Jungslaven, 
welche bloss eine vollkommene Gleichstellung mit der ungari
schen Nationalität anstrebten, als wie Karl Kuzmány in Neu
sohl und Chalúpka in Bries trotz den mannigfachen Verdäch
tigungen und Angeben, die mir hinterbracht wurden, durchaus 
nicht eingeschritten bin, weil ich wusste, dass ihre Tendenz, 
wenn auch der ungarischen Nationalität feindlich, eine ganz 
verschiedene von jener der eigentlichen Panslaven war; (Karl 
Kuzmány der infolge der gegen ihn vorgebrachten Beschuldi
gungen, die ich unbeachtet liess, sich schriftlich an mich ge
wendet und selber eine Untersuchung verlangt, kann die Wahr
heit des Gesagten bezeugen.) habe ich wenn auch unwillkürlich 
das meiste dazu beigetragen, dass die Repräsentanten der Legi
timität in der Beurteilung des wahren Charakters der Partei
gänger und ihrer Anhänger irregeleitet wurden:

Denn wäre der Erruption des in der Túrócz angezettelten 
Komplottes nicht in einer solchen Weise vorgebeugt worden, 
dass es mit einemmale vollkommen erstickt wurde, so würde 
nach der erfolgten Erruption die durch einen augenblicklichen 
Erfolg encouragierte extremste Partei bald den Schleier zerris
sen haben, welcher durch die Klugheit der Leiter über das ganze 
Unternehmen gebreitet war und seinen wahren Zweck verraten 
und wenn auch in einer anderen, der damaligen Zeit und sons
tigen Lokalverhältnissen angemessenen Form, einen eben so 
faktischen nur mehr speziellen Beweis dessen, von welchem 
Geiste die unter dem Einflüsse der Parteigänger stehenden 
Vertbündeten im Norden Ungarns beseelt seien, gegeben, wie 
dies durch die Prager Junirevolte inbezug auf die Tendenz der 
gesammten Panslavenliga geschehen.

Die Unterdrückung des erwähnten Komplottes brachte 
demnach als erste Folge mit sich: dass seine wahre Natur und 
Tendenz, sowie auch die Beweise darüber mir und durch mich 
der Revolutionsregierung bekannt wurden ohne inmitten jener



A T Ó T  MOZGALOM 1848 S Z E P T E M B E R  11-TÖL 1849 JANUÁR 5-IG. 541

Verhältnisse zur Kenntnis der Repräsentanten der Legitimität 
gelangen zu können und die panslavischen Elemente durch die 
Untedrückung der Erruption verhindert wurden einen solchen 
Schritt zu tun, dessen nächste Folgen so panslavisch-revolu- 
tionäre gewesen wären, dass sie mit der Berufung auf die loya
len Motive, welche sie angespornt, bloss gegen die ungarisch re
volutionären Elemente in einer solchen Weise loszubrechen, 
nimmermehr hätten entschuldigt werden können.

Ein sekundäres Ergebnis davon war Folgendes: Da der 
kommunistische Charakter, welcher dem Unternehmen behufs 
der Aufstachelung der Massen aufgedrückt war, nicht nur die der 
ungarischen Revolution anhänglichen Elemente, aber im allge
meinen alles, dessen Eigentum oder persönliche Sicherheit ge
fährdet erschien, ohne Unterschied der Nationalität oder poli
tischen Überzeugung sich an mich angeschlossen, um die dro
hende Gefahr schnell zu unterdrücken und ich auch in anderen 
Fällen weder gegen Beamte noch Private, deren loyale Gesin
nungen mir gut genug bekannt waren, irgend einen Akt der 
Strenge oder Verfolgung weder gestattet, noch selbst ausge
führt; (Es möge, wer er auch immer sei, gegen mich auftreten 
und mir gegenüber gestellt das Gegenteil zu behaupten wagen, 
so könnte dies höchstens Dinge ans Tageslicht hervorrufen, die 
mich bezüglich der vorausgelassenen Behauptung rechtfertigen 
und die Loyalität eines solchen Individuums in ein etwas zwei
felhaftes Licht stellen würden.) so war in jener Gegend die De
markationslinie zwischen den loyalen und revolutionären Ele
menten nicht so scharf markiert, wie dies an anderen Orten der 
Fall gewesen, gegen Panslaven aber eben in jenem Zeitpunkte 
als der Repräsentant der revolutionären Regierung einschritt, 
als sie den Anschein der Loyalität gewannen, so konnte durch 
die Parteigänger und ihre Anhänger auf alles was sich mir nun 
gegen dieselben angeschlossen oder deren loyale Gesinnungen 
ich dissimuliert, zur Zeit des Einmarsches der k. k. Truppen 
der Schein einer revolutionären Gesinnung geworfen und somit 
auch der grösste Teil der wirklich loyalen Elemente in jener 
Gegend ausser Einfluss gesetzt und jede mögliche Aufklärung 
der wahren Sachlage verhindert werden.

Auch waren die Parteigänger und ihre Anhänger in jener 
Zeitepoche die einzigen, welche sich der ung. Revolution fak
tisch entgegengestellt und sich den in den nördlichen Komitaten 
operierenden k. k. Truppen angeschlossen, was ihnen inmitte 
der damaligen Verhältnisse, da die Motive, welche sie dazu be
wogen, unbekannt waren, ein dezisives Übergewicht über die in 
passiver Loyalität verharrenden anderen Elemente verleihen 
musste.
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Dann rückten die Parteigänger mit den k. k. Truppen in 
eine Gegend ein, wo sie mehr oder weniger heimisch, folglich 
mit den Lokalverhältnissen genau bekannt und durch ihre An
hänger unterstützt alle Mittel fanden, um das Zutrauen der k.
k. Truppenkommandanten gewinnen und festhalten zu können, 
welche sich auch eine viel zu kurze Zeit in jener, ihnen ganz 
unbekannten Gegend aufhielten, als dass es in einer so stür
mischen Zeit wie jene, möglich gewesen wäre, ihre Umgebungen 
bis auf den Grund zu durchforschen.

Endlich ist auch noch der Umstand nicht ausser Acht zu 
lassen, dass jene Individuen aus der Fremde, welche den ersten 
Einfall mit den Parteigängern in das Neutraer Komitat mitge
macht, unter welchen Namen vorkamen, die schon aus den Pra
ger Umtrieben bekannt waren und die auch dorten gegen die k.
k. Truppen gefochten, nach dem Misslingen der ersten Invasion 
und Dekouvrierung des Turóczer Komplottes als die Parteigän
ger mit der slavischen Legion an die k. k. Truppen angeschlos
sen wurden, klugerweise schon beseitigt waren, um den An
schein einer Verbindung mit den mehr bekannten slavisch-revo- 
lutionären Elementen zu vermeiden, deren Stelle dann mit Indi
viduen aus den Reihen der Panslaven in Nordungarn ersetzt 
wurde, deren wahre Gesinnungen wohl den Parteigängern, 
nicht aber den k. k. Truppenkommandanten bekannt waren, 
welche auch noch ausserdem als die durch die Executivgewalt 
der Revolution verfolgten Opfer ihrer loyalen Gesinnungen un
ter den Schutz der k. k. Waffen gestellt werden konnten, ohne 
befürchten zu müssen dadurch ihre verborgen gehaltene Ten
denz zu verraten.

Das Zusammenwirken aller dieser, sowie noch mancher an
derer Unstände musste endlich die Sachlage so gestalten, dass 
die Parteigänger mit ihrem Anhänge durch die k. k. Waffen
macht als ein anerkannt loyales Element in die nördlichen Ko- 
mitate eingeführt und auch demgemäss behandelt wurden.33

33 A bevezető tanulmány I. fejezetében (15. 1.) Beniczky emlékiratai 
felosztásának ismertetésénél megemlítettem, hogy a hiányzó IV. fejezetet meg 
nem írta és igy a tót mozgalomra vonatkozó rész befejezetlen maradt. Idő
közben azonban olyan adatokra akadtam, melyekből kiviláglik, hogy Beniczky 
az emlékiratokat teljesen befejezte és hogy a hiányzó negyedik fejezet, mely 
a tót mozgalomnak az 1849-i harcok utolsó szakában kifejtett működésével 
foglalkozik, a bécsi intéző körök különös figyelmét vonta magára. E fejezet 
részletes kivonatát meg is találtam. A fejezet kéziratára azonban nem akad
hattam. Vagy elhever az egyik bécsi levéltárban olyan helyen, ahol csak a 
véletlenség fogja megtalálni, vagy pedig teljesen elkallódott. Az utolsó nyom 
szerint 1860-ban az osztrák miniszterelnökség irattárában hevert. Ugyanis 
Beniczky 1854 augusztus 31-én fejezte be emlékiratait és aznap adta át Mer- 
candin alezredes kufsteini parancsnoknak, aki aznap a tizenegy füzetet elküldte 
Mecséry báró rendőrminiszternek, akinek figyelmét a pánszlávizmussal fog-



lalkozó utolsó fejezetre felhívta.1 A rendőrminiszter az utolsó fejezetet meg
tartotta és az első tíz füzetet Nagy tábornok útján, aki a hadseregfőparancs
nokság II. osztályának főnöke volt, a hadilevéltárba továbbította. Ez a tíz 
füzet, melyek értékét Hess tábornok is méltányolta, ma is megvan, viszont 
az utolsó füzet tartalma, mely, 382 kis quart oldalra terjedt, csupán az 
1860-ból maradt kivonatból ismerhető meg.2 A kivonatot az osztrák miniszter- 
elnökségen készítették, amiből arra lehet következtetni, hogy 1860-ban még 
nem küldték át a hadilevéltárba. Lehetséges, hogy a selejtezéseknél áldozatul 
esett, de lehetséges, hogy valahol még megvan.

A hiányzó fejezet részletesen foglalkozik a stureci átkeléssel, Beniczky 
árvái előtörésével, a hurbanisták králováni epizódjával, az árvái tót nép 
magatartásával, Beniczky visszavonulásával Liptó és Szepes megyéken át. 
A hurbanisták gömöri kudarcát, az eperjesi harcokat, Vogel, Benedek, Barkó 
osztrák tábornokok betörését ismertetvén áttér lemondásának okaira, a 
Kossuthtal való összekülönbözésére és a bányavárosokba való kiküldetésére, 
majd április 14-ére.

A függetlenségi nyilatkozat utáni hetekben Beniczky Görgey főhadi
szállásán tartózkodott. Május 5 én alkalma volt Görgeyvel e lépésről behatób
ban beszélni. Görgey Beniczky előtt kijelentette: „Ez az országra nézve a 
legnagyobb szerencsétlenség, melyet azonban csak még egy nagyobbal lehetne 
megakadályozni; egy Monk szerepét nem tudtam, egy Cromvellét pedig nem 
akartam játszani“. —i Budavár ostromát Görgey elhibázott cselekedetnek 
mondta és megmutatta Beniczkynek Kossuth levelét, melyben szemére veti, 
hogy katonai diktatúrára tör. Görgey, Beniczky szerint, ugyan helytelenítette 
a függetlenségi nyilatkozatot, azonban mint a félrendszabályok embere, 
szabad folyást engedett az eseményeknek.

Ebben a fejezetben Beniczky behatóbban foglalkozik a tót mozgalom 
vezetőinek magatartásával és mint a kivonat mutatja, nagyjában ismétli a 
II. és III. fejezetben előadottakat. Érdekesnek mondható azon megállapítása, 
hogy Felső-Magyarország nagyrészben a hurbanisták működése következtében 
állt a magyar forradalom mellé. A császárpárti hurbanisták a legrosszabb 
szolgálatokat tették a legitimitás ügyének. Még érdekesebb az a közlése, mely 
szerint a március 4-i alkotmánylevél kihirdetése után a prágai radikális körök 
érintkezést kerestek a debreceni. körökkel.

Különben az emlékiratok e fejezetében Beniczky minden erővel igyekszik 
forradalmi működését enyhébb színekbe burkolni, amit az előző fejezetekben 
is megkísérelt, azonban úgy látszik ebben a részben minden skrupulozitás 
nélkül letagadta az április 14. érdekében kifejtett működését, valamint az 
oroszok elleni stureci szereplését.

Beniczky, aki 1853 február 15-én küldetett Komáromból Kufsteinba, 
míndenképen kiszabadulni szeretett volna. Komárom várában állítólag com- 
plottot tervezett, amely arra irányult, hogy a várat a rabok birtokukba 
ragadhassák, a terv valószínűleg azonban c6ak a menekülésre vonatkozhatott. 
Árulás következtében kiderült és Beniczkyt Kufsteinba vitték. Itt a harma
dik hónapban ismét megengedték neki, hogy emlékiratait folytathassa és 
amint látta, hogy rabtartói milyen nagy érdeklődéssel lesik és olvassák Írásait, 
annál merészebb elkalandozásokat engedett meg magának az igazság ösvé
nyéről, amikor forradalmi, különösen április 14-i és utáni szereplésének beállí
tásáról volt szó.

Fölemlítendő, hogy ezen hiányzó fejezetben írja le annak a kazettának 
a titokzatos sorsát, mely azon okmányokat tartalmazta, melyeket az emlék
iratok folyamán ismertet és vagy a szövegben, vagy a margón betűkkel meg
jelölt. A kazetta fekete szaffiánbőrből készült és a tót mozgalomra, valamint 
a forradalomra vonatkozó értékes okmányokkal volt telve. Azonkívül egy
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1 Sí. A .  W . — 4931, 5764 B. M. — 1854.
2 U. o. — 917 B. M. — 1860.
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Anmerkung.

(15) Da in dem, mir im Jahre 1850. 14. März in der k. k. 
Festung Arad publizierten Urteile des k. k. löbl. Kriegsge
richtes, infolge der damals vorligenden Daten, ausgesprochen 
ist: dass ich während der Dauer der ung. Revolution Eingriffe 
in fremdes Eigentum gemacht, indem ich die Kanonen der Stadt 
Schemnitz, sowie die Geschütze und Waffen des Barons Georg 
von Révay in der Túrócz gewaltsamer Weise weggenommen, 
auch den unter den Befehlen des k. k. Feldmarschalleutnants 
Baron Simunics stehenden k. k. Truppen während ihres Ein
rückens in das Trencsiner Komitat im Monate Oktober 1848 
den hartnäckigsten Widerstand geleistet hätte. Ich aber diese 
Punkte in etwas abweichender Weise dargestellt, so bin ich 
gezwungen, um nicht einer absichtlichen Entstellung festge
stellter Tatsachen zu meinen Gunsten beschuldigt zu werden, 
Folgendes zu bemerken:

Die Geschütze der Stadt Schemnitz wurden mit zur Zeit 
der ersten Invasion der slavischen Parteigänger Ende Septem
ber 1848 durch die Stadtbehörde freiwillig zur Disposition ge- 
gestellt, um sie zum Schutze der Stadt und Umgebung ausrüs
ten zu lassen und der in einer öffentlichen Sitzung darüber ge
fasste Beschluss durch den damaligen Bürgermeister Goldbrun-

pénztárnaplót is magában rejtett, melynek adatai sok ember részére kényel
metlen leleplezéseket helyezhettek kilátásba. Világos után, Kisjenőn, Forgách 
gróf, aki Rüdiger orosz tábornok mellett császári élelmezési biztos volt, 
azzal fenyegette meg Beniczkyt, hogy a kocsin levő sok podgyászát elveszik 
majd tőle, mire Beniczkytől azt a választ nyerte, hogy ne féljen, mert az a 
levél, melyben Forgách arra kéri Beniczkyt, hogy eszközölje ki a magyar kor
mánynál, miszerint Forgách nemzetőrségi őrnagy legyen, nincsen a ládában. 
Beniczky elővigyázatos lett és az okmányládikát bevitte Aradra, ahol az 
osztrák parancsnokság Beniczkyt mindjárt a minorita-kolostorba záratta. Itt 
meglátogatta Schmidt Selmecbányái ügyvéd, aki Majthényi László báró császári 
biztos szolgálatában állt. Az ügyvéd ajánlkozott, hogy a Beniczkyt kompro
mittáló iratokat elviszi magával és elrejti, amely ajánlatot Beniczky vissza
utasította, mert tudta, hogy a dobozt Majthényi báró akarja megszerezni 
azért, mert mint honid alispán Beniczky teljhatalmú kormánybiztostól a 
reakciósok üldözésére terjedelmesebb meghatalmazást kért és különben is e 
minőségében folytatott levelezése Beniczkyvel császári biztosi állását nagyon 
is veszélyeztette volna. Augusztus 26-án egy császári tiszt két fegyveres köz
legény kíséretében megjelent Beniczkynél, az okmányládát Schlick tábornok 
nevében lefoglalta és elvitte. Beniczky annak a gyanújának adott kifejezést, 
hogy az okmányokat Majthényi, vagy másvalaki, akinek oka volt a doboz 
tartalmától félni, raboltatta el osztrák katonai egyenruhába bujtatott embe
rekkel. A doboznak nyoma veszett. Az emlékiratok elolvasása után, 1854-ben, 
a rendőrminisztérium elrendelte a doboz felkutatását, azonban a nyomozás 
eredménytelen volt.

Beniczky szigorú elítéltetését, a fogság első hónapjaiban való kegyetlen 
sorsát azok intrikáinak tulajdonította, akik leleplezéseitől féltek.
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ner mir mitgeteilt. Nach dem Einrücken der Revolutionsarmee 
in die Bergstädte wurden diese Geschütze auf Befehl Görgeys 
der unter seinen Befehlen stehenden Artillerie einverleibt ohne 
der Stadt Schemnitz irgend eine Entschädigung dafür zu leis
ten und die zum Transporte nicht geeigneten 6 schweren Piecen 
auch auf Befehl Görgeys in der Neusohler Silberhütte einge
schmolzen. Was der von seinem Verhaften in der Festung Arad 
auf freien Fuss gesetzte Josef Bajer, zu jener Zeit General
stabschef im Görgeyschen Armeekorps, als wahr und richtig be
zeugen kann und muss.

Die durch mich sequestrierten Waffen und Geschütze des 
Barons Georg von Révay liess ich zur Sicherheit in dem k. k. 
Kammerhofe zu Schemnitz deponieren und liess dieselben bei 
meiner im Monat Januar 1849 von Schemnitz erfolgten Abreise 
auch dorten zurück. Ob diese Waffen Görgey während seines 
Verweilens in Schemnitz abnehmen oder vernichten liess oder 
ob dieselben durch bald darauf nach Schemnitz einrückenden k. 
k. Truppen sekurisiert wurden, ist mir unbekannt; dieser Um
stand kann jedoch durch den damaligen Kammergrafen Baron 
August von Ritterstein oder durch andere mit der Inspektion 
des Kameralgebäudes beauftragte Beamte vollkommen aufge
klärt werden.

Was endlich meinen, dem k. k. Feldmarschalleutnant Baron 
von Simunics entgegengesetzten Widerstand anbelangt: Inbe
treff dieses Punktes berufe ich mich auf das Zeugnis des k. k. 
Feldmarschalleutnants selbst ; auch wird ein Blick auf die Land
karte kombiniert mit meiner Stellung in Szentmárton im Tú- 
róczer Komitat34 und der Marschrichtung der k. k. Truppen dem 
Vágtale entlang gegen Trencsén, sowie der Umstand, dass ich 
denselben im Rücken gefolert, klar erweisen, dass ich auch diesen 
Punkt der Wahrheit angemessen angegeben.

34 Beniezky egy térképet mellékelt, melyen hadállása fel van tüntetve. 
A térkép, mint e kézirat melléklete a Kr. A. W.-ben található.

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 35





BENICZKY LAJOS KORMÁNYBIZTOS

JELENTÉSEI
ÉS A VELE KAPCSOLATOS ESEMÉNYEKRE 

VONATKOZÓ

HIVATALOS ÜGYIRATOK
1848-1864.

I I I .

Az itt közölt ügyiratok eredetijei vagy fogalmazványai a bécsi 
(volt császári és királyi udvari és) állami levéltárban, a bécsi 
hadi levéltárban, a m. kir. Országos Levéltárban és a Magyar 

Nemzeti Múzeum levéltárában őriztetnek.

35*





1.

1848 április 25. — Selmecbánya.

B e n ic z k y  L a jo s  S ze m e re  B e r ta la n  b e lü g y m in is z te r h e z . Bizalmas levél a bánya
vidéken mutatkozó mozgalmakról.

(Ered. tiszt. 0. L. Bm. ein. 1848. D. 4.)

Selmeez April hó 25-én 1848.

Kedves Barátom! F. hó 23-án, amikor már sürgöny által 
téged az itteni dolgok valóságos voltáról tudósítottam volna, 
kaptam a ministeriális megbízást, minek következéseképen egy 
az itteni viszonyokról szóló kimerítő jelentést a ministerium 
elnökének mai postán elküldöttem, de abban is bővebb meg
fontolás és tapasztalás szerzés után kintelen voltam neked 
szóló tudósításom szellemében írni és katonaságot követelni.

A ministerelnök úrnak azt is bejelentettem, hogy passiv 
szemügybeni tartását magában foglaló megbízásomat befeje
zettnek tartom, oly alakban, aminőben itt  vagyok, többé nem 
használhatok, mert itten aktiv cselekvésre szükség vagyon és 
újra határozottan kell kijelentenem, hogy valakit kell idekül- 
deni, kinek bizonyos hatalomkör kiszabatik; kérlek olvasd el 
Batthányhoz küldött jelentésemet és meggyőződöl szavaim 
igazságáról, oly alakba, aminőbe itt vagyok, egyebet nem tehe
tek, mint a már megküldött jelentésem mását minduntalan a 
ministeriumnak aláterjeszteni avval a variatióval, hogy az in
gerültség nőttön-nő, úgy hogy a kitörés kiütött légyen, eztet 
pedig megakadályozni a státusnak legsürgősebb feladata. Meg
lehet, hogy Isten segedelme hozzájárultával nem történik semmi, 
de valószínűbb, hogy történik és azért tanácsosabb annak meg- 
történhetését megakadályoztatni, én pedig a javaslott módon 
kívül mást nem tudok, ha valaki képes jobb tanácsot adni, ám 
jöjjön ide és engem parancsoljatok vissza, én őszintén szólok, 
ijesztgetni alap nélkül nem akarok, hanem a köz vagyonát, me
lyet egy ügyes Handstreich által elfoglalni lehet, akarom biz
tosítva látni. Bármi történjék, csak gyorsan történjék, dixi 
et salvavi animam meam. Isten veled, barátod Lajos.
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Éppen most értesítettem, hogy Selmeczhez közel fekvő 
Hodrits népes bányatelepen egy tót táncmulatság ápril 24-én 
tartatott légyen. Még egyet. Minden óra más híreket hoz, is
mét két emisszárius itt volt, azonban semmi irományokat szét 
nem osztott, mert rögtön eltávozott, mindezeket csak magam
nak kell kitudnom, mert az itteni magistratus bizony semmitse 
ér, nekem intézkedni nem lehet és csak legnagyobb bosszúság
gal kell néznem, miképen terjesztetik a pánszlávizmus.

Szeberényi1 most tót szózatját nekem küldötte, ezt is ide 
melléklem magyar fordításával együtt, jó szellembe van írva 
és ő mindent igér, még azt is, hogy érdekünkbe szerkezendő tót 
újságba írni fog, utasításából Launer István,2 tótok dühöngése 
következésében kiléptetett evangélikus tanító hozzám megje
lent egy tervezettel a tót újság iránt, melyet ide mellékelve ne
ked közlöm, ő igen alkalmatos ember és felette szükséges volna 
egy jó szellemű tót lapnak kiadása, de itten kaucióra költség 
nincsen.

Egy igen veszedelmes tót proklamációt szintúgy ide csa
tolok, ez egyenesen a lázadás organizációját magában foglalja, 
ezt is csak történetesen kezemhez kaptam, az idevaló magistra
tus erről mitsem tudott és csak általam arra figyelmeztetett. 
És e részben mindig úgy megyen a dolog, én kimerítő tudósí
tást tettem, leírtam mindent, megpendítettem minden faktoro
kat, melyeket a szlávok felhasználhatnak, ide most egy erős 
kéz kell, mely a fonalakat együvé foglalva az egész hálózatot 
összehúzza és további fondorkodásainak véget vesse.

Ünnepélyesen nyilatkozom egyébiránt, hogy mától fogva 
hosszadalmas irka-firkákkal a ministeriumnak terhére nem le
szek, hanem míg itt vagyok, annyit, amennyit egyes embertől 
kitelik, teszek és ha ingerültség is lesz, mely veszélyes jelekben 
mutatkozandik, nem tágítok és mindig a rendet prédikálok, 
bármi legyen a következése és most még egyszer Isten veled, 
Lajos.

A tót proklamációnak rövidített magyar fordítása Batthá- 
nyhoz küldött tudósításomnál található.3

1 Szeberényi János ág. ev. szuperintendens, magyarbarát tót vezérférfiú.
8 Launer István a Stúr-féle tó t nyelvmozgalom egyik rövidlátó magyar

barát ellenese, — és a bibliai nyelv védelmezője.
3 Beniczkynek Szemeréhez intézett ezen levél külsején egy későbbi meg

jegyzés : „confid“.
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2.

1848 június 28. — Selmec és Bélabánya.

Selmec- és Bélabánya lakossága a magyar kormányhoz. Bizalmi felirat és til
takozás a nemzetiségi izgatások ellen.

(Ered. tiszt. St. A. W. — K. A. 353/e. 1848.)

Selmecz és Bélabánya szabad királyi bányavárosok közön
sége,

A Méltóságos Királyi Magyarországi Felelős Ministerium- 
nak hódoló üdvözletét előre.

Meglévőn a két bányavárosnak lakossága keble mélyében 
győződve arról, hogy a Magyarok Istene kedves magyar nem
zete kínszenvedésein könyörülve annak törvényszentesítette al
kotmányos függetlenségét, nemzeti országos önállóságát s sza
badságát, melyektől százados ármányok, külzsarnokság s hata
lomra vergődött saját hűtlen fiai által évszázadok óta meg vala 
fosztva, valahára visszaadván, a megváltott nemzetnek kormá
nyához a haza legbölcsebb, legjelesebb, legtisztább jellemű, a hon 
boldogításáért leglelkesebben buzgó fiait hívta légyen meg! Ezen 
az egész nemzet által hódolva, szeretve tisztelt férfiak ellen 
már kormányuk kezdetétől fogva keletkezett pokolbeli ellensé
ges ármánykodásokat, terjeszthetett gyanúsításokat, minden 
intéz- és rendelkezéseit fondor, ferde bírálgatásait s balra ma- 
gyarázgatását, a magyar hon különböző ajkú lakosainak a 
mgos ministerium és magyar nemzet elleni bujtogatását, sőt 
fellázítását és mind ezek alattomosan működő bűnös szerzőit, 
mint a magyar nemzetet új és végromlásba dönteni igyekező 
valóságos hazaárulókat, egész leikéből kárhoztatva, legszentebb 
hazafiúi kötelességének tartotta, az elősorolt rossznak ezen 
politicai-erkölcsi kárhoztatását a mgos magyar ministerium
mal jelen hódoló-üdvözlő felírásában hivatalosan tudatni s azt 
a kezdett útoni következetes, eréyes előhaladásra részérül is 
buzdítani. Mely őszinte hódoló gondolkozásának maradandó 
jeléül és örök emlékéül ime ide csatolva küldi meg egyes alá
írásokkal is erősített bizodalmi szavazatát, oly buzgó szívbeli 
s haza polgári kívánással: hogy a Magyarok Istene a mgos mi
nisterium ellenségeinek minden ármány törekvéseit megszégye
nítve, azokon tökéletes fényes diadallal örvendeztesse meg és 
minden becsületes hazafíui törekvéseit a kedves magyar nemzet 
s honunk valóságos boldogításával és káros állapotának mi
előbbi felvirágoztatásával áldja meg!

Éljen a király! éljen a Nádor és a királyi teljhatalmú Hely
tartó! éljen az alkotmány és törvényes szabadság s egyenlőség!
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éljen a mgos kir. magyar ministerium! mellyel élni és halni 
óhajt! Selmeczbányán, 1848 évi június hó 28-ik napján Selmecz 
és Bélabánya szabad királyi bányavárosok közönsége.

Bizalmi szavazata Selmecz és Béla sz. kir. bányavárosok 
közönségének a kir. magyar felelős ministerium iránt 1848-ik 
évben.

Biztosabb létünket, boldogabb jövendőnket Ígérő elvek 
már ki vannak víva. De ezeknek eszméleti világából a gyakor
lati életbe való általhelyezését a közbéke fennállása feltételezi. 
Fájdalomtelt kebellel kénteleníttetünk tehát megvallani, mi
kép némely rosszakaratnak a különféle ajkú honpolgárok kö
zött idegenkedést és gyűlölséget előidézni, a törvényes rendet 
felbontani, végtére a felelős kormány tagjai ellen az országban 
bizalmatlanságot ébreszteni igyekeznek. Ilyetén önzés és ha
szonvágy szülte veszélyes fondorkodásokat csirájában elfojtani, 
minden hű polgár szent kötelessége. Azért kárhoztatunk min
den, bárkitől eredő olyatén fondorkodást, melyek jelen állapo
tunk felforgatására célozvák. Ünnepélyesen, s egyszersmind 
őszintén nyilatkozunk, hogy erősen hisszük, miképp édes ha
zánk kormánya oly férfiak kezében vagyon, kik akár alul, - 
akár felülről megkísérelt zsarnokságot lenyomni, a törvénynek 
tekintélyt szerezni és szellemi s anyagi jobblétünket minden 
akadályok dacára képesek megalapítani, — hogy ők a nép vá
lasztottjai s így akaratjának tolmácsai is. Vegyétek szívesen a 
közbizalom és őszinteség szavait, mint egyetlen ajándékot, 
melyet szabad honpolgároknak ajánlani és egy felelős kor
mánynak elfogadni szabad! Kelt Selmeczbányán. Május hó 
24-kén 1848-k évben.4

3.

1848 szept. 12. — Selmecbánya.

B in i c z k y  L a jo s  Ú jb á n y a  v á r o s á h o z . Nyilatkozata a tót polgárok hűségéről.
(Ered. tiszt. Kr. A. W. — Ausser. Krg. Arad 1848. 2/332.)

Sz. kir. Újbánya Városa Közönségének! Aminő örömmel 
vettem szept, hó 6-árúl kelt tudósításukat, melyben engem az 
általam f. év augusztus hó 30-án 75. sz. a. levelemben foglalt 
rendőri szabályok miképeni életbeléptetéséről értesítenek, oly 
megilletődéssel olvasám az érintett tudósításukbani abbeli ki

4 Az utóbbi bizalmi irat nemzetiszínfi selyembe van kötve, aranyszegé
lyes, nagy folio alak és háromnyelvű (magyar, német, tót), több ezer, java
részt tót aláírásokkal van ellátva.
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jelentést, mintha kegyetek általam némi panszlavieztikus ro
ll onszenvvel vádoltatnának; holott a felhívott levelem szavai 
épen ellenkező tartalmúak!

E szavak következők: Sajnos, hogy Zólyom, Bars és Hont 
megyékben lakó tót ajkú pogártársaink, kik minden hajtogatá
sok dacára a törvényszabta korlátokat túl nem hágták egy pár 
alávaló izgatok által részint élőszóval, részint röpiratokhan a 
pánszlávizmus híveinek kikiáltatnak stb.

E szavak által épen kimondtam, hogy a mi tót ajkú pol
gártársaink a panszlavisztikus hajtogatások irányában férfia
sán fentartják a századok által megerősödött kapcsot, mely 
bennünket, mint egy hon lakóit egybefűz!

A mait korban együtt vívott a magyar tót polgártársai
val a közös ellenség ellen és hősies harcba lehullott eldődeink e 
hon függetlenségét hazánkért öntött vérökkel megállapít otta- 
nak!

Egyesüljünk jelenleg is szabadságunk védelmére és utánoz
zuk a mi elődeinket! Egyetértés! Bátorság! és Elszántság le
gyen a mi jelszavunk!

Hogy eme elvek kegyetek elvei is, annak bizonyságul érin
tett levelüket veszem.

Egyébiránt bizonyossá teszem Újbánya város közönségét, 
hogy hazafiul szűziessége eddigelé tiszta és szeplőtlen, mit mai 
nap a belügyi miniszter úrnak fel is jelentettem. Kelt Selme- 
czen szept. 12. 1848. Beniczky Lajos k. biztos.

1848 szeptember 13. — Selmecbánya.

B e n ic z k y  L a jo s  S ze m ere  B e r ta la n h o z . Hírek Szemere diktátorrá választásá
ról. Beniczky felajánlja szolgálatait.

(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A. 9463/B.)
A z  a k tá n  k ív ü l :  érk. szept. 14. 848. Az iratok közé teendő: ad acta.

Belügyi Miniszter Űr!a> F. év szept. hó 13-án Pestről Sel- 
meczre érkező utazók által az a hír terjesztetett, hogy a ma
gyar minisztérium leköszönt, és Belügyi Miniszter Űr Dicta- 
tornak választatott légyen, a történet indokául ő felségének az 
országgyűlési követségnek adott válaszát előhozván. Továbbá, 
hogy a komáromi, meg budai vár a császár nevében a katona
ság által elfoglaltatott és általok a fekete-sárga zászló kitüze- 
tett légyen. E hírek még aggodalomba ejtenék nemcsak a város,

. a) Frits biztoshelyettes írása.
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de az egész környék lakosait és számos egyének már hozzám 
megjelenének, részint tanácsot, részint bővebb tudósítást kí
vánván. Ha e hírek csakugyan alaposak, kérem magamnak uta
sítást a teeendők felől adatni, de miután még nem tudom, minő 
fordulatot veendenek a dolgok, szükségesnek tartom kijelenteni, 
hogy én szeretett hazám szent ügyét el nem hagyandom soha, 
és kész vagyok utolsó lehelletemig Isten és ember előtt szent 
ügyünk mellett vívni és működni. A nép itten hazánk igazsá
gos ügyét pártolni kész, csak legsürgetősebb szükség a tör
vényhatóságokat a dolog valódi állásáról felvilágosítani és 
őszintén a néphez szóllani. Hazánk védelmére véremet és élete
met ajánlván, ismételve sürgetőleg kérek utasítást. Kelt Sel- 
meczen. Szept. 13-án 1848. Beniczky Lajos k. biztos.

5.

1848 szeptember 20. — Pest.

A z  O H B . B e n ic z k y  L a jo s h o z .  Kormánybiztosi hatáskörében való megerősítése 
és utasítás teendőire nézve. Nyílt rendelet a megyékhez, városokhoz és hiva

talokhoz.
A fogalmazvány Beniczky írása.

(Bred. fog. St. A. W. -  K. A. 697/e. 1848.)

Beniczky Lajos kormánybiztos úrnak. A volt bel- és pénz
ügyi ministeriumok által Honth, Bars és Zólyom megyékben, 
valamint e megyék kebelében létező sz. k. városokban és különö
sen a bányászvidékeken a közcsend fenntartásával teljes ha
talmú kormánybiztosi tisztével megbízva lévén, e tekintetben 
továbbá is általam megerősíttetik.

Miután azonban hazánk veszélyes állapota minden hű hon
polgárt komolyan intené, a honvédelem körüli közremunká- 
lásra, önt a rendeletem által, továbbá még egy a felvidéken fel
állítandó tartalékhadsereg alakításával megbízom.

Ennek formaruháját meghatározandják a helybeli körül
mények és ön e részbeni kötelességben eljárván a ruházat cél
szerűségére és olcsóságára főképen figyelmét fordítandja. Mi 
illeti a tartalékhadsereg felfegyverkezését, erre innen a megkí- 
vántató puskacsöveket ön megnyerendi, melyek a beszterczei 
vidéken található puskamívesek és egyéb vasszeresek által fel- 
szerelendők leendenek.

A beosztott önkéntesek fizetését és egyéb a tartalékhad
sereg körüli költségeit ideiglenesen fedezendik az ottani bá
nyász és sóhivatalok pénztárai. Szoros kötelességül teszem ön
nek, hogy a tartalékhadsereg felállítása kezdetin nékem egy
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alapos, adatokkal ellátott költségvetést benyújtani el ne mu
lassza.

Az e tartalékhadsereg felállítása körül munkálódó egyé
neket ön belátása szerént megválasztandja, altiszteket neve- 
zend, főtiszti állomásra folyamodók esedezvényeit pedig véle
ménye kíséretében nékem benyujtandja.

A tartalékhadsereggel, addig, míg annak más hatásköre ki 
nem jelöltetik, ön rendelkezend, szóval mindent megteend, ami 
annak minél előbbi kiképezettségét, fegyelmi és fegyvergyakor
lati tekintetben előmozdítandja.

A helybeli körülményeket tekintetbe vévén, ön biztosi ha
tásköréhez még Túrócz megyét is csatolom.

ön teljes hatalmú kormánybiztosi tisztében általam tör
tént megerősítésérül, a tartalékhadsereg felállítása tárgyábani 
megbízásomról az illető törvényhatóságokat és egyéb kincs
tári hivatalokat oly hozzáadással mai nap értesítettem, hogy 
önnek arra vonatkozó rendeléseinek feltétlenül engedelmeskedni 
kötelesek legyenek.

Mindezekben ön felelősség terhe alatt polgári hűségébe ve
tett bizodalmám alapján eljárand. Pest. Szeptember 20-án 848.r'

6.

I. 1848 október 2. — Selmecbánya.

Bcniczky Batthyány miniszterelnökhöz. Egy fölfedezett tót összeesküvésről. 
A Hurbán-pártiak elfogott chiffre levele. Beniczky ellenintézkedései.

II. 1848 szeptember 25. — ?

Aranyvölgyi Jenő (Sparnensis) a hodrusi tanítóhoz. Értesíti Húrban közeledé
séről, legyenek készenlétben.

III. A chiffrelevél megoldása.

IV. 1848 okt. 4. — Pest.

Kossuth Beniczkyhez. Kinevezi őrnaggyá, 5000 p. irtot és 300 fegyvert
utaltat ki. 5

5 A nyílt rendelet minderről értesíti Zólyom, Hont, Bars, Turóc megyét, 
Selmec- és Bélabánya, Bakabánya, Körmöcbánya, Libetbánya, Besztercebánya, 
Újbánya, Breznóbánya, Korpona és Zólyom bánya- és kir. városokat, azon
kívül a főkamarai grófi hivatalt Selmecbányán stb., stb.
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V. 1848 szeptember 28.— Selmecbánya.

B e n ic z k y  a m in is z te r e ln ö k h ö z . Őrnaggyá való kineveztetését kéri.
(I. ered. tiszt. II. másolat, III. másolati IV. fogaim., V. ered. tiszt. — 

St. A. W. — K. A. 866/e. 1848.)

I.

Minister Elnök Ür! Tegnap fölfedeztem a pánszláv össze
esküvés egyik nevezetes ágazatát, mely Selmeczbánya mellett 
fekvő Hodrugbánya telepvénytől Túrócz megyéig terjedt és 
Nyitra megye határszélén beosztott lázadókkal összeköttetésbe 
vagyon.

A levelet, mely által az egész cselszövény fölfedeztetett, 
ide mellékelem. A titkos betűkkel írt tót szerkezet, melyet de- 
chiffrirozni sikerült, magyarul a következőképen hangzik:

„Barátom! Hodzsa, Húrban, Stúr és a hozzánk tartozók, 
már önkénteseikkel itt vannak, már Žiline mellett állanak, hol
nap kétszáz szekeren indulnak Strecsnó felé (NB. Strecsnó igen 
nevezetes szoros, amely által Trencsénből Túróczba lehet jutni 
a Vág mellett, Körmöcztől hét órányi távolságban) ezt adjátok 
tudtokra a mieinknek azonnal. A pozsonyi német újság már ír 
róluk. Már mi a síkon állunk, a tót zászlókat már kitűztük. Tú- 
róczban ezer ember a miénk, másutt még többen vannak. Gon
datlanul ne kezdjetek semmit. Csak készen legyetek, míg mi 
nagyobb erővel hozzátok nem ömledezünk. — Mi nemsokára 
történendik. Csak készen legyetek, — ha ottan (tudniillik Sel- 
meczbányán és a tájékon) biztosak nem lennétek, jertek ide. 
Ezt jelentsétek mindnyájoknak, kik a mieink és írjatok.“

E levél bizonyos Balkovitz Gábor, hodrusbányai evangé
likus tanítóhoz volt írva, kit épen e pillanatban fogva hoznak. 
Én azonnal a vizsgálathoz fogok és éjjel még Barsba, onnan pe
dig Körmöczre és Túróczba utazom, a vizsgálatokat és befogatá- 
sokat folytatandó. Bár a nyitramegyei k. biztos báró Jeszenák 
által értesítettem volna, hogy Nyitra megyében betört lázadók 
pár nap múlva visszaszoríttatnak, mégis attól tarthatni, hogy 
Túrócz, Liptó és Trencsén megyékben épen ott, hol a Strecsnói 
szoros és Szucsány hegysége fölött a három megyének határ
szélei összefolynak, egy új rabló csoport összvonul, hol előlrűl 
a Vág folyam, hátulról az erdővel fedett hegylánc által bizto
sítva lennének, — még ide számítván a Strecsnó és Óvár nevű, 
— még meglehetős karban levő, — vár romjait, honnan Strecsnó 
szoros és arra vonuló országút teljesen elzárható, ha e hely
színen összevonulnának, akkor állásuk annyira erősbülne, hogy 
csak nagyobb katonai erő használatával, szoríthatók ki onnan.
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Ennek meg nem történte esetére is, mégis igen valószínű, 
hogy egy hirtelen rohanás Körmöczbányára céloztatott és cé
loztatok, mivel elszigetelt helyzete és gyenge lelkű lakossága, 
némi biztosítékot nyújt tetemes zsákmány megszerzésére, me
lyet a Körmöczöt környékező roppant erdőségekben elrejteni és 
titkos útakon továbbszállítani lehet.

Előbbeni jelentéseimre hivatkozva, jelenleg is kinyilatkoz
tatom, hogy a zólyomi nép eddig jó hangulatba vagyon, nemkü
lönben a barsi és hont megyei, A sz. kir. városokban a józan 
gondolkodók száma is annyira túlnyomó, hogy fondorícodók 
csak titkon működhetnek.

Jelenleg a bányavidékekre és nevezetesen Körmöczbá
nyára nézve legveszedelmesebb megye Túrócz; ha ottan,a buj- 
togatás nyilvános lázadássá fajulna, akkor mindamellett, hogy 
a hangulat jó, a pánszláv izgatásnak számos meghittjei mégis 
fejeiket emelnék és itten is az fogna történni, hogy veszede
lemben a legfanatikusabb párt (mely itt  a pánszláv) vívandja 
ki a győzelmet.

Ezenkívül még egyre figyelmetessé teszem a ministerelnök 
urat. — A reakció emberei, kiknek száma nem csekély, a fennt 
érintett lehető támadási esetet felhasználandják oly zavarok 
előidézésére, melyek a közjogi és kincstári kezelésre káros ha
tással leendnek. Ez eddig a szokott kerékvágásban megyen, — 
ha az felbomlik, akkor a zavarnak nincs vége, hossza. Ez a do
lognak állodalma. Mindezek Nyitván a lázadók ellen kivívott 
győzelem dacára megtörténhetnek. Ezek kinyomozása és vég- 
képeni megszüntetése azonban nagyon is lehetséges, csak erő 
és pénz legyen.

Körmöczbányára, mint legveszedelmesebb pontra szállí
tottam a beszterczei toborzó sereget, 66 főből állót. Túrócz 
megye fékezésére barsi és honti nemzetőrök használhatók. E 
részben a szükséges rendeléseket már meg is tettem, részint 
megteendem.

A városokbeli nemzetőrseregek ajánlkozott önkénteseiből 
képezendelc egy mozgó sereget, mivel azok mégis legjobban föl- 
fegyverkezvék. — Ágyúim a hozzá megkívántató tüzérekkel 
szintúgy lesznek. A tartaléksereghez beállott önkéntesek szint
úgy fölfegyverkezhetők. Egy szóval, én teremtek magamnak 
elegendő erőt, csak pénz legyen és fegyver. Kérek tehát fegy
vert, amennyit lehet és pénzt. Pejemmel kezeskedem, hogy ké
réseim idejébeni teljesítése esetén az egész fondorkodást rövid 
idő alatt akképen elfojtom, hogy többé föl nem támad. De ad
dig is mindent, ami csak lehető, megteendek, a közcsend és álla- 
dalmi vagyon biztosítására és kötelességemet éltem föláldozá
sával is híven teljesítendem.
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Főgondom leend a fellázadhatást csirájában elfojtani, az 
újoncok felruházása iránti árszabás a minisztérium általi 
közzététel következtében az illető mesteremberek által is meg
tudatván, egy újonc fegyver nélkül 35 p. f.-nál olcsóbban föl 
nem szerelhető, mit szükséges tudomás végett szintúgy bejelen
teni szükségesnek tartottam. Kelt Selmeczen, október 2-án 
1848. Beniczky Lajos k. biztos.

Mindenütt osztrákok szítják a lázadást — tótok túl
nyomó része becsületesen viselkedik,6

II.
- Túrócz. Szept. 25. 1848.

Szeretett Barátom! Forró kívánságodnak eleget teszek, 
Koritnyicza nevű gyógyvízhez holnap elmegyek, már készülő
ben vagyok; ón ellátva vagyok mindennel, ami oda szükségelte
tik, s azon társaim is, akik velem oda utazandanak. S ezek na
gyon sokan; bámulni fogod nagy számunkat, hogy ha megpillan- 
tandasz bennünket. Tudom, hogy te és barátaid is elkészítették 
már dolgaitokat, jöjjetek tehát minél hamarább, ne késztessünk 
várni utánnatok. A mindenható majd segénylendi ügyeinket, s 
mi kigyógyulva undor betegségünkből, egészségesek mint a vi
rágok kilépünk a munkás s tett dicső új pályájára. — Ugy-e te 
is azon véleményben vagy, hogy fáradalmunk hiábavaló ne 
leend? Hasznosnak, s üdvtellyesnek kell lennie, mert a súlyos 
fájdalmak borzasztó terhe aaltt már-már kétségbeestünk, ámde 
fel virradt életünk egén egy hajnal, s mi Koritnyicára menve s 
vizével élve, elhárítandjuk magunktól a halálvészt, mely fenye- 
getődzött nekünk, Jeszenszky s egyéb jó barátink egészsége
sek: nagyon jól érzik magokat s azt mondják, hogy még oly jó 
kedvűek nem valának. Hiszem, hogy ezen örülni fogsz: hogy is 
ne, ha bajtársaink (által) kívánt helyzetben találtatunk.

Azt kérted és megírtad nekem, hogy utazásomat leírjam 
neked, s útamban előkerült emlékek s régiségek kutatásával 
foglalkozzam. Sok érdekes dolgot tapasztalék, azonban legmél
tóbb a feljegyzésre ez ; Bars megyébe kirándulván jöttem egy 
helységbe, melyben egy híres szép urasági sírbolt találtatik. Az 
ottani barátságos lelkész elébe terjesztett kérésemre bevezetett 
az említett sírboltba, s ott egy sírkövön a már alig olvasható 
felírást lelék: Bozcvk umrx! Hmobzi, Hrdaz, Stmo zdomhn izsn 
sz ma tm s drborerlinkun, uz sz pon Allnio azxtoz ndvuv s 
devstr oraun km stovcim pr irich! dzato trtr hívd iz aizurst

6 Az egész jelentés Beniczky s. k. írása. A cursiv betűk az eredeti alá
húzásokat jelzik.
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izonu! Povsproskxy Ivuvckuo Irenim ma pnsm r inch! Un suv 
ma evovxiv enstm fulu! Slrezis kxv azstzen suv ma enstvoln! E 
Tmocn uzuv pót tnsnc izsuch nido vsto exse! Prmemxto lmd 
m ezs r even izsvx zlv inc wazcnizxto knu sz un k czu sr sülre 
mponho ixv uv! z tr sz r ivdlhr stziv lvi bmdtv hrtren! Zk bn 
stv tzu iobrln bvapvcim pondto svu trtr raizuto esotknu izsnu! 
z pnstvo! Barátom ezt az ördög sem olvasandja el! valami 
krikehaj féle írás!

Köszöntőm és pedig forrón: Messát, Csernyt s leányát, 
Molitorisot, Kozelnickyt, Dolnamt s másokat. Göllner még sem 
látogatta meg! írj valamit már az Istenért. Isten veled, őszinte 
barátod Aranyvölgyi Jenő s. k.

III.

Braček mnog! Hurbán, Hodzsa, Stúr a druhi naši sa už tu 
z dobrowolnikmi sa pri Žiline! — Zajtra ideme s dwesto 
Wozmi ku Strečnu ponich dajte toto hnet na znamost naším! 
Presporskje nemeckje novini už pišu o nich! Mi zme už verejne 
vvistupili. Slowanskje zástawi sme už wistawili. W Turci máme 
tisic našich, inde ešte wjac. Ale nič nezačínajte, kim sa mi 
kwam zo silow neprihrnjeme! — A to sa o nedlho stane! Len 
budte hotowi. — Ak bi ste tam neboli bežpečni pridte sem! 
Toto oznámte w šetkim našim! a pište.

IV.

Beniczky Lajos kormánybiztos úrnak! Folyó hó 2-ikán 
317. sz. a. kelt hivatalos tudósítására hivatkozólag, önnek a 
pánszláv mozgalmak elfojtására intézett célszerű rendelkezései 
helyeseltetvén, miszerint kiküldetését annál sükeresebben tel
jesíthesse, s dicséretes buzgalmát annál inkább folytathassa, 
ön ezennel tiszteleti őrnaggyá neveztetik ki, egyszersmind fel- 
katalmaztatik: miszerint a csend, rend és belbéke biztosítása 
végett haditörvényszéket állíthasson, — odautasíttatván: hogy 
e részben a szokott formákat szorosan megtartva s a nép le- 
csendesítésére — hol jónak látja — a megtérőknek, a vezére
ket kivéve, bűnbocsánatot hirdessen.

A költségek fedezésére, önnek a pénzügyministerium útján 
Selmeczre 5000 ezüst forint utalványoztatok, s 300 darab fegy
vernek kiszolgáltatása iránt a szükséges rendelkezés itt a fegy
verfelügyelő hivatalnál megtétetett, ennek elszállításáról ren
delkezzék.

b) Utalvány a pénzügyministeriumhoz.
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A pénzügyministerium Beniczky Lajos kormánybiztosnak 
Selmeczen 5000, azaz ötezer ezüst forintot, jövendő számadás 
mellett, fizettessen ki.

c) Utalvány a fegyverfelügyelő hivatalnak.
A felgyverfelügyelő hivatal Beniczky Lajos kormánybiz

tosnak 300 darab szuronyos fegyvert adasson ki. Pest. Okt. 
4-dikén 1848.

Kiadandó K. L.a)

V .

Elnök Minister Ür! Ne méltóztassék kérkedésnek venni, 
de csupán édes hazám iránti szeretetem eredvényeül, ha egy 
kéréssel bátor vagyok a Minister úrhoz járulni. — Ha az el
lenség csakugyan merészelne a bányavárosi környéket meg
támadni, akkor kérem a háború vezetését reám bízni, bár nem 
vagyok katona is, de hadviselési ismereteim vannak.

Miután azonban addig is mindent, mi lehető, hadilábra 
állítanom kell és e részben minden katonai parancsokat ki kell 
osztanom, jelenleg pedig a környéken nintsen senki, ki az 
itteni körülményekhez képest a katonai természetű rendeletek 
létrehozásával megbízható volna, kérem magamat a katonai 
ügyek sikeresebb előmozdítása tekintetében katonai hatalom
mal is felruháztatok

E környéken igen sok ember vagyon, ki azt hiszi, hogy cím 
nélkül az ember célszerűen nem intézkedhetik. Zólyom megye 
részére őrnagy még nincsen kinevezve, mit az ottani őrseregek 
mint némi bizalmatlanság jelét nagyon nehezen veszik, kérem 
méltóztatnék ez állomás betöltése iránt intézkedést tenni.

Kijelentem egyébiránt, ha Elnök Minister Űr katonai tu
domásaim iránt bizalommal nem viseltetnék és ez oknál fogva ' 
az ügy vezérlését másra bízni szükségesnek tartaná, hogy én 
akkor többi foglalatosságaimat szinte úgy oly eréllyel és buz
galommal viendemj mint eddig is igyekezém kifejteni.

Ma éjjel kéntelen valék szigorral fellépni és némely rossz- 
akaratúakat rendre igazítani, egyébiránt a szellem a bánya
városok vidékein eddig jó és megnyugtató.

Jelenleg itten a siker csak pénztűi, hogy embereket kato
nákká átalakíthassam függ, és fegyverektűl, hogy azokat fel- 
fegyverkezhessem. Kérem tehát tegnapi jelentésem nyomán 
pénzt és fegyvert számomra kiszolgáltatni. Kelt Selmeczbá- 
nyán 1848. évi szeptember 28-án. Beniczky Lajos kir. Biztos.7

a )  Kossuth s. k. approbálása.
7 Beniczky ezen kérelmét a nemzetőrségi tanács 4645/n. ő. t. sz. a. el

utasította, azonban Kossuth mégis kinevezte.
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7.

1848 (szept. 30.). — ?

B e n ic z k y  K o s s u t h  L a jo s h o z .  A turóci tót zavargásokról. 
(Ered. tiszt. St. A. W. — K. A. 2095/e. 1848.) 

K í v ü l :  érk. okt. 3. 848.

Kedves barátom! Ide mellékelve általteszem neked Bat- 
thányhoz intézett jelentésemet mellékleteivel együtt, hogy tu
domásodra legyenek a pánszláv gazemberek cselszövényei. Én 
az éjjel Bars megyébe indulok, onnan Körmöczbányán keresz
tül Túróczba menendő. A panszlávok tudják Túróczba való me
netelemet és könnyen megeshetik, hogy éjjel valahol az erdők
ben meglőnek, de hiába, ha az egész jelenleg jó vágásban levő 
ügyet kockáztatni nem akarom, oda mennem kell.

Ha octóber 13-ig tőlem tudósítást nem veendesz, az annak 
a jele, hogy nem élek, vagy fogságban vagyok. Azokat, melye
ket sürgettem, befolyásod által segítsd elő.

Nincs mitől tartanunk, csak erély és a felsőbb vidékek 
biztosítása legyen főeszménknek egyike. A tartaléksereg sza
porodni fog, jó volna kieszközölni, hogy a tiszteket is én ne
vezzem, azáltal gyorsabb alakítása a seregnek lehető, és oly 
szellemet öntök bele, hogy az ördöggel is megütközik. Az 
itteni hadviselést, ha arra kerül a sor, még egyszer említem, 
bízzátok reám, én nem fogom engedni hogy valahol a pánszláv
.............magokat erősítsék, de úgy ütök közéjök, mint az isten
villámja. 'Fegyver és pénz, emberek lesznek. Hazám hívje és 
barátod Lajos.

Kérlek, ha lehet jer a Felvidékre, jelenléted sokat, min
dent fog tenni a népnél, de erről előbb tudósíts.

8.

1848 október 13. — Stavnyicska.

R é v a y  S im o n  báró  tu r ó c i  fő isp á n  a z  O H B .-h o z .  A turócmegyei néphangulatról, 
a Sparnensis-esetről, Beniczky erélyéről.

(Ered. tiszt. St. A. W. — K. A. 2359/e. 1848.)
K í v ü l :  Tárgyaltatott 17/10. 48. Tudomásul szolgál.

Tisztelt honvédelmi Bizottmány! Országunk kormány
zata jelen vészes körülmények közt tisztelt Bizottmányra 
bízatván kötelességemnek tartom annak a megye állapotjárói 
ezen rövid hivatalos jelentésemet felterjeszteni.

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 36
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Hurbán-fóle csoportnak a szomszéd megyékbe történt be
törésével a megyének szelleme igen veszélyesnek mutatkozott. 
Nagyrészt hosszas alattomos bujtogatások következtében, el- 
ámíttatván, — ezen rabló csoport iránt rokonszenwel kezdett 
viseltetni. Miután ismételve tett felterjesztésemre a megyébe 
semmi katonaság nem küldetett és az idevaló nemzetőrség mo
bilizálására körül tett minden intézkedéseim meghiúsultak, 
ezen lázas körülmények közt kénytelen voltam Beniczky La
jos kormánybiztos úrral magamat érintkezésbe tenni, s tőle a 
szükséges segedelmet szorgalmazni. Ki is, midőn Szent-Márton 
mezővárosa azon botrányos merényt elkövette, hogy egy pan- 
szlavistikus mozgalmakról és Hurbánnali összeköttetésről gya
nús befogatott egyént, — Sparnensis Jenő nevezetűt — erőha
talommal kiszabadíotta s megszöktette, nem késett az eképpen 
megzavart rendnek s közbátorlatnak helyreállítására, a lelkes 
beszterczebányai és selmeczi nemzetőrökkel s a katonaság egy 
részével a megyébe benyomulni. A megye hadilábra állíttatott 
már is több befogatások történtek, s fenttisztelt biztos úr eré
lyes közremunkálásatól várhatni, hogy a mikép a megzavart 
csend helyreállíttatott, úgy még az alattomos bujtogatók is 
napfényre fognak juttatni s érdem szerint megfenyíttetni. To
vábbi eljárásról fentnevezett Biztos úr fogja maga is Tisztelt 
Bizottmányt értesíteni. A jelenleg kívánt újoncok száma rövid 
idő alatt a megyében ki fog állíttatni s a  megrendelt helyre 
kellőleg felszerelve szállíttatni. Kelt Stavnicskán októb. 13. 
1848. b. Révay Simon túróczmegyei főispán.

9.

1848 október 21. — Túróczszentmárton.

B tn ic z k y  a z  O H B .-h o z . Jelentése a Simunics betörése elleni intézkedéseiről, 
egy alkalmas vezér kiküldetését kéri.

(Ered. tiszt. St. A. W. — K. A. 1622/e. 1848.)
K ív ü l :  érk. 24. Oktober 1848.

Országos honvédelmi bizottmánynak. A honvédelmi bizott
mány Simunich rablócsoport, mely Trencsén megyébe szándé
kolt betörni, fenyegetődző állásáról a nevezett megye által 
már is tudósítva vagyon. Én e pillanatba vett tudósítás után 
azonnal értesítem a honvédelmi bizottmányt, minő intézkedé- 
déseket tevék a nagyszerű veszély elhárítására. Én 4 ágyúval 
és 320 kaszás nemzetőrrel, 260 félig nem a legjobb karba levő 
szuronyos puskákkal ellátott Selmecz és Beszterczebányai nem
zetőrrel jelenleg egy felbőszült népség közepette Sz. Márton tá-
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jékán táborozom, ha e csekély erővel eddig sikerült a lázadást 
elnyomni, félni lehet, hogy az Simunich segítségére számolván 
könnyen feltámadand, a reája szabott bűnhődés visszatorlá- 
sára. Ez erővel tehát mostani állásomat megtartani képes nem 
leszek, ezért Bars megyébe e pillanatban rendeletet küldöttem, 
hogy annyi nemzetőrség, amennyi mozgóvá tehető, rögtön a 
legrövidebb úton Strecsnói szoros felé indíttassák. Hasonlót 
rendelők Hont megyében is. A bányavárosok rémülésbe esend- 
nek, ezek nemzetőrségeire nem igen lehet számolnom, mert 
azok saját tűzhelyei védelmét célba veendik és azok erősebb 
állása szükségeltetik azon oknál fogva is, hogy túlnyomó erő
nek engedni kényteleníttetvén, biztos helyem legyen, mely há
tamat fedi és háravonulás esetén új erős állást biztosít.

Legszükségesebb a sztrecsnói szoros megerősítése, mert 
e helyen a betörő Simunich rabló seregeit feltartóztatni lehet, 
tehát minden gondunk arra fordítandó, hogy itten az ellensé
get megelőzzem. Miután azonban jelenleg, hol mindenütt ellen
ségekkel környezve vagyok, strategikus plánunkról sokat nem 
írhatok, nem marad egyéb hátra, mint következő intézkedések 
megtételére a honvédelmi válaszmányt megkérni.

1-ör. Bárkit, de rögtön vezéri hatalommal felruházni, hogy 
a hadi működések összevágóan elintéztethessenek. 2-or. Ugyan
ennek hatósága alá mindent alárendelni, mert e tájékon sok 
egymással vetélkedő katonai és polgári hivatalnokok léteznek. 
3-or. Fegyvert mindenáron felszállítani, mert ezek fogyatko
zásába vagyunk.

Én jelenleg legveszedelmesebb állapotba lévén, mindent 
meg fogok tenni csekély seregem bátorítása és annak erősbí- 
tése körül. Gyakran emeltem szót e védtelen vidék mellett, de 
elhangzott, csak most a haza nevében esdeklem, általam javal
lott vezér leghamarábbi kinevezéséért és fegyverek megkülde- 
téseért. Most indulok a vidék kémlelésére, holnap talán képes 
leszek többet jelenteni, most nem vagyok képes, mert időmből 
kifogyok.

Ha a honvédelmi bizottmány a részben bizalmat bennem 
nem helyez, méltóztassék bárkire is a dolgok vezérletét bízni, 
én mint közlegény kötelességemet teljesíteni fogom. Kötelessé
gem teljesítése mindenem, életem semmi. Kelt Szent-Márton- 
ban. Octob. 21-én este 1848. Beniczky Lajos k. biztos.8

6 Az OHB. még aznap tárgyalta a fenti jelentést és Csernátonýi fogal
mazásában értesítette Beniczkyt, hogy fegyvereket küldeni nem tud, mert 
fegyver nincsen. Kaszákkal és villákkal fegyverezze föl a népet

36*
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10.

1848 október 22. — Túrócszentmárton.
Beniczky Simunics osztrák tábornokhoz. Figyelmeztetés bevonulási szándéká

nak következményeire, álljon el tőle és tisztelje a nemzet jogait.
(Másolat. Kr. A. W. — Kr. i. U. 10/13. b. Mob. 0. Simunics 1848.)

Herr General! Aus Ihrem, an die Trentschiner Comitats- 
Behörde gerichteten Schreiben habe ich ersehen, dass Sie auf 
ungesetzlichem Wege, folglich als Feind mit den Ihrem Com
mando anvertrauten Truppen, den ungarischen Boden betre
ten, und — so wie es in Folge der Intriguen einer schändlichen 
fluchbelandenen Hofparthei im Banat, Croatien und Sieben
bürgen geschehen ist, — auch hier die Fackel des Bürgerkrieges 
entzünden wollen.

Herr General erwähnen in dem gedachten Schreiben, dass 
Sie im Aufträge Sr. Majestät des Kaisers und Königs in das 
Land einrücken, um die, denen Völkern huldreichst verliehene 
constitutionelle Freiheit und Gleichberechtigung aller Natio
nalitäten zu schützen und die Gemüther der Ihrem constitu
tioneilen König treuen und anhängigen Landesbewohner zu 
beruhigen.

Die Absicht ist allerdings löblich und lobenswerth, auch 
wünscht die Gesetzgebung Ungarns, die ungarische Nation 
nichts sehnlicher, als die Realisirung derselben, aber die räube
rischen Einfälle, die von allen Seiten nach Ungarn geschehen, 
sind nicht das Mittel den beabsichtigten Zweck zu erreichen.

Herr General, — vergeben Sie mir meine Freimütigkeit. 
— Sie scheinen mit dem Geiste der ungarischen Verfassung 
und dem Verhältnisse, das zumal jetzt zwischen König und 
Nation eingetreten ist, nicht hinreichend betraut zu sein, was 
Ihnen als einen Nichtungar, als einen Kriegsmann wohl nicht 
zu verargen ist; befolgen Sie meinen aufrichtigen wohlgemein
ten Rath, vernehmen Sie Männer der Nation, ehrliche, gut
gesinnte Staatsbürger Ungarns, lassen Sie sich über die ob
waltende Verhältnisse ein klares treues Bild entwerfen, und Sie 
werden als Mann von Ehren nur zu bald zur Überzeugung gelan
gen, dass der Einbruch nach Ungarn, den Sie beabsichtigen, — in 
wessen immer Aufträge er geschieht — Ihrer Ehre nicht dient, 
wenn Sie als Soldat blindlings gehorchen zu müssen glauben; die 
ungarische Gesetzgebung handelt nicht anders, als im Sinne der 
durch König Ferdinand dem V-ten freiwillig und feierlich 
sanctionirten Gesetze des letzten Landtags und der heiligst 
durch ihn und seine Vorfahren beschworenen Landesverfassung, 
ganz Europa weiss und sieht es klar: dass nicht der gute Kö
nig, aber eine schändliche Hofparthei, eine fluchbeladene Cama-
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rilla es ist, die das süssen Alleinherrschens verlustig, alle 
reactionären Mittel in Anwendung bringt um die den Völkern 
verliehene Freiheit, namentlich jene der ungarischen Nation, 
mitunter unter dem eitlen Vorwände der Gleichberechtigung 
aller Nationalitäten, die nirgends besser als durch die Gesetze 
Ungarns geschützt ist, — zu schmälern und zu verkümmern 
sich bestrebt und hiezu in Ermangelung jedes ehrlichen gesetz
lichen Mittels, zu räuberischen Einfällen Zuflucht nimmt.

Erwägen Sie diess alles Herr General, denken Sie darüber 
nach, mit ruhigem Gemüth und Sie werden einsehen, dass zur 
Herstellung der gesetzlichen Ordnung in Ungarn nichts sonst 
nothwendig ist, als Ruhe und Entfernung jeder fremden Ein
mengung, darum bitte ich Sie nochmals Herr General von Ihrem 
Vorhaben abzustehen.

Sollten Sie aber dem ungeachtet uneignend Ihrer Pflich
ten als Staatsbürger, sich als Soldat zum blutenden Werkzeug 
einer schändlichen, im Finstern teuflerische Pläne brütenden 
Camarilla gebrauchen und im Angesicht der freien Völker 
Österreichs Ihren ehrlichen Namen brandmarken lassen wollen, 
so erkläre ich mich Ihnen unumwunden, dass Sie hier nicht 
anders als ein Feind der Nation angesehen und behandelt wer
den sollen, und dass man alle zu Geboth stehenden Mittel in 
Anwendung bringen wird, diesen Gewaltstreich abzuwehren.

Zum Schlüsse fordere ich Sie Herr General bei Ihrer Sol
daten Ehre auf, mir durch gegenwärtig 2 Offiziere, die Ihnen 
dieses Schreiben übergeben werden, offen und deutlich zu erklä
ren, was Sie (zu) thun gesonnen sind, damit ich darnach meine 
Massregeln treffen kann. Szent-Márton am 22 Oktober 848. Be
vollmächtigter könig. Landes Coor. der Comitate Bars, Honth, 
Zohl u. Túrócz u............ Major Ludwig Beniczky,8

11.

1848 október 23. — Zsolna.
S i m m i e s  tá b o r n o k  B e n ic z k y h e z . Válasz a 10. sz. a. közölt felszólításra. Foly

tatja útját és fegyvereit fogja használni.
(Ered. fogaira. Kr. A. W. -  Kr. i. U. 10/14. M. C. Sim.)

Az aktát Simunich approbálta: Exp. S im u n ic h .

An den bevollmächtigten Herrn Landes-Komissär mehrerer 
Comitate

Herrn Ludwig Beniczky.
Silein den 23 Oktober 848.

Herr königliche Komissär! Auf Ihre Zuschrift von gestri
gen Tage habe ich die Ehre Ihnen folgendes zu erwidern.

8 Az irat végén a megjegyzés: Dass Original wurde dem A. 0. C. ein- 
gesendet. S im u n ic h  F. M. L.
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Diejenigen Massregeln, welche ich vor und seit meinem 
Einrücken in Ungarn nahm, beweisen dass ich keineswegs in 
feindlicher Absicht, sondern in derjenigen meinen Marsch in 
Ungarn fortsetze, welche ich gleich als mich der Allerhöchste 
Befehl dazu bestimmte, den nächsten ungarischen Behörden im 
Voraus mittels Estaffette mitgeteilt habe.

Die Zumutung, dass ich hierlands die Fackel des Bürger
krieges entzünden wolle, weise ich als meiner unwürdig zu
rück: so wie ich auch den von Ihnen Herr Kommissär gebrauch
ten Ausdruck vom räuberischen Einfall der k. k. Truppen un
würdig halte. Nachdem sich von meinem Einmarsch nach Un
garn das Gerücht verbreitet hatte, als würden die Landesbe
wohner zur Meinung angeregt worden sein: Die unter meinem 
Befehlen nach Ungarn rückenden Truppen hätten die Bestim
mung, die aufgehobene Roboth wiederherzustellen, —  so hielt 
ich es für meine Pflicht Sie mit der in der Volkssprache ge
druckten Anlage über die Absicht des Einmarsches aufzuklären, 
worin doch anders und zwar ganz im Sinne des Allerhöchsten 
Manifestes dto. Olmütz an 16. Oktober 1. J. zu erteilen ist, 
als eine Veranlassung zur Entzündung des Bürgerkrieges.

Es ist aber die gestern in Erfahrung gebrachte durch 
allerhand ausgestreute Gerüchte bewirkte Einschüchterung 
der Ortsbewohner sehr zu beklagen, nähmlich dass sie von dem 
mir zugewiesenen Truppen Beraubungen zu befürchten haben, 
und dadurch zur Entfernung oder Verbergung ihrer Habselig
keiten veranlasst wurden.

So ist auch die Entfernung aller K omitatsbeamten von 
hier und zugleich Nichtbeachtung meines Ansuchens, ein ge
eignetes Individium zur Regelung der Erfordernisse für die 
auf allerhöchsten Befehl hiehergezogenen k. k. Truppen, an 
mich anweisen zu wollen, umso auffallender, als selbst bei Krie
gen kultivierter Völker im Feindesland sich in der von mir an
gesuchten Weise aus Rücksicht für die Bewphner benommen zu 
werden pflegt.

Die Unterlassung dessen muss ich wider Willen dahin 
deuten, mich zu veranlassen, die der Truppe nötigen Subsis
tenzmitteln von den armen Bewohnern mit Gewalt einzutrei
ben, was mir, würde es selbst im Feindeslande sein, umso mehr 
aber in einem freundnachbarlichen, meinem Kaiser und König 
untertänigen Lande, höchst schmerzlich ist. Es wird demnach 
wenn zur Erreichung der unerlässlichen Subsistenz der Truppe 
Gewalt angewendet werden muss, solche nicht mir, sondern von 
allen billig Denkenden, denjenigen zur Last gelegt werden, 
welche sie veranlassten. Ich habe übrigens Ihre Zuschrift auf 
dem mir vorgezeichneten Wege bereits der allerhöchsten 
Kenntnis seiner Majestät des Kaisers und König unterzogen,
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und kann nicht infolge der von Ihnen angeführten Gründe, son
dern werde nur über allerhöchsten Befehl mit den k. k. Trup
pen Ungarn verlassen.

Sollte mein Marsch mit Gewalt verhindert werden wollen, 
so werde ich, so höchst schmerzlichst mir dies auch wäre, sol
chen mit Gewalt durchsetzen müssen. Ob es nun unglückseliger
weise dazukömmt oder nicht, rechne immerhin auf die Loyali
tät der Behörden, dass die etwa wegen Erkrankung rückgelas
senwerdenden Militärindividuen gegen Entschädigung durch das 
k. k. Aerar gehörig gepflegt und nach ihrer Genesung zu ihren 
Truppen oder nach Galizien gesendet werden.

Ich schliesse mit dem Bedauern dass die beiden zu mir ge
sendeten Herren Offiziere mich heute in meiner Marschstation 
nicht angetroffen haben, und ohne meine Ankunft hier in Silein 
abzuwarten, rückgekehrt sind.9

12.

1848. okt. 23. — Túrócszentmárton.

I . B e n ic z k y  a z  O H B .-h o z . Simunics osztrák tábornok betörése elleni intézkedé
sekről, mellékelve:

I I .  B e n ic z k y  a b á n y a v á r o s o k h o z . Eészletes utasítás a Simunics elleni teen
dőkre nézve. .

(I. ered. tiszt., II. másolat. — St. A. W. — K. A. 1758/e. 1848.)

I.

Országos honvédelmi bizottmánynak. Tegnapi tudósítás 
nyomán Simunics-hadsereg hazánkbani betöréséről jelenteni- 
valóm vagyon a következő: Ma estve vagy legfeljebb holnap, 
azaz octob. 23-án reggel előcsapatja Trencsén megye kebelében 
helyezett Zsolna (Sillein) nevezetű városba érkezend. Miután 
ő Trencsén megye tisztviselőihez bocsátott levelekben úgy 
nyilatkozik, hogy ő a király által magyar hon felső megyéibe 
a rend és bátorság megalapítására küldetett, valószínűnek 
látszik a bányavárosok elfoglalásának megkísérlése, annyival 
inkább, mert bár eddig is nem alapos hírek szerint afelől tudó- 
síttattam, hogy hadseregének egyik része Árva megyén keresz
tül Liptó felé vonuland, mi ha valósul, e berohanásnak Besz
tercebánya elfoglalásán kívül más célja nem lehet. Másrészről, 
ha erejét Zsolnán központosítandja, ismét világos, hogy Strecs- 
nói szoroson keresztül Túróéba és onnan Körmöcre nyomul. 
Harmadik terve még az is lehet, hogy Becs felé siet Auersperg

9 Hasonló értelmű levelet küldött Pongrácz trencséni alispánnak is.
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vagy Jellasiccsal egyesülendő, mi nekem legvalószínűbbnek 
látszik.

Feltűnő, hogy Trencsén megyébe beütött és a megyét egé
szen készületlen állapotban meglepte, de még feltűnőbb, hogy 
eddig Trencsén megyéből semmiféle alapos tudósítást nem vet
tem, sem serge erejéről, sem pedig útja további irányáról. Zsol
nának az ellenség kezébe jutása által, nemcsak Trencsénneli 
közlekedésem megszakadt, de a Zsolna melletti Vág vizen 
keresztül szolgáló híd segedelmével minden ellentállás nélkül a 
Vág innenső partjára juthat, mely esetben, ha csakugyan Kör- 
möczbányára törni akar, vagy a Strecsnói szorost forszíroz
hatja, vagy e veszedelmes helyet mellőzni akarván, balra Zsolna 
vizéhez fordul és Trencsén megyében fekvő Rajec helység felé 
vonul, honnan Zsjare hegyen keresztül Túróczba betörni és 
onnan Stubnyai úton Körmöc felé haladván, azt elfoglalni igye- 
kezend.

Első esetben mindazonáltal, hogy a Strecsnói szoros egy 
ottan átkelni szándékozó hadseregnek más körülmények között, 
nem egyéb, mint egy felnyitott sír, melyben az okvetlenül el
temethetik, nyilvánítani kénytelen vagyok, miképen a mellet
tem levő csekély erővel meg nem védhető, mert az ellenség 
minden mozdulatimról az ottani tetemes számú gaz pánszlávok 
által tudósíttatik, holott nekem az övét csak sejteni lehet, 
azonkívül attól tartanom kell, hogy mihelyest én az ellenség
gel Strecsnói szorosban szembeszállók, a hátam mögött levő 
pánszláv szellemű lakosság hátamat megtámadandja, e két egy
szerre történendő rohanást pedig 500 főnyi csapatom kiállani 
nem képes. Strecsnói szoros elfoglalását pedig, ha az ellenség 
erélyesen föllépni akar, holnap déltájba már célba veheti.

Ha Trencsénből csak három nappal előbb az ellenség határ
szélem megjelenéséről tudósítva vagyok, a dolog egészen más
képpen áll, jelenleg gondomat legfőképen a bányavárosok védel
mére fordítanom kell.

Én a Simunics nevű rablót levélben tudósítottam, hogy 
ellene mindent elkövetek és megtámadására minden eszközt fel
használok, intvén őtet, ne kísérje meg Turócba betörni, hacsak 
seregeit a Strecsnói szorosban eltemetni nem akarja és két nem
zetőri tisztet zsolnai tájra az ellenség ereje és netalántán szán- 
doka kipuhatolására ma reggel kiküldőm.

A barsi és honti disponibilis nemzetőrségeket ide Szent- 
Márton tájra rendeltem, és ha combinatiómat valami véletlen 
eset meg nem hiúsítja, holnapi napon a barsi nemzetőrséggel 
Strecsnói szoros torkolatja előtt egyesülök. Ha tehát az ellen
ség holnap délig a Strecsnói szorost meg nem szállja és én 
eddigi haderőmet a barsi legközelebb helyekről indult nemzet
őrséggel összeköthetem, akkor seregem egy 1 2 0 0  főből álló
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zászlóaljt képezend, annak egyik fele a bősz pánszlávokat féke- 
zendi, míg én annak elszántabb részével a Strecsnói szorosban 
az ellenséggel szembeszállók, ott az utolsó ember haláláig a 
csatát folytatandó. Ha azonban az elvárt segély elmaradand 
és az ellenség késedelem nélkül a Strecsnói szorost megszállja, 
akkor nem marad egyéb hátra, mint Stubnya fürdőig vissza
vonulni és ottan annyi erőt, amennyit lehet, magamhoz húz
ván, a bányavárosokhoz vezető szorosokat oly védelmi álla
potba tenni, hogy azoknak bevétele majdnem lehetetlenné 
tétessék.

Ha Árván keresztül Liptóba és onnan Beszterce felé akarna 
törni az ellenség, akkor a Stureci útat kivéve, más útja nincsen. 
Zólyomba népfelkelést rendezni lehet és annak segedelmével a 
Stureci és Zeleneci szorosokban nagyobbszámú hadsereget is 
semmivé tenni lehet, ottan majdnem biztos a győzelem. Ha az 
ellenség Zsolnán erősebben pontosulván Rajec helységen keresz
tül Tótprónai úton Körmöc felé haladni akarna azon esetre 
általam új Stubna nevezetű helységnél megelőztetik és az előbb 
érintett védelmi vonal általam megtartatik. Ha végtére az ellen
ség Bécs felé nyomul, akkor megkísérendem én Trencsén és 
Nyitra megyékkel egyetértőeg a Strecsnói szoroson keresztül 
kivonulni és hátát megtámadni. Ezek eddig lehető combina- 
tióim, mit hoz a holna,pi nap, nem tudom.

Én el nem mulasztok semmit és amennyi egy embertől 
kitelhetik, azt tenni fogom, csak kérem, minél előbb intézkedni, 
hogy vagy ón, vagy másvalaki teljes vezéri hatalommal haladék 
nélkül felruháztassék, különben a dolgok összevágóan el nem 
intézhetők, mert a sok tiszteletbeli és valóságos őrnagy és 
jelenleg a megyékben működő biztos mind parancsolni akar, 
mi a mozgalmak gyorsaságát nagyon is hátráltatja. Kelt Szent 
Mártonban October 23-án 1848.

Ugyan a nevezett nap 11 órakor reggel. — Újabb tudósí
tások szerint a • /. ide rekesztett rendeléseket tennem kellett, 
azonban már ismét tapasztaltam olyanok beavatkozását, kik 
rendeletimet azáltal párvonalozzák, mi végett kérem Túróc, 
Zólyom, Bars és Hont főispánjainak és az ott működő kor
mánybiztosoknak meghagyatni, hogy rendeletimet minden ki
fogás nélkül végrehajtsák, vagy ha nem, akkor méltóztassék a 
honvédelmi bizottmány a felelősség terhét vállaimról levenni 
és más, tán alkalmatosabb egyént avval felruházni. Kelt mint 
feljebb Oct. 23-án 1848. évben. Beniczky Lajos k. bizt.10

10 Az OHB. október 26-án válaszolt Beniczkynek a fenti szám alatt és 
annak a reményének adott kifejezést, hogy Beniczky Marczibányi Antal tren- 
cséni főispánnal és Ordódy honvédőrnagy trencséni főparancsnokkal egvetértő- 
leg mindent megtesz a bányavidék védelmére.
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II.

Polgármester Ür! Legközelebb vett tudósítások szerint 
értesítettem, hogy bizonyos Simunics Galíciában összeszedett 
erőkkel, amint ő hirdetni merészelt, a Császár nevében és 
parancsából Magyarhon felső részeibe betörni szándékozik, 
mely leendő betöréséről Trencsén megye hatóságát már is tudó
sította. Mai napig, azaz f. hó 23-ikáig nyert alapos tudósítá
saim folytán ön tájékozására következőket közlöm, — a neve
zett Simunics tábornok három helyen Magyarországba betört; 
úgymint Árvába a polhorai vonalon Kubin felé, Trencsénbe 
Csacán keresztül Zsolna felé és a 3-ik helyen ismét Trencsén 
megyébe Yágbeszterce felé.

A betörésnek szánt helyszínek között máris Csacán keresz
tül Trencsén megyébe az ellenség folyó hó 21-én bevonult^ és 
előcsapatjai ma déltájban már Zsolnán (Süléin) tanyázand- 
nak. E hadseregnek célja látszik lenni Jellasich támogatása és 
azért Galíciából Bécs felé indíttatott, azonban valószínű az is, 
hogy a hadsereg a bányavárosok és egyáltalában bízva a nép 
hangulatában a felsőmagyarországi megyék elfoglalására ki
rendeltetett. Meglehet, hogy ebben a camarillának egy új gyalá
zatos tervezete rejlik, mely abból áll, hogy a felsőmegyéket a 
bányavárosokkal együtt Magyarországból elszakítván, azokat 
Galíciával összeköthesse, mit főképen azért sejteni lehet, mert 
a gyalázatos pártütők és rablófőnökök Stúr és Húrban, az 
ellenséges seregeknek kalauzai és tanácsadói.

Minő játékot űzött velünk a gyalázatos Camarilla, mennyi 
ármányt követett el édes hazánk irányában és minő pokoli esz
közöket használa hazánk érdeke, függetlensége és önállósága 
eltemettetésére, erről szólanom fölösleges, mely jelenleg már a 
Camarilla embertelen bősszel szőtt cselei mint meztelen tények 
minden hű honpolgár előtt állanak, mért is kiki meggyőződ
hetik, hogy a cselszövők még a legalacsonyabb tettektől sem 
rettennek vissza, ha a szabadság és az emberiség szent ügyének 
ez által árthatnak.

Tekintve már most az elől leírt betörést, nem marad egyéb 
hátra, mint annak egyesült erőnkkeli visszaveretése, erre egyéb 
nem szükséges, mint egyetértés, lelkesedés és bátorság.

Hogy tehát e részbeni igyekezetünk sikerrel koronáztas
sák, jelenleg teljes hatalmú biztosi minőségemben lépek fel és 
felső parancsolat nyomán saját felelősségem terhe alatt rende
lek, amint következik. 1-ör Polgármester urat ezennel felhatal
mazom következő intézkedések megtételére: a) Városában talál
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ható nemzetőrség tüstént felfegyvereztessék és oly módon sze
reltessék fel, első felhívásomna tüstént a meghatározandó gyül- 
helyekre indulhasson, b) Zólyom megye alsó részének nemzet
őri erejét zólyommegyei 1-ső alispán és tiszteletbeli őrnagy 
Ruttkay István vezérlendi. c) Zólyom megye felső járási és 
besztercei zászlóaljának parancsnokává Kürthy László őrnagy 
úr ezennel kijelöltetik, d) Hontmegyei mozgó nemzetőrséget 
a Selmecbányáival együtt Blaskovich Pál őrnagy úr vezetendi. 
e) Barsi nemzetőrség parancsnoka pedig leend Jeszenszky Sán
dor őrnagy úr. f) A turócmegyei erő pedig Lehoczky József 
őrnagy úr vezérletére bízva leend.

2- or. A nevezett vezérek utasításaikat egyenesen tőlem 
veendik, azokat hatáskörükben végrehajtandók.

3- or. Érintett vezérek hadseregükkeli mozdulatait az illető 
hatóságok minden készséggel előmozdítandják, — mi végett a 
Polgármester úrnak szigorúan felelősség terhe alatt meghagyom, 
de hazafiúi indulatába vetett bizalmam fonalán is elvárom, hogy 
hazánk szent ügye mellett legnagyobb erélyt és buzgalmat ki- 
fejtendi. 4-er. .Az előbbeni pontok hív teljesítésére a nevezett 
megyékben működő csendbizottmányok is köteleztetnek, melyek 
kitanítván a népet a közelgő veszélyről, szükség esetében álta
lános népfelkelést is eszközlendenek. Bár a haditerveket előre 
kihirdetni nem lehet, mégis annyit, amennyi közhírré bocsát
ható, önnel közlöm, ha a nevezett hadsereg csakugyan elhagy
ván őrnagy úr seregével a Liptóból Zólyomba vezető Stureci, 
venné, akkor tőlem vett részletes utasítás nyomán Ruttkay Ist
ván őrnagy úr sergével a Liptóból Zólyomba vezető Stureci, 
Kürthy László őrnagy úr pedig a Túróéból Zólyomba vezető 
Hermaneci, Blaskovics Pál őrnagy úr pedig Turcsek helységen 
keresztül Túróéból Körmöcre vezető Berg nevű szorost bizto- 
sítand. Én pedig a turóci népfelkeléssel Liptó, Árva és Trencsén 
megyékkel egyetértőleg, magamhoz vevén a barsi ma ideérkező 
nemzetőrséget, a selmeci önkéntes bányászgyakornoki sereget 
és egy ágyútelepet, nemkülönben a magokat önként ajánlkozó 
bátor férfiakat a Trencsénből Turócba vezető Streesno nevű és 
Árva és Liptóból szintúgy Turócba vezető Kralován szoros 
védelmezését, hol ha ütközetre kerül a dolog legelőször is vívni 
kell, magamra vállalom, az egész hadseregnek előcsapatját 
képezvén, melynek jobb szárnyát Ruttkay István őrnagy, köze
pét Kürthy László őrnagy és balszárnyát Blaskovich Pál 
őrnagy seregeikkel kópezendik; ha a Streesno és Kralován szo
rosokról visszanyomatnám, hátamat az érintett főseregek feden- 
dik, melyekkel egyesülvén a második védelmi vonalat képezen- 
dem, ugyanott bányavárosok védelmét célba veendő, — az utá



5 7 2 BENICZKY JE L E N T É S E I S EG Y ÉB ÜGYIRATOK.

nam száguldó ellenség pedig Túróéba benyomulva, mivel sere
geinkkel arcélében kényteleníttetnek állani — hátulról Árva 
és Liptó megye népei által sikeresen megtámadtatnék és való
színűleg oly helyzetbe jönne, mint Roth tábornok Ozora táján.

Vívjunk tehát és osztozzunk magyar testvéreink dicsőségé
ben. Ha azonban az ellenség a veszedelmes Strecsnói szorost 
erőszakolni nem akarná és inkább Árván és Liptón keresztül 
Zólyomot megtámadni igyekeznék, akkor feltartóztatván a Stu- 
reci szoroson, kénytelen volna ismét Rtutkay István őrnagy 
seregével arcélében megállani, ezen esetben én Árva és Liptó 
megyei népével egyesülten hátulróli megtámadását elintézném. 
A Sturecen levő hadsereg szükség esetében Kürthy László őr
nagytól segélyt nyerend, vagy ha visszavonulásra kényszerít- 
tetnék Ulmanka helység előtt egyesülne, ugyanott az ellenséget 
újra feltartóztatván, ki általam hátulról folytonosan űzőbe 
vétetvén, szintúgy legveszedelmesebb állapotba hozattathatnék. 
Ezek eddigelé a lehető kombinatiók.

Azon esetre, ha az ellenség Bécs felé folytatná útját, én 
minden lehető erőt magamhoz húzva a Strecsnói szoroson keresz
tül Trencsénbe nyomulok, hol a trencséni, nyitrai és barsi nép
felkeléssel egyesülvén annak menetbeni feltartóztatása által, 
vagy Magyarországbóli kiszorítása, vagy Jellasich és Auersperg 
tábornagyokkal való egyesülésének meggátlása vagy végtére le- 
fegyvereztetése is, sikeresíthetnék.

5-ör. Az ellenség menetbeni feltartóztatására és egyesült 
erejének szétoszlatására szoros megtartásul még következőket 
rendelem.

a) Az illető törvényhatóságok az élelem és takarmány ki
szolgáltatását az ellenség számára határozottan megtagadand- 
ják. b) Minden élelem a közelgő ellenség útjából lehetőségig el- 
távolíttassék, amint az Trencsén megyében már nagy sikerrel 
foganatosíttatott.

Ünnepélyesen kijelentem, hogy azokat, kik nyereségvágy
ból, vagy bármi más oknál fogva (kivévén, ha a benyomuló 
ellenség által arra kényszeríttetnének) nékie élelemszerekkel 
szolgálnának, honárulóknak tekinteni fogom; azért önnek fele
lősség terhe alatt szigorúan meghagyom, hogy azokra éber 
figyelemmel lévén és neveiket nékem bejelenteni el ne mulasszon. 
Rendeleteim miképeni teljesítéséről jelentését elvárván, szere
tett hazánk ügyét ismert hazafiúi buzgalmába ajánlom. Kelt 
Szent-Mártoni hadi főszállásomban October hó 23-án 1848 
évben.
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13.

1848. október 26. — Turócszentmárton.
B e n ic z k y  a z  O H B .-h o z . Simunics elleni készületeiről, az ellenség erejéről, a 

Révay-fegyverek lefoglalásáról, kémei jelentéséről, a túród szellemről.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 304/Pz.)

K ív ü l :  érk. okt. 28. 848. Tudomásul.11

Országos Honvédelmi Bizottmánynak!

Tegnapi tudósításomhoz pótlékul még következőket jelen
teni kötelességemnek tartom.

Zólyomból, Barsból, Túróéból, tartalék seregemből és a 
bányász gyakornokokból (kiknek buzgó bátorságukat, különö
sen kiemelnem kell) mindenféle akadályok leküzdése után sike
rült 1600 főből álló meglehetősen felfegyverzett sereget alakí
tani, és nagy bajjal öszveállított hat ágyúból álló üteggel hol
nap a Túróéból Sztrecnóra vezető szoroson át, Zsolna felé az 
ellenség után indulok.

Az ellenség máma vett tudósításaim szerint Pozsony vagy 
Morva felé siet, és ereje nem 15.000, hanem csak 6000 főből 
állani állíttatik, erről az ómban holnapután a honvédelmi bizott
mánynak hiteles adatokkal szolgálhatok.

Seregemnél a Gyulai ezredhez tartozó 66  legény is vagyon, 
kik eddig a Besztercebányai toborz csapatot képezték, ezeket 
máma az alkotmányra feleskedtetvén nemzeti színű szalagok
kal Kardhordó Ferenc tisztükkel együtt felékesítettem.

Báró Révay György Szklabina nevezetű várában minden
féle alakú öszvesen 9 bár alig használható ágyú vala, mellye- 
ket többi mindennemű fegyverekkel együtt elfoglaltam, nehogy 
mégis veszedelmes kezekbe kerüljenek, addig meg Turóc megye 
tökólletesen lecsillapítva nem leend.

Trencsini expeditióm befejezése után Túróéba vissza
megyek helységről helységre rándulván népgyűléseket tartan- 
dok, tellyes reményem vagyon (-.mert a nép már most némü 
vonzódást mutat irántam:) hogy a szellem jóra forduland.

Hozzám intézendő parancsait méltóztassék a honvédelmi 
Bizottmány Turóc megyében fekvő Sz. Márton mezővárosába 
instradirozni.

Mai nap a pénzügyi ministeriumnak is a reám bizott pén
zek hováfordításáról jelentést tettem. Kelt Szent Mártonban 
October hó 26-án 1848. Beniczky Lajos s. k. Kormány Biztos.

U. I. Éppen most Rombauer Emil kincstári Erdőmester, 
és Nemzetőrségi hadnagy, és Breznyik Samu Selmeczbányai

11 Madarász László írása.
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tanító, és Nemzetőrségi tizedes, kik általam Zsolnán az ellen 
ség kikutatására küldettek '/. alatt ide zárt, s egy Trencsin 
megyei Esküdt által felfogott Simonits tábornoknak szólló 
hivatalos levelet hoztak, melyhez meg Seiler, vagy Seller tábor
nok, és Gauschak hadnagy privát levelei csatolvák.

Én e leveleket eredetében ide zárva12 a honvédelmi bizott
mánynak átteszem; kisül ezekből hazánk ellen elkövetett uj 
ármánynak egész gazsága.

Ereje mely már Trencsin felé vonult 5000 főből, és 12 
ágyúból áll, és valószínű, hogy már több Galliciából utánna 
nem nyomuland.

Ha Trencsin várossá mellett feltartóztatik az ellenség, 
akkor én még ma éjjel a Zsolnai és Budatini hidakat szét
szedetvén ötét Galliciától elvágom.

Mi történt eddig részünkről az ellenség arcélében, azt nem 
tudom, de én mindenesetre utánna nyomulok.

Többet a helyszínéről, most az ellenség után sietek. 
Beniczky Lajos s. k. Kormány Biztos.

14.

1848 október 28. —?

S im u n ic h  W in d is c h g r ä ts h e z . A kosztolnai csatáról szóló osztrák jelentés. 
(Fogaim. -  Kr. A. W. -  Kr. i. U. 11/ad 22. M. C. Sim.)

Affaire bey Kostolna an der Waag.

Am 28. (Wahrscheinlich October 848.)a>

An F. M. Windischgrätz. Um 10 Uhr langte von den Vor
posten die Meldung ein, dass der auf den Höhen westlich Ribári 
aufgestellte Gegner einen Angriff beabsichtige. Es wurde so
gleich 4 Comp, vom Rgmte Nugent, 1/2 Batterie No. 33. und 
ein Flügel Cavallerie zum Nachrücken gegen das Istebniker 
Wirtshaus beordert und eine nähere Rekognoszierung (durch 
den beihabenden Generalstabsoffizier) vorgenommen. Man fand, 
dass der Gegner ganz ruhig steht, und keineswegs einen An
griff beabsichtige. Die Höhen oberhalb waren beiläufig mit
4—500 Mann Bauern, Scharfschützen, das Schloss in Kostolna 
mit 6:3 pfündigen Kanonen und 4 Comp. Preussen Inft. besetzt, 
über die Strasse aber eine Barrikadirung mit geschlagenem

■0 A levéltárban irt megjegyzés.
12 Hiányzanak.
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Holze'beiläufig 400 Schritte lang bis zu dem Abhange der Hö
hen ausgeführt.

Der Angriff geschah nun folgenderweise: das Landwehr 
Baon Nugent rückte um 1 Uhr Mittags durch Istebnik gegen 
die Höhe vor zur Umgehung des feindlichen linken Flügels, 
während das Landwehr Baon Wilhelm en échelon und auf der 
Strasse, das 3-te Baon Haynau, das 3-te Baon Hohenegg, die 
Division Kavallerie und die 2 Batterien nachfolgten.

Das Baon Nugent kam zuerst ins Gefecht, und als es schon 
einen bedeutenden Vorsprung gewonnen hatte, rückte auch die 
Haupt-Colonne vor, die kaum auf Kanonenschussweite ange
kommen, von der feindlichen Artillerie beschossen wurde, die 
Schüsse gingen meist hoch und es wurden nur wenig Leute be
schädigt, dagegen hatte das Baon Nugent mehrere Verwundete, 
da die Gegner meist mit Stutzen bewaffnet, die Plänkler sehr 
nahe ankommen Hessen. Das Baon Nugent nahm die meisten An
höhen mit Sturm, dies, so wie die gut gezielten Schüsse unse
rer Artillerie hatten auch zur Folge, das die Insurgenten die 
Besetzung von Kostolna aufgaben, und in wilder Flucht theils 
über die Waag, worin bei 50 ertranken und theils in die Gebirge 
sich flüchteten, die Geschütze mit den regulären Truppen aber 
auf der Strasse sich zurückzogen. Der Landsturm, bei 
4000 Mann (nach Aussage eines gefangenen Feldwebels vom 
Werb-Commando Alexander) zerstreute sich bis auf eine kleine 
Zahl, welche bei den regulären Truppen blieb. Als man mit den 
Téten gegen das Dorf kam, ging es in Flammen auf, wahr
scheinlich von dem Feinde selbst angezündet um uns in der 
Verfolgung zu hindern. Von den Granaten kann es aus der Ur
sache nicht angezündet worden sein, weil das erste Haus zu
nächst des Gebirges, welches unter dem Schutze stand, so wie 
das letzte Haus rückwärts des Ortes brannte. Mit Mühe und 
Schnelligkeit mussten die Batterien mit den Pulverkarren 
durchs Ort gebracht werden, da schon einige Häuser zunächst 
der Strasse in Flammen aufgingen. Um 2 Uhr hatte der An
griff begonnen, um 4 Uhr hatte man Kostolna bereits im 
Rücken und der Gegner war zersprengt,

4 Comp. Preussen Inf. pr. Comp 150 Mann, das Werbe- 
Commando von Alexander Inft. 21 Mann unter dem Ligut. 
Mikovényi. 4000 Mann irreguläre Insurgenten, Nationalgarden 
mit Stutzen, Bauern mit Sensen bewaffnet unter dem Ober
befehle eines ehemaligen Oberltnt Ordódy von Bakony Inftrie 
(Gf. Gyulay N. 33.) 4—3 pf. Kanonen aus Leopoldstadt von der 
dortigen Garnisons-Artillerie bedient und 2 Feldschlangen war 
die Stärke des Gegners.

Was er an Verwundeten verloren, kann nicht beurteilt 
werden, da er beinahe alle mitgenommen hatte. An Gefangenen
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wurde 1 Feldw. 5 Gemeine, dann bei 200 Insurgenten gemacht, 
die jedoch wieder entlassen wurden. Mehrere Gewehre, viele 
Sensen etc. sind gefunden worden. Von unserer Seite blieben 
2 Mann — Pferde todt, 17 verwundet, 5 vermisst, 13

Vor Gross Chocholna wurde ein Lager bezogen, 1 Divis. 
Nugent, 1 Div. Wilhelm wurden als Vorposten, 1 Div. Hart
mann zur Rückendeckung bestimmt.

Um 6 V2 Uhr brachte ein abgesendeter Kundschafter aus 
Mähren die Nachricht, dass ein Courier mit Verpflegsgeldern 
nach Hradisch gekommen, aber wegen Unsicherheit der Grenze 
nicht weiter könne. Es wurde sogleich ein Commdo von 1 Off., 
4 Korp., 4 Gft., 1 Tambours und 48 Gemeine auf 8  Wägen nach 
Hrosinkau bestimmt um den Courier zu sichern. Diese Mann
schaft ging um 11 Uhr ab. — Simunich FMLt.

15.

1848 (valószínűleg október 29) — ?

O rd ó d y  K á lm á n  ő r n a g y  a s  O H B .-h o z . A kosztolnai csata magyar leírása.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A. 334/Pz.)
K ív ü l :  érk. október 30/848. — Elintéztetett.

Tisztelt honvédelmi bizottmány! Trencsénbe megérkezvén 
Simunics 6000 jól fegyverzett rendes katonasággal két üteg hat 
fontos ágyúval és négy haubiccal ezen felül egy osztály lovasság
gal Illavánál állott, mi Trencsénhez egy állomásnyira van. Cse
kély, úgy szólván akkor még minden erő nélkül lóvén, kivonul
tunk Kosztcrlnáig érkezendő segély reményében ott veendők új 
állást, miután seregünk itt négy három fontos ágyúval és az 
érkezett több rendbeli segély csapatok által 5000-re szaporo
dott, habár ezek közt puskások mindöszve alig voltak 900-nál 
többen és rendes katona egyedül a Preisz gyalogságból 320 
ember, a többi pedig mind kaszás, dárdás, baltás emberek vol
tak, a föld tér némi előnyt nyújtván elhatárzám hogy Simu
nics seregeinek ezen állásunkban ellentállunk.

Előre meg lévén győződve hátra nyomattatásunkrol dis- 
positiojimat úgy intéztem hogy elhagyván az első positiót a 
másikat, mellyet már előre kijeleltem azonnal elfoglalván az 
ellentállást folytathassuk, mert szándékom egyedül ily sereggel 
nem lehetett más, mint a jó positiokat mind felhasználva az 
előre nyomuló ellenségben a lehető legnagyobb kárt tenni, és 
sebes haladását a mennyire lehetséges gátolni mind addig, míg

13 Ezen adatokat kiegészítettem a Kr. i. U. — 10/22. Sim.: „Relation 
über dass Gefecht bei Kostolna“ jelentéséből.



valahonnan nagyobb segély érkezvén őtet tökélletesen vissza 
verhessük.

Tegnap October 28-án délutáni egy és két óra között Simu- 
nics elhagyván Trencséni táborát állásunkról már értesülve 
lévén hadi rendben útnak indult és bennünket arcban és bal
oldalunkban- támadott meg, a baloldalnak és a tulszárnyal- 
hatás elleni fedezésre a mi erőt csak nélkülözhettem, még elég 
jókor ki állítottam, mely erő azonban, melynek feladata volt 
baloldalunkat megvédeni és biztosítani a szinte oda rendelt egy 
század Preisz gyalogságra szorítkozva maradt, mert a többi 
úgy puskás mint kaszás nemzeti őrök a nélkül hogy kötelessé
gét tette volna, gyáván megfutamodott, s az egész fontos mű
tételt egyedül az említett Preisz katonáknak kelle két egész 
zászlóalj ellenség ellen megtenni, ez alatt arcban is szakadat
lan ágyúlövések által folyt a megtámadásunk, mellyet mi is a 
mennyire tőllünk telt viszonozánk és ezen ágyútűzet a nélkül 
hogy a rend legkevésbbé is megbomlott volna derekasan állot- 
tuk, sőt volt momentum, a melyben az ellenség hátravonulási 
mozdulatot is tett és zavarba hozatott. Simunics seregének 
azonban mindeddig alkalmasint a csapatja végénél tartatott 
ágyúi előre rendeltetvén az ellenünki ágyúzás megkettőztetett 
s új két zászlóalj tömeg és lovasság készült ellenünk törendő, 
mind ez azon percekben történt, a midőn a balszárnyunkat védő 
csekély erőnk, mellyet fájdalom többé lövészek hiánya végett 
segéllyel el nem láthattam, a védelmet tovább nem folytathatta 
onnan elhúzódott, és ez által a baloldalunkba küldött két 
zászlóalj minden percben bennünket túlszárnyalandó a leg
rövidebb idő alatt hátunkba érkezhete — mind ezen percig az 
első positionkban a sürü tüzet állottuk és kitelhetőleg viszo
noztuk, most azonban kéntelen voltam az első positiót elhagyva 
a hátravonulást megrendelni, a második positiót elfoglalandó 
és védendő, azonban a helyett hogy mint dispositióim ki való
nak adva, a visszavonulás a 2-ik positiojig katonai rendben 
történt volna meg, az első hátrálási lépésnél az összes kaszás 
nemzetőrség, mely táborunkat és seregünket tévé, vad futamo- 
dásnak indúlt és a tiszteknek minden lármázása, fenyegetődzése 
mit sem használván az öszves nemzetőrség országba világba 
szökött, mely gyáva tette ezen tót leonidásoknak annál meg- 
bélyegzőbb, mint hogy a volt positionkban kiállott csaknem egy 
óráig tartó tűz által egyetlen egy embert vesztettem s egyálta
lában az ellenségben, a ki állítólag egy törzstisztet is vesztett, 
a kár a mienknél két vagy háromszor nagyobb lehet, a mienket 
bizonyosan nem mondhatom meg, hanem körülbelül 4 vagy 5 
halott és ugyanannyi sebesülten kívül alig szenvedtünk több 
kárt.
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Ily körülményekben minden megfeszített igyekezet mellett 
a rendes katonaságon, melynek azonban szinte még egy csekély 
része hibázik vagy egy századnyi fegyveres nemzetőrségen kivül 
volt seregünkből többet öszve szedni képes nem voltam s el- 
határzám a Nyitra és Trencsén megyei főispán urak beleegye
zése mellett ezen csekély erővel Leopoldvárába vonulni s azt a 
rablócsapat ellen a végső lehetőségig védeni, nehogy ez azt 
elfoglalván magának belőle Szenttamást képezzen.

Azon esetben, ha az ellenség mely ma éjszaka Yágújhelyig 
jött, Lipótvárát mellőzné, még mindég igen jó sikerrel műkö- 
deridhetek annak kárába áz e várból akármikor kiindítható cse
kély seregemmel.

A holtak közt van Pongrácz Guido önkéntes is, ágyúink 
mind meg vannak és fogollyá se tehetett senkit az ellenség. 
Ordódy őrnagy, s. k.

Mi irányt vehet az ellenség még eddig nem tudhatni, a 
szükségelt és rögtön elibe küldendő sereg nézetem szerint a 
következő volna: egy üteg hat fontos ágyú, ha lehet több is, 
egy osztály lovasság négy vagy öt zászlóalj gyalogság. Most 
értesültem, hogy Beniczki egy csapattal Predmirnél áll, ipar
kodni fogok egyesülhetni, hogy hátába működhessek, Pulszki 
alezredesről eddig semmi hír.
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16.

1848 október 31. — Trencsén.

B tn ic z k p  a z  O H B .-h o z . A kosztolnai csatáról, seregének útjáról, a turóci 
zavargók megbüntetéséről, a zólyomi tót nép hazafias magatartásáról, egy 

elfogott osztrák katonai levélről.
(Ered. tiszt. — St. A. W .  — K. A. 380/Pz.)

( K ív ü l :  érk. nov. 8/848. Tudomásul.

Országos honvédelmi bizottmánynak! A rendes postame
net félbenszakasztása miatt és a vett tudósítások alaptalansága 
okáért, utolsó jelentésem ólta a honvédelmi bizottmányt az 
ellenség mozdulatairól nem tudósíthattam.

Az ellenség Trencsin megye hosszára, egész Trencsin vá- 
rossán túl fekvő Kosztolna helységig vonult, hol Ordódy őr
nagy úr seregével megütközött eleinte jó sikerrel; azonban az 
ellenség egy fedezetlenül hagyott domb megett erejének egy 
részével seregünk háta megé vonulván, azt hátulról megtá
madta, és miután a Nyitrai Nemzetőrségek gyáván elfutottak 
volna, a helységet felgyújtotta, és hadseregünknek egy részét a 
Yág vizébe szorította; minek következtében a csatát megnyer
vén, a legnagyobb kegyetlenségek véghezvitele után útját Vág-
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ujhely felé folytatta, és jelenleg Nagyszombat felé irányozza 
menetét.

Én hadseregemmel minden kitelhető igyekezettel utánna 
nyomultam, mivel azonban a Vág völgyén az ellenség egész 
Kosztolnáig legkissebb akadályra sem talált, nem valék ké
pes őtet utolérni. Dicséretesen kell említenem, hogy az én had
seregem a leggyorsabb hosszú meneteket legjobb kedvvel vitte 
véghez, nevezetesen: A Selmeczen felállított tartalékseregnek 
egyik része, egyhuzamban szünnap nélkül, két nap és egy éj 
alatt 18 mértföldet haladott, már ma kéntelen valék Trencsin 
városába szünnapot tartani, fáradt hadseregem kipihenése és 
öszvevonulása végett, én jelenleg 1800 főnyi seregemmel, és 6 
ágyúval az ellenség háta megett állok, azonkívül a honti 950 
főből álló nemzetőrségi sereg Blaskovits Pál őrnagy vezérlete 
alatt Nyitra-Zsámbokrétre érkezend.

További mozdulataimat következőképen intézendem:
1- ör. Én holnap reggel egész erőmmel gyorsan Váguj- 

helyre előrenyomulok.
2- or. Blaskovits őrnagy úrnak meghagytam, hogy minden 

kitelhető módon igyekezzék Leopold Várába visszavonult Or- 
dód'y őrnagy erejével egyesülni, mit én is Vágujhelyről megkí- 
sérendek.

Ha az ellenség nagyszombati tájékon feltartóztatandik, 
akkor nem kétlem, hogy hátát egyesült erővel megtámadhatjuk, 
minek sikerülte esetére, veszte bizonyos.

Rajtam nem fog múlni, tehetségem szerint mindent, ami 
lehető tellyeSíteni.

Még egyre bátor vagyok a honvédelmi bizottmány figyel
mét felhívni. Midőn a lázadók Miava mellett betörtek, én a ren
delkezésemre bízott Porosz Herczeg-féle ezredhez tartozó négy 
századot tüstént odarendeltem. Miután azonban akkortájban 
ama híres manifestum szerint minden magyar hadseregek a 
pártütő Jellasits Parancsnoksága alá helyeztettek, a Leopold- 
vári parancsnok által e 4 századnak is kihirdethetett, minek 
folytában némely tisztek a közlegényeket arra csábítani igye- 
kezének, hogy e törvénytelen parancsnak engedelmeskedjenek, 
némi zavar támadt, mely azonban, bár Jeszenák János kor
mánybiztos úr által időközben eligazíthatott, mégis, némely 
Selmeczen hátramaradt közlegények és két káplár nállam je
lentkeztek, hogy a tartalékseregbe kívánnak besorozhatni; mi
után én magam még akkor nem tudtam, mire fordul a Miava 
tájékán létező 4 század sorsa, célszerűnek véltem kívánságok
nak eleget tenni, jelenleg attól tartok, hogy a négy századdal a 
táborba érintkezésbe jővén, azok bizonyosan kívánandnak a 
+artalékseregbe általlépni, miről máris értesítve vagyok, én ezt 
(miután azok is az alkotmányra feleskedtetvék) addig igyeke-

3 7 *
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zendem gátolni, míg a honvédelmi bizottmánynak e részbeni 
parancsát meg nem kapom.

Simonitsnak beütése a Túróczi pánszlávok azonnali meg
büntetését, és az ottani működésémet félben szakasztottá, 9 
foglyot azomban mégis Beszterczére nagyobb biztosság végett 
szállítottam, kikre visszajövetelemkor az ítélet mondatni fog. 
Egyébiránt Túrócz népének hangulata már most jó fordula
tot vön, és az izgatok ottan aligha viszhangra találandnak.

Miután Simonits rablófőnök már odébb vonult, és Árva 
megye szélén mutatkozó katonaság szintúgy eltávozott, a Besz- 
tercze környékén bányavárosok védelmére öszvegyűjtött tábort 
mai nap innen kelt rendeletemnél fogva eloszlattam, meghagy
ván mégis Ruttkay István alispán és őrnagy úrnak, hogy Ma- 
docsányi Pál Árvái főispánnal folytonos közlekedésbe legyen, 
kit eziránt szintúgy megkerestem. Dicséretesen kell említenem 
a Zólyomi tótajkú polgártársainkat, kik legnagyobb készség
gel hazánk védelmére öszvegyülekezének.

Mihent az idő engedi Pestre jövendek előbbeni jelentéseim 
fonalán a felföldi mozgalmakról a honvédelmi bizottmányt sze
mélyesen értesítendő, én azokat jelenleg már tökéletesen isme
rem, és oly felvilágosítást adhatok, melynek következtében azok 
végképeni elfojtása körül intézkedhetik a honvédelmi bizott
mány. Kelt Trencsinben főhadiszállásomban October 31-én 1848.

U. I. Az :/. a. idezárt, s éppen most kezemhez került elfo
gott Simonits katonáinál talált levelet, miután ez a Magyar- 
honbani berohanását Simonitsnak jellemzi, a honvédelmi bi
zottmánynak némi felvilágosításul általküldöm.14 Beniczky La
jos s. k. kormánybiztos.

17.

1848 november 1. — Lipótvár.

O r d ó d y  K á lm á n  ő r n a g y  a z  O H B .-h o z . A  kosztolnai csata részletei. A sereg 
létszáma. Az ellenség mozdulatai, Beniczky közeledéséről.

(Ered. tiszt. St. A. W. -  K. A. 2037/e.)
K ív ü l :  érk. nov. 1/848.

Tisztelt országos honvédelmi bizottmány! Október 26-án 
kelt 1770/a. sz. alatti rendelet következtében, melyet csak e 
percben kaptam kézhez, a sereg felől egy létszámi beadvány 
sürgettetik. Amint az utolsó jelentésemben érintém a kosztol
nai táborban állott sereg az ellenségtől visszanyomatva megfu
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tamodott s alól írt annak vissza nem tarthatása felől a tisztelt 
honvédelmi bizottmánynak csak annyit említ meg, hogy ami
dőn a futamodókat megállítandó alólírt eléjekbe lovagolt, és 
kivont karddal állott elibük jó és rossz szót felváltva hasz
nálva, hogy sokat nem mondjon, bizonyosan 10 vagy 15-ször 
fordult azon eset elő, hogy a futamodók töltött fegyverüket 
alólírtra szegelték, miszerint őket futni engedje; ily körülmé
nyek közt az összes volt seregtől Yágujhelynél 350 Preiszn és 
120 pozsonyi önkéntes nemzetőrt Csefalvai őrnagy zászlóaljá
ból, s az összes tüzérséget volt egyedül képes összeszedni, — 
megjegyezvén azt, hogy azon egynéhány kaszás és dárdás nem
zetőröket, akik úgyis csekély számmal gyülekeztek össze, alól
írt meg lévén tökéletesen győződve azoknak teljes hasznavehe
tetlenségéről, maga bocsátotta el, a többi, mint utolsó jelenté
semben érintém, országba-világha futott, nagy része a Vágón 
átgázolt, mely alkalommal többrészrőli állítások szerint, töb
ben a vízbe is fúltak, — s mindezeket emberi erő többé össze
szedni nem képes.

A fennemlített 350 Preiszn és 120 jól fegyverzett pozso
nyiakon kívül csatlakozott azóta Karácsonyi őrnagy 460 pesti 
önkéntese, a tornai önkéntesek 180 emberrel, az érsekujváriak 
300 emberrel, ezenfelül a várba volt honvédujoncok, kiknek 
száma 224 fő, mindezek lőfegyverekkel ellátvák és az összes 
szám tesz jelenleg 1634 főt.

Az ellenség e percben Kosztolna és Dubova körül áll, — 
nékem eltökélt szándékom 1200 emberrel és egy üteg 3 fon
tos ágyúkkal őt követni, a többi 434 embert Lipótvára örze- 
zetére hátrahagyni. Nagyszombatnál nem fog ellentállásra ta
lálni, mert biztos tudósítás nyomán, ottan rögtön erőt nem 
lehete összegyűjteni, hanem Pozsonynál Klapka őrnagy és 
Pálffy főispán úr alkalmasint védendik a várost, mely esetben 
én, ki őt követendőm vagy hátulról, vagy valamelyik oldalról 
meg fogom támadni, csakhogy szükséges volna, hogy Pozsony
nak védői egyedül a város védelmére ne szorítkozzanak, hanem 
ha Simunics ellenem találna fordulni Pozsony közelébe, akkor 
ők is törnének előre és támadnák meg hátba, különben sikerül
het neki, hogy mind a két erőt külön-külön (mely úgyis cse
kély) fogná megverni.

Hír szerint Beniczky 3000 fegyverrel és 8  ágyúval Tren- 
csénnél áll, vagy talán már idább is vonult, én tegnap két fu
tárt is küldtem hozzá, hogy minden áron egyesüljön velem, de 
ami nekünk leginkább hiányzik, az a lovasság. Jeszenák fő
ispán urat megkértem, hogy azon 100 nádorhuszárt, mely Sze
mezőn van, rendelné seregemhez, azonban azt a választ nyer
tem, hogy ezeknek mind lova, mind embere le van járva, hogy 
csatlakozásuk e percben lehetetlen, lovasság nélkül pedig rés-



quirozom minden percben úgy ágyúim, mint minden emberem 
elfogatását, magammal együtt.

Hír szerint Kosztolnánál az ellenségben aránylag igen 
nagy kárt tettem, de mindeddig alapos jelentést még csak meg
közelítőleg is erről nem tehetek.

Ez alkalommal el nem mulaszthatom a tisztelt honvédelmi 
bizottmánynak Döring tűzmestert kegyeibe ajánlani, ki a 
Lipótvár tüzéreihez tartozik, s dacára, hogy öreg ember, s 50 
éves szolga, a csatában magát legerélyesebben viselte, s jól 
irányzott lövéseivel az ellenségbe elegendő kárt tett.

Az utolsó jelentésemben Pongrácz Guido mint elesett ön
kéntes volt említve, mi azonban nem valósult, mert tegnap tel
jes épségben ide megérkezett.

A történendőkről nem fogom elmulasztani a legelső alka
lommal jelentésemet a tisztelt bizottmánynak beküldeni. Nov.
1-én 848. Ordódy őrnagy.

E percben jelentik, hogy Beniczky tegnap estve Beczkón 
megérkezett, eszerint sikerül talán egyesülnünk. Ordódy őr
nagy.™
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17a.

1848 október 30. — Trencsén.

M a r c z ib á n y i  A n t a l , T ren c sén  m e g y e  fő is p á n ja , a z  O H B .-h o z . A kosztolnai 
csata előzményei. A sereg állapotáról. A csatáról. A megvesztegetett parasz

tokról. A nép hangulatáról.
(Ered. tiszt. St. A. W. -  K. A. 2117/e.)

K i t ü l :  érk. november 2. — Az iratok közé.

T. Cz. Honvédi Bizottmány! Midőn én f. é. október 2 1 -én 
Simunich tábornagynak azon tudósítását vevém, hogy mozgó 
seregeivel Seibuschtól mint akkori főállomásától megyémen 
átvonulni szándékozik, már ő akkoron megyém határszéli 
Csacza városába és annak vidékire parancsnoksága alatt álló 
5000 fegyverrel és 12 jól ellátott ágyúval bevonult és így a 
felső járásokba a népfelkelés eránt intézkedni többé nem lehet- 15

15 Az OHB Nádossy ezredesnek a nemzetőrségi tanács vezetőjének intéz
kedés végett meghagyta, hogy Döring főtüzér kineveztessék hadnagynak. Ordódy 
őrnagy egy következő jelentésében 2357/e—1848. a kosztolnai csatáról a követ
kező túlzott adatokat közli: „Éppen most érkezett hiteles tudósítás nyomán 
van szerencsém jelenteni, miszerint a kosztolnai csatában Simunich seregének 
14 szekér halottja, 40 nehéz és 15 könnyű sebesültje és egy demontirozott 
ágyúja lett, részünkről pedig az eddig vett tudósítások szerint általa nem 
több mint legfeljebb 8—10 halott s ugyanannyi sebesült ejtetett s így nemzet
őreimnek minden botrányos megfutamodása mellett is az egész történet csak
nem győzelemnek mondható, mely ha dispositióim teljesíttetnek, valósággal 
azzá is nőtte volna ki magát.“



vén, egyedül oly akadályoknak lába eleibe való gördítéséhez 
nyúlnom lehetett, melyek ugyan erejét meg nem semmisíthetik, 
hanem legalább előmenetelét hátráltatták. És ilyképen figyel
met leginkább arra fordítottam, hogy minden élelmi és elő- 
mozdítási szereket tőle eltávolítsam, s az útaknak elárkolásá- 
val és torlaszoknak elkészítésével előhaladását minden áron 
nehezítsem. És így történt, hogy Plevnik és Besztercze között 
fekvő Vrtizseri szoroson rakott torlasz mellett útja 1-ör aka
dályra találván, ugyanottan minden nagyobb ellentállási erő
nek hiánya miatt megyém egyik lelkes szolgabírája, Pongrácz 
Guidó által 15 fegyveressel és mintegy 30 kaszás paraszttal elő- 
csapatjai oly sikerrel támadtattak meg, hogy közülök három 
megsebesíttetvén, hátrálni kényteleníttettek és valóban e he
lyütt őt végkópen tönkretenni teljeséggel sikerült volna, hogyha 
a későbben a szomszéd megyékből segítségemre küldött erő 
előbb érkezett volna, de így a csekély erővel Simunich egész ere' 
jének ellentállani Pongrácz Guido képes nem lévén, nehogy kö
rülvétessék és embereivel együtt Simunich bosszújának áldoza
tul essék, egész Belusig hátrálni kéiiyteleníttett, ahol is az az 
f. ó. október 24-én segítségemre érkezett, egy század porosz 
herceg nevét viselő sorkatonasággal találkozott, mely század
nak lelkes vitézei Simunich szálláscsinálóit Viszolai helységé
ben véletlenül rajtakapván, szétűzték és kettőt közülök el
fogtak.

Érkezett ennekutánna azon hó 25-én 186 Pozsonyvárosi 
lelkes és kitűnő önkéntes, úgyszinte 450 főre rúgó barsi őrse
reg, hasonlólag ugyanaz nap érkezett megyémbe 3 század po
rosz herceg nevét viselő sorkatonaság, ezek azonban, nemkü
lönben baáni 240, illavai 60, trencséni 120 nemzetőr és a he
gyentúli járásból hozott, a hadi tanács által azonban haszna
vehetetlennek talált mintegy 2000 rúgó népfelkelés Simunich- 
nak, az erőnek túlnyomósága miatt szemközt nézni képesek 
nem lévén, egész Trencsénig visszavonulni és a megütközésre 
nagyobb erőnek összpontosítását bevárni kényteleníttettek. 
Trencsén sz. k. városa erélyteljes polgársága falai alatt a meg
támadást létrehozni és az ellenségnek kebelén leendő átvonulá
sát minden áron megakadályoztatni vágyva-vágyván, falai közé 
visszvonuló seregünket nemcsak valódi barátsággal fogadta, 
hanem tulajdon önérdekét honunk javának a legnagyobb kész
séggel feláldozván, a tőlem nyert segítséggel a városnak keleti 
részét, úgymint azon pontot, melyen az ellenségnek egyedül 
bevonulni lehetett, eltorlaszolván és remekül elsáncolta, — és 
meg is történt volna e helyütt az összeütközés, azonban Ordódy 
Kálmán őrnagy és vezér ágyú és lovasság hiánya miatt a meg
támadást sikeresnek ehelyütt nem találván, a sereget Vágón
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átvonni és ott a szükséges erőnek jöttét bevárni célszerűnek 
találta.

És bátor a lelkes sereg, de leginkább a hazáért életre és 
halálra szánt porosz herceg sorkatonasága a Trencsén alatti 
stratégice célszerűnek talált positiót semmiképen elhagyni nem 
akarta és ehelyütt Simunichon győzelmet vívni vagy éltének 
végét találni elszántan kívánta, mindamellett a józan persua- 
siónak, s a szokott parancsszónak engedvén, a legszebb rendbe 
Kosztolna—Zarjecsi táborba vonult, ahol is f. hó 28-án vág- 
ujhelyi őrség 240, melynek egy része alábbani nap már érke
zett, nagyszombatinak 100, és Nyitra ugyanannyi lelkes vitézé
nek elérkezte után, nemkülönben pedig 1400 barsi és 2000 nyit- 
rai újabb, részint kaszákkal és gyéren lőfegyverrel ellátott nép
felkelési seregnek és megyém alsó járásából a fennebbiekhez 
hasonló újabb számú erőnek, úgyszinte 6  ágyúnak elérkezte 
után az összeütközés délutáni 2 1/2 órakor személyes jelenlé
temben a következő sikerrel megtörtént, úgymint: seregeink 
két ízben Simunichnak: túlnyomó erejét vitézül visszavetvén, a 
kaszás népfölkelés által, amely az 1 -ső ágyúrobogásra a leg
nagyobb panicus félelembe ejtve futásba menedéket keresett, 
elfogatva és némely megvesztegetett parasztjaink által, akik 
az ellenséget mellékes útakon seregeink háta mögé vezették, 
alávalóképen elárulva, nehogy az ellenség által máris körül
vétetve lévén, elfogathassanak és lefegyvereztessenek, hátrálni 
és futásnak indulni kénytelenek voltak. E szomorú eseménynek 
kimenetele részünkről 16 halott és 8  sebesült volt, az ellenség 
halottjainak számát mindeddig pontosan följegyezni nem lehet, 
minthogy ő halottjait éjjel a csatatérről szekereken elhordatta 
és eltakarította, annyit azonban hitelesen tudatnom lehet, hogy 
sebesültjeit hat teli rakott szekéren Drjethomai völgyön át 
Morvahonba szállította. —- Bátor ezen csata kimenetelén szívem 
vérzik, még is még nagyobb gyilkot mártott fájdalomtól dagadt 
keblembe az, hogy Simunics áruló módon a megyének már úgy 
is rossz szellemmel áthatott lakóit felbujtogatta és azokat a 
nemesség és papság megsemmisítésére és legyilkolására annyira 
fanatizálta, hogy itt  minden percben a legborzasztóbb paraszt
lázadástól méltán tartani lehet.

És így nem marad egyéb hátra, mint a T. Cz. Országos 
Honvédelmi Bizottmányhoz azon kérelemmel járulni, hogy 
méltó figyelembe vevén a megyének belső nyugtalan állapotát 
és a külhoni viszontagságoknak kitett fekvését, engem azonnal 
sorkatonasággal ellátni szíveskedjék.

Nem hagyhatom végül érintetlenül azt, hogy a fennebb 
leírt csata alkalmával magát a tüzérségen és sorkatonaságon 
kívül a nemzetőrségek példásan viselték és a legnagyobb ágyú- 
tüzet egészen addig, míg az általános visszavonulásra jel nem
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adatott, férfiasán kitartották. Költ Trencsénben 1848 október 
30. Marczibányi Antal főisp. és kor. biztos.

18.

1. 1848. november 2. — Trencsén.

Trencsén megye az OHB.-hoz. Az észak-trencsénmegyei nép hangulatáról, 
Katonai erő küldetését kéri.

II. 1848. nov. 6. — Pest.

• OHB. — Trencsén megyéhez. Válasz az I.-re Világosítsák fel a népet. A kár
vallott községeknek segélyt utaltak ki.

III. 1848. nov. 2. — Trencsén.

Ismeretlen Ullmann László képviselőhöz. A kosztolnai csata utáni néphangu
latról. Beniczky késedelméről. A nép fenyegető hangulata.

(I. ered. tiszt., II. fogaim., III. ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 2500/e. 1848.)

I.

Tisztelt Honvédelmi Bizottmány! Simunits Csapatának a 
szerencsétlen kosztolnai Csata után Megyénkből kivonulása 
óta, folyvást tudósításokat veszünk, a szomszéd örökös tarto
mányokban újabb erők gyűjtésiről, és egy Galliciai Csapatnak 
nem sokára ismét Megyénkén keresztül indítandásáról. — Né
pünk pedig, különösen a határszéli Kisuczai vidéken, felkelés
ről hallani sem akar, — sőtt a vele egy nyelvet beszélő lengyel 
közlegények által mintegy megmérgezve véleményében, az utak 
elrontásának, és hidak felszedésének tettleg ellenszegült, és az 
elfogott legények kiszabadítása végett járásbeli tisztviselőin
ket Csattzán erőszakkal megrohanta.

Vidékünk illy helyzetében tehát, reményünk sem lehetvén, 
hogy újabb Galliciai Csapatok bevonulását saját erőnkkel 
megakadályozhassuk, —■ de a csata vesztés következésébe egé
szen lehangolt Vág menti Nemzetőrök is, mindaddig míg kato
nai erő által támogatásról nem biztosíttatnak ellen* állásra rá
bírhatok nem lévén, — tisztelettel felkérjük a Honvédelmi 
Bizottmányt, miszerint Megyénkbe, melly hosszú határszélt 
képez, s mellybe mind össze hét ponton jöhet be ellenséges sereg 
— katonai erőt, de kiváltképp nehány felszerelt ágyút, küldeni 
méltó ztassék.
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Ha az Isteni gondviselés Hazánk sorsát jobbra fordítva, 
ellenségeink látogatásától megkimél, — e készületek el fogják 
rettenteni a Népet további ellenszegüléstől, — és a Gallicziai 
mészárlások utánzására vett parancsokat nem fogja merni 
tellyesíteni, ha pedig eszközök birtokában nem fogjuk meg
gátolni az ellenség sebes előre nyomulását, legalább nem lesz 
annyira fájdalmas, — a Tisztelt Bizottmány megütközése — 
mint a miként volt most, midőn tisztán katonai erő ágyúk s 
lovasság ellen, csak nem fegyvertelen népet egész Kosztolnáig 
voltunk kénytelenek használni, hogy öt nap alatt Megyénket 
keresztül utazható Simunits seregét — népünk hangulatának 
veszélyével 10 napig feltartóztassuk. Költ anni 1848 esztendei 
November 2-án Trentsinben tartatott Törvényes Bizottmányi 
gyűlésünkből. Trencsén Vármegye Közönsége.

II.

Trencsén megye közönségének. Méltó sajnálattal vette az 
országos honvédelmi bizottmány a megye közönségének folyó 
hó 2 -áról kelt abbeli jelentését, miként a megyebeli népesség, 
az ellenséggel nemcsak szembeszállani és felkelni nem akar, 
hanem az utak elrontásának, és hidak felszedésének is tettleg 
ellenszegült.

A bizottmány felhívja a megye közönségét a haza szent 
nevére, hogy egyetértőleg a szomszéd megyebeli kormánybiz
tosokkal elkövessen mindent, mi a netalán új betörést tenni 
szándékozó ellenség megakadályozására, feltartóztatására, és 
megsemmisítésére szolgálhat. — Ügyekezzék a népet ügyünk 
igazságáról, és hazájok iránt tartozó kötelességéről felvilágo
sítani. — Meg lehet e megye győződve, hogy az országos hon
védelmi bizottmány nem fogja a segélyt megtagadni, s minden 
módokat elkövetend, és elkövet jelenleg is úgy az egész haza, 
mint egyes vidékek megmentésére.

Marczibányi Antal megyebeli főispán és kormánybiztos 
úrnak felszólítása következtében sietett az országos honvé
delmi bizottmány a pénzügyministerium útján akként intéz
kedni, hogy a Kosztolnai, Zarjécsi, Vélticzi, Kis és Nagy Chor- 
holnai szegény lakosság felsegéllésére valamellyik pénztárnál 
3000 pft. igazságos kiosztás végett utalványoztatni, miről is 
a pénzügyministerium e megye közönségét haladék nélkül fogja 
értesíteni. Pest Nov. 6 . 1848.16

16 Mellékelve a pénzügyminisztériumnak szóló utasítás fogalmazványa.
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III.

Ullmann László úrnak Pesten.

Trentsényben nov. 2-án 1848.

Kedves Latzikai'a! A Simunits elleni tsatának elvesztése
— és a Bétsi katastropháról szállongó hírek népünk hangula
tát annyira megrontották a magyar ügy iránt, — hogy e vidé
ket elveszettnek lehet tartani Hazánkra nézve, ha rögtön olly 
intézkedések nem tétetnek, mellyek az ingerültséget csillapitt- 
sák. — Én ezek közt első helyre tartozónak hiszem az elisme
rést a Kosztolnai, Zarjétsi, Veltriczi, kis és nagy Chorholnai 
Lakosok iránt — kik csaknem mindenüktől megfosztattak 
részint tűz, részint rablás által, — mely utóbbi — fájdalom
— saját felkelőink műve is volt, az elismerést pedig akként 
vélem a nép felfogásához képest legsikeresebben nyilvánítha- 
tónak, ha a képviselő Ház részérűl bizonyos öszveg — teszem 
4000 forint, — káruk enyhítésére megszavaztatnék. Légy te
hát szíves kövess el mindent az illetőknél és tudd meg vagy 
magad vagy tétesd Berthi által az indítványt segély megsza
vazása iránt, hivatkozva a Debeliathi példára, s megemelítve 
azt, hogy a kebelbeli Birtokos osztály résziről hasonló végbűi te
temes mennyiség máris felajánltatott. — Ezt az igazság szint
úgy kívánja édes Barátom, mint a politica, mert ha a magyar
nak adtunk, adjunk a tóthnak is, hogy ellenünk agitálására az 
út némileg el zárassák.

A Kosztolnai csatának napján épen felfelé jöttem Klapka 
őrnaggyal, és akkor, találkoztam Pöstyénbe a megfutamodott 
nyitramegyei nemzetőrökkel, az -alsó Járásba pedig magával 
Simunits seregével, melyet Lovasság nélkül kaszás és fejszés 
néppel, emellett csak a csata napján feljött 4 ágyúval feltar
tóztatni akarni valóságos bolondság volt, mert 12  ágyúval egy 
Divisio Hohenzollern Lovassággal és 5 Batallion rendes kato
nával csatát vívni nem olly könnyű dolog, — mint miilyennek 
magam is hittem, midőn Pesten csak rablócsordát hivék e vidé
ken barangolni.

Benyitzky a csata után két nappal érkezett, és ámbár ide 
szekereken hozatott, ismét két napig rastagolt, miből nem igen 
lehet következtetni — csatázni komoly szándékát — most 
Strazsán lehet — az ellenség pedig Czifer körül.

Mi népünket visszaeresztettük, mert hangulata félelmes 
volt — Simunits proclamatiókkal izgatta — Tisztjei népgyű
léseket tartottak, az urak mint magyarok ellen szónokoltak, s
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ehhez csatát vesztettünk, gondolhatod tehát millyen a hely
zet itt.

A Bizottmánytól egy fedelő Levél jött — mellyet több 
joga lenne neki küldeni a felvidéknek, mint ő neki volt, mert 
úgy intézkedni, hogy még akkor is, midőn Csattzáról egy hétig 
jött Simunits Trentsényig, az élelmezés megtagadása és Vrti- 
zsemél feltartóztatása miatt, egy ágyú se legyen, mellyet el
sütni lehessen, és mégis korholni nevetséges dolog, melly leg- 
fellyebb egy fontoskodó ember hazugságain alapul, és a körül
mények tökéletes ignorantiáját mutatja.

Többet nem írok, szóval majd elmondom, amikor Pestre 
visszajöhetek — ha addig nem újulnak meg a Gallitziai mé
szárlások saját Hazánkban — utolsó popularitásom is kotz- 
kára teszem, hogy ezt megakadályozzam, téged pedig kérlek 
eszközöld ki a segélyt és szóljál Ňyárynak, Semberinek s Ma
darásznak, hogy előmozdítsák, mert ez sok jót szülhet, ha ide
jén érkezik. Most Isten veled — Barátod (Ismeretlen aláírás) 
s. k.

Nyitra élelmezte Simunitsot — nálunk többnyire urakat 
rabolt ki — a népet kivéve a csata környékét csak fuvarral 
terhelte meg. Gazsi köszöntet — főispánunk pedig lemondani 
akar az említett feddés miatt, mi nagy szeretsétlenség lenne, 
mivel a nép azt mondaná, hogy a király seregeinek megtaga
dott élelmezés miatt cassiroztatott.

Guidó él — sürgesd Nádosynál — kit tisztelek előlépteté
sit — mert vitézül viselte magát — Mikovényi szinte — ne
vezzék már egyszer nemzetőrségünk őrnagyának, — Simunits 
nagyon kerestette, mert Yrtizsernél elejtette 2  előcsapatbeli 
katonáját — ez utóbbira kérünk mindnyájan — Nádosy nekem 
már úgyis megígérte.17

19.

1848 nov. 11. — Pest.

A z  O K B . B e n ic z k y n e k . Nyílt rendelet kormánybiztosi körének kiterjedtebb 
hatalommal való felruházása ügyében.

(Fog. -  St. A. W. -  K. A. 2680/e. 1848.)
C s e r n á to n y  írása.

Nyílt rendelet Beniczky Lajos kormánybiztos úrnak.
A felsőmagyarországi megyék, jelesen Zólyom, Hont, Bars

17 A borítékon lévő címzés után: Vedd át a Pesten Gazsitól lévő levele
met, vagy ha ott nints keresd fel, és nyisd ki — hogy tudjad a dolgok elébbi 
menetét.
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és Tűrócz s az ezekben kebelezett bányavárosok biztossága 
lázítási kísérletektőli megóvása tekintetéből önnek kormány- 
biztosi köre és hatósága nagyobb és kiterjedettebb hatalom
mal ruháztatik fel, ú. m.:

1- ör. Zólyom, Hont, Bars és Túrócz megyék, s a bennök 
kebelezett kir. városok minden hatóságai — legyenek azok bár 
polgári vagy katonai természetűek — önnek biztosi hatósága 
alá helyeztetnek; rendeleteket és parancsokat csak öntől fo
gadnak el, úgy jelentéseiket is csak ön elibe terjesztik; a kü
lönböző ministeriumok statusaltitkárai, a honvédelmi bizott
mány útján oda utasíttatván, hogy intézkedéseiket az illető 
hatóságokhoz a tisztán administrationalis tárgyakat kivéve 
ön közbenjárása által hajtassák végre, hogy így önnek biztosi 
működése ellenkező rendeletek által ne paralizáltassék,

2 - or megbízatik ön, hogy a polgári rögtön ítélő törvény
szék eljárásának bevégzését egyes esetekben felfüggeszthesse, 
ott, ahol az egyén által a hazára nézve igen fontos felfedezés, 
vagy más ilynemű szolgálat biztosíttathatik; de ezen felfüg
gesztésnek jóváhagyása vagy további intézkedés joga a hon
védelmi bizottmánynak tartatik fel, miért is minden ily eset 
rögtön felterjesztendő s iránta határozat kikérendő.

3- or. Hogy munkálódásának több erélyt, intézkedései
nek több tekintetet szerezzen, de másfelől, hogy az annyira 
fontos bányavárosokat minden megtámadások ellen biztosít
hassa, s általyában a kerületében netán előfordulható zavaro
kat mindjárt kezdetökben semmivé tehesse — egy zászlóalj
nak felállításával bízatik meg, melynek azonban fegyvert maga 
fog szerezni, s melyet a körülmények szerint fog használni a  
veszélyesebb pontok biztosítására. Ezen zászlóalj minden egyes, 
tagja 3 évig tartozand magát az állományi szolgálatra — mint 
más honvéd, lekötelezni.

4. A bányavárosokban található ágyúcsöveket fel fogja 
szereltetni s belőlük két üteget alakítaná, melynek egyikét 
mozgóvá teendi, másikát pedig a fontosabb pontok védelmére 
jó belátása szerint fordítandja.

5. A felállítandó zászlóalj alakultával a tiszteket ideigle
nesen kinevezi, nevüket a honvédelmi bizottmánynak jóváha
gyás végett felterjesztvén.

Ezen pontok azok, melyek midőn egyfelől önnek kezeibe 
több erőt és hatalmat adnak, úgy másfelől a nemzetet és hazát 
működésének és ösmert erélyességéből folyó intézkedéseinek si
kere iránt több és jogos reménnyel töltik el. Kelt Pesten. Nov. 
11-én. 1848. A honv. bizottmány elnöke.
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20.

1848 november 21. — Selmecbánya.

B e n ic z k y  a z  O H B . e ln ö k é h e z . A jó néphangulat megrontásáról. Reakcionárus 
kísérletekről. A honvédzászlóalj szervezéséről. 100 szuronyos fegyvert kér.

(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 4186/e. 1848.)
K ív ü l :  érk. nov. 30.

Tisztelt Elnök Űr! Hazajövetelemkor tapasztalára, hogy 
a jó hangulat több helyeken megingattatok és nem különben 
hogy a reactionáriusok több helyeken működni kezdettek; 
amennyire az időnek rövidsége engedé, mindent megtettem az 
elharapódzó rossz szellemnek elfojtására.

Jelenleg Breznóbányára, hol Gömörből átszivárgott né
mely pánszláv mozgalmakat meg kell szüntetnem, Körmöczre, 
hol több rendbeli reactionális kísérleteket semmi tennem; 
Bakabányára, hol a katholikus és lutheránus párt közötti vi- 
szálkodásokat kiegyenlítenem, és Újbányára, hol a bányanépet 
— melly a nemzetőrségre panaszkodik — megnyugtatnom kell, 
egymásutáni utazásomra elkerülhetlen szükség.

Mindezek tüstént! Árvába való menetelemet gátolák; 
azonban tisztelt Elnök Űr november hó 11-éről 2689. sz. a. 
kelt rendelete folytában Madocsány Pál Főispán Urat oda
való jövetelemről értesítettem és egyúttal őtet felszólítván, 
hogy addig mindent az ottani szorosok feltorlasztása tárgyá
ban tegye meg.

Biztosi kerületem oltalmára felállítandó henvédzászlóalj 
jó sikerrel halad, eddig 250 egyéneim vannak, mellyek eddig- 
elé egy krajcár toborzási kölcség nélkül három évre besoroz- 
tattak.

Az ágyúüteg felállítása is előre halad, a megkívántaié 
lovakat megszereztem, az ágyúk legközelebb felszerelve lesz
nek, a lószerszámot folyó hó 23-án megkapom.

Mi illeti a fegyvereket, azok vásárlását is elintéztem és 
azonkívül Szélaknán egy fiók fegyvergyárt alakítani fogok, 
mellyben az ócska puskák és csövek felszereltetni fognak, azt 
Lahner György ezredes Űr által Budán létrehozott gyár sze
rint elintéztem és reményiem, hogy nemsokára egy szuronyos 
puskát Pestre küldhetek, a munkások ügyessége bizonyításául.

De minden esetre esdeklem 100 darab szuronyos fegyver
ért, száz darab fegyver a háború helyszínén semmi, itten pedig 
annyi mint egy hadsereg; itten, hol a bányavárosok olly ki- 
mondhatlan fontosak; mihelyt a fegyvereket beszerzem és fel
ez e relendem, azokat visszaszolgálhatom.
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Sok kérésemre 300 darab szuronyos fegyvert kaptam, 
azomban ezekből a Beszterczén lévő honvédek számára 210(-et) 
kiszolgáltam és jelenleg csak 90 darab kezemnél maradt.

Panslavistikus foglyaim már 24-re szaporodtak, azok e 
napokban fognak elítéltetni.

Biztosi kerületemben, amennyire lehetett a pénzbeli szá
madásokat rendbehoztam és azok nemsokára fognak felter
jesztetni, a szükséges kölcségvetésekkel egyetemben.

És ezek valának, mellyeket 8  nap alatt képes valék telje
síteni, én amennyire csak képes leszek igyekezendem a tisztelt 
Elnök Űr bennem helyezett bizalmának megfelelni.18 Kelt Sel- 
meczbányán. November hó 21-én. 1848. Beniczky Lajos s. k. 
Kormány Biztos.

21.

I. 1848 november 23. — Körmöcbánya.

B e n ic z k y  a z  O H B . e ln ö kéh ez . Egy morvaországi lázadás szításáról. Árvái 
ügyköréről lemond. Az őt megbízó nyílt rendelet közlését sürgeti.

II. 1848 november 27. — Pest.

A z  O H B . B e n ic z k y h e z . Tegyen lépéseket a morvaországi néplázadás irányí
tására. Puska nincsen.

(I. ered. tiszt. II. fogaim. Csernátony kezétől. — St. A. W. — K. A.
3738/e. 1848.) '

I.

Tisztelt Elnök Ür! Az itteni kereskedők folytonos öszve- 
köttetésbe lévén a morvái kereskedőkkel, több levelet előmu
tattak nékem, mellyek tartalma abban öszvevág, hogy a Morva
országi nép azon esetre, ha még továbbá magyar hontúl elzárva 
maradt tömegestül felkél, mivel azáltal minden keresettül meg- 
fosztatik.

Vélekedésem szerént igen célszerű volna Emissariusok ál
tal az ottani nép felkelését akképen előmozdítani, hogy az mi 
érdekünkben történjék.

Kérem tehát, ha véleményem tán helyeselhetnék, utasétását 
vájjon ollvanokat kiküldhetek-é, és mennyi pénzt e célra sza
bad felhasználnom.

Amint itt is, ott is értesültem a Huszárok kialítását tán 
azáltal is lehetne előmozdítani, ha kihirdetnék, hogy mindenki

18 Az OHB. elnöke nov. 29-én kelt válaszában a jelentést tudomásul 
vette, azonban értesíti Beniczkyt, hogy fegyvert nem kaphat, mert nincs.



egy a meghatározott szabályok szerént felszerelt huszárért és 
lóért bizonyos meghatározott pénzsommát nyerend.

Amint jelenleg a bányavárosok vedékén a dolgok álanak 
nekem e vidékből távoznom nem szabad, azért kérem engemet 
az Árvái expeditiótúl felmenteni, mert Árva megyének határa 
innen 21 mérföldnyi távolságú. Vélekedésem szerint Madotsá- 
nyi Pál e részbeni kötelességének megfelelend.

Hiszem hogy kerületemben a rend nem fog megzavartatni, 
de folytonos megfeszített őrködés szükséges, mert tán Magyar
honba nem létezik olly kerület, mellyben annyi különböző ter
mészetű elem felhalmozva volna, mint éppen itt.

A 100 darab szuronyos Puskának ideszállítását kérem 
minden áron elrendelteti ni.

E levél tartalmát tsak ön Elnök Űr ismeri.
Mivel azomban a honvédelmi bizottmány és az egyes Mi- 

nisteriumok némellkor olly rendeleteket hozzám botsaityák, 
mellyek tartalmát titkon tartani kel, esedezem méltóztassék el
rendelni, hogy ollyanok „Beniczky Lajos kormány Biztos Úr
nak“ a közönségeseket pedig „A Selmeczen létező kormány
biztosságnak“ cemeztessenek.

Előbeni tudósításomban kért rendeletet, szerinte kerüle
temben létező hatóságok a nékem f. ó. Nov. 11-érűl 2680. Ein. 
sz. a. kelt honvédelmi bizottmány rendeletéről ertesétendők vol
nának kérem minél előbb kibotsaitattni. Kelt Körmöczbányán 
1848. évi Nov. hó 23-án 11 órakor éjjel. Beniczky Lajos s. k. 
kormány Biztos.
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II.

Beniczky Lajos kormánybiztos úrnak. Kormánybiztos úr
nak f. hó 23-káról tett jelentése folytán értesítem önt, hogy a 
morvaországi várható néplázadás irányadására nézve takaros 
költségeket kellő óvatossággal igen is tehet, s érdekünkben oda 
emissariusokat küldhet. — Az árvái expeditiotól annyival in
kább felmentetik, mert Madocsányi főispán intézkedései a hon
védelmi bizottmány teljes méltánylatát kiérdemelték. — Puska 
jelenleg nem küldethetik. — Ami pedig a levelezésbeli bizal
masságot illeti, erre valahányszor azt a tárgy igénylendi, gon
dom leend.19

22.

I. 1848 november 26. — Selmecbánya.
B e n ic z k y  a z  O H B .-h o z . Ruttkay István őrnagy működéséről. Sürgeti a 

nyílt rendelet közlését. A hangulatról, intézkedéseiről. 18

18 Elküld. XI. 27.
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II. 1848 november 12. — Pest.

Kossuth Ruttkay Istvánhoz. Vezesse az általa szervezett honvédeket
Trencsénbe.

III. 1848 november 23. — Zsolna.

Ruttkay István Platthy György zólyomi alispánhoz. Követeli a beszterce
bányai ágyúk elküldését, fegyvereket és felszerelési tárgyakat kér.

IV. 1848 nov. hó. — Besztercebánya.

Platthy György Beniczky Lajoshoz. Ruttkay kéréseiről. A politikai foglyokról.

V. 1848 december 3. — Pest.

Az OHB. Benicskyhez. A kormánybiztosi hatáskörről. Puskát nem küldenek. 
Intézkedéseit helyeslik.

(I. ered. tiszt., II. másolat [2728/e.], III. másolat, IV. másolat, V. fogaim. 
-  St. A. W. -  K. A. 4269/e.)

Kívül: érk. dec. 2.

I.

Tisztelt Elnök Űr! Kötelességemnek tartom a honvédelmi 
bizottmányi tisztelt Elnök Urat, némellyek iránt egész őszin
teséggel felvilágosítani, mert jelen körülményekben a legna
gyobb bűnnek tartom, ha bárki is az ország kormányát oly Ígé
retekkel ámítgatja, mellyek mint túláradó hazafiúi buzgalom 
szülevényei gyakorlati életben ki nem vihetők.

Oly Ígéretek sorába tartozik Ruttkay István trencséni 
hadmenete.

Ugyanannak tervezete folytán nov 12-érűl 2728. e. sz. a. 
kelt honvédelmi bizottmányi Elnök Űr levele, mellyet :/. a. 
ide rekesztem.

Váljon a Zólyomban alakítandó zászlóalj oly állapotba 
volt-e, amint előadatott, azt a tisztelt Elnök Űr általlátni mél- 
tóztatik a ://: ide zárt Ruttkay István Őrnagy Űr leveléből, ki 
a lőszer, ruha, puska, és ágyúk utánna való küldetését szor
galmazza.

Váljon más részről a zólyomi nemzetőrség kiindulása oly 
könnyű, és célszerű, amint az Ruttkay István őrnagy úr által 
előadatott, kitetszik ismét a :///: alatt ide oldalasított és né
kem benyújtott Plathy György Zólyom megyei Alispán jelen-

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 38
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téséből, ki a Zólyomi Nemzetőrség Trencsinbe indítását taná
csosnak alig véli.

Bárminő dicséretes tehát Ruttkay István hazafiui buz
galma, mégis mindezekből kitetszik, hogy az ő eszméletileg ki
dolgozott tervezetei, a gyakorlati téren könnyen hajótörést 
szenvedhetnek, minek e vidékre való nézve legszomorúbb követ
kezésünk lehetnének.

Mi illeti a Zólyomi vár laktanyává való átalakítását, az
zal a hadügyi ministerium rendeletéből szintúgy Ruttkay Ist
ván bízatott meg; mindezek oly kölcségekbe kerülnek, mellye- 
ket a Zólyom megye hadi pénztára fedezni nem képes, amint az 
Ruttkay Istvánnak, általam már a Pénzügyi Ministeriumnak 
felterjesztett kölcségvetéséből kivehető, mely szerint 20.000 
pftnyi öszveg kijelölését kéri és a kölcségek egyik részének fe
dezésére Plathy alispán ismét 6000 pforintok Selmeczi Sóház
nál általam való kijelelését szorgalmazza. Nekem tellyes lehet- 
lenség másoknak pénzeket kijelelni, kik mint általam nem is
mert külön utasításokkal ellátott Biztosok működnek, mert a 
ki jelelésről én vagyok felelős, a számadás pedig külön úton fel
sőbb helyre felküldetik.

Mindez ismét új adat mennyire elharapódzott már a 
zavar a sok rendelkező által; de ennek még egy más rósz ol
dala van, mert sok helyütt a jó érzés és kedv ellankad a sok 
egymással ellenkező parancs, és rendelkezés által.

De mindezeken segíteni lehet, ha csak a folyó évi Nov. 
11-érűl 2680. ein. sz. a. kelt nyílt rendelet, mely eddig sem a 
Közlönybe, sem pedig a honvédelmi bizottmány útján a ható
ságokkal nem közöltetett; az illetőknek tudtára fog adatni.

Én eddig is mindent megkísértem a rend helyreállítása 
tárgyában, mert magam is aggódom, hogy oly aprólékos dol
gokkal mellyek az ómban e helyen nagy fontosságúak a tisztelt 
Elnök Űr terhére lennem kell.

Bár külsőleg mindenütt csendesség látszik uralkodni mégis 
vallom, hogy a tűz csak hamú alatt lappang, és ha közügyünk 
valami hatalmas csapással illetnék, meg vagyok győződve igen 
számosán kik jelenleg velünk kacérkodnak álarcaikat azonnal 
levetnék-, ezeket azonban a különös figyelemmel kísérem, és ne
veiket jövendő számolásra magamnak feljegyzem.

Újra és újra kérem a 100 szuronyos Puskának felkülde
tését.

Ha ezt megkapom, és a hatóságok a nyílt levél tartalma 
felől értesítve leendek, azután hallgatok, mert a gyávaság 
bélyegét homlokomra süttetném, ha még azután is nem volnék 
képes biztosi kerületembe a rendet helyreállítani, és a csendet 
fenntartani.

A pánszláv szellemű lelkészeknek meghagytam, miszerint
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nekem hetenkint a 4/. alatt zárt példány szerinti jelentéseket 
hivatalvesztés terhe alatt tegyenek. Kelt Selmeczen Nov. 26. 
1848. T. h. kormány Biztos Beniczky Lajos s. k.

II.

A honvédelmi bizottmánynak elnöke — Ruttkay István Zó
lyom Megye Első Alispán úrnak. — Azon intézkedéseket, mellye- 
ket Alispán úr a Zólyomi honvédek felszerelése, s felfegyvere- 
zése, úgy a kormányzása alatt álló megyéből kiállítandó egyébh 
fegyveres erő iránt tett s folyó hó 10-kén 1222. sz. a. kelt 
levelével feljelentett, nemcsak minden pontjaiban helyeslem, 
de azokért, mint igen célszerűekért, a honvédelmi Bizottmány 
nevében alispán úrnak szíves köszönetét is nyilvánítom: igen 
kérném önt: hogy az. említett egész fegyveres erőt, szándéká
hoz képest, Trencsén vármegye felé mielőbb kiindítani sies
sen, — hol azt Pulszky Sándor alezredes úr, mint a Nyitra had
megyébe ideigenesen rendelt parancsnok veendi át. — Ha a Zó
lyom Megyére eső egész honvédi mennyiség még teljesen kiál
lítva nem volna, annak mielőbbi kiállítására is felszóllítom  
önt, pűszerint így azon 800 főnyi honvéd csapatot, egy zászló
aljjá kiegészíteni lehessen. — Kelt Pest November 12-én 1848. 
A honvédelmi Bizottmány elnöke Kossuth Lajos m. p.

III.

Zólyom Megyei Elnök Alispány Platthy György Ernák! 
Poljó hó 22-éről 1280-dik sz. a. kelt levelét e pillanatban vet
tem s belőle kimondhatatlan megütközőleg értettem, hogy Besz- 
tercze Városnak 4 vagy legalább 3 ágyúi, mellyek, hogy az én 
sürgetős felszóllításom következtében ma, vagy legalább hónap 
ide megérkezendnek mint bizonyosnak, s kétségkívülinek tarto- 
tam, eddigelé még útba sem indítattak holott az :/. vesző alatt 
másolatban ide melélkelt, s Bachó Lajos Csendbiztos Űr által 
egy negyed óra előtt velem közlött levél szerint az ellennség 
már nyakunkon van.

Most nints idő a törvényhatósági költsönös jogokat latol
gatni, hanem a segítséget oda kell rögtön, sebesen, vágtatva 
küldeni, ahol kívántatik, most fél napi, sőt mondhatom egy 
érái, vagy percbeli mulasztás kiszámíthatattlan rósz követke
zéseket szülhet, — Én a Beszterczei polgármester urat, nem 
az én, nem a megye, nem a közbátorsági bizottmány neviben, 
habár ezáltal is fel voltam hatalmazva, és a város köteles lenne 
ennek engedelmeskedni, szóllítottam fel az ágyúk ideküldésére;

3 8 ’
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hanem felszóllítottam az országos honvédelmi bizottmány ne- 
viben, és annak Elnöke nevében, kinek megírtam, hogy a Besz- 
terczei ágyúk is az öszve gyűjtött Zólyomi Haderővel Tren- 
tsinbe kiindíthatók, és ezen terv Kossuth Elnök Űr levelében, 
mellyet a Beszterczei polgármester úrral szinte közöltem, nem- 
tsak helyeseltetett, de a haderő minél előbb kiindíttatni rendel
tetett.

Felszóllítom tehát Alispány Urat hivatalosan, és lehető 
legsürgető sebben, miszerint a Beszterczei tüzérséget, és ágyú
kat, nyomban készétesse ki, Benyiczky h. kormány Biztos Űr
től pedig a megígért 6 lovat, sőt ha lehetséges többet azonnal 
Beszterczére hozassa és ha ezek, ellegendők nem volnának, 
ott Zólyomban fogadjon, vagy szerezzen amennyi kell. — Ted- 
jen felelőssé mindenkit, vagy csak hanyag, mert mondom hogy 
a percek számítva vannak, az ágyúkkal tessék vagy 24 önkén
tes, bátor s lelkes lovast jó felöltözve, s felszerelve kiküldeni, 
s e végett Ringler, Kardos, Libertinyi, és Szutsay Lajos Urak
hoz is fordulni, az utóbbinak keze alatt van a lovas szerszám, 
mellyet a Beszterczei lovasoktól átvettem, az én szállásomon 
pedig az ebédlő szobában lévő nagy szekrényben van szinte 
szerszám, mellyett Lehoczkytól saját pénzemen megvettem, ez 
is térítvény mellett kiadható. — Az ezenkívül még következő 
teljesítésire sürgetve felszóllítom:

1. Koch Űrtói, és illetőleg Eisenbach fegyvertárostól, a ki-
készétett szuronyos puska, hasonlóul Emődi János Űrtói amit 
ő készített áttveendő, és nyomban ideküldendő, ezenkívül kí
vántatik: *

2. Vagy ezer darabb jó tűzkő puskákba való,
3. vagy 300 bis 350 csákó,
4. vagy 300 egész 380 dolmány, s ugyanannyi mellény, 

4070 tölténytáska, 550 szuronyok.
5. 200 topányra való fontos talp,
6. két mázsa muskéta és 1ji mázsa sajben lőpor, húsz ezer 

mindenféle nagyságú mindenféle lőkupak puskákra, és piszto
lyokra.

Jelenleg első századom Teplitskán, 2-dik Varónban, 3-ik,
4-ik, és 5-ik itt Zsolnán van elhelyezve, holnapután alkalma
sint Csaczára, s Galiczia felé indulunk, s ágyúink nintsenek.

Végre ://: alatt másolatban idemellékelem Hadügyminisz
térium levelit olly felszóllítás mellett, hogy a terveket elké- 
szétetvón, hogy a Zólyomi várnak Hadházzá leendő általalaki- 
tását siettetni szíveskedjék. Kelt Zsolnán Novemb. 23-án 1848. 
délutáni 1 órakor kormánybztos Őrnagy Ruttkay István. U. I. 
A tizenkét favágót a Breznói fatelepekről főrészszel, fejszével 
ellátva kérem szinte az ágyúkkal ide küldetni.
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IV.

Tisztelt Kormánybiztos Űr! 710. sz. rendeletére vála
szolni sietek s felvilágosító feleletemet következőkben össz
pontosítom: Meghagyása szerint a lovakat visszaküldöm 
azon kéréssel, méltóztassék Ruttkay őrnagy úrnak :/. ide 
mellékelt levelét csatolmányával együtt tekintetbe venni, 
valamint azt is figyelmére méltatni, hogy miután a besz
tercei csekély ágyúk a város által csak kor. biztos úr 
rendeletére megkaphatok, de miután ezen ágyúk telepjei szét 
szedve s igazítás alatt vannak, közülök különben is szakértők 
véleménye szerint csak három használható, de a besztercei tüzé
rek is elmenetelhez igen kevés kedvet mutatnak, — e szerint, 
hogy azonnal a fennforgó szükségnek megfelelni lehessen tisz
telt Kormánybiztos Urat arra kérem, hogy a mint előbbi leve
lemben érintém, ha lehet méltóztassék a selmeci ágyúütegből
3-at Trencsénbe Túróénak kiindítani. Ruttkay őrnagy úrnak 
felszólításához a kellő lőport és lőneműeket, valamint ruháza
tot és amennyire lehető, elküldendem, mi végett a radványi 
nőrség egy részét kíséretül kikérendem. A küldendő lovasokra 
véleményem az, hogy alig hiszem eszközlendőnek, sőt mivel a 
nőrök kirendelése oly sok bajjal és költséggel jár és népünk 
általános jellemében éppen nem bizhatni, attól pedig méltán 
tartani lehet, hogy a Simunics hadaitól felizgatott trencséni 
nép ármánykodásaival rokon állhatnék, ezen lovassság ezúttal 
talán elmaradhatna, azonban a kormánybiztos úr rendelkezésé
től függend. Országos honvédelmi bizottmánynak rendeletét, 
mely szerint Ruttkay őrnagy úr kimozdításra utasíttatott má
solatban ■//• ide csatolom, költ pedig ezen rendelet, s gyors 
futár által érkezett Pestről, Ruttkay István első alispán úrnak 
abbeli felterjesztésére, melyben Árva és Trencsén megye főispán
jai felszólítása s előadásaira a galiciai széleken összevonult 
ellenhad ellen, milyen segéderőt gyűjtött és illető közbátorsági 
választmányunk által rendeltetett Besztercén és környékén. 
Ezen felterjesztésében megemlíttetett a mintegy 600 főnyi nem
zetőrség, mintegy 800 főnyi honvéd és besztercei ágyúk és 
füzérek. Történt pedig ezen felterjesztés azon okból, mivel árva
megyei főispán legutolsó levelében azt írta, hogy mivel a sze
pesi és sárosi nőrök hazamentek, de a téli időnek alkalmatlan
sága miatt a táborozás lehetetlen, a zólyomi nőrség Árva 
vármegyébe többé ne vonuljon, mivel azonban a veszély elmúl
tát nem említi s mivel trencsényi csendbiztos Bachó úr levele 
szerint az ellenség Seybuschon összevonul, táborba szállt nőrsé- 
günk s a tett készületek felett a honvédelmi bizottmány rende
leté kihirdettetett. Megérkezvén a rendelet, eljött trencsén-
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megyei főispán és levele is és ebben tudtul adatik, hogy kaszás 
embereket ne küldjön Zólyom megye, mert úgymond ezektől fel
ingerült trencsényi nép nem fél, hanem csak puskás haderő kére
tett, de mivel, úgymond Trencsénybe a mag- és pénztárak ki
ürültek, okvetetlenül szükséges, hogy a jövendő segítség innét 
pénzzel és élelemmel elláttassók, azt azonban teljesíteni lehetet
len, de különben is népünk hadviselésre alkalmatlan lévén, a 
nőrök honhagyattak és a liptóiakkal 5 századot képező honvé
dek lehetőleg felfegyverezve, kiküldöttek, kiket Ruttkay István 
úr hazafiúi buzgóságában, mint őrnagy vezérel. Így lön, hogy a 
besztercei ágyúkat maga után vélte jövendőnek, mi azonban 
meg nem történt. Ide mellékelem Turóc megye csendbizottmá
nyának kétrendbeli leveleit is, ///„ HIÚ, melyeknek egyikével a 
Hodzsa-féle rabok, számuk 7 és másikával a Simunics-féle fog
lyok, számuk 14, átküldetnek, én mindenkor azon hiszemben 
valék, hogy ez Kor. Biztos úr tudtával vagy rendeletével törté
nik, azonban miután most az ellenkezőt veszem észre, arra 
kérem, hogy legalább ezen Simunics-féle foglyoknak általtételét 
elrendelni méltóztatnék, névsorukat, miképen magukat beval
lották, 5 :/:20 csatolom, mert ide csak a turóci levéllel érkeztek. 
A zólyomi várnak hadlábra leendő alakítása iránt jelentem, 
hogy amint azt tegnap megvizságáltam, lehetetlen ez évben 
többre mint 3 századra ott helyet készíteni. Mivel pedig a lip
tói újonc honvédeket is egy részben felszerelnünk kelletett, most 
miután egész tartozásunkat kiállítandjuk és miután a zólyomi 
hadláb költségeit is viseljük, és pénztáraink a végből kiüríttet- 
tek, a kívánt pénzbeli összeg kijelölését ezúttal kérni kénytele- 
níttetem. Költ Besztercén nov. hó 848. Zólyom vmegyei másod 
alispán Platthy György s. k.

Y .

Beniczky Lajos kormánybiztos Úrnak.

Budapest 3. December 1848.

Kormánybiztos urnák múlt hó 26-áni 727 számmal jegy
zett fölterjesztésére, válasz oltatik, hogy noha Trencsén me
gyébe kormánybiztosnak többen küldettek ki, hatásköre minde- 
niknek ki van jelelve; ha tehát működését kiki a szerént végezi, 
egymásra nézve zavar nem következhetik be: kormánybiztos 
urat különösen illetőleg pedig a felhatalmazásáról kelt nyilt 
rendeletnek a közlönybe iktatása megrendeltetett.

20 A 3—5. mellékleteket nem közlöm.
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' Szuronyos puskák, ezen kellék hiánya miatt, jelen nem ada- 
tathatnak.

Helyesli a honvédelmi bizottmány önnek azon eljárását, 
hogy Ruttkay Istvánnak és Plathy alispánnak a kívánt pénz- 
mennyiségeket nem utalványozta, mert ez kormánybiztos úr 
hatásköréhez nem tartozik.

Nemkülönben helyeseltetik a panszlav-papokra nézve tett 
intézkedése is; s a felügyelet azokra, ez utánra is figyelmébe 
ajáltatik.

23a.

1848. december 1. — Selmecbánya.

B e n ic z k y  a z  Ó B B . e ln ö k é h e z , a) Az ellenség tendenciájáról, b) egy újabb 
tót esküvésről s annak elfogott tagjairól, c) fegyvervásárlásról, d) a bánya
városok mikénti biztosithatásáról, e) mellékletül egy tótból fordított

proklamáció.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 4616/e. 1848.)

Kívül az iktatási kelet: dec. 5. 848.

Tisztelt Elnök Ür! Simonitsnak Szenicen való maradása, 
Delanitsnak Ungvár felé beütése, és végtére Galliciában fekvő 
határszéli Szajbus helységben történt két zászlóaljnak felállí
tása ha a térképre egy pillanatot vetek, valószínűvé teszik a 
bányavárosok megtámadását.

Mind ez aggodalomba nem ejtene, ha az itteni nép minden 
oldalról nem izgattatnék.

Ide rekesztett tót levélnek fordításából megérteni méltóz- 
tatik, hogy egy harmadik tót öszveesküvésnek nyomában 
vagyok.

Zólyom mely eddig tiszta volt, most egyszerre oly gaz fon- 
dorkodásoknak színhelyévé válik.

Rendeléseim ollyanok, hogy a Görnör megyei öszveeskü- 
véssel öszveköttetésben lévő Breznóbányai, nemkülönben az ide 
mellékelt levélben Horváth és Mitsinye (hol azonban személyes 
jelenlétem azonnal megfordítandja a szellemet, mert a föld- 
mivelő osztály már is aziránt hozzám fordult) körül működő 
Panszlávokat egy sújtással agyon zúzom Túrócz megyébeni 
eljárásom példájára.

Egyébiránt nagyon célszerű volna a bányavárosok körül 
levő jó álláspontokat lehetőségig erősíteni, e tervem jóvá
hagyása reményében Selmeczen az Uj Várnak erősítését már is 
elintéztem.

A puskavásárlás nem oly eredményű aminőt gondoltam, 
mert a puskák többnyire haszonvehetlenek, és drágák, azonban
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sikerülend mégis 30 vadászt öszveállítani, kik mind vont golyó 
csövekkel ellátva lesznek.

Az alakítandó zászlóaljom már 307 emberből áll, csak fegy
verem volna! — Jelenleg a mennyire lehet a nemzetőrségektől 
elszedem a puskákat, és azokat használatra igazítom.

Gyutacsokba (Kanonen Kapsel) nagy hiányt szenvedvén 
nem vagyok képes a tüzelésben gyakorlásokat úgy is oly siker
rel elintézni, a minőt a körülmények megkívánnak.

Ha az erősítési javallatom helybe hagyatik akkor egy 
műértő egyén felküldetéseért esedezem, ki egyúttal a mozgó 
üteg parancsnokságát általvehetné.

Az ágyúk már felszerelvék, és a tüzérek kiválogatvák, kik 
folyvást gyakoroltatnak.

Kérem magamnak egyúttal is utasítást adatni hová küld- 
jem az elitéit pánszláv foglyokat, kik e vidéken semmi esetre 
nem maradhatnak, e vidéken jelen körülvények között a csend 
fentartására az akasztást nem vélem annyira célszerűnek, mint 
az Ítélet utánni foglyoknak máshová való elhurcoltatását, mert 
az itt lévő csendnek kezessei lehetnek, kivévén oly esetet, hol 
ellentállás közben jött, ottan minden irgalom nélkül halált. 
Csak bírákat lehessen mindég kapni.21 Kelt Selmecen Dec. l-ő 
1848. teljhatalmú Kormány Biztos. Beniczky Lajos s. k.

23.

I. 1848. december 4. — Trencsén.

Marczibányi Antal trencsési főispán az OHB.-hoz. a) Hurbán beütési szándé
káról, b) a trencséni nemes ifjúság társasággá alakult az ellenség elleni véde
lemre, c) legalább 1 zászlóalj rendes katonát és 1 ágyútetlepet kér, d) a futár 
által kér küldetni 20.000 pft.-ot, e) minő kárt tett ott Simunics serege, mely 

kárpótolandó lenne az állad. által.

II. 1848 december 8. — Pest.

Kossuth Lajos Trencsén megyéhez. A kormány nem tudja magát tájékozni. 
Szerdahelyi százados megcáfolta Hurbán betörésének hírét. Kossuth

intézkedései.

III: 1848. december 8. — Pest.

Kossuth Beniczkyhez. Indítsa meg seregét Trencsénbe.
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IV. 1848. december 8. — Pest.

Kossuth Meszlényi Jenő komáromi várparancsnokhoz. Küldjön katonai erőt
Hurbán ellen.

V. 1848. december 8. — Pest.

Kossuth Szilaveczky Ágost alezredeshez. Értesíti az intézkedésekről.

VI. u. a,

Kossuth Lipótvár parancsnokához. Küldjön Húrban ellen csapatot.

VII.  U. a.

Kossuth a pénzügyminiszterhez. — A trencséni károsultak segélyezésére 
10.000 pír. kifizetését elrendeli.

(I. ered. tiszt., II—VII. fogaim. — St. A. W. — K. A. 4900/e. 1848.)

I.

Tisztelt Országos honvédelmi Bizottmány! Ismét Húrban 
több felfegyverkezett parasztokkal mint mondatik számosb 
sorkatonasággal és ágyúkkal Megyénkbe berohanni szándé
kozik, az őt rokonszenvel késérő és főleg szegénysége miatt 
rablásra kész népünkéi egyesülendő. Remélem Balogh Korm. 
biztos úr, ki jelenleg Csaczai vidéken mulat tudósította ez 
iránt a honvédelmi bizottmányt.

Itt rendes katonaságunk nintsen, a zolomi 5 század gya
korlatlan, és nagy részben fegyvertelen honvédi sereg meg
érkezett ugyan, de ezek a gyakorlott katonaság ellen ki nem 
állják a harcot. Ágyúink pedig nintsenek.

Mai nap bizottmányi ülés tartatott, a volt Nemesi jelesb 
ifiakból társaság alakult, kik egész elszántsággal Húrban be
rohanandó seregeinek ellent állandanak, de mind e mellett, ha 
rendes sor katonaság nem érkezend, sikert remélni nem lehet.

Bars és Nyitra Megyék adandó segély iránt szinte meg
kérettek, Nyitra Megyétől segítséget nem várhatunk, felszólítá
sunkat. vagy éppen nem, vagy igen későn szokta teljesíteni. 
Csányi teljhatalmú Korm. biztos úr is megkéretett adandó rög
töni segétség iránt.

Tisztelt honvédelmi bizottmányt pedig ezennel a hon érde
kében hivatalosan és egész alázattal megkérem, hogy legalább



1 zászlóalj sor katonaságot és 1 ágyútelepet ide rendelni, Pettko 
Zsigmond kiküldött futárnak pedig mindezen költségek fedezé
sére 20 Ezer pengő forintokat kézbesíteni kegyeskedjék. A meg
küldött 10 Ezer pengő forintok nagy részben már is a Il-ik 
vonalon elővett utaknak torlasztására forditattak, a torlasz- 
tás szakadatlanúl folytatik.

October 28-ik szerencsétlen Simunich elleni csata alkalmá
val Kosztolna és körülbelőli helységekben Simunich seregei által 
okozott kár hitelessen 13 Ezer pengő forintokra becsűltetett. 
A honvédelmi bizottmány rendelete mellett kaptunk 3 Ezer 
pengő for. még 10 ezer pengő for. kívánhatna a kárositottak- 
nak kielégétésére, Püspöki Uradalomnak okozott kárt ide nem 
számítva. Minthogy a lakosok a kár megtérítése iránt előre 
biztosíttattak, joggal követelhetik a kárpótlást, és nem volna 
tanácsos ezt tőllek megtagadni. Külömben semmi némő felszólí
tásoknak és teendő ígéreteknek hitelt adni nem fognak. Tiszte
lettel kérem a honvédelmi bizottmányt kegyeskedjék ezen 10 
ezer pengő for. fenemlitett futárnak általadandókat kirendelni. 
Trentsin December 4-én 1848. Marczibányi s. k. főispán.

6 0 2  BEN ICZK Y  JE L E N T É S E I S EG Y ÉB ÜGYIBATOK.

II.

Trencsin vármegye Közönségének.22

Pest. Dec. 8. 1848.
A kormány alig tudja magát tájékozni a különféle jelen

tésekből.
Tegnap Szerdahelyi százados mint futár jővén Nyitráról 

azt jelentette, hogy a nyitrai Bizottmányban feolvastatott 
Trencsin megye levele, mellyben azon tudósítás foglaltatik: 
hogy Hurbán betörése nem valósult.

Ma ismét veszi a Kormány ezen Megye főispánjának Decem
ber 6-áról hivatalos levelét az ellenségnek beütéséről.

Tudósittatik tehát e Megye Közönsége, hogy mai napon 
következő rendelkezések történtek:

Beniczky Lajos kormánybiztos utasittatott, Zólyomban 
alakított zászlóaljával, s két üteg ágyúval rögtön Selmeczről 
Trencsin segitségére indulni, — zászlóalja felfegyverzéséhez 
még megkívántatott 100 szuronyos fegyver neki leküldetvén.

Waldberg őrnagy Komáromban parancsot kapott a 15-ik 
zászlóalj 3. teljes számú companiáját rögtön Nyitrára Szila- 
veczky alezredes rendelkezése alá küldeni.

Szilaveczki kerületi parancsnok pedig egész kerületébeni

22 Kossuth L. s. k. fogalmazványa.
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minden használható erőt egyesíteni, — a Megye odautasitatván, 
hogy nevezett kerületi parancsnokkal magát folytonos öszeköt- 
tetésbe helyezze, minthogy a vezénylet az ő köréhez tartozik.

Oda fordítandó szintúgy a Honti önkéntes batallion fel
oszlásával megmaradott 200 s nehány fegyveres honvéd — a 
batallion többi fegyvere Nyitrára Szilaveczki dispositiójára ren
deltetvén.

Görgey tábornok pedig utasíttatott Trencsinbe álgyukat 
tüzéreket s legalább annyi katonaságot küldeni, mennyi azok
nak fedezetére szükséges.

A Lipótvárai parancsnokság szintúgy közre dolgozásra 
utasittatván.

A Megye pedig azon körülményre figyelmeztetik, hogy ha 
egész új — immár 10-dik hadsereget rögtön nem teremthet —  
ezt a lehetetlenségnek tulajdonítsa; — s habár az ellenség sze
rencsétlenségünkre némileg benyomulna is, ha a felső ellenség 
ellen Pozsonynál öszevonult seregünk a haza várakozásának 
megfelel, az ellenség tartós győzelemre Trencsin részéről nem 
számíthat.

A kormány egyébiránt mindent elkövetend Trencsin védel
mire a mi emberileg lehető — de ha csak ugyan lehet attól tar
tani, hogy a nép a nemesség ellen a gaz pártütő által fellázitta- 
tik, az első megrohanásnak veszélyét legbiztosabban az által 
lehetend enyhíteni, ha Trencsinnek lelkes nemessége egy tömegbe 
összeseregelve azon erős positióknak védelmét veendi szem
ügyre, mellyekkel a természet Trencsint megáldotta.

Legyen bizonyos a Megye Közönsége, hogy a Kormány 
semmit el nem mulasztaná, a mi annyi oldalróli megtámadtatá- 
sunk közben hazánknak Trencsin részéről is fenyegető veszélyét 
elháríthatja, de számít a Megye közremunkálásában; mellynek 
nem utolsó eszköze leend az arróli gondoskodás, hogy az ellen
ség útjában élelmet ne találjon.

Petyko Zsigmond futár a kért lőszereket, s 20.000 forintot 
a Megye számára magával viszi.

Valamint szintúgy a Simunics által Kosztolnán okozott 
károk megtérítése fejében is a hátralevő 10.000 frtot, mit a 
Megye a károsodottak között igazságos arányban kiosztani 
utasittatik. Kelt stb.

A Komáromi várparancsnok ide érkezte következtében tett 
értekezés folytán a fentebbi rendelkezésben annyi módosítás 
történt, hogy a 15 félzászlóalj helyett egy egész (17-ik) jól 
gyakorlott zászlóalj rendeltetett Szilaveczky alezredes rendel
kezése alá — tehát 600 fegyverzett honvéddel több mint fent 
íratott. a>

■>) E z  az utóíráe nem ered Kossuth kezétől.
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III.

Beniczky Lajos kormánybiztosnak Selmeczre.l')

Értesülvén arról, hogy Húrban Trencsén vármegyébe be
ütött, ezennel utasítom önt, hogy zászlóalját s mind a két 
álgyuüteget ellene s Slaveeki alezredes parancsnoksága alá rög
tön megindítsa; tudósítván egyszersmind arrul is, hogy a kívánt 
100 darab fegyver innen ma reggel elindittatott. Kelt dec.
8-ikán 1848. — K. L.<>

IV.

A komáromi várőrség parancsnokának,

Meszlényi alezeredes úrnak.

Azon kellemetlen tudósítás érkezvén, hogv Hurbán Tren
csén vármegyébe újólag beütött, miután egyszersmind az jelen
tetett, hogy a 15-dik zászlóalj Waldberg őrnagy úr parancsnok
sága alatt Komáromban van, alezredes úr ezennel oda utasitta- 
tik: miszerint

1. A most említett 15-ik zászlóaljnak felét, azon 3 compa
ny át, melly legjobban felszerelve és felfegyverezve van, akár a 
Waldberg őrnagy úr, akár, — ha ön az ő ottmaradását bármi 
tekintetből szükségesbnek s hasznosabbnak látná, — valamely 
más ügyes és gyakorlott százados vezérlete alatt, sebes marsok
ban indítsa s küldje Trencsén felé, Nyitrára a Szilaveczky al
ezredes úr rendelkezése alá.

2. Miután a Horváth őrnagy parancsnoksága alatt állott 
honti önkéntes nemzetőrségi zászlóalj honvédekké akarván ala
kulni, nagyobb részben eloszlott, ennek Komáromban lévő 200 
és egy néhányból álló megmaradott részét, a 15-dik zászlóalj 
felével szinte küldje Nyitrára a Szilaveczky alezeredes úr rendel
kezése alá, — miként mindazon fegyvert is, mellyel ezen zászló
alj felfegyverezve volt, s melly annak idejében az álladalom fegy
verével fog visszapótoltatni, vagy kicseréltetni.

Ezen rendelet azonnali feltételetlen foganatosítása vala
mint alezredes úrnak komolyan meghagyatik, úgy minden illető 
parancsnokoknak is szigorú felelete alatti mulhatlan köteles
ségükké tétetik. b)

b) Kossuth approbálása.
0 Csernátoni fogalmazványa.
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Végre, Majthényi István tábornok úr előadása szerint 
Pozsonból Komáromba több disponibilis ágyúk érkezvén, al
ezredes úr egyszersmind odautasittatik, miszerint egyfél üteg 
6 fontos ágyút, a kellő tüzérséggel és lőszerekkel együtt, 
ugyancsak a fennebbi honvédekkel Szilaveczkyhez inditson. 
Pest, december 8-n 1848. a) b) c) d) ®/12 K. L. b>

V.

Silavecki alezredesnek Nyitrába. °)

Hurbán — a most kapott tudósítások szerint — Tren- 
chinbe beütött. Ennél fogva meghagyatik alezeredes úrnak, hogy 
a honvédkerületében levő, s rendelkezése alá tartozó erőket 
öszvevonván, Trenchint megvédje s Húrban megsemmisítésére 
mindent elkövessen. A honv. bizottmány a maga részéről sem 
mulatta el, alezredes úr hadainak nevelésére intézkedéseket 
tenni, s meghagyja

lör Beniczky Lajos kormánybiztosnak, hogy az általa ala
kított zászlóaljat s két ágyuüteget rögtön önnek parancsai alá 
inditsa.

2°r A komáromi várparancsnokságnak pedig meghagyatott, 
hogy a 15-ik zászlóaljnak felét Waldberg vagy más alkalmas 
őrnagy vezérlete alatt, nem különben a honti önkéntes zászló
aljból honvédekké átállott 200 legényt a nevezett zászlóaljból 
beszedett felesleges fegyverekkel együtt hasonlókép önhez 
küldje. Hasonló célra kerestetett meg

3°r Görgei tábornok is, felkóretvén hogy az ön által teendő 
operati ok támogatására ha egyebet nem, legalább 1 üteg álgyut 
küldjön a szükséges tüzérséggel és fedezettel.

4er a Lipótvári parancsnokság pedig oda utasittatott, hogy 
a mennyiben a vár biztossága engedi önnek működéseit maga 
részéről is támogassa, s végre

5°r Petyko futár által 25 ezer éles töltés már elküldetett.
Ezek azon intézkedések, melyket a honv. bizottmány ön 

operatioinak előmozditására tett, s melyek által ön célszerű 
parancsai alatt az ellenség megsemmisittetését reményű. Kelt 
dec. 8-k 1848.

Dec. 8-án este.d)
Komárom várának parancsnoka épen most érkezvén ide a 

vele való értekezés folytán a fent irt rendelkezés következőleg

a) Jászai fogalmazványa.
b) Kossuth approbálása.
c) Csernátoni fogalmazv.
d) Valószínűleg Jósika u. i.-a Kossuth approbálásával.
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változtatok: Komáromból nem a 15-ik fél zászlóalj, hanem a 
17-ik gyakorlott egész zászlóalj megyen, a Honti egy pár száz 
hinvéden kivül alezredes úr rendelkezése alá. Tehát 3 Com- 
pagniával több, mint fent Íratott. — K. L.

YI.

A Lipótvári parancsnokságnak.a)

Hurbán rablócsordája — a közelebbről kapott jelen
tések szerint — Trenchin megyébe beütvén, e vár parancsnok
sága odautasíttatik, hogy Slaveczki alezredesnek, ki a rablófő
nök elleni expeditiót vezetendi — amennyiben a vár biztossága 
megengedi, maga részéről is segítséget nyújtson. Kelt dec. 8-ik 
1848. — K. LA)

VII.

A pénzügyminist eriumnak. Budapest 1848. December 8-án. 
Jelen év October 28-ki Simunich ellen volt csata alkalmával, 
Kosztolna és körülbelülii helységekben az ellenség által oko
zott kár, hitelesen 13 ezer pengő forintra lévén becsültetve; 
miután ennek fedezésére a honvédelmi bizottmány rendeletéből 
már három ezer pengő forint előlegeztetett, Marczibányi Antal 
főispán úr folyó hó. 4-én ide tett fölterjesztésének következté
ben, meghagyatik ezennel a pénzügyministeriumnak, hogy a ká
rosok teljes kielégítésére még megkívántaié 10.000 ft. azaz tíz
ezer pengő forintot, az álladalmi pénztárból, haladék nélkül 
utalványozza Petyko Sigmond nyugtatványára.

24.

1848 december 4. — Trencsén.

T r m c s i n  m e g y e  k ö z ö n s é g e  a z  O H B .-h o z . 2000 szuronyos fegyvert kér, hogy a 
megyében levő 17. zászlóalj és mintegy 1000 újonc felfegyvereztessék. 

(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A. 4858/e. 1848.)
K h ü l :  iktatási nap dec. 8. Csernátoni kezétől a megjegyzés: Tudomásul.

Tisztelt Honvédelmi Bizottmány! A hozzánk érkezett, s 
mai nap felolvasott többrendű hivatalos tudósításokból arról, 
hogy Hurbán-féle rabló csoport Palombini gyalogezred, és szá- a) b)

a) Csernátoni fogalmazványa.
b) Kossuth approbálása.
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mos önkénytesek kíséretében, s 12 ágyúk segedelmével Csacza 
mezővárosunknak megyénk kebelébe betörni, s ekép körünkbeli 
lakosok nyugalmát ismét veszélyeztetni szándékozik, sajnosán 
értesítetvén, hogy eme nemcsak reánk, de az egész hazánkra 
nehezedő vészt tőlünk a lehetőségig eltávolíthassuk, minden 
igyekezetünket odafordítottuk, hogy miután a népfelkelésben 
előbbi eseteken okulva immár semmi támaszt nem remélhetnők, 
az említett ellenség erejének megtörésére miveit lelkes ifiainkon 
kívül, a megyénkben létező urasági vadászok, és csőszök mint 
a fegyverforgatásban betanult egyének használtassanak.

Tisztelt Honvédelmi Bizottmány! három országgal határos, 
és a berohanásra alkalmas hét útvonállal ellátott Megyénknek 
jelen szomorú a tisztelt Honvédelmi bizottmánynak már több 
ízben hűn lerajzolt állásának isménti hosszadalmas elősorolá- 
sával a tisztelt Honvédelmi bizottmányt untatni nem szándé
kunk; — azért tehát egyedül a főpontokra szorítkozva, aláza
tos kérelmünket abban összepontosítani, és az általunk e vég
bűi kiküldött Pettko Zsigmond futárunk által a tisztelt Hon
védelmi Bizottmánynak élő szóval is előadatni bátorkodunk: 
hogy mivel rendes katonaság hiányában, az itt tanyázó s na
gyobbrészt fegyvertelen 17-ik zászlóalj, úgy miként a 16-ik 
zászlóalj egyik századja is az ellenség megsemmisítésére ele
gendő nem lenne; ennek elérése nézetibűl a netalán nélkülöz
hető bizonyos csapat rendes katonaságot körünkbe azonnal ki
indítani, vagy ha ez hazánk jelen vészpercei miatt nem eszkö
zöltethetnék, az érintett 17-k zászlóaljnak, és a Megyénkben 
lévő mintegy 1000, már is kiállított újoncoknak kellő felfegy
verzés végett 2000 darab szuronyos fegyvert és néhány ágyút 
ide átszállítatni, — valamint a körünkben állomásozó fönebbi 
honvédeknek továbbra terjedhető kenyérrel és főzelékkel, — ön- 
kényteseinknek pedig rendes napidíjakkal leendő ellátására meg- 
kívántató költségek fedezése tekintetébűl mintegy 20.000 ezüst 
frtot nekünk megküldeni kegyeskedjék. — Minek elérhetésében 
azon körülmény is reményünket növeli, hogy a Csaczától Bu- 
detinig terjedő Kisucza völgyi községekben a házak egymástól 
nagyobb távolságra elszórva lévén, a katonai erőnek összpon
tosítása végett illyetén elszórt házakban a honvédek ellátása 
is sokkal nagyobb költségekbe kerül. Költ a mi 1848. évi De
cember 4-én Szabad királyi Trencsin Városában tartott törvé
nyes bizottmányi gyűlésünkbűl. Trencsén Vármegye Közönsége. 25

25.
I. 1848 december 5. — Trencsén.

T ren csén  m eg ye  a z  O H B .-h o z . Húrban betört és Csáczát megszállotta,
haderőt kér.
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II. 1848 dec. 7. — Pest.
K o s s u th  T ren c sén  m e g y é h e z . Megfeddi a megyét, hogy a csáczai szorost véd
telenül hagyta. Szerdahelyi híre. Alaptalan hírekkel ne zaklassák a kormányt.

III. u. a.
K o s s u th  S z i la v e c z k y h e z . Siessen Húrban ellen.

IV. u. a.
K o s s u th  G ö r g e y h e z . Intézkedjék Húrban betörése ellen.

(I. ered. tiszt., II—IV. fogaim. — St. A. W. — K. A. 4791/e. 1848.)

I.

Tisztelt Honvédelmi Tanács! Bacho Lajos csendbiztosnak 
f. é. December hó 4-rűl Alispányunkhoz utalt hivatalos levelé- 
bűl értesülve lévén, miképen a fenebb idézett napon az az teg
nap délutánni 2 és V2 óra tájban Húrban csapatjaival és na- 
gyobbszámú katonai erővel Megyénk határán már betört és az 
általunk rakatott torlaszoknak védelmével megbízott 17-ik hon
véd zászóaljnak visszavonulta után határszéli Csacza mezővá
rosunkat megszállotta. Ennél fogva tegnapi napon futárunk 
által a tisztelt országos honvédelmi Bizottmánynak festett 
sanyar állapotunkra és annak elhárítására lábaink eleibe gör
dített és azon futárunk által küldött levélben hasonlólag kö
rülírt nehézségekre hivatkozva ujjólag azon kérelmünkkel já
rulunk a tisztelt országos honvédelmi Tanácshoz, miszerint 
most midőn már az ellenség határainkon belül van és annak 
fentartására és magunk védelmére erővel nem bírunk, — velünk 
ha csak bennünket végképpen feláldozni és a most megközelé- 
tett szerencsétlenségünket azáltal hazánk többi részeire is ki
terjeszteni a tisztelt országos honvédelmi bizottmány nem 
szándékozik, minden módon gyámolítani és egy bizonyos erő
nek és ágyúknak hozzánk való szállításával bennünket nyomor 
állapotunkba felsegíteni szíveskedjék. Kelt a mi 1848. évi De
cember 5-én Trencsinben tartott törvényes bizottmányi gyűlé
sünkből. Trencsén Vármegye Közönsége.

II.

Trenchin megye közönségének. a> Nem csekély meglepetés
sel vette az orsz. honv. bizottmány e megye közönségének folyó a)

a) Jászay fogalmazványa. K. L. s. k. toldásával.
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hó 5-kéről Hurbannak csordájával együtt e megyében történt 
beütését tárgyazó sürgöny útján küldött hivatalos jelentését;
— annyival inkább meglepte pedig ezen hír az orsz. honv. bi
zottmányt, minthogy ebbűi kiderül, miként Trenchin megye 
nem használva azon erőt, mellyel rendelkezhetett, sőt a 17-ik 
honvéd zászlóalj visszavonulván, — a Csaczai hegyszoroson az 
ellenséget anélkül hogy vele megmérkőzött volna — át is bo
csátotta. — Ha a hatóságok a dispositiójukra álló erőt kellő
leg nem használják, s minden erejüket a fenyegető vész elhárí
tása végett igénybe nem veszik, akkor az orsz. honv. bizott
mány, melly jelenleg kilenc különböző helyeken kénytelen had
erőről gondoskodni, s hadat viselni, a sajnos következésekről, 
melly az ország egyes vidékeit — főleg illy puszta feladás 
után — éri, nem felelhet.

Ha már a megye a csaczai passust védetlenül oda hagyta, 
feszítse meg minden erejét, tegyen meg mindent, hogy az el
lenség legalább a trenchini passuson, mely egy pár száz ember
rel is megvédhető át ne törjön.

Az ellenségnek az országból! kiűzetése iránt az orsz. hon
védelmi bizottmány mai napon következő rendelkezéseket tőn,
— ugyanis: meghagyta Beniczky Lajos kormánybiztosnak, 
hogy azon egy zászlóaljat, mellynek alakítására ő volt felha
talmazva, úgy Szilaveczky alezredesnek, hogy a rendelkezése 
alatt álló csapattal, végre Görgey Arthúr tábornok és fővezér
nek, hogy egy battéria ágyú, s ennek fedezésére szükséges erő
vel Trenchin megyének segítségére siessenek.

Ezek szerint az orsz. honv. bizottmány azon erőnek, melly 
e percben a disposicióra állhatott, Trenchinbe leendő fordításá
ról gondoskodván, nem mulaszthatja el e megyét újjólag, és is
mételve felhívni, hogy az előszámlált erő megérkeztéig is min
dent, mi tehetségében áll, elkövessen, hogy az ellennség előnyo
mulását megakadályozza. Pest. Decemb. 7. 1848.

U. I. Épen midőn már e levél megíratott, — Szerdahelyi 
százados úr Nyitráról azon hiteles jelentést hozza, hogy az 
egész Hurbán-féle beütési hír nem igaz, s hogy mindössze 20 
emberrel tekintett be a határon, s amint jött, visza is ment.

Már most tehát minden intézkedések, mellyekkel Pozsonyt, 
Kyitrát, Komáromot, Zólyomot a honvédelmi bizottmány fel
zaklatta — s az ország érdekében tett rendelkezéseket meg
zavarta — mind hiába történtek, — mert a megye jelentése 
nem alapos.

A legkomolyabban meghagyatik tehát ezen megye közön
ségének, tegyen olly intézkedéseket, hogy legalább a saját me- 
gyéjébeni történtekről voltakép értesülve, sem a megye lakos
sága alaptalan hírekkel ne rémítessék, sem a honvédelmi bizott
mány a haza oltalmára igényelt erőfeszítésben ne zavartassák.

Steier L a jo s ; Beniczky Lajos élete. 39
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Különben miután a sok vészterhes tudósításokkal terhelt 
jelentések közül, mellyek részint a megye Főispánja részéről 
hetek óta Írattak, egy sem valósult, a kormánynak nem leend 
tulajdonítható, ha a valóságos vész bekövetkezése esetében sem 
leend megtéve az, mi a vészt elhárítaná.

Tudósításainak hitelessége iránt a Megye közönsége fele
lőssé tétetik. Kelt mint fellebb. A honv. bizottmány. a>

III.

Szilaveczky Alezeredes főparancsnoknak Nyitrán. Pest. 
7-ik Dec. 1848.

Hurbán betört Csaczánál Trencsinbe.
ön oda utasíttatik hogy ami fegyveres erőt csak a kör

nyéken s hadmegyéjében összeszedhet, avval rögtön siessen 
Trencsin megvédésére.

Hasonló célra Beniczky Őrnagy is innét ezennel utasítva 
van, hogy alakulásba lévő honvéd zászlóaljával Selmeczről ön 
parantsai alá Trencsinbe siessen, ahol már ön egy zászlóalj zó
lyomi fegyveres honvédeket találni fog.

Görgey tábornok úr odautasíttatott hogy ágyúkat küld
jön ön segítségére.

Éppen most hallom, hogy a Waldberg őrnagy alatti 15. 
zászlóalj Komáromban van — ennek parancsot adtam hogy be
lőle 3. compagnia azonnal alezredes úrnak rendelkezése alá 
menjen. E percben érkezett újabb tudósítás szerint a Tren- 
csónyi beütés meg nem valósulván, Waldberg őrnagy úr zászló- 
aljához a fennebbi rendelet nem expediáltatott.

IV.
Görgey Arthur tábornok és fővezér úrnak. E perczben ve

szem Trenchin megye közönségének folyó hó 5-kéről kelt, s má
solatban :/. alatt ide rekesztett tudósítását, mellyben Hur- 
bánnak folyó hó 4-kén Trenchinbe történt beütése, és Csacza 
mezővárosának általa történt megszállása adatik értésemre. — 
Mennyire a hely távolsága és az ezen baj megengedi, én gon
doskodni fogok Hurbán és csordájának megfékezésére, és meg
semmisítésére a szükséges erőről; — miután azonban a jelen 
körülmények között rögtön tetemesb erővel nem diszponálha
tok, felhívom tábornok s fővezér urat, (hogy ha valamit e rész
ben tehet, maga részéről is segítsen Hurbán megsemmisítésé
ben, talán a Trenchinhez közelebb fekvő Lipótvári őrséget meg

ái Az U. I. Kossuth L. s. k. fogalmazványa.



BENICZKY JE L E N T É S E I S E G Y ÉB  ÜGYIRATOK. 6 1 1

szaporítva s onnan annyi erőt adva, mennyi egy batéria ágyú 
fedezetére szükséges — küldhetné tábornok úr egy üteg ágyút, 
ha még e részbeni feleslegét mind vissza nem küldte Komá
romba— ha pedig vissza küldte Komáromból rendelhetne külö
nösen a Trenchin melletti szoros védelmére, mert hiában van
nak a torlaszok, ha védelmükre nincsen ágyú) a> vagy ha ezen 
nézetem kivihető nem volna, más az ellenség viszaverését esz- 
közlednő erőnek belátásához, és a körülményekhez képesti ren
delése végett hacsak lehet a leghathatósb intézkedéseket meg
tenni, s a történtekről engemet értesíteni szíveskedjék.23 Kelt 
Decemb. 7. 1848. 7/12 K. L. b>

26.

1848 december 6. — Trencsén.

B a lo g h  J á n o s  k o r m á n y b iz to s  K o s s u th h o z . Húrban betöréséről, Ruttkay vissza
vonulásáról, intézkedéseiről, segítséget kér.

K ív ü l :  dec. 9. 848. „Már futár által meg vannak téve a kellő rendeletek, 
a Szilaveczkynek szóló levél mássát a futár magával viheti“.0)

(Ered. tiszt. St. A. W. — K. A. 4873/e. 1848.)

Tisztelt Elnök tJr! Sietek Tisztelt Elnök urat, az itten 
történtekről tudóséttani. Amit én mindjárt Csaczárai érkez- 
temkor sejdétettem, az e f. hó 4-kén déli órákban megtörtént, 
az ellenség t. i. Sveresine helységéből őreinket kiűzvén, Csa- 
czára, kis hadunk főhelyére betört, és ha bár az útak eltorla
szolva voltak is, seregét az erdőkön vezető száz meg száz felé 
elágazó mellék útakon átvezetve és a Kisucza vizén, mellyről a 
híd előre le vala szedve, a víz csekélysége miatt átgázolt kö
rül belül 3000 gyalogság, 2 század lovassággal és két ágyúval 
Gsaczába bevágtatott.

Csacza védelmére nem állott több részőnkről egy század
nál, mert a többi négy század a szomszéd helységekben rendel
kezésem dacára elszórva lévén, a sebesen jövő ellenség elébe, 
nem pontosulhatott öszve, mi ha megtörténendett, lehetett 
volna ugyan, az ellenség lovasságára egy kissé tüzelni, de az 
illy ellenségi túlerő előtt a vissza vonulás minden esetre elke- 
rülhetlen volt; annyival is inkább, mert a nép hangulatára, és 
bátorságára támaszkodni egy áltáljában nem lehetett; az nap 
kis seregünk a Zsolnára vezető országúton, minden részről ösz- a) b) c)

a) Kossuth s. k. betoldása.
b) K. L. approbálása.
c) Kossuth s. k. ceruzával írt utasítása.
33 Ugyanekkor adott ki Kossuth rendeletet, hogy Beniczkynek küldjön 

Nádossy ezredes 100 drb szuronyos puskát és hogy a pénzügyminisztérium 
fizessen ki Trencsén megye részére 20.000 pfrt.-ot.

3 9 ’
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pontosulva, Zsolnára Csaczától két állomási távolságra fekvő 
mezővárosba vonult vissza, — az ellenség pedig Csaczán sátort 
ütött.

A Zsolna és Budatin közt folyó Yágvizén álló hidat tüs
tént leszedettem, minden kompokat csolnakokat, talpakat el- 
takarétattam, minden élelmi szereket elhordattam, és így meg 
tévén minden az ellenség további rohanása megakadályozta- 
tására szükséges rendeleteket Zsolnán a Vágvize innenső partján 
hagyván, Ruttkay parancsnok Őrnagyot az öszpontosult, és 950 
főre rúgó sereggel, magam, tovább rendelkezendő, és a népet 
részént védelemre, részént az élelmi szerek eltakarétására buz- 
dítandom. Predmérre másfél állomási távolságra érkeztem, meg 
lévén győződve, hogy az ellenségnek, Vágón általi átmentét e 
kis sereg is legalább egy napig visszatartóztatandja — azon
ban alig mulatók néhány óráig Predmérben máris Ruttkay Őr
nagy Úr egész seregével ott termett, és pedig anélkül hogy az 
ellenséget Zsolnánál tsak látta volna is, anélkül hogy annak 
általam megnehézétett átmenetét meggátolni tsak akarta 
volna is, anélkül hogy az ellenség hova mentét szem ügy alatt 
tartotta avagy felette őrködőket hagyott volna, úgy hogy én, 
kinek a szükséges rendeletek megtétele végett nagy sietséggel 
Trencsénbe utaznom kelletett már Predmérben nem tudtam hol 
áll az ellenség. — Pedig Zsolna főhely az ellenségre nézve, mert 
ha ott akadályt nem talál, mehet tetcése szerént vagy Sztrecs- 
nónak Túróczba, vagy Predmérnek Trenchinbe, és így Ruttkay 
Őrnagy Úrnak azon hibája hogy Zsolnát másfél állomási távol
ságra elhagyta, megbocsájthatlan.

Most már az ellenség számolásom szerént három közül 
egyet választaná, vagy Zsolnán és tájékán fészkeli meg ma
gát, — mint Simonies Szeniczén, vagy Sztrecsnónak Túróczba 
s így tovább törend be, vagy útját veendi egyenesen Predmér
nek Trenchinbe.

Azonban akár mit teend is, én minden esetre ha történt 
hiba, (melyért én egy áltáljában felelős nem lehetek) kijavítá
sára megtettem, és megteendek mindent mi tsekély erőmtől ki
telik.

Mindenek előtt is egy levelet írtam Belusról a Predmérhöz 
eső legközelebbi állomásból, az egész 17-dik zászlóalj tiszti 
karának, mellyben azt, hogy Zsolnát védtelenül elhagyták, hogy 
ott ellenséget nem is látva visszavonultak, hogy minden ellen
szegülés és puskalövés nélkül az ellenséget beljebb és beljebb 
sétálni engedék, erősebb szavakban nem helyeseltem, s őket a 
Haza szent nevében felszóllítottam, hogy harcfiakhoz illő bá
torsággal és elszántsággal, nehézétsék lépésről lépésre az el
lenség haliadását, s. a. t,

E levélnek úgy hiszem meglészen a maga jó hatása.
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Gerlon és Mikovényi Őrnagyokat kiküldöttem a sereghez, 
olly meghagyással, hogy az első, a 17-dik Honvéd Zászlóalj, 
a másik a már 4 százra menő Nemzetőr Raub-Schütz és pus
kás csőszökből álló csapat vezérletét vegyék által. A szomszéd 
Megyék is már megelőzőleg fel vannak szóiéivá Marczibányi Fő 
Ispány Űr által segétség adásra — Görgey Tábornokot szinte 
megkértem, hogy minden nélkülözhető erőt ide fordétson, szó
val mindent megtettem, mit e védék védelmére célszerűnek tar
tottam.

És ami legvígasztalóbb ippen e perczben érkezett meg 
Szilaveczky Alezredes Űr, az itteni öszves erő parancsnokságát 
személyesen átveendő, kinek tapasztalása és erélye, az én tiszta  
akaratommal párosulva gondolom pótlandja a körülmények 
mostoha állását.

Csak az Istenért arra kérem Tisztelt Elnök urat, hogy ide, 
minél előbb, legalább egy század lovasságot, egy ágyú üteget, 
és félzászlóalj kitanult honvéd vagy sorkatonát küldjenek, 
akkor biztosan mondhatom, hogy az ellenség nem tsak feltartóz- 
tattni, hanem dicsőségesen vissza is fog veretni.

Mert ha a segétség megérkezte sokáig huzavonódni fog, 
attól félek, hogy hátunk megett Hurbán az itteni hozzá hajló 
Tótokból Népfelkelést alakítaná; és meg rontván mindazt, mit 
nekem a. nép gyűlések által tenni sikerült itt a felföldön, olly 
Népzendülést alkotand, amilyen jelenleg Erdélyben létezik; 
mihez mondhatom az itteni Nép nem kevéssé hajlandó, és e’ 
félelmem igazoltattni látszatik az itt szárnyaló azon hírből is, 
hogy Hurbán már ebbéli ördögi működését Csaczán meg is 
kezdette.

Reményiem, hogy nem sokára szerencsém leend Tisztelt 
Elnök Urat személyesen minden itteni körülmények részleteiről 
tudoséttani, mert most már, miután az itteni védelem ügyesbb 
kezekbe van áttéve, hiszem hogy időm leend egy pár napra 
Pestre kirándulhatni, ezt azonban tsak akkor leszek teendő, ha 
minden oldalról bisztosétva lévén minden rendeleteim sikerülen- 
déséről minden aggodalom nélkül eltávozhatok.

Ippen most jött szobámba Pongrácz Gáspár Megyei Al- 
ispány Úr azon hírrel, hogy Keller Zsolna járási Főbíró jelenté, 
hogy Hurbán serege már a Vágón hidat ütve, Zsolnán van, hol
nap Hurbán maga Zsolnán Nép Gyűlést tartaná, a Népet min
denütt Communismusra tanítja, és hogy a sereget maga Simo
nies ki Szeniczről Tessénhe átszökött vezérli.24 Én e percben 
Zsolna felé indulok, habár ide tsak ma érkeztem, amit lehet 
Szilaveczky alezredessel a fenyegető hajó törésből megmen
tendő; — hiszen Csaczáról is tsak öt perczczel az ellenség oda-

24 Mindez rémhír volt.
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érkezte után indultam, úgy hogy életemet nem máskép tsak az 
erdőkön, és magas sziklákon át szökve menthettem meg.

Elvégre azt is biztossan mondhatom, hogy ha egy pár nap 
múlva segítség nem érkezend, úgy e tájék veszve van, és Húrban 
vagy is most már Simonies, a szenitzi Simonitsal egyesülend — 
mert úgy látcik, hogy ez az ellenség plánuma — e hír hallat
tára, hogy t. i. az ellenség Zsolnán van, keblem elkeseredett 
anyira, hogy most ha lehetne a 17-dik zászlóalj parancsnokát 
széttópném — habár betsűletességéről és jelleme tisztaságáról 
meg vagyok győződve — mert ha Zsolna gyáván elhagyatik, tán 
három négy nap nyereséggel sokat lehetett volna megakadá
lyozni — mit tenni most már alig lesz lehető — azomban jó az 
Isten — tán megment bennünket valami véletlen.

Trentsinben Dec. 6-kán 1848. Balogh János kormánybiztos.

27.

1848. december 6. — Trencsén.

M a r c z ib á n y i A n t a l  fő is p á n  a z  O H B .-h o z . Az ellenségnek Csaczára tett betöré
séről. Fegyvereket kér.

(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 4831/e. 1848.)
K ív ü l :  dec 8. 848. El van intézve.«)

Tisztelt honvédelmi Bizottmány! Az ellenség Csaczára, 
eddig alkalmasint zsolnai vidékre is berohant, a mesterségessen 
készült torlaszokat bizonyos sziléziai az előtt Csaczán is 
lakozó egyén által titkos hegyi utakon vezettetve kikerülvén, 
Kormány Biztos Balogh János úr, és Ruttkay őrnagy vezénylete 
alatt álló 5 századjával, kik akkor éppen Csaczán tartózkod
tak, ágyuk hiánya miatt ezt akadályoztatni annál is inkább 
képesek nem lévén, minthogy Ruttkay parancsnoksága alatt álló 
seregeit célszerűtlenül több vonalakra alkalmazta, honnan az 
ellenség következhető betörését várta, Csaczán pedig legkeve
sebb erőt hagyott fenn, mellyel lehetetlen volt vissza nyomni 
vagy legalább fentartóztatni az ellenséget.

A Zsolnai vágvizi hid seregeinknek át jövetele után szét 
szedetett, de fájdalom Ruttkay seregei meg nem állottak Zsolná
nál, hanem visszahúzódtak egész, Predmérig, pedig Zsolnánál 
leginkább ne hogy az ellenség az általa készítendő hidon vagy 
kompon átmehessen őrködni, s az előveendő ellenséges munkála
tokat akadályoztatni lehet, és kelleték.

Kiindíttatott innén minden, rendelkezésünk alatt álló erő, a)

a) Csernátoni megjegyzése.
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az újoncok is, de fájdalom puska nélkül és egyedül kaszákkal 
ellátva.

Több vadászok, erdei csőszök, megyei egész ifiuság fel
fegyverkezve kiindíttattak az ellenség ellen, de ez mind csekély 
erő, sehonnan segélyt, ágyút, fegyvereket anyiszor ismételt fel
írásunk mellett kapni nem tudunk, feláldozva és végképpen el
hagyatva vagyunk minden tekintetbe. Pedig ha sikerült az 
ellenségnek itt a népet felizgatni, a felső magyar országi egész 
Tótság kiirtja a Nemességet és fegyvert fog tömegben — 
honunk és alkotmányunk ellen.

Még egyszer megkérem egész bizalom és tisztelettel a Tisz
telt honvédelmi Bizottmányt, könyörüljön e szegény megye, de 
egyszersmind a Hon sorsán, rendeljen ide, de mentői előbb ren
des katonaságot, ágyúkat, és adjon újoncainknak fegyvereket, 
külömben miért sem kezeskedhetek, de borzadva várom a leg
rettentőbb eseményeket. Trenchin december 6-án 1848 évben. 
Marczibányi Antal s. k. főispán.

28.

1848 december 7. — Selmecbánya.

F r i t z  M ik ló s  s e g é d k o r m á n y b iz to s  a z  O H B .-h o z . Húrban betöréséről. 
(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 4994/e. 1848.)

Országos honvédelmi Bizottmánynak! Túrócz Vármegye 
Csendbizottmányának ide ■/. zárt leveléből, sőt ugyan ezen 
megye, e pillanatban futárkép ide érkezett Sándor Károly fő
jegyzőjének szóbeli előadásából is megértettem, hogy Galliciá- 
ból ismét egy ellenséges csapat honunkba betört, még tegnap
előtt Csaczát elfoglalta, és eddig már talán Zsolnáig előre
nyomult.

Merre szándékozik haladni, váljon a Vág mentében lefelé, 
vagy a Sztrecsnói szoroson át Túrócz megye s Körmöcz, 
vagy Beszterczebánya felé fog nyomulni? azt nem tudhatni.

Habár nem kétlem, hogy az egyúttal értesített jelenleg 
egy pár napok óta Beszterczebányán tartózkodó Kormány Biz
tos Beniczky Lajos Úr, az Országos honvédelmi Bizottmány
nak ezen ellenséges betörésről jelentést tett, mindazáltal bizto
sabbnak, s szükségesnek tartom, erről közvetlen külön jelen
tést tenni.

Balogh János kormány Biztos Úr, miféle erővel rendelke
zik, az itt tudva nincsen. A Zólyomi nagy részében még fegy
vertelen gyakorlatlan ujjoncokból álló 17 zászlóalj Ruttkay Őr
nagy Parancsnoksága alatt mint hallom, már Predmérre érke
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zett, és így attól félhetni, hogy az ellenség őt hátában meg
támadja. A Beszterczei két alig D/a fontos ágyú tegnap csak 
Szent Mártonban volt, a Selmeczi 4 hat fontos ágyú, a szük
séges lőszerrel, rögtönzött felszerelés után, nagy nehezen csak 
tegnap innen indittathatott.

Az itten felállított tartalék seregből 60 legény tegnap el- 
indúlt, a többi körülbelül 200 legény csak egy részben fel
ruházva, és felfegyverkezve vagyon, intézkedtem mégis, hogy 
kormány Biztos Űr további rendelkezéséig útnak indítható álla
potban készen legyen.

És ebben áll csekély erőnk, mellyet egy a bányavárosokat 
védelmi Bizottmányt ezennel megkérni kénytelent'ttetem: mél- 
tóztassék intézkedni, hogy egy tetemesb hadi erő a bányaváro
sok védelmére, és a betört ellenség viszanyomására azonnal 
inditassék.

Holnap vagy holnapután, reményiem, megtudjuk, merre 
nyomúl az ellenség, és váljon a bányavárosok fenyegettetnek-e 
vagy sem, azt azonnal feljelenteni el nem mulasztandom, hogy 
e szerint a netalán kiindítandó hadsereg a fenyegetett pontok 
felé irányoztathassék.

A bánya városokban létező országos vagyon kellő biztosí
tása iránt a fő kamaragróffal egyetértőleg rendelkezni fogok.25

Kelt Selmeczen Dec. 7-én 1848. Kormány Biztos Úr távol
létében Frits Miklós s. k. biztosi segéd.

29.

1848 december 7. — Trencsén.

M a r c z ib á n y i A n t a l  fő is p á n  a z  O H B .-h o z . Húrban és Stúr működéséről, — már 
már alispánt és Vajdát neveztek s ujoncoznak.

(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A 4961/e. 1848.)
K ív ü l :  dec. 9. 848. Tudomásul.«)

Tisztelt Országos honvédelmi bizottmány! Újabb tudósí
tások szerint Húrban és Stúr seregei nem olly számossak, 
többnyire rablók, segélyt várnak azonban a Sziléziából. Csa- 
czán tartózkodnak, lázítják a népet megyei hatóság és honunk 
ellen. Alispányt és Vajdát rendeltek. Amazt a nép sorából Ze- 
manik Rakovai Bírót, Vajdának Húrban (a) Csaczai só beszedőt 
Vitulay képviselőnek atyját kinevezte.

A népnek kinyilatkoztatott, hogy a fejedelemnek újoncokra a)

a) Csernátoni megjegyzése.
25 Mellékelve Sándor Károly turócmegyei főjegyzőnek jelentése (dec. 5.), 

melyben segítséget kér Turóc megye részére.
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nints szüksége, ezt tsak az Urak sürgetik, de ő még is követeli 
hogy 20 évtől 50-ig minden ember fegyvert fogjon, ellenszegü
lőknek rémítően fenyegetődzik, a nép közt külömbféle kinyo
matott cartekot osztogat és minden nemő szabadságát Ígéri.

Rabol rémítően zsidók és Uraknál. Zsidók adósságaitól fel
menti a népet. Azon vidéken, hol betört kevés Uraság lakik, de 
tömérdek 100 ezerre terjedő nép. Csaczán magány hírek után 
kapót 20 újoncot, mai napra a környék bíráit falusi pecsétekkel 
berendelte, külömbféle reversálisokat tőllők kicsikarni szándé
kozván.

Ágyúk és rendes katonaság kiküldetése iránt újólag ismé
telem felszólításomat, mert ha a vidék és felső országi tótság 
fellázad millióm ellenséggel bajunk leend.

Erőnk Zsolna felé öszpontosul, czélszerűnek vélném, ha a 
Nyitrai Püspök Krajcsik segéd kanonoknak a nép felvilágosí
tása és lelkesedése végett azonnali kiküldetése iránt felszóllít- 
tatna. Felső vidéken tiszta rom. kathol. nép lakik. Trentsin 
December 7-én 1848. Marczibányi Antal s. k. főispán.

30.

1848 december 8. — Budatin.

S z i la v e c z k y  a h a d ü g y m in is z té r iu m h o z . A Vág mentén tett hadi mozgalmairól. 
A Hurbán-féle ellenséges csapat létszámáról s okairól, miért nem tartja 

tanácsosnak a megtámadást.28
(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 5427/e. 1848.)

K ív ü l :  Elavult, tudomásul, ad acta, a)

2-ik hadmegye főparancsnokságától.
A t. Hadügyministeriumnak. Folyó hó 4-én 9-ik szám alatt 

a tisztelt Hadügyministeriumhoz előterjesztett jelentésem sze
rint, hivatalos körutazásomon másnap Nádasra érkezvén, szá
guldó hírek által értesítettem, hogy Trencsin megye felső ré
szeiben az ellenség az ország határain beütött volna. Ezen ok
ból utazásomat siettetvén, Trencsénben Balogh János kormány- 
biztos úrral találkozván tőle mint szemtanútól azon tudósítást 
vettem, hogy valóban az ellenség folyó hó 4-én az ország hatá
rain 2 zászlóalj Palombini és 2 század Deutschmeister sorezre- 
dekből, két század könnyű lovasokból és két ágyúból álló sere- a)

a) Kossuth Lajosnak ceruzával írt s. k. megjegyzése.
28 Ezt a jelentést december 12-én tette át az OHB.-hez a táborkari 

osztály.



gével, összesen körülbelül 1900 gyalog 250 lovas sorkatonák
ból, 700 Hurbánt követő önkéntesekből és két ágyúval Jablun- 
káról betörvén déltájban Csaozát elfoglalta és a környékbe he
lyezett osztályainkat Zsolnánál a Vágón át nyomta. Ezen hiva
talos tudósításra azonnal Zsolnának indultam és útközben de
cember 7-én reggel Predmérben érkezvén a Csaczából elűzött 
17-ik honvéd zászlóaljbeli 5 századot címzetes nemzetőrségi 
Ruttkay István őrnagy parancsnoksága alatt és a 16-ik hon
véd zászlóalji 1. századot, amely azonban már azelőtt Pred
mérben tanyázott, ott találván, azokat azonnal Zsolnára visz- 
szavezettem, itt ugyancsak a körülményekbe lehetőképp tájé
kozván, másnap azaz decemb. 8-án az elbontott Vághidat helyre 
állíttattam és a Vág jobb partján levő Budetin nevű helységet 
seregem legnagyobb részével elfoglaltam, előőreimet Kisucza 
patak völgyébe Kisuczaujhely felé felállítottam, magamnak így 
jövendőre az offensiv operációkat is biztosítván.

Az ellenség erejéről bizonyos tudósítást nem kaphattam, 
azonban állhat körülbelül 1000 gyalog 100 könnyű lovas sor
katonából és 400 csőcselék népből, két ágyúval és két congréve 
rakétából. Elhelyeztetéséről annyi bizonyosnak látszik, hogy 
seregével decemb. 7-én Kisuczaujhelyre előrenyomult; Csaczán 
egy sör századot hagyván. Működései a vett hírek szerint az 
eddigi hivatalnokok letevésébe és mások kinevezésébe, népgyű
lések tartásába és a kormányunk ellen izgatásban állanak.

Jelenleg parancsnokságom alatt álló sereg 1603 honvéd
ből, 180 önkéntesből, 800 nemzetőrségből, összesen 2583 gya
logból, 18 lovas nemzetőrökből és két két fontos ágyúból áll, a 
gyalogság között körülbelül 1100 kaszás és 250 minden fegy
ver nélkül létezik. Mindezen nagy szám mellett kényszerítve lá
tom magamat minden elhatározó ütközettől tartózkodni, mert 
a sereg legnagyobb része alig tud lőni és általánosan a csatá
rozásról, mely az itteni hegyes völgyes tájékban nélkülözhetet
len fogalma sincs, a két gyönge ágyúk is minden tüzér nélkül 
vannak. Ezen parancsnokságom alatt álló haderőnek nyo- 
matéktalan állapotát látván, folyamodtam folyó hó 6-án Gör
gey tábornok s Ordódy Kálmán őrnagy urakhoz, hogy segítsé
get küldjenek, parancsoltam Beszterczebányán levő hadfogadó 
kormányzónak, hogy 70 sorkatonával hozzám csatlakozzék, de 
eddigelé eredmény nélkül, azért bátorkodtam a tisztelt Hadügy- 
ministeriumot alázatosan kérni, miszerint aziránt intézkedni s 
engem utasítással ellátni métlóztassék. Kelt Budatin december
8-án 1848. félóra éjfél előtt. Szilavetzky alezredes 2-ik had
megye parancsnoka.
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31.

1848 december 9. — Besztercebánya.

B e n ic z k y  a z  O H B .-h o z . Hurbán és Schlick seregének létszámát combinative 
4000-re teszi és egy ágyútelepre. Minő erőt küldött Trencsénbe. Minő körutat 
teend a felső megyékben. A mozgó nemzetőrség számára pénzt vett fel a sel-

meci sóháztól.
(Ered. tiszt. -  St, A. W. -  K. A. 5498/e. 1848.)

K í v ü l : El van intézve. Kelt Budapesten, dec. 20/848. a honv. biz. határozatá
ból R á k ó c z i  J á n o s  előadó, ein. titoknok.

Országos Honvédelmi Bizottmánynak!a) A Schlick és Húr
ban féle Trencsénbe való beütésének természete és ereje felől 
olly különböző tudósítások érkeznek hozzám, hogy én e rész
ben a honvédelmi bizottmánynak bizonyosat nem írhatok. 
Amennyire minden eddigi adataimból központosítani lehet, ki
sül, hogy a betörő csapat 4000 egyénből és egy ágyú telepből áll.

Én amennyire lehetett leggyorsabban útnak Zsolna felé 
Trencsénbe indítottam. 1° Az általam alakítandó Bányavidéki 
zászlóaljból eddig összegyűjtött felfegyverzett 1-ső századot, 
mely 215 egyénből áll. 2° ö t  ágyút a megkívántató tüzérséggel 
együtt, 3° Barsi főispán úrral egyetértőleg égy csupa lőfegy
verrel ellátott századot a barsi nemzetőrségből és a 4 lévai 
ágyút. 4° A honti nemzetőrségből 1 századot és 130 lovasokat, 
kik felszerelve és begyakorolva vannak. És így összesen általam 
1215 gyalog és 130 lovas nemkülönben 9 ágyú a vész helyszí
nére kirendeltetett.

Én egyéb teendőimet kénytelen leszek félbeszakítani és f. 
hó 10-én Túróczba indulok minden kitelhető módon iparko
dandó hogy Zsolnai seregünk az élelmezésbe kárt ne szenved
jen. Onnan Zsolnára rándulok, honnan biztos adatokra fekte
tett tudósítást küldök. Zsolnáról Körmöczre indulandok, e vá
ros oltalmára mindent mi lehet megteendő. Körmöczről mi
helyt távoznom lehet, Zólyom alsó vidékére sietek, hol jelenlé
tem nagyon is szükséges. Segédbiztosom azt jelenti, hogy a 
honvédelmi bizottmánytól a bányavárosok részére segélyt kért, 
ha egy zászlóaljt másutt nélkülözni lehetne, én is kérnék, de 
mivel tudom, hogy ez lehetetlen, nem marad egyéb, mint saját 
erőnk megfeszítése. Zsolnáról többet.

A mozgóvá tett nemzetőrség számára pénzt a selmeczi só
házból kellett merítenem, mely körülvényt a pénzügyi ministe- 
riumnak már feljelentettem. Kelt Beszterczebányán 1 órakor 
éjjel dec. hó 9-én 848 Beniczky Lajos k. biztos. a)

a) Az egész Beniczky s. k. írása.
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32.

I. 1848 december 9. — Zsolna.

B a lo g h  J á n o s  K o s s u th h o z . Húrban és Frischeisen betöréséről, a budatini 
csata előtti intézkedésekről.

II. T ó t  f a lv a k  fe lk e lé s t  h ir d e tő  k ö r leve le i H ú r b a n  ellen.

a) Hosszúrét, b) Biese, c) Rovne községek levelei.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 5276le. 1848.)

K ív ü l :  Kossuth sajátkezű jegyzete: „Meglévőn téve Hurbán ellen az intéz
kedések, tudomásul szolgál. Kossuth.“

Tisztelt Elnök Űri Azon hír, hogy az ellenség már Zsolnát 
bévette, nem valósult — Keller Zsolna járási főbíró jelentése 
csak botor hírből merítve volt — és félénkség szülte könnyen- 
hiszemből — az ellenség miután csekély erőnkkel őt feltartani 
lehetetlen volt, Csaczát bevette, ott új helybeli bírákat neve
zett ki és az egész város és vidék fölött Vojvodát rendelt. — 
tíz f. hó 4-én történt, — 6-kán Csaczát gyönge őrizet alatt 
hagyva, Kisuczaujhelyre húzódott, hol jelenleg is seregével 
szállásol, serege korántsem oly nagy, milyennek eleinte látsza
tott, az egész körülbelül 2000 főből áll, közte legfeljebb 800 sor
katona és 2 század lovasság, a többi csőcselék, rablók és holmi 
söpredék. A sorkatonaság vezére egy őrnagy, kinek neve Frisch
eisen Károly. A csorda közt van Húrban, Stúr, Borik, Zách s. a. 
t., de ami már örvendetes, a nép, kivéve néhány határszéli és 
kisutezai helységeket, melyekben a rossz szomszédok által még 
a légy is inficiálva van, Húrban és communizmust hirdető beszé
dei iránt, rokonszenvvel nem viseltetik, mi az ide mellékelt há
rom nagy község aláírásából is látható, és így azon félelmem, 
hogy Húrban a népet felkelésre birandja, tökéletesen elenyé
szett. Körutam és sok rendbeli tót proklamátióimnak megvolt a 
maga hatása, — népnek bizalmát megnyertem, főleg azért, mert 
azt hiszi, hogy én Kossuth vagyok, hagyom őt e hiedelmében, 
mert hatásom ez által nagyot nőtt és így nem akarva is tisz
telt Elnök Űr nevét bitorolnom kelletik, és ezért bocsánatot ké
rek, más körülmények közt nem mernék t. Elnök Űr tollaival 
fény leni.

Erőnk napról napra szaporodik. Nagyszombatból tegnap 
indult Zsolna felé egy zászlóalj, Selmeczről pedig szinte tegnap 
érkezett 4 felszerelt ágyú 41 tüzérrel és 115 közvitézzel, Zó
lyomból szinte érkezett 2 ágyú, de tüzérek nélkül, majd segí
tünk magunkon. Az egész erőnk az idemellékelt jegyzékből lát
ható. Nem hibádzik más, csak legalább egy század lovasság,
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mert ágyúink megőrzésére csak 18 zólyomi lovasunk van, írtam 
a részben Pozsonyba, de eddig választ nem kaptam. Egyébiránt 
azóta, hogy Szilaveczky alezredes átvevő az itteni sereg vezér
letét, száz meg száz mázsa kő esett le mellemről, mert most 
már hiszem, hogy ily erővel és vezérvei nem sokára tönkre jö
vend Húrban pereputtyostúl. Tegnap tartánk egy kis tanácskoz- 
mányt, melynek, figyelembe véve leginkább Szilaveczki alezre
des előadását, eredménye lön azon határozat, hogy addig (mi 
legfeljebb három nap múlva meglészen) míg a Nagyszombatból 
Zsolnának kiindított zászlóalj meg nem érkezend, Hurbánt meg 
nem támadjuk, azután pedig az egész erőt ellene fordítva, őt nem
csak megtámadjuk, de ha tőlem fiiggend (sub rosa) Tessenbe 
visszaverendjük. Én megvallom, csak attól félek egyedül, hogy 
Hurbán meghallván erőnket, ma-holnap megszökik, de már en
nek oka nem mi, csak a későn érkezett segítség leend, mert ha 
azon segítség a maga idejében megérkezend vala, úgy Húrban 
egész csordájának most már se híre se hamva.

Se Hrankai, se Simontsics futáraim ekkoráig meg nem ér
keztek, pedig óhajtom tisztelt Elnök Úr válaszát olvashatni. 
Zsolnán az ellenség táborától két órányi távolságra. Dec 9-én 
848. Balogh János k. biztos.

II.
a) Ohlas ku ohczam susedskim od vnútri doloženeg ohcze.
Úprimne Susedskim Obczam Pozdravení!
Ponevač Nepritel, kteri vám známi gest, na Csattzi sa 

rozložel, a sem i tam po susedskich obczach krade, a lúpi, Obec 
Dlhopolska gednomiselne geden do druhého naproti takovemu 
povstat si uminila, a preto ag prítomní ch dvoch Prisažnich ku 
susedskim Obczam vistrogela tim požadanim: že ktere vtomto 
uinisli su, tess svogich representantov ku timto pripogeili, a 
tak sa Vrchnosti nasseg z umislom timto ohlasit mohli. Co v 
znamost udadzaguc zostáváme v Dlhempoli 7- o decembra 848. 
Vám Verni Priteli, a krajani Obivateli Obcze Dlhopolskeg. 
(Pecsét: Sigillum Possesionis Dlhopole 1799. Közepén lovas S. 
M. betűk között.)

h) Ko hlasu temuto i mi sa pripogčugeme a wsetko na 
obranu draheg nasseg kragni urobit hotoví sme. 8. ho decembra 
1848 Obec Mesta Bittsanskeho. (Pecsét: Sigillum Minus Civi
tatis Bittczensis.)

c) Niže podepsana Obecz, i daljeg wssedku pomocz gakiste 
verni a sprawedliwi obcani wssemožnu pomoc offeruge, se 
winaložit, a gedneho tess Represententa na wädču istotu wisila, 
w Rownem due 7-" Decembra 1848.
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Hore doloženého Dna Roku bezičiho Obec Rovnanska, 
pocuguce, že pratlske Wojsko naproti Hurbanovi ma prjest ces 
Rovne, hnedbi pro prigatem a wikazenem ohlase Pána Kossutha 
od hodini desateg ranejssejr, az do weczera, podlá možnosti 
ozbrogena stala . . .  . a) sitze pratelskemu wojsku pripogit. Die 
et anno ut supra. Werna SI. Kraina Obecz Rovne.

33.

I .  1848. dec. 9. — Besztercebánya.
Beniczky Lajos az OHB.-hoz. Sparnensis Jenőt a fogságból kiszabadítok 
ellen hadi törvényszéket állított, de ez polgári eljárásra utalta az ügyet. 
Kívánná egy delegált bíróság által ez ügyet elitéltetni, mire nézve különös

felhatalmazást kér.

II. 1848 december 9. — Besztercebánya.
Haditörvényszéki jegyzőkönyv a turóci politikai foglyok ügyében.

(I. és II. ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A. 5499/e. 1848.)
Kívül: A z  igazságügyministerium a delegált bíróság iránt legyen szíves az 
intézkedéseket megtenni s Beniczky Lajos kormánybiztost ez iránt utasítani. 

Pest, dec. 25. 1848. A honvédelmi bizottmány elnöke Kossuth Lajos.

I.
A Honvédelmi Bizottmánynak! Folyó évi October 5-én 

Túrócz megye Szent Márton mezővárosában ugyan e megyebeli 
minden osztályú lakosok által történt azon kihágás megtorlá-

a) Olvashatatlan.
bj Kossuth Lajos s. k. írása.

Magyarul:
a) Felhívás a szomszéd községekhez a bentírt községtől.
A szomszéd községeknek őszinte üdvözletünket!
Miután az ellenség, akit ismertek, Csáczán elhelyezkedett és a szom

szédos községekben, itt és ott rabol és lop, Dlhopole község egyhangúlag 
elhatározta, hogy felkel ellene és ezért két jelenlévő esküdtjét azzal a kérés
sel küldi a szomszéd községekhez: hogy, amelyek ugyanazon nézeten van
nak, képviselőiket szintén adják nellejök, hogy a hatóságnak ilyenképen e 
szándékot bejelenthessék. Ezt tudtul adva maradunk Dlhopolén december 7-én 
1848, hű barátjaitok és polgárok Dlhopole község lakosai.

b) E felhíváshoz mi is csatlakozunk és drága hazánk védelmére min
dent megtenni készen állunk. December 8. 1848. Biese város közönsége.

c) Alulírott község továbbra is minden segítséget, mint hű és igaz pol
gárok minden telhető segítséget felajánlani kötelességének tartja és nagyobb 
bizonyosság céljából egy képviselőjét szintén kiküldi. Rovnén december 7.1848.

A f. é. fentemlített napján Rovne község hallván, hogy a barani kato
naság Húrban ellen Rovnen keresztül vonul, Kossuth úr kihirdetett felhívá
sának vétele után rögtön reggeli tíz órától kezdve estig lehetőség szerint 
fegyverben fog állni. . .  vagyis a barati katonasághoz csatlakozik. Die et anno 
ut supra. Dicső országunkhoz hű Rovne község.



BENICZKY JELENTÉSEI S EGYÉB ÜGYIRATOK. 6 2 3

sára, mely szerint Sparnensis Jenő statusfogoly- az igazság 
büntető keze alól erőhatalommal kiszabadíttatott, Túrócz me
gyét katonai erővel megszállván, — s nyomozás közben egyút
tal e vidéknek Húrban, Hodzsa és Stúr rabló csordájával egy 
nagyszerű összeköttetést fölfedezvén; mindkét rendű vétkesekre 
nézve azért láttam különösen szükségesnek katonai törvény
széket alkotni, mert a túróczmegyei törvényszék és statáriális 
biróságnak e részbeni elégtelenségét tapasztalam és azért ezek 
egyikére sem bízhattam e súlyos vétségű foglyok kellő elítélé
sét, mert nézetem szerint oly hatóság, mely elegendő erélyes- 
séggel nem bír ily vétkek megakadályozására s melynek ezek 
megtörténtével a vétkes tettesek kipuhatolása s befogatására 
némi, bár távolsági összeköttetésénél fogva ereje nincsen, ilyen 
tények s ilyen egyének felett elfogulatlanul nem ítélhet. Idő
közben a haditanács működése Simunich beütése által gátol- 
tatván s a foglyok nagyobb biztosság céljából Besztercebá
nyára általtétetvén, jelenleg a veszedelem megszűntével első 
szükségnek véltem a rabokat elítéltetni; mi végett a Túróczba 
is működött elnöknek f. é. decemb. 7-én meghagytam, hogy a 
haditörvényszéket Beszterczebányán azonnal egybegyüjtvén a 
rabokat folytatólagosan elitéltesse; azonban a haditanácsnak 
idemellékelt eredeti jegyzőkönyve nyomán csakhamar tapasz
taltam: mikép a Verbőczy Hármas Törvénykönyvéhezi s Cor
pus Jurishozi ragaszkodása e vidéknek oly nagy, miszerint a 
törvényes formáktóli eltérés üdvös hatás helyett, talán 
ellenkezőt szülne s méltán attól lehetne tartani, hogy ily 
alakbani működésem e rabokra nézve azon szép bizodalmát, 
melylyel a nép kormányunkat felkarolá csökkentve, ebbeli eljá
rásomra a közvélemény s itt-ott alattomba lappangó ármány 
nem kis eredménnyel könnyen reá üthetné a rosszalás bélyegét.

Ily körülmények között, miután egy részről a rabok el- 
ítéltetését Túrócz megye törvényszékére, vagy statáriális bíró
ságra erólytelenségénél fogva, más megyére pedig szomszédi 
viszonyaiból eredő összeköttetéseire és talán szokatlanságára 
nézve bízni nem igen lehetne, más részről továbbá az igazság 
sújtó kezének hatása így a törvényes formáktól, mint a kiszol
gáltatás gyorsaságától is igen feltételeztetnék, úgy vélekedem: 
hogy e tekintetnél fogva a túróczi rabokat, hogy a tárgy an
nál hamarább befejeztethessék, delegált bíróság előtt lehetne 
elítéltetni, mi annyival szükségesebb lészen, mert ez újabban 
felfedezett pánszláv összeesküvések több megyékre kiterjednek, 
és a bíráknak óvatos megválasztása igényelhetik. Mi végett 
magamat minél előbb kellőleg utasíttatni s hogyha ezen utolsó 
bíróságra bízathatnék a kérdéses rabok feletti ítélet hozatal, 
magamat kizárólag e pontra vonatkozó felhatalmazással el
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láttatni esedezem. Kelt Beszterczebányán dec. 9. 848. t. h. kor
mánybiztos Beniczky Lajos.

II.

1848-ki dec. 9-én Zólyom megyebeli Beszterczebánya váro
sában Kürthy László őrnagy elnöklete alatt, Patera és Pusch
mann századosok, Kardhordó és Rombauer Emil főhadnagyok, 
Gragger és Littmann hadnagyok, Richter és Puschmann Ru
dolf őrmesterek, Yolny József és Hornyacsek tizedesek, Szi- 
gethy és Gyurkovics közvitézek és Görgey Samu, mint ügy
hallgató jelenlétében, ki egyúttal a tollnoksággal is lön meg
bízva, a Túrócz megyében elfogott s itten a Megyeház foghá
zában letartóztatott egyének felett megtartott haditörvény
szék alkalmával:

1. Mindenekelőtt az elnök felszólítása nyomán Beniczky 
Lajos úr f. é. dec. 7-én kelt s a haditanács tagjainak közlése 
mellett, azt bírói eljárásra felszólító levele felolvasásával: — 
A haditörvényszék eddig fel nem esküdt némely tagjai az Ügy
hallgató által nékiek felolvasott bírói esküt letették.

2. Miután az Ügyhallgató a haditörvényszék felszólítására 
mindazon körülményeket, melyek,a kérdéses túrócziak befoga- 
tására alkalmat és okot szolgáltattak, továbbá ugyanazon fog
lyok általános bűneiket s vétségeiket úgy, mint azoknak a hadi
tanács birósága elébe történt helyheztetésük okát szóval elő
adta.

A haditanács, mielőtt az illető önkéntes vallomások hite
lesítéséhez s így a bűnnek érdeméhez hozzáfogna, a kérdéses 
foglyok elítéltetését ily alakban azért nyilatkoztatá körén túli
nak, mert megszűnvén a túrócziakat f. é. október hóban hadi- 
törvényszék alá helyező körülmények, az ugyanezekből eredett 
haditörvényszék működésének is annyival inkább megszűnnie 
kell, mert Magyarország polgárai egyrészről, más részről pedig a 
figyelmet érdemlő közvélemény, úgy a régibb, mint újabb tör
vények s alkotmány nyomán, közbizodalmát igénylő magyar 
kormánytól a törvények s törvényes formák lehető megtartá
sát méltán megvárhatják.

Mely határozat kormánybiztos Beniczky Lajos úrnak, az 
illető irományok kézbesítésével, további intézkedés végett el- 
nökileg tudtul adatni rendeltetett. Költ mint feljebb Kürthy 
László őrnagy s haditanács elnöke. Görgey Samu Ügyhallgató 
•és a haditanács tollnoka.
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34.

1848 december 9. — Trencsén.

M a rc z ib á n y i A n t a l  fő is p á n  a z  O H B .-h o z . Mindenütt kért már segedelmet, 
sehonnan sem küldetik, pedig Csaczától V.-Ujhelyig 18 mértföld fedezetlen.

(Ered. tiszt. -  St. A. W. — K. A. 5242/e. 1848.)

Tisztelt Honvédelmi Bizottmány! — Isten látja, mennyi' 
akadállyal kell küzdeni, felszólításomra már 3 hét előtt egy 
zászlóalj Ruttkay őrnagy úr parancsnoksága alatt ki indíta- 
tott Zólyomból és jelenleg megyémben működik. Ennek és össz
pontosított megyei erőnknek köszönhetjük, hogy az ellenség 
Zsolnára még be nem ütött, és a népes kisuczai völgyben tar
tózkodik. Megkértem adandó segély iránt Országos Honvédelmi 
Bizottmányt, Csányi korm. biztost és Ordódy őrnagy urakat, 
több szomszéd megyéket, Bars megyének lelkes főispánja ve
zérlete alatt 1000 főre terjedő sereget, így több lovasokat és 
ágyúkat kiindított. Mérey N.-szombati kormánybiztos egy 
zászlóaljt, fájdalmasan azonban értesítenem kelletik, a tiszt. 
Honvédelmi Bizottmányt, hogy ezeket Nyitrai Főispán B. Je- 
szenák Y.-Ujhelyen összpontosítani és megtartani akarja, 
seregeink Balogh korm. biztos és Szilavetzky alezredes vezény
lete alatt segély nélkül maradnak, és ámbár a lelkesülés ezek
nél rendkívüli, ha mindazonáltal megverettetnének Csaczáról
V. Ujhelyig 18 mértföldnyire nem lévén semmi egyéb erő, nem
csak ezek, de az egész megye és honunk a legnagyobb veszede
lemnek leend kitéve. Küldöttem újólag futárokat Just, Jesze- 
nák főispánokhoz és Janik őrnagyhoz, kinek parancsnoksága 
alatt áll a Pozsonytól N. Szombat felé kiindított és már V. Uj- 
helyen letelepedett sereg. Just főispánt seregeinek Oszlány és 
Zsolna felé azonnal kiindítására megkértem. Jeszenákot szi
gorúan felszólítottam, hogy felhívásomra kiindított seregeket 
fel ne tartóztassa, a megyénket ez által rémítő és zavart hely
zetben ne tegye. Janik őrnagyot pedig, hogy Y. Ujhelyben be
jött zászlóaljt azonnal Trencsén felé Zsolnára felelet terhe 
alatt kiindítsa. Balogh korm.. biztos remélem, mindezekről tu- 
dósítandja a Honvédelmi Bizottmányt, én pedig csak arra egész 
alázattal kérem a honvédelmi bizottmányt, hogy Jeszenák fő
ispán úr az ide segítségre rendelt seregeknek letartóztatásáról 
eltiltassék. Trencsén december 9-én 1848. Marczibányi Antal 
főispán és k. b.

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 40
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35.

1848 december 10. — Trencsén.

M a r c z ib á n y i  A n ta l  fő is p á n  a z  O H B .-h o z . Sajnálja, hogy Hurbán beütés« 
iránti jelentéseinek hitel nem adatott. Különben is betegeskedvén, kénytelen 

korm.-biztosi hivataláról lemondani.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 5414/e. 1848.)

K ív ü l :  „Értesítendő, hogy épen midőn tudósítása következtében a bizottmány 
intézkednék, jött egy futár Nyitráról azon hírrel, hogy jelen volt a bizott- 
mányi ülésben, midőn Trencsén megyének újabb levele a beütésnek nem való- 
sulását jelentő, felolvastatott. A Honvédelmi Bizottmány a legszorosabb 
vizsgálatot rendelte el s a főispán úr hitelét könnyelmüleg vagy árulólag 
compromittáló személyek szigorúan meg fognak büntettetni. Felszólítandó a 
kormánybiztosi hivataloskodás foglalására, amennyiben erre, rendes főispányi 

hatósága mellett szüksége volna.8)

Tisztelt Országos Honvédelmi Bizottmány! Fájdalommal 
és álmélkodással Hrankay futár úr által küldött Országos Hon
védelmi Bizottmány rendelete tartalmából értettem, hogy 
Szerdahelyi százados úrnak, mint- mondatik hiteles jelentése 
után az én és megyémnek Húrban seregei betörése iránti egész 
őszinteséggel hivatalosan előadott jelentéseink nemcsak két
ségbe vonatnak, de ezek valótlanoknak állíttatnak. Arról, amit 
én és megyém feljelentett, kezeskedek és minden tekintetben jót 
állok, se kósza hírek után nem történtek a jelentések, de se na
gyítva, se elhallgatva nincsenek az előfordult körülmények, a 
táborban jelen levő Balogh kormánybiztos, Szilaveczky alez
redes, Gerlon, Ruttkay és Mikovényi őrnagyok adandanak erről 
bizonyságot. Lehet-e egy századosnak, ki amennyire tudom 
Csaczai vidéken alig volt, több hitelt adni, mint a megye, Ba
logh kormánybiztos és fennevezett egyének, úgy általam tett 
hivatalos jelentéseknek.

Súlyos bűn, mely reánk kimondatott egyes embereknek fel
jelentése után, a legtisztábban megőrzött becsület és igazság 
szeretetünk kétségbe vonatik. És minthogy bizlom nélkül főleg 
pedig éjjel és nappali fáradozásom mellett eljárásomnak gya
núsítása után célszerűen kormányozni és a hon érdekében eré
lyesén és eredményei működni többé képes nem vagyok, kérem 
a tisztelt Honvédelmi Bizottmányt, mentsen fel jelenlegi hiva
talomtól és fogadja el ezennel hivatalomróli lemondásomat. 
Szemeim úgyis annyira elgyengültek és köszvényes bajjal any- 
nyira ellátva vagyok, hogy a rendkívüli fáradozásokat és hiva
tal súlyait elbírni képes nem vagyok, ezeknek elviselésére maga
mat elégtelennek látom. Honunknak fiatalabb és minden tekin- a)

a) Kossuth Lajosnak ceruzával írt s. k. megjegyzése.



tetberi erélyesebb és egészségesebb egyénre van szüksége jelen 
aggasztó körülmények közt.

Én mint privat ember mindent megteendek, mi tőlem kite
lik és senki által magamat megelőztetni nem engedem, főleg ha 
fáradozásom jutalmául nem megrovást, de elismerést nyeren- 
dek igen tisztelt Országos Honvédelmi Bizottmánytól. Tren- 
csén december 10-én 1848. Marczibányi Antal főispán és korm. 
biztos.27
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36.

1848 december 10. — Pest.

A z  O H B . a z  a — h  a l a t t i  h a tó s á g o k h o z . Felszólítás Hurbán elleni védelemre. 
(Fogaim. -  S t .  A. W. -  K. A. 5110/e.)

a) Zólyom megye közönségének, b) Hont várm., c) Bars 
várm., d) Nógrád vm., e) Selmecz város, f) Körmöcz város, g) 
Besztercebánya, h) Breznóbánya közönségének.

A hazánkat üldözőbe vett kamarilla, átkos tervének kivi
telére megtett minden lépéseket, s Magyarországot azon kilenc 
oldalról, melyek egy, a volt nádor irományai közt megtalált 
földabroszon előre kijelölve valának, megtámadta, hogy erőn
ket szétoszlatva, győzelmét biztosítsa. A valódi honfi azonban 
meg nem rémül, ha az összeszedett csoportok az országnak va
lamely részén rabló módon betörnek; mert tudja, hogy a népfel
kelés maga elégséges arra, hogy ezeket, amint Roth-tal tör
tént, fegyver letevésre kényszerítse s azért nincs mit aggód
nunk, hogy Hurbán, az ismeretes izgató pap, ki a föld népét 
galicziai módon arra fel akarta bujtogatni, miszerint minden
kit, aki vagyonosabb, meggyilkoljon, császári ezredes ruhába 
öltöztetve, a camarilla által a katonai lovagiasság dacára fő
tisztnek28 kineveztetve, összeszedett rabló csordákkal Trencsén 
vármegyébe beütött. Mert bizonyosan ott fogja találni vesztét 
s minél inkább nyomulna előre, annál biztosabban sujtandja őt 
a magát s hazáját el nem hagyó népünk bosszúja.

A honvédelmi bizottmány megtette ugyan a kellő lépése
ket, hogy ezen új betörésnek is megfelelhessen; szükséges azon
ban, hogy Zólyom, Bars, Hont, a bányavárosok s Nógrád lel
kes lakói előlegesen is készüljenek véderejükkel, hogy a népfel
kelés iránt megtegyék úgy rendelkezéseiket, hogy organizálva 
s gyakorolva legyenek némileg azon esetre, ha határaikat vagy 
szomszédjaik határát vész fenyegetné. S a honvédelmi bizott

27 Az OHB. Kossuth ceruzajegyzetének értelmében december 25-én Cser- 
nátoni fogalmazásában marasztalta Marczibányit.

28 összetévesztették Urban ezredessel.
4 0 '
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mány meg van győződve, miszerint ezen hatóság hazafi köteles
ségét úgy mint eddig, ezentúl is híven telje6Ítendi. Megvárja 
különösen a bányaművelők munkaedzett bátorságától, hogy 
hozzászokva életveszéllyel keresni mindennapi kenyerüket, ké
szek lesznek a Húrban csordái által veszélyeztetett vagyonu
kat a felprédálástól, bár a harcmezőn is, megóvni. Pest dec. 
10-kén 848.

37.

1848 december 10. — Zsolna.

B a lo g h  J á n o s  K o s s u th h o z . Szilaveczky lemondása a főparancsnokságról.
Querlonde Ferdinánd őrnagy az új parancsnok.

(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A. 5350/e. 1848.)

Tisztelt Elnök Ür! Sietek önt, egy különös, engem igen 
váratlanul meglepett eseményről tudósítani. Ma éjjel éjféltájban 
szobámba jövének Szilaveczki Ágoston alezredes, Gerlon Ferdi
nánd őrnagy és Doszler kapitány urak. Szilaveczki alezredes 
komoly és redőkbe szedett homlokkal kezdé meg a szót, kije
lentvén, miképen ő mint becsületes ember kötelességének tartja 
előttem, mint kormánybiztos előtt, megvallani, hogy ő magát 
képtelennek érzi e hadseregosztály további parancsnokságát 
csak egy percig is megtartani, mert emlékező tehetsége any- 
nyira meggyengült, hogy ha bár mikép is feszítse meg azt, 
mégis a legközelebbi történtekre, avagy általa kiadott paran
csokra sem tud visszaemlékezni, száz meg száz különböző esz
méit összpontosítani sehogy sem bírja, már két napja szün nél
kül gondolkozik és eszét töri egy czélszerű megtámadási ter
ven, de azzal, egész lelki erejének megfeszítésével sem tud el
készülni, de egyébiránt is miután Gerlon őrnagy előtte kije
lenté, hogy ő képesnek érzi magát a nem csekély feladatnak meg
felelni, nem történvén eddigeló oly fontos hadi lépés, mely az 
ő lelépése által az e részbeni működések fonalát fölvehetetle- 
nül megszakítaná, hiszi, hogy a lelépése ártalmas vagy ügyein
ket veszélyeztető következéseket maga után nem vonandhat és 
így kéri magát tisztétől általam minden esetre feloldatni.

Megvallom, első tekintetre, meglepetés kötó meg nyelve
met — szólani nem tudtam — néhány perc múlva azonban ész
hez jővén, kijelentvén e váratlan nyilatkozat fölötti mély saj
nálkozásomat, megmondván, hogy ezen lelépése a seregre rossz 
hatást okozand, tán egy két napi pihenés visszaadandja meg
feszült munka által csak ideig óráig elgyengült emlékező tehet
sége előbbi erejét, szóval biztatám, lelkesítém őt, amennyire 
csak ez tőlem telhetett.
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ö  azonban, előbbi nyilatkozatához hű maradván, ismé
telve, becsület szava alatt azt mondá, hogy őt e lépésre sem 
gyávaság, sem ügyünk iránti hűtlenség vagy részvétlenség, ha
nem 'mint becsületes embert egyedül az birá, nehogy (az elő
adott okoknál fogva magát tiszte teljesítésére képtelennek 
érezvén) a netalán általa elkövetendő hibák miatt parancsnok
sága vészt hozzon az egészre — látván tehát, ismételt nyilat
kozatai után, szilárd és elhatározott szándékát, nékem, ki e 
seregosztályt ily terhes pillanatban főnök nélkül csak egy per- 
czig sem hagyhatám, nem maradt egyéb hátra, mint a pa
rancsnokságot Gerlon Ferdinánd őrnagyra, itt  a megyében is
meretes népszerű férfira, ki előttem kijelenté, hogy igen is ké
pesnek s elég erősnek érzi magát az előtte álló nagy feladat
nak minden részről megfelelhetni, átruházni. — Ö tehát most 
a seregosztály parancsnoka és én tőle mások, által, kik őt jól 
ösmerik, biztatva minden jót remélek.

Azonban, nehogy ily hirtelen változás a seregnél szemet 
szúrjon, avagy némi habozást okozzon, kormánybiztosi rende- 
letemben, melynél fogva a parancsnokság Gerlon őrnagyra ru- 
háztatik át, a változás okául azt adám, miképen Szilaveczky 
alezredes úrnak, bizonyos, halasztást sem szenvedő honvédelmi 
bizottmánynyali értekezés végett Pestre kellett hirtelen el
utaznia. A dolog szórúl-szóra így történt — és most már mél- 
tóztassék t. Elnök Űr ebbeli eljárásomat megróvni, avagy he
lyeselni, én meggyőződésem szerint mást nem tehettem. El
várván t. Elnök Úrnak, e tárgybani további rendelkezését, egy
szersmind jelentem, hogy egy-két nap múlva a mindenfelől ér
kező erőnk összpontosítandván, a Kisuczaujhelyen veszteglő el
lenséget egész erővel megtámadandjuk. Zsolnán dec. 10-kén 
848. Balogh János k. biztos.

38.

I. 1848 december 11. — Selmecbánya.
Frits Miklós, Beniczky Lajos k.-biztosnak segédje az OHB.-hoz. Fölterjeszti 
11. Jurenák András futár december 9-iki jelentését az ellenséges Hurbán 
tábora létszámáról, értesít azon intézkedésekről, melyeket a kormánybiztos 
a bányavárosok megvédése végett tett. A selmeci gyakornokok vadászcsapatot 

képzendenek. Beniczky L. Besztercének Túróéba ment.
(I. és II. ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A. 5500/e.)

Kívül: „El van intézve. Keft Budapesten dec. 20/848. a honv. biz. határozatá
ból Rákóczi János előadó, ein. titkár.)

I.

Az Országos Honvédelmi Bizottmánynak. Húrban betöré
séről értesíttetvón, gondom volt, mindjárt egy futárt Zsolnára
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küldeni, ki az ellenség állásáról és előrenyomulásáról, hírt 
adand, hogyha netalán Túrócz felé fordulna az ellenség, legin
kább a Körmöczbányán létező tetemes országos jószág bizto
sítása végett, a szükséges intézkedés történhessék. Ezen -futár 
tegnap éjfél előtt érkezett, a főkamaragrófnak szóló első tudó
sítását az országos honvédelmi bizottmánynak felterjeszteni kö
telességemnek tartom, egyszersmind jelentem, hogy ma ismét 
az itt felállított tartalékseregből, egy 100 főnyi jól felfegyver
zett csapat, egy ágyúval Túrócz felé indult. Beniczky Lajos k. 
biztos úr felhívása folytán a horíti nemzetőrök és 440 gyalog 
és 170 lovas, de csak folyó hó 13-án Ipolyságból indulnak, meg
tettem azonban a rendelkezést, hogy 16-án már Túróczba ér
kezzenek. Ha az ellenség netalán Budetinon keresztül tör és 
a Vág vize mentében lefelé nyomulna, a hontiak ugyan elkés
nek, érkezésük mindamellett igen-igen kívánatos, mert minden 
lehető esetre, Besztercze és Kömöczbányát meg kell védeni, ott 
a lőpor, itt a pénz az ország „nervus rerum“-ját képezik.

A derék selmeczi gyakornokok szinte minden hadiszolgá
latra készeknek ajánlkoztak. Biztos úr utasításánál fogva, egy 
része az itt felállítandó állásponti ütegnél (Positions Batterie) 
alkalmaztatni, a másik hamarjában összevásárolt vont csövű 
puskákkal egy vadász csapatot képezni fog és a szükséghez 
mérve, akarhová kiindítható légyen. Beniczky Lajos k. biztos 
úr némely sürgős teendői miatt folyó hó 5-én Beszterczebá- 
nyára, onnan ma Túróczba távozott. Kelt Selmeczbányán 1848 
évi december hó 11-én a t. h. kormánybiztos úr távollétében 
Frits Miklós biztosi segéd.

II.

Euer Hochgeboren. — In Folge des erhaltenen hohen Auf
trags reiste ich gestern nachmittag von Kremnitz ab und langte 
heute Mittag um 12 Uhr hier an. Was ich bisher von Mitglie
dern des hiesigen Sicherheitsausschusses, vom Landescommissär 
Balogh, von einigen Gardenoffizieren und aus dem Munde des 
Ó-Besterczer Notärs, der aus Hurbans Gefangenschaft entfloh 
und heute Nachmittag auf Umwegen hieher gelangte, erfuhr, 
ist Folgendes: Yizegespan Ruttkay aus Zohl, der mit seinen 
Truppen in Csacza lag, zog sich Dienstags vor den in Csacza 
einrückenden Hurbanianer mit einer solchen Hast zurück, 
dass er die Fahne, eine grössere Anzahl von Gewehren, 1300, 
oder nach einigen, sogar 6000 scharfer Patronen, sein eigenes 
Pferd und seine Effekten, Feldkessel, Pulver u. s. w. in Feindes 
Hände kommen liess. Landeskomissär von Balogh, der sich zu
letzt zurückzog, oder eigentlich der letzte unter den Fliehenden 
war, rettete noch die Kasse mit 9 bis 10.000 Fl. Conv. Mün. Die
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Fliehenden sammelten sich erst in Biese wieder, und Húrban 
steht bereits in Neustadtl (Ujhely) zwischen Budatin und 
Csacza, woher er seine Vorposten gegen Budatin vorschiebt. 
Der entflohene Notar aus O-Besztercze gibt an, dass Húrban, 
Stúr und Hodža, alle drei in Csacza seien, dass sie Proklama
tionen an das Volk erlassen, neue Freiheiten verheissen, Ge
ri chtsstühle bilden, allen der ungarischen Sache zugethanen Be
amten mit standrechtlicher Behandlung drohen, das Volk gegen 
dieselben aufhetzen. Geplündert werden nur diejenigen Haeuser, 
deren Eigenthümer entwichen oder sich versteckt halten. In einer 
fürstl. Esterházyschen Branntweinbrennerei wurden an 200 
Eimer 24 grädiger Spiritus ausgetrunken. Das Volk, das Húrban 
mit sich führt, besteht aus 1000 Mann Fussvolk, 300 Mann 
Hohenzollern Chevaux-Legers und 50 Artilleristen, die jedoch 
keine Kanonen führen, und auf Wägen mitziehen. Von den Ein
wohnern der Kisutzaer Gegend sollen sich im ganzen noch sehr 
wenige dem Feinde angeschlossen haben. Unsere Vorposten ste
hen über Budatin hinaus und plänkeln fortwährend, ohne die 
feindlichen Vorposten noch zu sehen; das Hauptquartier liegt in 
Budatin; rings herum dem Feinde sogar in dem Rücken stehen 
die unsrigen bei 3000 Mann stark. Der Mangel an regulären 
Militär und an tüchtigen Führern soll übrigens sehr fühlbar und 
der Grund sein, weswegen man von unserer Seite nicht zum An
griff schreitet. Erst morgen Nachmittag werden von Biese her 
1088 Mann Prinz von Preussen und eine verhältnissmässige 
Anzahl von Kawallerie nebst einer Batterie Kanonen erwartet; 
am 12- oder 13-ten sollen von Ipolyság her gleichfalls Truppen 
anrücken und die Barser sollen von Oszlány bereits aufgebro
chen sein. Von hier sind viele Familien geflüchtet, auch der reso
lute Bürgermeister Bicsánszky begleitete auf Anrathen seiner 
Freunde seine nach Poruba flüchtende Familie; ist aber wieder 
zurück, nachdem es allgemein geglaubt wird, dass Húrban sich 
selbst dann, wenn es ihm gelingen sollte sich durchzuschlagen, 
den Weg nach Trentschin nehmen und Sillein im Rücken lassen 
wird. Heute Nachmittag kam der Befehl zum Abmarsch der Be- 
niezky Csapat sammt Kanonen über Budatin hinaus; die Mann
schaft fasste scharfe Patronen und zog gegen 3 Uhr ab. Turó- 
czer Garden stehen seit gestern hier und warten auf Befehl Zum 
Ausmarsch. Ich habe vorliegenden Bericht an Euer Hochgeboren 
zu Adressieren mir die Freiheit genommen, nachdem ich von 
dem Turóczer Komitats Obernötär Sándor hörte, dass der Herr 
Landescomissär von Beniczky bereits in Neusohl ist und dort
her heute nach Sz. Márton abreist. Genehmigen Euer Hochgebo
ren den Ausdruck meiner tiefsten Verehrung, mit der ich bin 
Euer Hochgeboren Sillein am 9-ten Dezember 7 Uhr Abends 
ergebenster Diener Andr. Jurenák.
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39.

1848 december 11. — Túrócszentmárton.

T u r ó c  m e g y e  c s e n d b iz o t tm á n y a  a z  O H B .-h o z . A bányavárosok megvédése 
tekintetéből az útszorosok oltalmára Trencsén, Árva és Turóc megyékbe 

legalább 2000 főnyi hadsereget, tüzérséget és parancsnokot kér küldeni. 
(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 5463/e. 1848.)

Az Országos Honvédelmi Bizottmánynak. Azon ellenséges 
betörések, melyek szomszéd Morva és Galiczia Országokbúl, a 
határszéli honmegyékbe részint már megtörténtek, részint pedig 
szándékoltaknak, s melyeknek a megyék a haderőnek csekély
sége, valamint a nemzetőrségnek gyakorlatlansága, sőt bizo
nyos mértékben az ily ellenség irányábani, majd a nyelvfaj, 
majd pedig más csábító ígéretek tekintetéből tapasztalható haj
landósága miatt, ellentállani nem egészen képesek, a megyét 
arra bírta, hogy a kerületi kormánybiztossággal közelebb tör
tént személyes értekezés következtében, azon biztosság útján a 
honvédelmi bizottmányt kérje fel, miszerint hasonló betörések 
sikeres meggátlására és megsemmisítésére Trencsén, Árva és 
Túrócz megyékbe legalább 2000 jól felfegyverzett s gyakorlott 
katonaság, szükséges ágyúkkal és tüzérséggel ellátva, állan
dóul helyeztessék el. Jóllehet pedig nem kételkedünk, hogy a ké
résünk az Országos Honvédelmi Bizottmánynak azon biztosság 
által immár felterjesztetett, azonban azt részünkről is ismételni 
és a felsorolt indokokon kívül, még némely körülményekre a 
Honvédelmi Bizottmányt figýelmeztessé tenni, feleslegessé nem 
tartjuk.

Ugyanis, ki e megyék fekvését ismeri, bátran állíthatja, 
hogy a többrendű hegyszorosok miatt, azok csekélyebb erővel 
is megvédhetek, ezen erőnek mindazonáltal nemcsak biztosnak 
s mindig résen állónak, hanem egyszersmind gyakorlottnak 
és különösen elegendő tüzérséggel ellátottnak kell lennie s 
valamint ennek segédkézképen támasztására, midőn ne
talán nagyobb erő kifejtése megkívántatnék, a nemzetőr
ség egy része is alkalmazható volna, így a nélkül, az 
utóbbira támaszkodni nem lehet, bizonyos tovább az is, 
hogy elfoglaltatván e szorosok, jelésül a Strecsnói és a 
Szvinka-Borovinkai, ezek bármelyike által nemcsak a Tú
rócz megye, hanem a tőszomszédságú főbányaváros Körmöcz, 
onnan pedig az egész Garam völgye is, elfoglaltattaknak tekint
hetők, annyira, hogy Túrócz megye természeti fekvésénél fogva 
nagy erősséget képezvén, innen az ellenséget kiűzni többé nem 
oly könnyű, és ha Körmöczbánya, vagy a bányagépezetnek me-
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gyénkben levő két fontos rugói az ellenség kezébe jutnak, mi
után országunkban az egyetlen hely, hol pónzverőház létez, s 
hol most a bányák is legdúsabban jövedelmeznek, vájjon ez ál
tal a fináncügynek szíve nincsen elveszítve, annak megítélését a 
tisztelt Honvédelmi Bizottmányra bízzuk. Midőn tehát mind
ezen, előttünk legjobban ismeretes körülményekre és a fenye
gető vészre a tisztelt Honv. Bizottmányt eleve figyelmeztetjük 
s midőn e vidéknek ügyes haderőveli és tapasztalt parancsnok
kal! ellátását újra s továbbra is szorgalmazzuk, azt tiszta ha
zafi érzelemtől vezéreltetve, a haza közügye érdekében tesz- 
szük. Szent-Mártonban december 11-én 1848. Túrócz Vármegye 
állandó Csendbizottmánya.

40.

I. 1848 december 11. — Priekopa.

B e n ic z k y  a z  O H B .-h o z . A budatini csata leírása.

II. 1848 december 13. — Zsolna.
B e n ic z k y  L a jo s  a z  O H B .-h o z . Az ellenség visszavonul Csáczáig.

III. 1848 december 13. — Túrócszentmárton.
S á n d o r  K á r o ly  T u ró c  m e g y e  fő je g y z ő je  a z  O H B .-h o z . A budatini csatáról. 

Beküldi Jeszenszky János jelentését.

IV. 1848 december 11. — Zsolna.
J e s z e n s z k y  J á n o s  R é v a y  S im o n  b á ró  fő is p á n h o z . A budatini csatáról.

(I -IV . ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A. 5672/e. 1848.)

I.

Országos Honvédelmi Bizottmány!a> Utolsó Hurbán beüté
sét illető tudósításomban jelentettem, hogy Zsolnára sietek Ba
logh János kormánybiztos úrral a teendők felett értekezendő, 
honnan alapos kimerítő tudósítást teendek, ennek folytában 
következőket a honvédelmi bizottmánynak aláterjesztem.

Dec. hó 10-én Beszterczén a megkívántató rendeléseket 
megtettem és 10-én onnan Zsolnára siettem, hová éjjen át utaz
ván 11-én 12 óra tájban értem. Felkerestem Balogh János kor
mánybiztos urat a Budatini várba, honnan vele együtt a teen- a)

a) Beniczky s. k. jelentése.
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dők elintézése végett Zsolnára visszatértem, alig fogtunk az 
értekezéshez már is jőve a hír, hogy Hurbán és Stúr nemkülön
ben Frischeisen katonai parancsnok seregeivel Budatin felé kö
zelednek. Ezek hallatára azonnal a helyszínére siettem a bekö
vetkezendő csatába részt veendő és Budatinon túl hadseregün
ket már csatarendbe felállítva találtam. Az ellenség arczvona- 
lunk felé rakétákkal erősen működött, mire általam oda rendelt 
selmeczi üteg jól irányzott tüzeléssel felelt, azonban a helyszín 
az ellenségnek kedvezett és ő egy a völgybe kinyúló hegy háta 
mögött vonulván ágyúink tüzét elkerülte, mindamellett, hogy a 
kisuczai völgyben felállított két 4 fontos ágyú rakéta ütegét 
hátrálásra kényszerítette, észrevettem, hogy hadunk jobb szár
nya Budatin felé hátrál, e hátrálásnak oka vala az ellenségnek 
kedvező helyszíni felállítása, ki balszárnyával jobb szárnyun
kat jó sikerrel körülvenni igyekezett, mi lovasság hiánya miatt 
is mi ránk nézve nagyon is veszedelmes következésű lett volna, 
én seregünk balszárnyánál lévén a centrummal és balszárnyá
val szép rendbe szintúgy Budatin felé hátráltam, hol a hadi pa
rancsnok Gerlon rendelete folytán Budatinból kivonultunk, a 
budatini hídon a Vágón átkeltünk és a hidat beszedvén a Vág 
túlsó partján zsolnai síkon új állást vettünk.

Az ellenség tüstént utánunk Budatinban termett és e hely
séget megszállván, részint a budatini hegyek ormairól, részint 
Csáky kastélyából, részint a Vág vize partján levő erdőségből 
sűrű puskatüzét seregeinkre irányozta, gyors rakétázás mel
lett, hogy hadseregünket a hídtól eltávoztassa. Azonban ágyú
ütegünk az ellenség positiója irányában felállíttatván 6 ágyú
ból kartáttsal az ellenség tüzet oly sikerrel viszonozta, hogy fél 
órányi heves tüzelés után az ellenség a budatini cséplőből kény
telen volt visszavonulni. A budatini kastélyból azután ismét 
heves tűz irányoztatok! ágyú ütegünk ellen, a kertben pedig a 
rakétázás ellenünk folytatódott.

Akkor az első ágyúnál, hol én állottam két tüzérem és egy 
ló elesett, de mindamellett a kastélynak irányzott 13-ik kar- 
kartácslövósre onnan a rakétázás és tüzelés megszűnt, ez után 
a rakétaüteggel még 5 álláspontot vett az ellenség, de hasztala
nul, mert ágyúink által mindenütt elkergettetek. Érdekes volt 
látni, amidőn ütegünk utolsó két lövést irányzá a rakéta bat
téria ellen, miképpen szétsodortatott két hatfontos golyó által 
az ott álló embertömeg, ezután a rakétaüteg többé nem is mu
tatkozott.

Az általam nagy hirtelen alakított Bányavidéki üteg való
sággal csodát vitt véghez, a tüzérség csupa 18—19 fiatalokból 
áll, kik egytől egyig mint valóságos vitézek viselték magokat, 
meg nem foghatom hogy 8 napi gyakorlás után képesek valának 
oly gyorsan és oly renddel tüzelni, az ellenség egyik ágyúját le
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szerelni és azonkívül a rakétázást öt helyen elnémítatni. A bá
nyavidéki zászlóalj egyik százada a Vág partján 2 órától 7-ig 
este állott felváltás nélkül Plänkbe és az ellenség tüzét viszo
nozta, az is először tűzben vala és egy lépést sem hátrált, örö
mömben majd sírtam, hogy ezen fiatal csapatom oly vitézül tar
totta magát. A tüzérség parancsnoka Strobel Alajos, Záborski 
irányzó, egy zsolnai önkéntes, de egyáltalában mind a tüzérek 
mértékentúli dicséretet érdemelnek, minek bizonyságul az ■/. a. 
a túróczi főispánhoz írt levél is szolgál, melyet ide csatolok, 
nehogy dicséretem részrehajlónak látszék. Egyébiránt kivévén 
a túróczi többnyire lőfegyver nélküli gárdát, mely a rakétázás 
előtt hátrált, ujoncz honvédeink is dicsőségesen kiállották a 
tüzet. Elestek 2 tüzéreim, századomból két emberem és 8 sebe
sültek, a többi seregből, mely két zászlóaljból állott .elesett 3, 
sebesült 11.

Kémeim által kapott tudósítások nyomán az ellenség vesz
tesége áll következőkből: Egy semmivé tett ágyú, 11 lovas, 97 
gyalog halott, a sebesülteket nem tudni. A csata két órán túl 
estvéli hat óráig tartott és csak a bekövetkező éj megállította 
a tüzet. Miután a hadi parancsnok tudósíttatott volna, hogy az 
ellenség Varin és ennek következésképen Túrócz felé húzódni 
akar, másik csapatja pedig Bittse felé vette irányát, én vissza
siettem éjjel Túróczba a Strecsnói szoros védelmét elrendezendő, 
seregeink pedig Bittse felé siettek. Most vett hírek szerint Tren- 
csinből 4 század Porosz hercegbeli segítség érkezett, Árvának 
a népe pedig Kisuczának tódul, én csak amennyire lehet az ide 
rendelt nemzetőrségeket összeszedem és ismét Strecsnón keresz
tül Zsolnára nyomulok és tán sikerülend e vad csordát vég
tére bekeríteni, mi azonban azon a vidéken nagyon bajos, mert 
ő t. i. Húrban cinkosai által, minden mozdulatunkról órtesítte- 
tik. A bányavidék nevében köszönöm a honvédelmi bizottmány
nak, hogy az ágyúüteg felállítására engem felhatalmazni mél- 
tóztatott, ez mentette meg seregünket és a bányavárosokat. — 
Én itt Túróczba ismét pánszláv mozgalmaknak nyomára akad
tam és igen érdekes felfedezést tettem, azonban erről különösen 
tudósítandom a honvédelmi választmányt, mihelyt az idő en
gedni fog. Most a Strecsnói szorosba indulok. Kelt Priekopán 
az 1848. évi dec. hó 11-én 10 órakor éjjel. Beniczky Lajos k. 
biztos.

II.
Dec. 13-án 4 órakor reggel.

Pótlólag még azt jelentem, hogy az ellenség Csaczára visz- 
szanyomult. Máma a bányavidéki zászlóaljbúi 100 főbűi álló 
csapat és egy 6 fontos ágyú Zsolnára érkezik, holnap hol
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napután . . . Zsolna tájékán leend központosítva, mivel 
valami döntést lehet kezdeni és befejezni. Én amennyire 
lehetett erőt teremtettem és máma még Budatinba sietek, hon
nan bár szeretnék a csatában részt venni Breznóbányára visz- 
szasietek, biztosi kerületembe működendő, most ott a hivatá
som, a hiúság érzetét le kell győzni. Az ellenség alkalmasint 
hurokra kerül, a bányavárosok meg vannak mentve. Beniczky 
Lajos k. biztos.«^

III.

Az Országos Honvédelmi Bizottmánynak. Báró Itévay 
Simon a megye főispánja, az ide mellékelt hozzá szóló levelet 
akkor épen kezéhez vévé, mikor jelenléte Trencsén vármegyében 
megkívántatván, odaindulandó kocsin ült, miért is annak köz
lését reám bízván, azt avval teljesíteni sietek, hogy a csatánál 
jelenlevők közállítása szerint nemcsak honvédeink és több nem
zetőrök, hanem különösen a selmeczi tüzérség s ezek között, 
jelesen Záborszky Euklidesz magukat igen derekasan viselték, 
a nevezett pedig nemcsak ügyessége, hanem másoknak felbáto
rítása által is, az ellenség soraiban s állásában legtöbb kárt és 
bajt okozott. Szent Mártonban december 13-án 1848. Sándor 
Károly túróczmegyei főjegyző.

IY.

Méltóságos Báró Révay Simon Túróczmegyei főispán Úr
nak Stjavnicskán, Kostyán-Turán felé.

Méltóságos Báró s Főispán Ür! — A csata megesett — s 
Budatinból kiszórhattunk, — köszönet ágyúinknak, hogy ma 
tovább az ellenség nem nyomulhatott. Bajunk nem történt, ré
szünkről 1 honvéd leesett s vagy 20 megsebesíttetett, köztük fáj
dalom vagy 10 túróczi nemzetőr, de halálosan senki. 800 lépés
nyire vittek ellenség golyói, s mink vadászpuskáinkkal neki nem 
sokat tehettünk, de annál nagyobb pusztítást vittek véghez 
ágyúink, csakhogy rossz positióról, a Vág innenső részéről. Az 
ellenség rakétákat bocsájtott, későbben Csáky kastélyából is, 
de ágyúink ezen működést elnémíták. Gárdáink Predmérre ko- 
mandiroztatnak, de igen szöknek. Sztrecsnói szorosnak védelme 
Beniczkyre bízatott, akihez barsi nemzetőrség fog csatlakozni. 
Én nem tudom, mit tevő legyek, annyi bizonyos, hogy az ellen
ség Trencsin felé készül. Ma 4 század Bicééről indult Turzovká- 
nak, ezek porosz ezredbeliek s azt hiszem, hogy ezeknek fog a)

a) Beniczky s. k. írása.
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sikerülni hátulról az ellenséget megsemmisíteni, — egyébiránt 
honvódeink kiállották a tüzet s azt sikerrel viszonozták, a meg
sebesültek közt van Zathureczky Tamás is. Lujko mellett egy 
honvéd megsebesíttetett, akiből jó katona lesz. Körülöttem siví- 
tottak a golyók, egy rakéta alig 10 lépésnyire elrepedt, de hála 
Isten semmi bajom, — épen most Predmérre kaptunk paran
csolatot, hát oda indulunk. Lesznek e képesek a barsiak szük
ség esetén a sztrecsnói passzust megvédeni, — talán igen, mert 
ellenségnek ágyúja nincsen. Egy volt s az leszereltetett. Isten
nek oltalmába ajánlom Méltóságtok házát, talán csak nem üt 
be Túróczba, így sikerülni fog őt megsemmisítenünk, — állandó, 
holtig tartó tisztelettel vagyok Méltóságodnak alázatos szol
gája Jeszenszky János. Zsolna dec. 11. 848 estve 8 órakor, 
bocsánat a sebes írásért.

41.

1848 december 12. — Predmér.

B a lo g h  J á n o s  a z  O H B .-h o z . Az ellenségnek Budatinból Csáezáig történt 
visszavonulásáról. Szerdahelyi kapitány elleni panasza.

(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 5554/e. 1848.)

Tisztelt Elnök Űr! A tegnapi jelentésem után sietek nyom
ban tudósítani t. Elnök urat, hogy az ellenség nem tudni mi 
oknál fokva Budatinból estve 9 órakor visszavonult és egész 
Csaczáig szaladott; mi tehát utána indultunk és megvárva az 
úton levő segítséget, ha másutt nem Tessenbe Sziléziába 
viszontlátásra találkozandunk. A segítség mindenfelől úton 
van, megadja az Ég, hogy szent ügyünk győzni fog. Zerdahelyi 
kapitány hamis és koholt jelentést tett a Honvéd, bizott
mánynak, compromittált engemet is, ezért feddést, büntetést 
érdemel, de a Honvéd, bizottmánynak is tán nem kellene min
denféle játékos és sehonnai emberek jelentése és szava után 
indulnia (ezt nem hivatalosan, csak barátság útján mondom.) 
Most az egész sereg vérszemet kapott, én tüzelem congrev ra
kétákkal, talán sikerülend tervem, — Tessenbe ünnepelni. 
Segíts ó Magyarok Istene! Predmérben dec. 12. 848. déli P2 
órakor. Balogh János k. biztos.

42.

I. 1848 december 13. — Selmecbánya.
F r i t s  M ik ló s  k .- b i z to s i  segéd  a z  O H B . e ln ö kéh ez . A bányavárosok megvéd- 

hetésére lőgyutacsokat és legalább 1000—1500 rendes katonát kér.
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II. 1848 december 11. — Túrócszentmárton.

J u r e n á k  A n d r á s  f u tá r  F r i t s h e z .  — A budatini csatáról.
(1. és II. ered, tiszt. — St. A. W. — K. A. 5545/e. 1848.)

K ív ü l :  „El van intézve“.11)

Tisztelt Elnök Ür! Mi történt légyen Trencsinben azt e 
pillanatban onnan érkezett futárnak •/. alatt ide zárt írásba 
vett tudósításából átlátni méltóztatik. Beniczky Lajos kor
mánybiztos úr nem érkezett még vissza és Túróczban Körmöcz- 
bánya védelmezése körül intézkedéseit folytatja. Meghagyásá
ból még ma 4 ágyút innen indítok, a bányászgyakornokok ré
szint az ágyúk mellett szolgálatokat teendők, részint fegyver
rel ellátva ma útnak indulnak. Városi közgyűlést mindjárt 
hirdettem s reményiem, hogy a polgárok részéről egy kis csa
pat a város védelmére kikel. Száz fegyvert tegnapelőtt Pestről 
kaptunk, de fájdalom nyomban nem használhatók, mert gyu
tacsok (Zünder) nem kaphatók. A honti nemzetőrség ma ké
sőn este érkezik Selmeczre, ha ismét csupa kaszás lesz, két
ségkívül úgy mint a trencséniek Budatin mellett megfutamod
nak. A Budatin mellett visszanyomott csekély hadi erőnk 
Predmér .felé vonulván a Strecsnói szorosok védetten állapot
ban hagyá, minek következtében, ha Húrban Körmöcz felé nyo
mul, a bányavárosokat igen könnyen elfoglalhatja. Ezen ag
gasztó körülményekben czélszerünek találtam Jansit6 Lajos 
úr személyében futárt Pestre küldeni, ki tisztelt Elnök úrnak 
vidéki körülményeinkről és megszorult helyzetünkről tudósí
tást is adand. Minket, miután meggyőződtünk, hogy a nemzet
őrséggel rendes katonaságnak ellenszegülni alig lehetséges, 
csak rendezett katonai erő megmenthet és azért az istenre ké
rem, méltóztassék intézkedni, hogy legalább 1000—1500 ka
tona a bányavárosok felé indítassék, evvel az erővel, ha Hur- 
bán el is foglalná azonban egy vagy a másik bányavárost, 
rabló csoportját onnan kiűzni és semmivé tenni oly nehéz 
nem leend. Nagy baj szinte, hogy vezérünk nincsen, méltóztas
sék erről is rendelkezni. Selmecz dec. 13. 1848. kormánybiztos 
úr távollétében Frits Miklós biztosi segéd.

II.

An die Regierungscommission zu Schemnitz. — Heute 
nachmittag um x/2 zwei Uhr verbreitete sich die Nachricht in 
Sillein, dass man unsere Truppen auf der Budatiner Seite ange-

a) Kossuth Lajos s. k. megjegyzése.
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griffen habe und gegen die Brücke dränge. Die in der Stadt ein
quartierten Garden, etwa 1300 Mann wurden eiligst gesammelt 
und gegen die Brücke geführt, unsere an der Brücke diesseits 
aufgestellten vier Kanonen schussfertig gemacht, die beiden 
Herren Landescommissäre von Balogh und v. Beniczky eilten 
über die Brücke gegen unsere Yorposten; wo das Gefecht bereits 
begonnen hatte. Das Feuer der Vorposten wurde bald durch ein 
näheres auf einem Bergrücken über den östlichsten Budatiner 
Bauernhäusern entwickeltes Scharfschützenfeuer übertäubt, 
und wir freuten uns über den Muth, die Fertigkeit im Schiessen 
und die günstige Stellung dieser an die 100 Mann starken 
Schützen und über die Bravour ihres auf einem weissen Schim
mel voranziehenden Kommandanten, vor welchem sich gegen 10 
Mann reguläre Infanterie in einer Entfernung von kaum 100 
Schritten den Berg hinabzogen, als ob sie ihre Munition bereits 
verschossen hätten und vor der Übermacht der Scharfschützen 
zurückwichen. Da trennen sich mit einemmal 3 Mann in 
weissen Bauernkleidern, ziehen am Berggehänge gegen die 
erwähnten Bauernhäuser, verschwinden dort und im Augen
blicke, wo sie wieder sichtbar werden, steht eine dieser Hütten 
schon in Flammen. Es waren nicht unsere Scharfschützen, der 
Anführer zu Pferde nicht Mikovényi, die 10 Gemeine voran kein 
zurückgedrängter Feind; — es war Húrban selbst, der die Sei- 
nigen zu Pferde anführte. Kaum waren die letzten Schüsse 
dieser Schützen verhallt, so verstärkte sich das Kleingewehr
feuer hinter dem gräflichen Kastell her, wurde immer heftiger 
und endlich folgten stark regelmässige Dechargen, mit unre
gelmässigem Feuer zwischen drin. Vom Kastell fingen die Ra
keten der Feinde an zu steigen und gegen unser auf den dies
seitige]! Ufer auf gestellten fast durchaus mit Sensen, Picken 
und Gabeln versehene Garden zu operieren, glücklicherweise 
jedoch ohne einer andern Wirkung als jener, dass unsere schon 
bei Anfang des Kleingewehrfeuers ausreissenden Garden noch 
zahlreicher die Flucht ergriffen. Das Kleingewehrfeuer war nun 
bereits im Parke nächst der Brücke, als mit einemmal unsere 
diesseits stehenden Kanonen ein mörderisches Feuer er öffne
ten, von dem der Boden erzitterte. Alle unsere Truppen bis auf 
das von Marsovszky, Guidó Pongrácz und Mikovény komman
dierte, trefflich eingeübte, über 300 Mann starke Scharf
schützenkorps, das auch nach Beendigung des Kanipfes nir
gends erschien, standen nun auf dem diesseitigen Ufer und 
feuerten auf Hurbans Truppen, die das gräfl. Kastell und den 
Park besetzt hatten und gegenseitig auf die Unsrigen herüber
feuerten, ohne diese zum Weichen bringen zu können. Die 
Sternhölzer der Brücke wurden gleich nach dem Rückzuge der 
Unsrigen abgeworfen und die Brücke ungangbar gemacht. Die
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Stellung der beiden Theile änderte sich nun im Wesentlichen 
nicht mehr; die Garden ohne Feuergewehr, dem jenseitigem 
Feuer zu sehr ausgesetzt, flohen zuletzt alle, nur die Honvéds 
hielten im stärksten Feuer Stand, und erwiderten es lebhaft. 
Die Kanonen arbeiteten fortwährend, sogar mit Vollkugeln 
gegen den Park und gegen das Kastell, aus dessen Fenstern 
theils Kleingewehrfeuer unterhalten, theils Raketen geschossen 
wurden. Die Raketeurs wurden durch einige vom Landeskom
missär v. Beniczky commandierte Kartätschen bald vertrieben, 
sowohl aus dem Kastell, als auch von einer Anhöhe, woher sie 
unsere Artillerie mit guten gezielten Schüssen beunruhigten. 
Gegen 5 Uhr liess das Kleingewehrfeuer bedeutend nach, die 
Kanonenschüsse wurden seltener und nach 6 Uhr, nachdem die 
Sonne schon längst untergegangen war, und der Mond noch 
nicht aufgegangen war, schwiegen sie endlich ganz. Das Feuern 
unserer Kanoniere war bezüglich auf die Schnelligkeit mit der 
die Stücke bedient wurden und bezüglich auf den Muth der gan
zen Mannschaft, von welcher ein Mann, Namens Veliatsek aus 
Neusohl beim Hintragen der Ladung von einer Flintenkugel im 
Genick getroffen, todt niederfiel und ein zweiter tödtlich ver
wundet wurde, ausgezeichnet, besonders wenn zugleich das 
jugendliche Alter derselben und ihr überaus kurzer Dienst mit 
in Anschlag genommen werden. Einzelne Granaten, die von den 
feindlichen Raketeurs unter sie geworfen wurden, sollen sie mit 
den Füssen weggeschleudert haben. Mit einer gleichen Tapfer
keit hielten die Honvéds, von den der grösste Theil hier zum 
erstenmal im Feuer gestanden haben mochte, Stand. Ich be
merkte sogar eine Abteilung von Honvéds, die bloss mit Picken 
oder eigentlich Haubajonetten auf Stangen bewaffnet, wäh
rend der rechte Flügel der Garden bereits in der grössten Un
ordnung floh, nicht nur Stand hielten, sondern in geschlosse
nen Reihen unter dem feindlichen Feuer gegen die Brücke, den 
bedrohtesten Punkt, vorrückten.

Was den schnellen Rückzug aus Budatin über die Brücke 
veranlasste, weiss ich nicht; aber Schade war es, eine Stellung 
so schnell aufzugeben, wo man sich gegen einen doppelt so 
starken Feind, als von welchem man angegriffen wurde, hätte 
halten können. Der Rückzug soll übrigens ordentlich erfolgt 
sein, und die beiden jenseits aufgestellt gewesenen Kanonen 
wurden glücklich herübergebracht. Die Unbrauchbarkeit der 
Picken- und Sensenmänner auf einer unbeschützten, ebenen 
Fläche, wenn sie von keinem regulären Militär geschützt, oder 
gehalten werden, zeigte sich in diesem Falle auf das augen
fälligste und es dürfte schwer (sein) die zerstreuten Garden wieder 
zu sammeln und ins Feuer zu führen. Die meisten flohen nicht 
der Strasse nach, sondern über die'Felder und Wiesen, gegen
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das Túróczer Gebirge zu; die Versuche ihrer Offiziere sie von 
der Flucht abzuhalten, und das von einigen Sohler berittenen 
Honvéds angewandte Mittel, sie mit Gewalt zurückzutreiben, 
hatte keinen bleibenden Erfolg. Ich stand bis nach 3 Uhr in 
der Nähe der Brücke von Budatin, dann bis 6 Uhr Abends in 
der Nähe des Silleins und fuhr dann nach St. Martin, wo ich 
um 12 Uhr Mitternachts und Herr Landescommissär Beniczky 
um 2 Uhr pach Mitternacht eintraf. Letzterer brachte die Nach
richt, dass man Abends Kriegsrath gehalten und den Rückzug 
nach Predmér beschlossen und auch bereits ausgeführt habe. 
Húrban zog mit seiner Macht, die im ganzen aus 1200 regu
lärer Infanterie 50 bis 60 Mann Hohenzollern Chevauxleger 
und 4 bis 6 Raketen besteht, bereits über die Wag nach Sillein. 
Unsererseits hatten wir wTeder Cavallerie, noch reguläre ge
diente Infanterie. Die versprochenen Sukkurse kommen nicht 
zur angesagten Zeit. Im ganzen betrug unser Verlust 1 Todten, 
2 tödtlieh Verwundete und 17 oder noch einigen 20 minder 
oder mehr Verwundete. Commandant Querlonde traf eine Flin
tenkugel in den Füssen, brachte ihm jedoch nur eine Contusion 
bei. St. Márton am 11-ten Dezemb. Nachts 1848. Andreas 
Jurendk königl. Bergschaffer.

43.

1848 december 13. — Zsolna.

B a lo g h  J á n o s  K o s s u th h o z . Jelentése a budatini csatáról.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 5852/e. 1848)

Tisztelt Elnök Űr! A Budatini Csatáróli jelentésemet he- 
venyiben a Csata után írtam — és azért első elkeseredésemben 
(mert a visszavonulás mely nélkül ellehettünk volna borzasz
tóan boszantott) a csatát, melyet most már részünkről nyert
nek nyilatkoztatom, egy kissé epében mártott tollal festettem. 
Azonban most már harmad napra a csata után nyugott ke
délyei teszem a nyertt csatáróli örvendetes jelentésemet.

A csata 4 óra hoszáig szakadatlanul tartott, — tüzéreink 
pompásan lövöldöztek — az ellenség soraiból igen sok ember 
és ló hultt el — azonban számát biztosan nem tudhatni, mert 
a holtakat, és a döglött lovakat a Vág vizébe dobálták, ré
szünkről van 1 halott és 17 sebesült — ezek közt Gerlon Őr
nagy és Vezérünk — ki valóban mint hős csatázott és vezér
lett — az ellenség már a csata közepén visza kezdett vonulni, 
de ezt látnunk nem lehetett, mert a Vágón túli bérezek e vissza-

41Steier Lajos: Beniczky Lajos élete.



6 4 2 BENICZKY JE L E N T É S E I S EG Y ÉB ÜGYIRATOK.

vonulását eltakarták — és hogy az, annál észrevehetlenebb 
legyen, az első sorban állók szüntelen lövöldöztek — még bé- 
setét'edett és a nagy köd (mely itt a hegyek közt igen gya
kori) a hold világát elhomályosítá és ekkor ők már egészben 
viszavonultak — mit mi nem tudhatván, és nem bízván többé 
ifjú tanulatlan honvédeink szilárdságában, szinte viszavonul- 
tunk — és nehogy az ellenség a Vág túl partján (mit gyaníta
nunk lehetett) Bitse felé indulva ott a Vágón valamikép át
vergődjék, vagy magát Bitsét megszálja, egész Predmirig, a 
Vág innenső partjain felkvő mezővárosig (honnan az ellenség
gel ha a Vágón át menendne ismét megbirkózhatunk volna) 
vonultunk visza.

Azomban, az ellenség érezvén veszteségét, s látván hogy 
rablási terve e vidéken nehezen sikerül, esze nélkül hegyen völ
gyön keresztül vágtatott, és az nap még vagy is inkább éj
szaka Csaczára érkezett — ahonnan szinte más nap, azaz e 
f. hó 12-kén még nem tudjuk biztosan Fridlandnak é vagy Jab- 
lonkának •— de hihetőleg Fridlandnak, mint mondják egész 
Tessenig vágtatott, de minden esetre Honunk határát elhagyta.

És ezekből most már világos hogy a győzedelem minket 
illet — maga Hurbán ki fejér lovon mindenütt elő nyargalt, 
megsebesült, és egy fő Tisztjök szinte láb nélkül ment haza, 
mi pedig más nap az az e f. hó 12-kén Zsolnára visza indul
tunk — és a Budatini hidat ismét felrakva, előbbi állomásun
kat elfoglaltuk.

A rablók, Gróf Csákynak kastélyát amennyire hevenyiben 
lehetett kirabolták. Ajtókat, ablakokat, bútorokat, tükröket 
öszve törtek. A faluba 4 házat lepörköltek, és a nép átkaitól 
kísérve gyáván megszaladtak, szegény Gróf Csákyak tetemes 
kárt vallottak.

Honvédeink, arra nézve hogy most valának első csatába 
még meglehetőssen csatáztak. Őrnagy Mikovinyi alatt levő 
megyei vadászok — kik közt az ifjú uraknak száma nem 
csekély — magokat mondhatom jelessen viselték és a többek 
közt kitüntették.

Amint az ellenség eltávozott — Kisutza Újhelyiek tüs
tént Hurbán minden rendeletéit nékem meghozták — kijelent
vén hogy ők amit tettek, egyedül kinszeriségből és félelem
ből tevék.

De a Csaczaiak gonoszak — ezek edigelé sem jöttek a 
magyar kormánynak hódolni, ezeket majd hódolatra és becsü
letre tanítandom — van köztük egy Zemanik nevű, ki mint 
Vaj voda már a vidéken rendeleteket a maga neve alatt botsáj- 
t.C'tt — gazdag ember, mondják százezer pflorint értéke van —
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ezen öSzveg tán pótlandja, az e rabló berohanás gátlására tett 
álladalmi költségeket.

Hurbán kapott már a határszéli falvakból körülbelül 150 
ujjonczot — ezek mint hallani többnyire már meg szöktek — 
sokat közülök katonáink elfogtak — vannak foglyaink — is 
számossak — de ezekkel erőssen bánni jelenleg nem lehet ■— 
mert egy lelkes papunkat Yarinai lelkészt Simonich nevűt, ki 
a népfelkelései legtöbbet fáradozott Hurbán kötözve vitte 
magával — és azért minthogy e lelkészt feláldozni a repressálé 
utján nem lehet — várom a pap sorsának eldöntését.

Én magamnak semmi érdemet nem igényelek — de anyit 
még is kérkedés nélkül mondhatok, hogy ha népgyűléseken 
a népet fel nem világosítom, itt  Trenchin megyében Erdély fac
similéje lett volna. — és ez volt Hurbán ide jöttének fő 
célja.

Most tudtam meg e percben, hogy a lábat veszett Tiszt 
Hurbán vezére Frischeisen alezredes — maga Hurbán pedig 
nehéz sebet kapott.

Ma érkezett meg a Nógrádi Zászlóalj. Horváth Őrnagy 
vezérlete alatt — azt hittem, hogy e zászlóalj merő kitanult 
vitézekből ál, azonban ennek is tsak fele mint maga az Őrnagy 
mondá gyakorolt a fegyverben — a többi ujjoncz.

Holnap érkeznek meg a Barsiak — sokan — öszvessen 
körül belől 1800-an — de ezek között sok kaszás, pedig előt
tem a kaszas ember el veszté immár minden betsét — majd 
használjuk házi munkára — másra nem valók.

Az Árvái fő Ispány, a Túróczi határ széleken ál mint 
mondatik 1700 emberrel — de ezek — is tsak kaszások és vil
lások többnyire — valeant quantum valere possunt.

Mi minden esetre, ma, legfelljebb holnap Csacza felé indu
lunk — az elfoglalt helységeket visza nyerendők — és bennök 
a hűtleneket póldássan büntetendők — mi légyen aztán további 
teendőnk, azt a körülmények határozandják el — azomban, 
henyén állani nem fogunk — mert vezéreink és tiszteink min
denre készek — és a jó alkalmat elszalasztani nem fogjuk — 
tán egy kis Repressaléval élendünk -— ha Isten úgy fogja 
akarni. Zsolnán dec. 13-ka 1848. Balogh János s. k. őrnagy 
kormánybiztos.

Éppen most jelentetik hitelessen, hogy a Rabló csoport 
halotjai százon felül valának, sebesültek pedig 21 szekeren, 
•— ezt mind leginkább ágyúinknak köszönhetjük.

Benitzki Lajos tüzérei oly hösileg viselék magukat, hogy 
még Napoleon csatáiban is utolsó helyen nem állottak volna.

41*
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1848 december 13. — Jablunkau.

F risc h e isen  a lezred es  a z  o s z t r á k  fő p a r a n c s n o k s á g h o z . A budatini csatáról. 
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. i. XJ. 12/43a H. A. det.)

Vom Corps Commando Oberstlieutenant Frischeisen.

An das hohe k. k. Armee Ober Commando in Wien.

Jablunkau am 13. Dezember 1848.

Montag den 11-ten Dez. früh um 7 Uhr rückte ich mit 
den unter meinem Befehle stehenden Truppen aus ung. Neu
stadel zum Angriffe der Rebellen vor, welche in der Zahl von 
mehr als 2000 Mann Infanterie mit 6 Kanonen in einer festen 
durch Strassengrabungen und weitläufige Verhaue bedeutend 
verstärkten Position zum Empfang meines Angriffes aufge
stellt hatten. Nachdem ich das vom Feinde unbesetzte zwi
schen Brodno und Budatin befindliche aus 2 steilen, von einan
der 200 Schritte entfernten Bergen gebildete Defílée, durch 
welches die Kisucza fliesst und die Hauptstrasse führt, ohne 
feindlichen Widerstand durch starken Nebel am Vorrücken ge
hindert erst um 1 Uhr Nachmittag passirt hatte, empfing der 
Feind hinter Verhauen postirt meine Tirailleurkette mit einem 
heftigen Plänklerfeuer. Ich liess alsogleich 2 Compagnien zum 
Angriffe der Verhaue vorrücken, welche jedoch der Feind 
noch früher räumte, als unsere anstürmenden Angriffs-Colon- 
nen zu demselben gelangt sind.

Während der Zeit, als ich die Verhaue an einer Stelle 
wegräumen und den durchgegrabenen Weg herstellen liess, zo
gen sich die feindlichen Truppen eiligst zurück und bezogen 
auf den Höhen vor Budatin eine sehr vortheilhafte Stellung,, 
welche sie durch wohl plassirte 6 Kanonen deckten.

Ich rückte unverweilt zum Angriffe des Feindes vor, in
dem ich durch eine Compagnie von Palombini mit Plänklern,, 
welche ein günstiges Terrain fanden, den Feind in der Fronte 
beschäftigen und ihn durch 2 Compagnien von Palombini und 
durch die beihabenden 220 Mann Freiwillige in der rechten 
Flanke umgehen und angreifen liess.

Ohngeachtet des durch den Feind anhaltend unterhaltenen 
Kanonenfeuers, drangen meine Truppen rasch und muthig vor, 
die rechte Flanke des Feindes wurde über die offenen Höhen 
umgangen.
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Mit rühmlichem Muthe stürzten sich die Freiwilligen unter 
Anführung des Herrn Bloudek und Zach, so wie auch die 2-te 
Compagnie unter Kommando des Herrn Oberleutnant Baron 
Stilfried zu eben der Zeit auf die feindliche rechte Flanke, als 
Herr Hauptmann Schébitz mit der 1-ten Compagnie zum An
griffe der vor Budatin befindlichen Anhöhe vorrückte, auf wel
cher der Feind 4 seiner Geschütze plassirt hatte.

Der Feind durch die Racketen wirksam beschossen, in der 
Fronte bedroht und in der Flanke kräftig angegriffen, ver
hess eiligst seine vortheilhafte Stellung und eilte won allen 
Seiten rasch verfolgt über die hölzerne Brücke, welche zwischen 
Budatin und Sillein über die Waag führt.

Da der Feind gleich nach seinem Rückzuge die Brücke in 
schnellster Eile abgebrochen hatte, und die Waag in der ganzen 
Umgebung wegen ihrer Tiefe und Schnelligkeit nirgends zu 
passiren, so konnte an eine fernere Verfolgung des Feindes 
umso weniger gedacht werden, als der Feind am linken Ufer 
der Waag eine durch Auen, durch Erdaufwürfe gedeckte Stel
lung bezog, 6 Geschütze zur Bestreichung der Brücke wohl 
postirte und ein sehr heftiges alle Zugänge bestreichendes 
Gewehr- und Kartätschenfeuer ohne Unterbrechung unterhielt.

Meine Truppen erwiderten aus dem gräflich Csákyschen 
Schlosse, aus den übrigen, am Ufer der Waagi liegenden Häu
sern Budát ins, sowie auch aus den an der Waag liegenden Ge
hölzen auf die wirksamste Weise das feindliche Feuer, wel
chem selbst die eingetretene Dunkelheit kein Ende machte. Bu
datin war von der Bevölkerung verlassen, alle Lebensmittel 
sammt Vieh waren nach Silein geschleppt, ringsum war die 
Bevölkerung durch Kossuthische bevollmächtigte Commissäre, 
denen sich einzelne Geistliche, Notars, Gutsbesitzer und Krie
ger angeschlossen hatten zur Bildung eines Landsturmes gegen 
meine Truppen gezwungen.

Ohne schwerem Geschütz und ohne Brückenmaterial war 
es nur unter diesen Umständen um so weniger möglich, den 
Übergang über die Waag zu forcieren, als die Insurgenten mei
nen wenigen Truppen gegen 3000 Mann Infanterie (Honvéd) 
unter Anführung des Oberstleutnants Szilaveczky und der Ma
jors Querlonde, Mikovinyi und Ruttkay, so wie auch einen 
sehr bedeutenden, aus den Nationalgarden der Umgebung und 
dem hiezu gezwungenen Landvolke gebildeten Landstürme 
gegenüber gestellt hatten.

Alle diese Umstände berücksichtigend zog ich um halb 6 
Uhr abends nachdem meine Truppen, welche bereits von halb 
zwei Uhr an ununterbrochen im Feuer gestanden und sich 
bereits verschossen hatten, nach und nach vom Ufer der Waag 
zurück und begann durch die dunkle Nacht begünstigt einen



geregelten Rückzug. Es war die höchste Zeit; denn schon 
waren zwischen Silein und Neustadel an nicht umzugehenden 
Stellen die Brücken in meinem Rücken abgebrochen und es 
sammelte sich das hiezu gezwungene Landvolk unter Führung 
Schlechtgesinnter, zur Belästigung der Truppen in Flanke und 
Rücken, während Feind Anstalten traf meine Colonnen bei 
Silein zu beschäftigen, einen Theil seiner Truppen zwischen 
Humec und Marescz über die Waag zu übersetzen und mich 
im Rücken anzugreifen.

Nicht den Feind, wohl aber eine gänzliche Ermattung mei
ner Truppen durch Mangel aller Lebensmittel und durch 
ausserordentliche körperliche Anstrengung, fürchtend, zog ich 
mich noch in dieser Nacht bis Csácza vom Feinde unbelästigt 
zurück, und setzte am 12-ten Nachmittags meinen Rückzug, 
da auch in Csácza gänzlicher Mangel an Lebensrnitteln 
herrscht, bis Jablunkau fort.

Um nicht gänzlich die Autorität über die bereits besetzten 
Districte zu verlieren vorzüglich aber des moralischen Ein
druckes wegen, beliess ich in Csácza eine durch 28 Mann der 
Finanzwache gestärkte Compagnie mit der Weisung, beim 
Vorrücken überlegener feindlicher Kräfte sich schnell in den 
Jablunkauer Engpass und nach Mosty zurückzuziehen, wo 
bereits alle Anstalten getroffen sind um' den Rückzug dieser 
Compagnie zu decken und den Feind wirksam zu empfangen.

Es ist nicht zu zweifeln und durch verlässliche Nachrich
ten bestättigt, dass die Insurgenten es versuchen werden nicht 
nur Csácza, aber auch den Jablunkauer Pass anzugreifen, 
in welchem Falle ich vorhabe eine Verstärkung vom 4-ten Baon 
Hoch- und Deutschmeister an mich zu ziehen, den Herrn Major 
Trenk, welcher mit 2 Compagnien zu Seybusch steht, zur Flan- 
kirung des Feindes über Skalita bis Szvrcsinovecz zu veran
lassen, derart dem Feinde eine tüchtige Schlappe im Jablun
kauer Passe beizubringen und die errungenen Vortheile nach 
Umständen möglichst zu verfolgen.

Insolange aber der mir gegenüber stehende Feind nicht 
gänzlich bezwungen und die Waag nicht passirt ist, kann auf 
Vermehrung des Landsturmes und Einwirkung durch Propa
ganda gar nicht gedacht werden. Diese Aufgabe ist aber mit 
den geringen Streitkräften, welche mir zu Gebote stehen und 
ohne Geschütze nur dann ausführbar, wenn mich der Feind im 
Jablunkauer Passe angreift und durch mich nach auf oben 
angezeigter Weise herangezogener Verstärkung gänzlich ge
schlagen wird.

Ich werde mich daher auf die Besetzung des Jablunkauer 
Passes und einzelne Streifereien nach und um Csácza inso
lange beschränken, bis mir durch das hohe Armee Ober Com-

6 4 6  BENICZKY JE L E N T É S E I S EG Y ÉB ÜGYIRATOK.



BENICZKY JE L E N T É S E I S EG Y ÉB  ÜGYIRATOK. 647

mando eine angemessene Verstärkung oder ein anderer Befehl 
zukommt.

In dem mehrstündigen Gefechte bei Budatin und Silein 
wurden unsererseits 5 Mann blessirt, während der Feind einen 
Verlust von 200 Mann an Todten und Verwundeten zählen 
wird; von zweien seiner Geschütze wurde die Bedienungsmann
schaft weggeschossen, — der Feind schleppte den grössten 
Theil seiner Todten und Verwundeten auf Wägen von Budatin 
nach Silein —- auf der Brücke wurde einer der feindlichen Com- 
mandanten, welcher die Abbrechung der Brücke dirigierte vom 
Pferde heruntergeschossen und fiel in die Waag.

Alle Herren Offiziere, so wie alle unter meinen Befehlen 
stehenden Truppen, wie nicht minder die Freiwilligen bewiesen 
während der ganzen Dauer der Operationen einen ungewöhn
lichen Muth und eine seltene Ausdauer. Dieser rühmliche Geist 
hat sich trotz des nothwendigen Rückzuges nicht gemindert.

Weil sich alle ausgezeichnet, kann ich Niemanden zur be- 
sondern Belohnung vorschlagen.

So eben kommt mir die Nachricht zu, dass dem Feinde 
aus Schemnitz und der Leopoldstadt mehrfache Verstärkung, 
darunter eiserne Kanonen zukommen und der Feind mit Macht 
gegen Csácza vorrücke.

Die Compagnie in Csácza erhielt daher den Befehl sich 
zurückzuziehen und es sind alle Anstalten im Jablunkauer 
Passe zum wirksamen Empfange des Feindes getroffen.

Über die mir zugewiesene politische Aufgabe unterbreite 
ich unter Einem meinen unterthänigsten Bericht:

Über alles zwischen dem 6-ten und 11-ten dM. Unternom
mene werde ich aber nächstens zu berichten die Ehre haben.

Während des Gefechtes bei Budatin wurde der Pfarrer 
Joseph Schimanek aus Varin, welcher einen Säbel umgürtet 
und Patronen in der Tasche hatte durch eine Patrouille gefan
gen genommen. Nach dessen Aussage gehörte er zu dem auf 
Befehl des Kossuthischen Landes Commissärs Johann Balogh 
unter dem Obercommando des Grafen Franz Pongrácz sich bil
denden am 10-ten des Monates bereits über 1000 Mann starken 
Landsturm, welcher die Bestimmung hatte meinen Truppen den 
Rückzug durch Abbrechen der Brücken und durch Überfall in 
dem schwierigen Passe Snasnicza nächst Brodno abzuschnei
den. Ebenso sagte dieser Pfarrer aus, dass an mehreren Stellen 
uz. bei Bistricza und Turnowka ein Landsturm zu gleichen 
Zwecken gebildet wurde.

Dieser Mann ist in der genzen Gegend als Rebellen bekannt 
und kam mit 50 Mann vom Landsturm offenbar in der Absicht 
in die Nähe Budatins, um die Bewegung meiner Truppen zu



beobachten und darnach zur Leitung des ungarischen Land
sturmes gegen meine Truppen beizutragen.

Ich muss schon jetzt beifügen, dass ich am 10-ten dM. 
von der Bildung eines Landsturmes bei Wadiczo Kunde erhielt 
und aus Neustadel eine Compagnie gegen diese Horde entsen
det habe. Diese Compagnie traf wirklich zwischen den Dörfern 
Radiola und Wadiczo mehrere Horden des ungarischen Land
sturmes, welche jedoch alsogleich in die Berge flohen, als sie 
sich angegriffen sahen. Bei dieser Gelegenheit, wurden 4 Bauern 
des Landsturmes gefangen genommen, welche angaben, dass 
nebst mehreren auch der Pfarrer von Varin, der gefangene Jo
seph Schimanek nach Möglichkeit zur Bildung des Landstur
mes beigetragen hat. Genannter Gefangener wurde dem Tesch
ner k. k. Militär Nationskommando zur Bewachung übergeben 
und indem man das mit diesem Geistlichen aufgenommene 
Protokoll beibiegt, bittet man: Ein hohes k. k. Armee Ober 
Commando möge in diesem Falle die weitere Verfahrungsweise 
anordnen. Frischeisen Oberstlieutenant.
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45.

1848 december 14. — Turócszentmárton.

B e n ic z k y  L a jo s  a z  O H B .-h o z . A 4900/e.2e sz. alatti rendeletre. A két ágyú
üteg mozgóvá tétele iránt. Delegált bíróságot kér az ottani vidékre küldetni 

(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 6234/e. 1848.)

Tisztelt Elnök Űr! A Budatini csatáról szóló jelentésem 
tán Balogh János úr első e tárgybani jelentésével ellenkezik, 
aminek oka az lehet, hogy ő a Vág túlsó partján nem lévén, a 
körülményeket oly alaposan nem tudhatta, mint én, másod e 
részbeni jelentése hiszem, az enyémmel lényegben összhangzó 
leend.

Máma vettem tisztelt Elnök Űr dec. 8-án 4900/e. sz. a. kelt 
rendeletét, szerinte oda utasíttatom, hogy mind a két ágyú
üteget és zászlóaljam eddig gyűjtött részét Trencsénbe indít
sam, e rendelete kötelességem szerint már teljesítve vala, mert 
zászlóaljam és egy ütegem már a budatini csatában működött. 
Mi a második üteget illeti, ennek kimozdítása jelen körülmé
nyeimben lehetetlen, mert az ágyuk nagyon nehezek, mind
egyikbe 6 erős ló kell, oly lovak hevenyében megszerzése pedig 
e vidéken lehetetlen s ha ló volna is, a hozzávaló szerszám 
hiányzik. Nem maradna egyéb hátra, mint a bányászatnál mű
ködő lovakat lefoglalni, de ez által, főkép most, midőn víz

29 L. a 23. számot.
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szűkében vagyunk, az ércprodukcio teljesen felakadna, mi talán 
czóliránytálán volna. Véleményem szerint a második álláspont! 
üteg hevenyébeni mozgóvá tétele tán nem is szükségeltetik, 
mert én jelenleg már a trencséni hadseregnek 3 négyfontos, 
2 hatfontos, és 2 harmadfélfontos ágyút megküldöttem, azon
kívül a strecsnói reservának még két másodfél fontos ágyút 
hagytam a haditanács rendelkezéséből. Azonkívül Barsmegye 
nemzetőrségével megjelenend 4 ágyú és a nógrádi zászlóaljjal 
Lipótvárból szintúgy 4 ágyú, eszerint a trencséni had parancs
noka rendelkezésére áll 17 mindenféle nagyságú ágyú, melye
ket a hegyekben célszerűen alkalmazhat. Mi a még Selmecz- 
bányán levő nehezebb álláspont! ütegnek mozgóvá tételét illeti, 
azt igenis hasznosnak találnám, mert az ágyúcsövek jók és 
messze visznek irányvezetés nélkül. Ha tehát ez ágyúknak (leg
alább négynek) mozgóvá tétele kívántatik, kérem magamat 
e részben felhatalmazhatni, én minden kitelhető eréllyel igye- 
kezendem a második üteget is rendbehozni.

Tapasztaltam, hogy fogadott kocsisokkal és lovakkal 
ágyúkkal tűzben működni nem lehet. .

Egyébiránt még egy más igen fontos és a vidék nyugal
mára való nézve nagyon hasznos kérésem helybenhagyásáért 
esedezem.

Majd valamennyi evangélikus pap (igen kevés kivétellel), 
falusi tanító, és az úgynevezett candidatusok a pánszlávizmus
nak legnagyobb tényezői, e hálózat az egész felföldön szét
ágazott, megyékben, városokban, falukban, a szellem nem az 
idei teremtmény, de 36-tól óta ápoltatik; itten egyes befogatá- 
sokkal és kivégeztetésekkel segíteni nem lehet, de egy erős ope
ráció szükségeltetik. Én f. ó. április óta figyelemmel kísérem 
e fondorkodásokat és meg vagyok győződve csupán egy móddal 
ez izgatásokat,' mellyel végtére eddig a kísérleteknek alig 
engedő felföldi népünket mégis fellázítandják, mert a rossz 
szellem jelei mindinkább mutatkoznak, megszüntetésére talá
lom a delegatum Judicium kineveztetését, múltkori jelentésem
ben szorgalmaztam, azt újabb fölfedezéseim nyomán ismét újó
lag szorgalmazom; tervem következő:

A delegátus bíróságnak székhelye Beszterczebánya volna 
és ez oly folytonosan működne, szükséges adatokkali ellátása 
nemkülönben a gyanús vagy bűnös személyek eleibe állítása, a 
kormánybiztosok és egyéb hatóságok által történne, az ítéle
tek pedig egymás után mondatnának.

Oly bírói hatalommal felruházott törvényszék, melynek 
hatalma nem egy városra vagy megyére terjeszkednék, de egy
általában minden pánszláv fondorkodásokra, hacsak három hét 
által működnék oly rémülésbe hozná ez izgatókat, hogy bizo
nyosan elnémulnának. Oly kiterjedt és megrögzött összeeskü
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vés kiirtására a gyakorlat bizonyítása szerint a rögtönítélő 
székek nem elegendők, mert ezek csak egyes személyeket vagy 
eseteket megtorolhatnak, de az egész hálózat az által fel nem 
hontatik. Itt folytonosan a fonalakat követni kell és még egy
szer mondom hatalmasan epurálni. Én magam vállalom a bíró
ság adatokkali ellátását.

Kérem tehát haladék nélkül oly bíróság felállítását elren
delni, és biztos a siker, csak a személyeket meg kell válasz
tani. Mint eddig, úgy továbbá sem késendek tehetségem szerint 
mindent elkövetni, mi a kívánt csend szilárdítását előmozdí- 
tandhatja. Idezárva még a haditanács által nekem teljesítésre 
kiadott határozat miképeni foganatosítását kimutató Querlond 
parancsnok úrhoz szóló jelentésemet a tisztelt Elnök Űr bővebb 
tájékozására aláterjesztem.a) Kelt Sz. Mártonban dec. 14. 1848. 
Beniczky Lajos k. biztos.

46.

1. 1848. december 15. — Selmecbánya.

F r i t s  M ik ló s  b iz to s i  se g éd  a z  O H B . e ln ö k é h e z . A Trencsénbe beütött ellenség
mozdulatairól.

II. 1848. december 13 —?

B e n ic z k y  a z ó ly o m i  a lisp á n h o z . A budatini csatáról és hogy már nem ’kell
segítőcsapat.

III. 1848. december 14. — Turócszentmárton.

J u r e n á k  f u t á r  F r i t s h e z . A budatini csata utáni helyzetről.
(I. és III. ered. tiszt., II. másolat. — St. A. W. — K. A. 5977le. 1848.)

I.

Tisztelt Elnök Ür! Bizonyossággal nem tudván, váljon 
Beniczky Lajos kormánybiztos Úr a Trencsinbe betört ellen
ség mozdulatairól jelentést már beküldé, inkább egy felesleges 
jelentéssel alkalmatlankodni, mint sem hanyagságról vádol- 
tatni akarván, amannak a Zólyomi Alispánnak írt s velem köz- 
lött levelének másolatját, nem különben Jurenák bánya gond
nok tudósítását ide mellékelve felterjeszteni bátorkodom.

E közlések szerint Hurbán ismét Csacza felé honnan be- a)

a) mellékelve a német nyelvű jelentés.
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tört, Visszavonul, és az ellene indított haderő által űzőbe vé
tetett.

A dolog ezen pillanatnyi szerencsés fordulata által azom- 
ban a vészt e részről egészen eltávolítottnak nem gondolom, 
mert valószínű hogy Hurbán, ki a bányavárosok elfoglalását 
c-zélul magának kitűzte, új erőt gyűjtvén ismét betör, más 
részről pedig majd nem bizonyos, hogy a gaz Camarilla hazánk 
vesztére irányzott kisérleteivel még oly hamar fel nem ha- 
gyand.

A bányavárosok hathatós védelme legalább egy zászló
alj rendes begyakorlott katonaságot igényel, mind addig e vidé
ken elhelyezendőt, még a Zólyomi honvédek, és az itt  tobor
zott eddig alig 300 főre szaporodott úgy nevezett tartalék- 
sereg, tökélletesen felszerelve, és félig meddig begyakorolva 
nem lészen. Selmecz Dec. hó 15-én 1848. teljhatalmú kormány- 
biztos Űr távollétében Frits Miklós s. k. biztosi segéd.

II.

Alispán Űr! Aminő gyorsasággal lehet, Losonczot kije
lentett köszönet mellett, arról kell értesíteni, hogy nemzetőr
sége már ne mozduljon, mert a dolgok jó fordulatot vettek, az 
ellenség ágyúink előtt Csatzára visszavonult, és már félig med
dig be van kerítve.

Köszönet tüzéreinknek! azok megmentették seregünket, 
és a bányavárosokat, mert amint egy felfogott levélből tudom, 
az ellenségnek czélja vala, azokat megtámadni.

A dolgok e kedvező fordulatát Alispán Űr Selmecz és Kör- 
möcz városának nevemben tudtul adandja a leggyorsabban.

Ha ma nem, holnap az ellenség bizonyosan megtámadtatni 
fog. Miként időm engedi többet.

Egy fogoly azt vallotta, hogy Húrban, midőn az ágyúkat 
rendeztem, lövészeire mindig kiáltott: „Len toho Huncuta s 
tima červenima Šnúrami zastrelte, hned bude dobre!“30

Egy golyó a sipkámba bement, a második újamat, a har
madik térdemet, a negyedik kardomat, de csak megérintette, 
éljen a szerencse.

Honvédeink, tüzéreim minden sikerült lövésre kiáltották: 
„Éljen Kossuth!“

Sebesültünk 19, halott 3. Az ellenségnél a sebesülteket 
tudni nem lehet, halott 97. December 13-án 1848. Beniczky La
jos kormánybiztos.

30 „Csak azt a vöröszsinóros huncutot lőjjétek agyon, mindjárt jó lesz 
minden.“
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III.

An das Landeskomissariat zu Schemnitz. Heute früh 6 
Uhr langte ich in Márton an, Herr Landeskomissär v. Benitzky 
war in Sillein, Obergespan Révay in Stavnicska; ich wandte 
mich daher an die übrigen im Komitatshaus anwesenden Mit
glieder des Thúróczer Sicherheitskomitee wegen den Stand der 
Dinge seit dem Budatiner Treffen. Alles stimmt darin überein, 
dass Húrban mit seinen Truppen noch in der Nacht vom 11-ten 
auf den 12-ten aus Budatin gegen Csatza zurückgewichen sei, 
im gräfl. Csáky’schen Schlosse und auf dem Rückwege nach 
Csatza geplündert und Verwüstungen angerichtet habe. Die 
Nachricht, dass Húrban am Abend nach dem Budatiner Tref
fen über die Waag gegangen, Sillein besetzt, und bis Lutski 
vorgedrungen sei, reduzirt sich jetzt darauf, dass man an dem 
genannten Abend an 100 Mann bei dem Dorfe Lutski vom 
rechten auf das linke Waagufer übersetzen sah, und diese für 
Hurban’sche Truppen hielt. Wer diese eigentlich gewesen, weiss 
man hier nicht, und glaubt nur, dass es eine Compagnie Hon
véd gewesen sei, die dem Húrban in den Rücken kommen wollte.

Ueber das Schicksal unseres Schützenkorps weiss man hier 
noch nichts. Sz. Márton am 14. December 1848. Jurenák m. p. 
k. Bergschaffer.

Nachschrift. Der Strecsnoer Pass ist weder verbarrikadirt, 
noch besetzt; da die Nothwendigkeit dieser Maasregel mit Hur- 
han’s Rückzug weggefallen ist. Zu mehrerer Beglaubung mei
ner Angaben über Hurban’s Rückzug schliesse ich der Ab
schriften zweier an das hiesige Comite geschriebenen Briefe an.31

47.

1848. december 15. — Trencsén.

M a r c z ib á n y i  A n t a l  fő is p á n  a z  O H B .-h o z . Hurbán tábora Trencsén megyéből 
kiszökött, de Bródnál Morvaországban ismét ellenséges erő csoportosul. 
A megyét tehát még védelem nélkül nem lehet hagyhatni. ír a budatini

csatáról is.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 5756/e. 1848.)

K ív ü l :  Tudomásul.a)

Tisztelt Honvédelmi Bizottmány! Sietve értesítem a Tisz
telt Bizottmányt, hogy Húrban seregével, érkezett hitéles tudó-

a) Kossuth L. s. k. megjegyzése.
31 Mellékelve még másolatban Kubinyi Lajosnak Zsolnán 1848 dec. 12-én 

és Bachó Lajos nevében Kubinyi Jánosnak Zsolnán ugyanaz nap kelt jelen
tése a csendbizottmányhoz.
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sít ások szerint Csaczáról megszökött és megyénkből kivonult, 
alkalmasint értesíttetett nagyobb erő érkezéséről és tartott 
attól, hogy Csaczáról Turzovka felé seregeinknek egy része 
fegyvereseit megkerülvén, hátulról őt megtámadandja. Budetin- 
ben gr. Csákyné lakját kirabolták. Tüzéreink lelkesen működ
tek, mindamellett, hogy a mieink a nagy erőnek engedni kény- 
teleníttetvén, visszavonultak. Budetinnél a mi veszteségünk 
igen csekély 1, mások állítása szerint 3 halott és 17 sebesült. 
Ellenségeink részéről, mint mondják 70-en maradtak a csata
téren. Most ismét hireszteük, hogy Bródon Morvaországban 
Csaczától 18 mértföldnyire lejebb, ellenséges katonai erő össz
pontosul és 3 ezer seregre már szállás rendeltetik. Egy zászló
alj honvédeket és bizonyos számú ágyúkat itt ideiglenesen meg
tartani szükséges leend, nehogy az ellenség készületlenül lep
jen meg bennünket. Trencsén dec. 15. 1848. Marczibányi Antal 
főispán.

48.

I. 1848 december 16. — Besztercebánya.

B e n ic z k y  K o s s u th h o z . Csapatalakítási, ujoneozási, hadfelszerelési működéséről.

11. 1848 december 20. — Pest.

K o s s u th  B e n ic z k y h e z . Válasz Beniczky javaslataira.
(I. ered. tiszt., II. fogaim. St. A. W. — K. A. 5963/e. 1848.)

I.

Tisztelt Elnök Er! Miután attól tartani lehet, hogy a 
bányavárosok az Eperjes Kassai expeditió által ismét veszély
nek kitétetnek; minden igyekezetemet a haderő szaporítására 
fordítani akarom, mert is:

1-ör. A törvényhatóságokat minden kitelhető módon arra 
bírni akarom, hogy önkéntes mozgó csapatokat állítsanak fel;32 
mert a nemzetőrségi nagy tömegek olly gyáván viselik magu
kat e tájon, hogy épen nem használhatók, és mégis az állada- 
lomnak tetemes költségeket okoznak; ha olly jó fegyelem alatt 
álló csapatok alakíttathatnának még azon esetre is, ha a ki
mozdított őrseregeknél nagyobb napidíjjal elláttatnának, mégis 
az álladalomnak olly költséget nem okoznának, mint amazok; 
de tízszerte nagyobb hasznot.

32 Kossuth Lajos s. k. széljegyzete (ceruzával): elfogadom a mint már 
iránta nyilvános rendeletét is adtam.
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2- or. Űrvölgyi bánya telepben a német születésű, de jó 
magyar érzésű bányaigazgató Patera János, ki emellett a besz- 
lerczei nemzetőrségi zászlóaljnak egyik kapitánya is, száza
dából 100 egyént akképen mozgóvá tett, hogy azok minden 
pillanatban kiindíthatók, katonai kiképzetségökben pedig szol
gált katonákkal vetélkednek.

Ezekre nézve esedezem, méltóztatnék a tisztelt Elnök úr 
megengedni, hogy katonailag felszereltessenek; a csapat fiatal 
ép egyénekből áll, és minden veszélyben alkalmazható; valljon 
lehet-é tehát őköt felruháznom, mi a szegény munkásokból 
nem telik; erre nézve kérem, magamat utasítatni.33

3- or. Egyáltalában azon működök, hogy az álladalmi mun
kások is, népfelkelés alkalmával használtathassanak.34

4- er. Sz. Mártonból kelt jelentésembe a bányavárosi má
sodik üteg mozgóvá tételét megérintém, méltó ztassék tehát e 
részben is rendelkezni, mert ez haderőnket tetemesen neveli.35

Amennyire lehet az előhozott pontok teljesítése iránt költ
ségeket nem okozó előkészületekbe fogtam; méltóztassék pa
rancsolni, és amennyi csak egy ember erejéből kitelik, azon 
leszek, hogy kívánatait kivihessem.

A zólyomi ujonczok felszerelése által az itteni mesterem
berek a katonai ruhák készítésébe már beleokultak, és a dolog 
már a kívánt vágásba haladt, A posztó a radvanj posztósok 
által elő állíttatott, czélszerűnek vélném e ruha comissionak 
további folytatását, az itteni posztógyárosokkal és mesterek
kel szerződést lehetne kötni a ruhakészítés iránt,36 és a kész 
ruhák felsőbb rendelet folytán oda szállíttatnának, ahová 
kell; hasonlag a csizmadiákkal is lehetne tenni. Ez intézkedés
nek még következő jó oldala van:

A posztó és bőrgyárosokhoz zsidók tódulnak, szerződése
ket kötnek, és ezek nyomán nyert posztókat vagy bőröket drá
gább áron az álladalomnak adják el; ez által történt, hogy a 
radvani posztógyár, mint majd általánosan másutt is rövid 
idő előtt egy forintért járó posztót már most 4 váltó forinton 
árul.

Ha pedig az álladalom ez anyagokat mindjárt első kézből 
vásárlandja, és kiszabott munkabér mellett feldolgoztatandja, 
akkor olly nyerészkedéseknek gátot vethet, és a katonai ruhá
zat elkészítése gyorsabban előrehaladand. Erre nézve szintúgy 
magamat utasíttatni kérem; kapott parancs után a ruhagyár

33 Kossuth Lajos s. k. széljegyzetei (ceruzával): „köszönettel fogadva
igen.“

34 „helyes.“
35 „Ki kell a felhívott anteáetát keresni s nekem referálni.“
36 „Ezt Nyáry tegye meg.“
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mindjárt mozgásba leend; csak biztosítva legyek a mesterem
berek fizethetése iránt.

Eisenbach fegyvergyárnok ellen mindenféle gyanusítgatá- 
sok hallatára múlt éjjel Sz. Mártonból Beszterczére való meg
érkezésem utáni reggelen őt fegyvergyárában megleptem és 
mindent megjárván, a gyanusítgatások alaptalanságáról meg
győződtem; amennyi történhetett, történt, ha munkásokban 
fogyatkozást nem szenvedne, akkor szép mennyiségű fegyvert 
elkészíthetne, de jelenleg 10 fegyvernél többet naponta nem ké
szíthet.

Amint Rutikay őrnagy úr által értesítettem, a kész fegy
verek felsőbb parancs következtében Trencsinbe küldendők 
lesznek valami honvéd* seregünk számára; ezek ellenség előtt 
állanak és nagyrészben csupán dzsidákkal fegyverkezvék, ennek 
folytában holnap azaz Dec. 17-én Eisenbach gyámoktól átvett 
97 fegyvert oda szállítani fogom.

Kérem magamat ez iránt utasíttatni, valljon a hetenként 
előállítatndó 60 darab fegyvert mindjárt és mindig Trencsinbe, 
az ottani zászlóalljak felfegyverkezésére szállítsam vagy van-e 
ezen fegyereknek más rendeltetés helye.37

F. hó 18-án Breznóbányára indulok, Csipkát és Tibelit 
kérdésre vonandó a szuronyok kiállítása eránt kötött szer
ződés meg nem tartása végett; honnan a tapasztaltokról tüs
tént jelentést teendek.

Egy úttal Eisenbach és Koch Antal bányaigazgató társa
ságában Hronicsot is megjárandom, ugyanott a fegyverhez való 
kellékek készítését elősegítendő.

Igyekezni fogok, mindenben, bennem helyzett bizalmának 
megfelelni, csak sajnálom, hogy 1 órából kettőt nem csinálha
tok. Kelt Beszterczebányán Dec. 16-án 1848. 11 órakor éjjel

Beniczky Lajos s. k. kormánybiztos 
a honvédelmi bizottmány elnöke

II.

Benyitzki Lajos kormánybiztos úrnak.

Folyó hó 16-áról kelt hivatalos jelentésére ezennel vála
szolom:

Az 1-ső pontra — mellyben a kimozdított őrseregnél 
nagyobb napidíjak adását ajánlja kormánybiztos úr,— javas

37 Kossuth L. s. k. széljegyzete (írónnal): Csak a zólyomi zászlóalj 
fegyvereztessék fel vele — értesítsen mikor lesz ez meg — aztán máskép ren
delkezünk, — azonban ha kell a 2. pont alatti csapatnak is adassék fegyver.
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latát elfogadom — aminthogy ez iránt már nyilvános rendele
tet is adtam.

A 2-ikra Patera János nemzetőrségi százados által moz
góvá tett 100 egyén felruházására vonatkozólag; — az ajánl- 
kozást szívesen fogadom — s a felruházást szívesen megen
gedem!

A 3-ikra abbeli működését, hogy az álladalmi munkások 
is népfelkelés alkalmával használtathassanak — helyeslem.

A 4-ik pontban az ágyú üteg iránt tett kérdésre nem vá
laszolhatok Önnek felhívott tudósítása nem találtatván.

A Zólyomi posztósokkal kötendő szerződés iránt intéz
kedtem.

Végre a hetenkint kiállítandó 60 darab fegyver hová for
dítására nézve utasításul adatik: hogy mindenekelőtt a Zó
lyomi Zászlóalj fegyvereztessék fel vele.

Tudósítását várom az iránt, mikor lesz ez meg — azután 
máskép rendelkezem.

Az ómban ha kell a 2-ik pont alatti csapatnak is adassák 
fegyver. Kelt Budapesten Dec. 20/848. a honvédelmi bizott
mány elnöke,38

49.

1848 december 17. — Pest.

K o s s u th  B a lo g h  J á n o s h o z , a) Hurbán betörése nem volt komoly célú. b) Tren- 
csén biztosítására szükségesnek tartja a szorosok elzárását, guerillák szerve

zését. c) A guerillákról. d) Querlonderről. c) Szilaveczkyról és Janikról.
(Fogaim. — St. A. W. — K. A. 5852/e. 1848.)

Balogh János kormánybiztos őrnagy úrnak.

Pest Dec. 17. 1848.a)

Zsolnáról Dec. 13-káról kelt jelentését köszönettel vet
tem, s erélyes intézkedéseit köszönöm.

Nem foglaltaván abban semmi kívánság, mit teljesítenem  
kellene, tájékozásul csupán a következőket írom:

Hurbán beütése nem volt komoly czélú. Ö alkalmasint csak 
masquirozni akarta Sehlik beütését, ámbár minden tudósítá
saink oda mutattak, hogy Trencsinben lesz a valódi beütés és 
Sehlik mozgalmai szolgálnak masquirozásul. Schliknek majd 
megfelelünk, s azt hiszem Simonicscsal is rövid nap végzünk, 
daczára Ordódy haszontalan retirádájának. Hanem már most

a) Az egész irat Kossuth Lajos s. k. írása.
38 Kossuth L. s. k. approbálása 20/12.



BENICZKY JELENTÉSEI S EGYÉB ÜGYIRATOK. 657

Trencsint biztosítani kell, hogy illyen beütésekkel nekünk ne 
alkalmatlankodjanak — mert aztán ollyan nagy ott a meg
rettenés, hogy ha nyomban armádát nem teremtünk oda, baj 
is lehet belőle, még pedig nagy: de lárma kétségbeesés még 
nagyobb.

Trencsin biztosítására következők szükségesek:
1- ör a passusoknak igen rendes czélszerű elzárása; s ezen 

zárlatoknak bár kisebb, de biztos állandó erővel őriztetése.
2- or egy állandó guerilla vadász csapat, mellynek fegy

vere: egy stutz, s odalán egy tokmányos hoszú kés (Coutelas) 
bal karján pedig, egy kerek vas vért (Schild) két lemez vasból 
s közte kender csepüvel kitömve. — Ezt karjára csatolja a 
végett, hogy a bayonette döfést fel fogja, s míg ezt fel 
fogja, puskája pedig vállán függ, hoszú késével szúr. — így  
kívánnám ezeket fegyverezni. — Ezeknek rendeltetése volna 
részint időnkénti posto-váltásokkal a torlaszozott passusokat 
őrizni; részint a határ és passusok hosszában czirkálni, s 
egyenkint le szedni a mutatkozó ellenséget, részint fegyvernek, 
posztónak s. a. t. a kormány részérei behozatalát — ha arra 
felhívatik fedezni — s ha be ütt az ellenség, akkor parancs
noka által egybe gyüjtetik, s a harcz vitelben alkalmazkodik.

Tervem: egy bizonyos körvonalt jelölni ki rendes hadsere
geink működésére — ezen vonalon kívül pedig a határok felé, 
mindenütt illy szabad guerilla csapatokat organizálni, mellyek 
ne legyenek egy — vagy más táborhoz attachierozva — szaba
don mozogjanak — osztva mozogjanak, de mindig mozogja
nak, és a szomszéd ellenséget nyugtalanítva; a mi seregeink 
mozdulatait elősegítsék—  és táborhoz. csak akkor csatlakoz
zanak, ha ott azon vidéken, vagy szomszédban bár, de azon 
vidék érdekében csatázandó tábor vonatik össze.

Ezen guerilla csapat (mozgó nemzetőrség) mindenütt al
kalmaztatok; egy helyütt lovas, más helyütt gyalog, majd ismét 
kaszás, majd pedig vadász; — amint vidéki körülmények hoz
zák magokkal. Trencsinben vadász kell. Örömmel értettem, 
hogy Marsovszky és Pongrácz Güidó urak, már illyesminek le
tették alapját. — Ki kell fejteni. — Szóljon ön  velük, szeret
nék Trencsinben 600 illy vadászból álló guerilla csapatot tudni 
mi elébb. — Uniformirozás nem kell. — öltözködjék amint 
szokott, de alakításuknak előmozdítására, a status részéről 
következő javadalmakat, s illetőleg segítséget’ vállalok el:

1) Mind addig míg ezen mozgó csapat elosztása a kor
mány által nem fog kimondatni, a csapat minden fő s altisztjei, 
és legénysége a kormány által fog szintolly díjjal s illetőleg 
zsolddal elláttatni, mi*t a rendes katonaság.

2) hogy fegyvert adjon e csapatoknak az álladalom, azt 
a kormány nem vállalhatván magára, mindenik legény, aki saját

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 42



fegyverével áll be; fegyverének a parancsnok által bejelentendő 
árát azonnal megkapja — a fegyvert azonban megtartja, azzal 
szolgálatot teszen, s ha a béke helyre állván a csapat felosz
lattatok, a fegyvert tulajdonául meg fogja tartani.

3) ha valaki szolgálat közben megsebesíttetvén keveset 
tehetetlenné válnék, tartásáról, ha pedig elesnék özvegyének 
segélyezéséről a status gondoskodik.

.4) A csapat parancsnoka, legénysége számához képest őr
nagyi, vagy századosi javadalmakat kap — többi tisztjeit 
maga választja —- de neveiket és számát feljelenti a díjaknak 
kiszolgáltatása tekintetéből. — A kormány az illy guerilla 
csapatnak, sem felszerelésével, sem munitiójának kiszolgálta
tásával nem foglalatoskodik, ez a parancsnok dolga — hanem 
a parancsnok legény számra kiszámítandó díjt kap — a fel
szerelésre nézve, mellyből legényeit vadász késsel, vérttel, töl
tés tartóval ellássa, — semel pro semper munitio költsége fede
zetéül pedig 3 holnapról 3 hónapra; s ekkor ő látja el minden
nel; — a zsoldot azonban, s tiszti díjt, havonkint részletekben 
kapja ki, s ellátja legényeit; de annak, ellátása körül minden 
viszaélések elleni biztosítás tekintetéből hadi törvénynek van 
alája vetve; — s a kormány rendeletéinek feltétlenül engedel
meskedni tartozik.

5) A megyében egy concentrationalis pont kijelöltetvén,, 
onnan mint törzs helyről történik az ügy vitel —, a csapatnak 
magát folyvást gyakorlani, s folyvást katonai szabályok alatt 
állania kell; s ha részenkint haza bocsáttatok is, minden percben
— parancsnoka felhívására — a kitűzendő helyen megjelenni 
tartozik, — mindaddig, míg a sereg fel nem oszlatik — katonai 
törvényeknek s fegyelemnek lévén alá vetve.

6) A mi zsákmányt az ellenségtől el vészén, az a csapat 
tulajdonának tekintetik, de ha fegyvert vészén el, azt minősé
géhez képpest 8—16 pft. váltság mellett a statusnak átadni 
tartozik.

Aprólékosabb részletekbe bocsátkozni nem tartom szüksé
gesnek. Szóljon ön az alkalmas egyénekkel; — kössön velük 
mint vállalkozókkal salva ratificatione — vállalkozási szerző
dést — és terjessze fel, miszerint a költségeket azonnal kiszol
gáltathassam; — és igyekezzék ön  egy illy legalább 600 főnyi 
vadász guerillát, mihamarébb megalakítani — s ha az útszoro- 
sokban még néhány ágyút, s egy pár compania honvéd gyalog
ságot elhelyezünk Trencsin nem csak megóva lesz, de még azon 
kívül is igen hasznos szolgálatot tehetend a hazának.

Mondja meg ön Querlond őrnagynak, hogy ő egyike azon 
férfiaknak, kikre a haza szabadságának ügyében sokat számítok
— s kikre kitüntetett jövendő vár. — Legközelebb, mihelyt a, 
Trencsini had erő ottani veszteglése feleslegessé válik — őt.

6 5 S BENICZKY JELENTÉSEI S EGYÉB ÜGYIRATOK.
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mint már különben is a Nyitrai hadmegye kinevezett főparancs
nokát; egy reserv hadsereg organisatiojával bízom meg, —  
mellynek rendeltetése Losoncz tájáról mint közép pontról, a 
Bánya városokat fedezni, — s közép postot foglalva a Schlik 
és Simunics közti egyesülésnek útját vágni, s körülmények sze
rint mint szárnyerő, vagy jobbra Görgeynek, vagy balra Mészá
rosnak (-.fő hadi szállás Miskolcz:) operáidéit elősegíteni —  

. szükség esetében a főváros körüli concentratióhoz csatlakoz
hatván.

De mi előtt Trencsinből Querlond őrnagy kiindíttatnék — 
nagy szolgálatot tennének önök a hazának, ha az ellenség ere
jét jó eleve recognoscirózván egy kis berohanást tennének Hur- 
bán retraitjibe Szilesiába — s ott a biztos nyugalomban 
tanyázó csekély ellenséget jól meg paskolva — térnének vissza. 
Hadd tanítnák meg, hogy velünk nem jó tréfálni. De a népet 
ne bántsák. Azonban figyelemben tartsák, hogy a határokon az 
offensiva a legjobb defensiva. — Mert ha az ellenség védelmi 
eszközökre lesz kényszerítve, — ha ő lesz kénytelen magát 
sánczolni, ez már nagy nyereség. — De jó biztos kémek kelle
nek hozzá.

ön pedig addig ne távozzék Trencsinből, míg a guerilla 
csapat nem lesz organisálva.

Hogy költségekben, egy vagy más kisebb expeditio végett 
meg ne fogyatkozzék — küldök adandó számadás mellett 5000 
pftot.

Jelentését várom.
Adja Marczibányi Fő Ispán urnák s Trencsin Megyének 

tudtára, hogy azon hamis jelentés iránt, mellyel bizonyos em
berek Trencsin megye biztosságát, s a Fő ispán ur hitelét 
compromittálni, s minket tévútra vezetni akartak, szoros in
vestigatio van rendelve. — Okom van egy bizonyos ember 
könnyelműsége mögött, árulást is sejteni. — Keservesen meg
bánja.

Szilaveczki — csodálatos magaviseleté következtében —  
parancsot kapott ide jönni —, ha még nem jött volna — tar
tassa ön szemmel — hogy ide s ne máshová jöjjön.

Janik őrnagy — a Vágújhelyeni 3 napos idő zése miatt 
hadi törvény elibe állíttatik —, ha még ott van, — szintúgy 
szemmel tartandó.39

Isten áldja önt. Bízzunk benne, s igaz ügyünkbe; — és 
munkára. — Ha balhírek jöttek volna Önökhöz, mintha Görgey 
Posont elhagyta volna, ne higyjék. Volt szó rólla egy percig. —

30 Janik őrnagyot a trencséni sereg támogatására küldték Komáromból.
42*
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De éppen most veszem tudósítását, mellyben jelenti, hogy nem 
fogja Posont elhagyni, sőt megtartja.40 Pest. Dec. 17. 1848. 
Kossuth Lajos s. k.

50.

1848 december 21. — Pest.

Kossuth Beniczkyhez. Egy készülő tót merénylet ügyében 
(Fogaim. -  St. A. W. -  K. A. 6310/e. 1848.)

Beniczky Lajos orsz. kormánybiztos úrnak.

Beszterczebányára.

Egy Bécsből érkezett hiteles egyénnek szóbeli értesítéséből 
tudomásomra jutott: miként Bécsből a legközelebbi napokban 
negyven tót fiatal ember küldetett Liptó s a szomszéd me
gyékbe, hogy ott ellenünk lázítsanak s népfelkelést rendezze
nek, — továbbá: hogy céljok a fellázított népet a lipcsei várban 
vagy Selmeczen titokban és rejtekhelyeken tartott fegyverekkel 
és hadiszerekkel ellátni, valamint hogy a negyven tót lázítók 
között bizonyos Lakner vagy Lattner nevezetű egyén van, ki 
a lipcsei Verwalternek sógora valamint szinte sógora a besz- 
terczei papnak is, ki Hurbannal folytonosan levelez. Ha ezen 
egyébiránt igen hihető előadás való, akkor nincs kétség, hogy 
azon a vidéken alattomban ismét egy gaz merénylet van célba 
véve. Azért tehát kormánybiztos urat felhívom, miként mind a 
lipcsei vár minden zugának, mind pedig Selmecz városában 
található titkos helyeknek, anélkül, hogy ezzel zaj üttetnók, 
csendességben való kikutatása és a feladásnak megvizsgálására 
mindent, mi kormánybiztosi hatalmához tartozik elkövessen, 
mert nagy mennyiségű fegyver mondatik ott elrejtve lenni, — 
10,000-ről beszélnek.

Mi pedig a 40 lázítókat, Lakner, a kérdéses számtartó és a 
beszterczei papot illeti, szíveskedjék kor. biztos úr e merénylet 
kipuhatolása tekintetéből a rendőrség figyelmét ügyesen és kellő 
tapintattal felhasználva, a szükséges nyomozásokat megtétetni, 
s ha az illetőkre a feladott vád kisül, s azok kézrekeríthetők, 
mit egyébként kor. biztos úr ügyes és erélyes eljárásáról fel
teszek, — szánalom nélkül a legszigorúbb büntetéssel fenyí- 
teni. Pest, dec. 21. 848.a) 12/12. K. L.b)

a) Térey fogalmazványa Kossuth L. s. k. javításaival.
b) K. L. s. k. approbálása.
40 Kossuth egyúttal 5000 pfrt.-ot utalt ki Balogh rendelkezésére.
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51.

I. 1849. január 4. — Turócszentmárton.

Horváth Pál őrnagy Kossuthhoz. Götz tábornok és Húrban előnyomulásáról.

II. 1849. január 10. — Debrecen.

K o s s u t h  H o r v á th  P á lh o z .  Buzdítás, csatlakozzék Görgeyhez.
(I. ered. tiszt., II. fogaim. -  St. A. W. -  K. A. 175/e. 1849.)

I.

Horváth Pál Nógrádi Honvéd zászlóaly 
Őrnagya, s a Trentsini hadsereg parancsnoka.
Magyarország Honvédi-bizottmány Elnökének 

Kossuth Lajos Űrnalc!

E folyó év Január 3-án, — seregem mely Zsolnán és Bu- 
dettinnál — Hurbán lázító-serege s rabló csoportya fel-tartóz- 
tatására, általam felállítatott, — az ellenség által meg-támad- 
tatott; — ámbár ki-vévén tulajdon zászló-allyamat, mely 900 
főből álott, — a többi seregek ruhátlan, elnyomorodott, töké
letes szó értelmében gyakorolatlan és tudatlan népből állott: 
még is kötelességemnek tartottam a Zsolnai szoros átjárását a 
lehetőségig védeni, — s így az ellenséggel megütköztem, 3 órai 
csata után, — ámbár a Nógrádi zászlóaly bátran s vitézül ki
állotta az ellenség roppant álgyú tüzét; de tulajdon tüzéreim 
ügyetlensége, — s nyomorult készületü álgyuim tehetetlensége,
— többnyire Nemzetőri szedett s vedett tüzérség által kezelve,
— két álgyúk összve lövetése után ( -.demontirozása után:) 
megfutott, — és így a fedezetlen gyalogság is, — mely az ellen
ség túlnyomó erejének és a 6 fontos álgyúk tüzellésének, ellent 
nem állhatott, — rendiben vissza vonúlt Zsolnára; annyival is 
inkább, mert az ellenségnek 200 lovassága lévén, — a történ
hető zavaroktól, s tökélletes szétveretéstől méltán lehetett 
tartani.

A vissza vonúlást okozták — mint már fent érintve van, —• 
a tüzérség gyávasága és nyomorúlt felszerelése, — és a lovas
ság haszonvehetetlensége, — akik az álgyúk egy pár lövései 
elől meg-szöktek, — s többé általam fel nem tartóztathatva 
futottak.
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Igaz, hogy az ellenség 8 álgyúi többnyire 6 fontossak, — 
ami 10 álgyúinkat, — mellyek közül tsak 1, 6 fontos, — a 
többi 3 fontos volt, — összve lövettek; de az is igaz, hogy 
a tüzérség főparancsnoka Steindl Sándor fő-hadnagy, — ki 
gyáva módon szaladt, — és onnan is hol általam Zsolnáról 
seregünk fedezéséül felállítatott engedelem nélkül megszökött,
— mellyért őt a hadi törvényszék eleibe állíttatni rendeltem.

Seregünk ereje volt.
Nógrádi Honvéd zá sz ló a ly ...............................  968 fő
15-ik Honvéd 3 szá za d a ................................... 547 „
Budai önkénytes s z á z a d ...................................  123 „
Barsi Nemzet őrök két szá za d a ...................  564 „

dto dto lovasok ............................  '125 ,,
összvesen . . . .  2327 „

Trentsinyi vadász csapatok, és a tüzérség
egyre m á sr a .............................. .......................  273 „

Mindösszvesen . . . 2600 fő.
Az ellenségnek volt, — legalább 4000 gyalogsága és 150- 

vagy 200 lovassága; de jól öltözve és fegyverezve, — a midőn 
az én seregem egy része majd mezítláb, — félig megfagyva 
volt, — és 8 álgyúja, többnyire 6 fontos, — és az én lovas
ságom tsak szaladt; — s ezért kéntelen voltam Thurótz Megyé
nek, a Sztrecsnói szorosnak hátra vonúlni, — hol azt seregem
mel jelenleg is el foglalva tartom, — innen a szükség esetére a 
Bánya városokat fedezendő.

Hurbán még eddig Zsolnán van, — s elő őrei a Thurótzba 
vezető Sztretsnói szorosig fel-állítva, — a merre intézkedtem,
— hogy be ne gyöhessen; de ha Rajetznak megyen, — kéntelen 
leszek Körmötz felé vonúlni, — hogy azt fedezhessem, —• és 
attól elnevágattassak. — A mit lehet meg teszek; de seregem 
nagyobb része ruhátlan, — elnyomorodott, — a Nemzetőrség 
pedig mit sem ér, — tsak teher és nyűg; és így ha a Bánya 
városokat el-veszteni nem akarjuk — 2 vagy 3 zászlóaly, de 
gyakorlott, — és legalább jól fegyverzett katonaság, és egy 
Escadron huszárság, egy üteg jól fel-szerelt tüzérség, — neve
zetessen 6 fontos álgyúk, múlhatatlanúl és mentői előbb meg- 
kivántatnak; mert különben a következésekért jót nem állha
tok, — s a Bánya városokat nagy veszély érheti.

Holtak és sebesültek vagy elfogottak tökéletes jegyzékét 
nem küldhetem, — mivel a podgyász szekerek, — hol a zászló
alj pénztára is 4000 pengő forinttal, — utat tévesztve Rajetz 
felé vonúltak, — de hallomás szerint megmenekültek, — és 
több ember a hegyen csatár lánczban állván, — s az ellenség 
által a völgytől elvágatva, — a hegyeken által egyenkint ide
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Sz. Mártonyba szállonganak; s így a menekültek számát be 
várnom kell, de a veszteség nem nagy, — és e napokban töké
letes jelentést fogok küldeni.

A ruházatot, meleg öltönyt, kesztyűt, és különösen 1000 
pár lábbelit sürgetűleg kérnék, — valamint további utasítást 
is, óhajtva elvárom.

Malek tüzér Alhadnagyot, a ki két álgyújával egyedül az 
ellenséget fel-tartotta; de ki egyedül a tüzérség közül —  Za- 
borszky Nemzet őri tüzér hadnaggyal eggyütt kötelességét 
tellyesitette, — lelki ösméretesen ajánlhatom, — még pedig 
Malekot a tüzérség parancsnokáúl tettem, — fő-hadnagynak,
— és Zaborszky Nemzet őri tüzért Alhadnagyot, — Honvédi 
tüzér Alhadnagynak ki-neveztetni kérem; valamint dicséretet 
érdemelnek Paczolay Narczis Százados Űr a Nógrádi honvéd 
zászlóalytól, — Jakabfalvy Százados Űr ugyan onnan, — s 
végre a Barsi Nemzet őrségi lovasság Alhadnagya Grundli 
Jósef, Lányi Istvány és Valentíny András.

Tizedes Brányik Jósef, és Közvitéz Molnár János, Rotyik 
István, Tóth Istvány és Sütő Istváüy, — a kik is a két veszély
ben forgó álgyúinkat, — lovaikról leszállva, — kiemelték, s a 
golyók daczára, meg is mentették.

A további rendelkezést, hódoló tisztelettel elvárva vagyok 
Sz. Mártonyi fő szálláson Január 4-én 849-ik év. Horváth Pál 
m. k. őrnagy sereg parancsnok.

U. I. Németh Jósef fő-hadnagy, s segéd tisztemet, a ki a 
legnagyobb tűzben éberséget, — és a hadsereg láttára különös 
ügyességet tanúsított; de ki különben is, már a Pákozdi Schwe- 
cháti csatákban is, —• különös vitézi bátorságáért ajánltatott,
— számfeletti századosnak ajánlatik. Horváth s. k.

II.

A honvédelmi bizottmány elnöke

Horváth Pál Nógrádi honvéd zászlóalji őrnagy úrnak.
önnek folyó hó 4-éről írt hivatalos jelentésére ezennel vála- 

szoltatik:
A kormány székhelyét Pestről Debreczenbe tévén át, igen 

természetes hogy a Turóczi sereget ruházattal Debreczenből 
el nem láthatja — vettem azonban Révai Simon főispán úrnak 
levelét mellyben a seregnek ruházattali ellátását magára vál
lalni nyilatkozván a kormány által ajánlkozásának teljesíté
sére kéretett fel, — önnek tehát e részbeni szükségei fedezve 
lesznek.

Az eltévedt 4000 pft. helyébe — 4000 pftot ezennel kül
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detik önnek, — megvárván a honvédelmi bizottmány hogy ön 
a tévedésben lévő pénztárnak megkerülése iránt a lehetőségig 
minden módot eszközlésbe tegyen.

Kinevezései, mellyeket ön a harczban tanúsított bátorság 
és ügyesség jutalmazásául tőn ezennel helyeseltetvén — azok 
pedig, kiket kinevezésre ajánl kineveztetvén, a kinevezési okira
tok pótolólag meg fognak küldetni, — megjegyeztetvén miként 
az ön által kinevezett tisztek kinevezésük napjától, az ajánlot
tak és ezennel megerősítettek pedig f. hó 1-éjétől lépendnek 
rangjuk s illetményeik élvezetébe.

Intézkedtem az iránt is, hogy az ön által a harcz mezején 
tanúsított vitézségükért kiemelt egyének — a hivatalos lapban 
és mint Nemzeti ügyünk bátor elszánt védei megemlítessenek.

Végre ön hadseregének erősítésére vonatkozólag — ezennel 
azt adom utasításul —• hogy magát a Duna bal partján tábo
rozó Görgei Tábornok úrral tegye érintkezésbe — s annak ere
jét tekintse véd és támasz pontjául.

Szerezzen ön magának Görgei Tábornok seregének mozdu
latairól biztos tudomást és hadi működéseit igyekezzék ezen 
sereg működéseivel összhangzásba irányozni.

Más segélyt hogy innen önnek rendelhessünk, be fogja látni 
ön hogy nem lehet.

Azért bátorság és kitűrés — öntse ön saját lelkességét 
és vitézi bátorságát seregébe — s miként érintem — tegye 
magát Görgei Tábornok úrral érintkezésbe, — ez mind az, 
mit segélyerő adásban nyújthatok. Kelt Debreczenben Január 
10/1849. A honvédelmi bizottmány elnöke.*1

52.

1849 január 5. — Besztercebánya.

Beniczky Lajos az OHB.-hoz. Hurbán seregének létszámáról, hollétéről — 
küld egy térképet a felsőmagyarországi vidékekről — javaslat azoknak meg

védése iránt.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 220/e. 1849.)

Kívül: „tudomásul.“

Országos honvédelmi Bizottmányának.

Húrban beütéséről és mi seregünk Sz. Mártonyba való 
viszavonulásáról már értesítettem az Országos honvédelmi 
Bizottmány Elnök urat. 41

41 Kossuth L. s. k. approbatuma I. 10. Rákóczy János fogalmazványán.
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Húrban 3500 emberei e pillanatban Zsolnán álomásoz, mi 
seregünk Turocz megyében Sz. Mártony tájékán és a Stretsnói 
szoros birtokában vagyon.

Holnap déltájban ot leszek honnan részletesen tudósítan- 
dom a honvédelmi Bizottmányt.

Ide tsatolva közlöm a felmagyarországi térképet, nevezete
sen a törzsökös tót megyéket.42

Ezek közepette emelkedik a bányavidék, hatalmas hegy- 
lánczokal környezve.

Ha a hegylánczok között létező szorosokon a mint a tér
képen 1—8 számik jegyezve vannak czélszerű sánczok vetett
nek, akkor e vidék hatalmas erőséget képezend, melly Komá
rommal is felér.

Egy részről védené az alföldet mellyel Losoncz és Gyön
gyös által öszvekötve vagyon; másrészrül féken tartaná az 
egész védéket, és végtére olly védbástyát képezné, mellyet az 
ellenség háta mögöt nem hagyhatná. Egy szóval ez által a fel
vidék nagyon is biztosítva volna.

E torlaszokat, mellyek feljegyezvék egyre másra 3000 pengő 
forintal, tehát öszvesen 30,000 forintal létrehozni lehetne.

Azoknak megvédésére szükségeltetnék 6000 ember és 24 
ágyú.

Ha olly erő it  volna, akkor bizton lehetne számítani hogy 
szükség idejében legalább 2000 Vadász a fegyveres erőhöz tsat- 
lakozzék, melly igazi Guerillának kiképeztetvén végtire úgy 
alakíthatnék, mind a ........... katonaság.

Vájjon olly erőmegfeszetést érdemli é e vidék vagy sem 
következőkbűl szembetűnő.

1. ° Nagyszerű bányászat.
2. ° Pénzverde.
3. Minden elemek mindennemű készgyárakra.
4. Kéképezett Puskapor gyártás.
5. ° Vasgyárak.
6. Nagy mennyisége a Mesterembereknek.
Ha jelen szőrűit álapotunkból a mi erőnk benűnket kisegít 

méltóztassék e vidéket méltó figyelembe venni. Kelt Besztercze- 
bányán 1849 évi január 5-én. Beniczky Lajos s. k. kormány- 
biztos.a)

a) Beniczky s. k. írása. 
42 Hiányzik.
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53.

1849 január 8. — Selmecbánya.

Beniczky Lajos az OHB.-hoz. A bányavárosok állapotáról. Kér pénzt és 
pedig mielőbb és apróbb jegyekben küldetni.

(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A. 345/eL 1848.)
Kívül: a Osányi levele nincs mellékelve. Elintéztetett f. é. 811. sz. a.43

Tisztelt Elnök Vr! Csányi László főbiztos Urnák ide mel
lékelt levelem másábul megérteni méltó ztatik miképen álanak 
a dolgok a bányavidékeken.

Jelenleg a Kormány nagyon messze van mi tőlünk, méltóz- 
tassék előbeni jelentéseimben indokolt kérésemet figyelembe 
venni és minél előbb a pénztárakba nagyobb menyiségű pénzt 
küldeni, mert ha a közlekedés tsak egy két hétik megszakadt 
és pénzszűkibe leendünk, kiszámíthatlan a bai.

Ha pénz küldetik, kérem a mennyire lehet kissebb bank
jegyekben.

Sokat nem irok, tsak hazám nevébe kérem pénzt és bizal
mat!

E levelem általadója Madáry Károly Zsolnai Sóhivatali 
tiszt Frischeisen tsordája által kiraboltatott azért, mert az a 
minapi és utolsó Budatini tsatákban rész vett és vitézül viselte 
magát, neki futnia kellet, mert fejére dij vala téve. Ajánlom őtet 
figyelembe.

Frischeisen és a Hurbaniak Zsolna vidékén kegyetlenül 
rabolnak és ölnek, borzadok, ha szegény Túrócz megye nemű 
betsületes Családokat tekintem, ezekre hasonló sors várakozik.

Fejemre 400 arany van téve, de próbalya e jutalmat érde
melni, a kinek kedve van!

A fekete sárgák e vidéken úgy nőnek, mind a gombák az 
eső után, de maid eljön a számolás napja.

E napokban nagyszerű executiokat fogok tartani!
Bár 8 nap óta le nem feküdtem, le se vetkőztem, mégis erős 

és egéséges vagyok, tsak tartson továbbra is, mert minden kér
kedés nélkül hiszem, hogy szegény hazám olly állapotba va
gyon, hogy még olly parányiságra mint én, még szőrűi! Kelt 
Selmeczbányán 11 órak. éjjel 1849. Január 8-án. Beniczky 
Lajos s. k. Kormánybiztos, a) a)

a) Beniczky s. k. levele. 
43 L. az 54. számot.
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54.

1849 január 12. — Selmecbánya.

Beniczky az OHB.-hoz. Jelenti, Görgey táborából jön. Veszedelmes helyzete.
1 millió pfrt.-ot kér. Hatáskörébe való beavatkozásról.

(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 811/e. 1849.)

A Honvédelmi bizottmánynak.al

Selmecz Jan. 12-én 849.

E pillanatba Lévárul visszaérkeztem, hol Görgey tábornok 
úrral a teendők felett értekezém. Görgey tábora 21,000 főből 
áll és Simunics megsemmisítésére Nyitra felé siet. Windisch- 
graetz utána nyomúl és tegnap jan. 11-én Windischgraetz elő
csapatja és Görgey utócsapatja Ipolyság táján megütközött. 
Frischeisen és Húrban Turóczot elfoglalta és Körmöczöt veszé
lyezteti. Besztercze felé 800 főből álló rabló csoport közeledik. 
Windischgraetz seregének egy része alkalmasint Selmecznek és 
onnan Lévának veendi az útját. Mi történt Kassán nem tudjuk, 
Gyöngyös el van foglalva.

Tehát ellenséggel környezve vagyunk, összes fegyveres 
erőnk 200 főbttl és 12 ágyúból áll, csapatomat kivéve mind le
hangolt kedélyű. A nép főkép a városokban fekete sárga színű 
kevés kivétellel. Ügy állunk a felföldön, amint régen sejtettem, 
írtam, sürgettem, a mit figyelemre sem méltattak, azt most 
helyeselik. Ha Budapest feladatott, tán a vidék érdemelt volna 
annyi erőmegfeszítést, mint Kassa. E bajokon kívül még egy 
főbaj fenyegeti a vidéket és ez a pénzhiány, a közlekedés a kor
mánnyal félben vagyon szakítva, kisebb sommákat minduntalan 
küldözgetni nem lehet. Ha tehát e vidéket tartani kell, nehogy 
a bánysáznép, a hadsereg, a mesteremberek, az ellenséges be- 
rohanás által hivatalaiktól megfosztott álladalmi tisztek s. a. t. 
mind nyílt elleneinkké ne váljanak, akkor 1,000,000 p. forintot 
rögtön kell küldeni. Egyébiránt nagy bankókkal sincs segítve, 
ha kisebbek nem küldetnek.

Ez utolsó futárom, ki szóval többet elmond, előttem már 
most csak két út nyitva áll, ha utolsó javallatom el nem fogad- 
tatik. Az állami javakat, amennyire lehet biztosítani, mely 
tárgyba minden előkészületek meg vágynak téve. Vagy a harcz- 
mezőn meghalni kötelességem teljesítésébe!

Semmitse tudok mi történik, a sok teljhatalmú biztos min
den lépteimet környezi, akadályoz, rendelkez, kérek határozott

a) Beniczky s. k. írása.
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feleletet. Addig nyilatkozom, hogy én semminemű dolgaimba 
való beleavatkozást, mely terveimet hiúsítaná, tűrni nem fogok, 
méltóztassék a honvédelmi bizottmánynak rendelkezni.

Egy fontos hírt Gyürky futárom szóval közlend. Kelt 
mint feljebb. Beniczky Lajos k. biztos.44

55.

I. 1849 január 20. — Besztercebánya.

Beniczky az OHB.-hoz. Elszigetelt helyzetéről. Görgeyvel való tanácskozása. 
Besztercebányát megszállja Beniczky. Pénzt és utasítást kér.

II. 1849 január 24. — Debrecen.

Kossuth Beniczkyhez. Beniczky küldjön gyakran jelentést. A Görgey mellé 
küldött biztosokról. Görgeyről. Utasítja Beniczkyt, mit tegyen.

III. u. a.

Nyílt rendelet Beniczky teljhatalmának kiterjesztéséről.
(I. ered. tiszt., II. és III. fog. — St. A. W. — K. A. 956/e. 1849.)

I.

Honvédelmi bizottmánynak/a) b)

Bár több idő óta minden sürgetésem a honvédelmi bizott
mány előtt nyom nélkül elhangzott, mégis hazafiúi kötelessé
gemnek tartom, nemcsak jelentéseimet folytatni, de határozott 
feleletet is sürgetni.

Jan. hó 14. a felvidéken egészen elszigetelve ellenséggel 
környezve zászlóaljam két századával és két ütegemmel állot
tam, minden út el volt zárva és én eltökélve magamat utolsó 
emberig védeni. Jan. 15-én már akkor, mikor a fekete sárgák 
titkos működése folytán befogatásom és Simunicsnak való által- 
adásom határozva vala, véletlenül Görgey tábornok a bánya
vidék felé hadát fordítván, Selmeczet úgyszólván Windisch-

a) Beniczky s. k. írása.
b) K. L. approbálva.
44 Az egy millió forint helyett a pénzügyminisztériumnak következő 

utasítást küldte Kossuth: Beniczky Lajos kormánybiztosnak ezennel 20.000, 
azaz húszezer pengő forintok utalványoztatván, ezen összeg Gyürky Antal 
futár nyugtatványára a k.-biztoshozi vétel végett kézbesítendő. Debreczen, 
jan. 22.b)
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graetz orra elől megszállotta. Azon nap délután 3 órakor tudó
sítást vettem, hogy Húrban és Götz generális Körmöcz felé 
vonul, jelesen pedig Húrban Beszterczét elfoglalni szándéko
zik. Én Görgey tábornokkal tartott rövid tanácskozás után 400 
egyénre leolvadt zászlóaljammal eltökéltem magamat Hurbant 
Beszterczén megelőzni, azonnal útnak indulván egész éjjel át 
szünet nélkül embereimet hajhásztam, míg végre 16-án reggeli 
9 óra tájba sikerült Beszterczét megszállani már akkor, midőn 
Húrban és Frischeisen hada a városhoz már másfél órányira 
közeledett.

Jan. hó 17-én a körmöczi állomás megerősíttetett, 18-án 
az ellenség által éjjel Körmöcz megtámadtatok, ő azonban 
visszavettetett. Jan. 19-én 4 órakor már Túrócz megyében 
Stubnya és Hay helységeknél a csata megújíttatott 4 óra táj
ban reggel és az ellenség ismét tovább visszanyomatott. Jelen
leg Görgey tábornok a bányavárosokat megszállva tartja és a 
hadsereg, amennyire lehet felszereltetik. Pénzszűke miatt azon
ban a hadsereg számára az élelmezést teremteni nem lehet és 
attól tartok, hogy mindenben felakadunk, több helyen már az 
éhség nyomai is mutatkoznak. Ha a tábornok itteni állását 
megerősíti, akkor téli szállásokat itten vehetne, hogy ez azon
ban megtörténhessék, mindenekelőtt pénz szükséges és pedig 
mindenesetre kis bankó, mert egy 100-as felváltása már lehe
tetlen.

Más felette nagy baj, mely a lakosságra is nyomasztólag 
hat az, hogy mióta a kormány Budapestről távozott, a vidékre 
a kormánytól semmiféle rendelet nem érkezett, a nép feladva 
és elhagyatva lenni gondolja magát és a lehangolás naponta 
nőttön nő, kérem minden áron a közlekedést a vidékkel fenn
tartani. A hadseregnél jelenleg a kormány által rendelt biztos 
nincsen, a többi működő biztosok és a dolgok jelen állapotá
ban czólszerübbnek vélték távozni és így magunkra hagyatva, 
minden értesítés nélkül vagyunk, sőt egyáltalában minden hir- 
iap nélkül is. Én helyemen maradtam, de ha a dolgok továbbá 
is e vágásba maradnak, minden működésem meghiúsul.

A haza nevében kérek tehát 1-ször Pénzt. — 2-szor hatá
rozott utasítást mi tevő legyek, mert rendeléseim a katonai 
rendeletek által párvonaloztatnak, mi a határozatlan állapo
tunkba nagyon természetes. — Futáraim eddig feleletet nem 
hoztak, hivatalos leveleimre válasz nem érkezik és így rövid 
idő múlva az egész rend felbomlik. Itten más választás nem 
lehet, csak: Vagy e vidéket feladni és polgári befolyás nélkül a 
hadseregre bízni. Vagy addig, míg a közlekedés az ország kor
mányával helyreállittatik, egy kormányzót nevezni, ki a fel
földön a polgári és katonai ügyeket kezelni fogja, a hadviselési 
tervekbe természetesen bele nem avatkozván. Ha ez nem törté



nik, akkor e vidék az úristen gondviselésére van bízva. Hatá
rozzon tehát sorsunk felett az Országgyűlés, vagy a kormány, 
de határozzon mindenesetre, mert a bizonytalanság ügyünket 
meg fogja ölni. Én nem magamért, de hazámért szólok, hiszen 
életem úgyis koczkára van vetve és a mindig nagyobbuló ve
szély előtt nem távoztam. Kelt Beszterczebányán 1849. évi jan. 
20-án. Beniczky Lajos k. biztos:

II.

A honvédelmi bizottmánytól. a)

Beniczky Lajos kormánybiztos úrnak Beszterczebányán.

Debreczen jan. 24. 1849.

Beszterczebányáról január 20-káról kelt levele ide január 
23-kán megérkezett. Jele ez annak: hogy a közlekedés a kor
mány székhelye és a bányavárosok közt nyitva van, — s nem 
kell más mint az, hogy kormánybitzos úr minél gyakrabban 
küldjön az ottani vidék állapotáról jelentéseket, specficálja 
abban elkerülhetlen szükségeit s a kormány gondoskodni fog 
azoknak fedezéséről. Hanem az elhagyottsági lamentátiókat 
valóban nem értem, miután Görgey — fájdalom túlságos erő
vel,- — melyek ha itt volnának, a hazát bizonyosan megmen
tenék, ott vesztegel, olyan intertentionalis terhet hárítva az. 
ottani vidék nyakára, melyet az elviselni nem képes.

Görgey táborához tábori biztosokul Luzsénszky Pál és 
Ragályi Perdinánd vannak kiküldve, kik útjukból Losonczról 
január 19-kéről tettek jelentést. Pénzt Görgey magával vitt 
mintegy 140,000 frtot, innen küldetett neki 100,000 pírt s  
megint fog küldetni, mihelyt kér. ön számára Gyürky vitt
20,000 frtt. Most ismét küldetik 10,000 frt. Hudoba a szurony
készítők kifizetésére szintúgy vitt pénzt. Itt a hadi dolgok 
jobb fordulatot vesznek. Bem tábornok Puchnert január 18-án 
Gálfalvánál tökéletesen megverte s a szász lázadás fészkét 
Szebent 20-kán elfoglalni Ígérte. Ma este veendjük tudósítását. 
Klapka ezredes Mészáros utódja Schlicket Tarczalnál meg
verte. Perczel Kardszagról előnyomulva Szolnoktól Ottingert 
tegnapelőtt kiverte s Szolnok és Abony közt csatát víván, 
megszalasztotta. Ha Görgey 20 nap óta tudósítás nélkül nem 
hágy és teszi azt, mit a hadügyminisztérium parancsolt, egy 
hét alatt Pest kezünkben volna; kivált miután a bácsi és bán
sági hadseregek is combinative concentráltatnak.

670 BENICZKY JE L E N T É S E I S EG Y ÉB ÜGYIRATOK.

a) Kossuth Lajos s. k. írása.
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Ami a kormányzóságot illeti: ön mint teljhatalmú orszá
gos biztos elegendő hatósággal bír, az ország érdekében mind
azt megtenni, amit körülmény szerint szükségesnek lát, — ezen 
hatósággal pedig idemellékelve különösen is felruháztatok. Uta- 
síttatik ön, hogy árulást büntetlenül ne tűrjön sehol és sen
kitől, ameddig hatásköre kiterjed. Használja a sajtót a nép 
felvilágosítására, különösen értesse meg vele, hogy nem mi 
vagyunk a pártütők s hogy ha az ellenség győz, nem fogjuk 
győzni a német adósságot, mert nyiltan kimondták a kremsieri 
országgyűlésen, hogy Magyarországot be akarják vonni az 
adósság fizetésébe. Capacitálja ön, hogy Budapest feladása a 
nemzetet nemcsak nem vesztette el, sőt maga ezen feladás is 
egyenesen a bányavárosi vidék érdekében történt, mert ha Gör
gey Budapestet fel nem adva seregével azon tájra nem vonul, 
úgy most azon vidék az ellenség martalékául van kitéve: azon 
ellenség martalékául, mely a Szepességen irtózatos kegyetlen
ségekkel mutatta meg, hogy nemcsak országot foglalni és sza
badságot rontani, hanem egyszersmind gyilkolni is akar.

A leglényegesebb kormányrendeleteket magokban foglaló 
„Közlöny“ példányok ugyan Gyürky által elküldettek, mind
azonáltal jónak véltem ezeket most ismét megküldeni, melyek 
úgy a hatóságoknak, mint a kormánybiztos úrnak is iránytű 
gyanánt szolgálandanak. ön  határozott utasítást kér, hogy 
mit tevő legyen? A körülmények napról-napra annyira változ
hatnak ott a távolban, hogy speciális utasításoknak lehetet
lenségét ön maga is be fogja látni. Tegyen amit körülmény 
szerint tenni lehet hazánk és szabadságunk védelmére. A vonal 
a polgári és katonai hatóság közt most szabatosan meg nem 
vonható. Egyetértés s együttmunkálkodás az, amire leginkább 
szükség vagyon, önnek egyébiránt különösen figyelmébe aján
lom az ujonczozást, a szabad csapatok állítását, fegyver, szu
rony, puskapor készítését, a Státus javainak biztosítását, a 
bányásznép jó hangulatainak fentartását, mely végre, mint
hogy a hadseregnek ott léte alkalmasint drágaságot okoz, 
interimaliter fel van ön hatalmazva nekik díjpótlékot adni, 
vagy pedig olcsóbb élelmezésükről intézkedni. Losoncz, amint 
ön futárja mondja, most szabad lévén, fél kellene piaczát a 
bányavárosok élelmezésére használni, mi ha megtörtétíik, küld
jön ön futárt, ki által egy pár nap múlva e czélra, ha effec- 
tuálható — 50,000 frtot küldeni ajánlkozom. Tegyen ön  kísér
letet Zwieback sütéssel. A dolog igen egyszerű. Megsütik a 
kenyeret só nélkül, aztán kockadarabra felvágják s újra kemen- 
czébe teszik. Hónapokig használható, de csak akkor s ott kell 
kiosztani, midőn a sereg hirtelen mozdulván, kenyeret hirte
len nem kap, magával nem vihet.
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A bányavárosok vidéke egy várt képez, meg kell erősíteni 
a  defileeket; és nem kell desperálni a  haza ügye felett. Velünk 
van Isten és az igazság. — A honv. bizottm. elnöke:

III.

Nyílt rendelet.

Minél fogva Beniczky Lajos kormánybiztos úrnak, azon 
speciális biztosi köre, mellyel eddigelé felruházva volt, az 
orsz. honv. bizottmány által akként terjesztetik ki, hogy tel
jes hatalommal mindazt rendelhesse és tehesse, mit a biztosi 
hatósága alá eső vidéknek, haza iránti hűségben tartása s 
ellenségtől! megóvására (és általában a haza szabadsága érde
kében)a) czélravezetőnek és szükségesnek itélend. Azért is 
felelet terhe alatt meghagyatik az illető hatóságoknak, elöl
járóságoknak és egyes tisztviselőknek, hogy parancsai- s 
intézkedéseinek engedelmeskedni, azokat végrehajtani és végre
hajtatni szigorú kötelességöknek ismerjék.b>

55.a

1849 április 8. — Eperjes.

Beniczky Görgey Arthurhoz. A z  eperjesi csata leírása.
(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. -  I. A. 4/44. 1849.)

An den Herrn General und Ober Commandanten des 7-ten 
Ung. Armeecorps Arthur v. Görgey.

Ich bin am 4-ten 1. M. von Igló aufgebrochen und gegen 
Mittag in Leutschau eingerückt. Dort erfuhr ich, dass der 
/Feind in Eperjes sich aufhalte, undzwar 500 Mann Parma In
fanterie, 55 Mann Jäger und 800 bis 1000 Mann Slawen, dar
unter 200 Miaver, m eistenteils............... nebst 15 Chevaux-
legers, also zusammen 1340 Mann.

Der Regierungs' Commissär in Leutschau, Komáromi sen
dete mir zu gleicher Zeit die Nachricht ein, dass drei Corps 
Guerillas zu meiner Disposition bereit stünden, zusammen 
gegen 400 Mann Infanterie und 150 Reiter.

Diesen habe ich meine Disposition übersendet und den 
Angriff auf den 7-ten April festgesetzt, an welchem Tage Eper
jes von drei Seiten zugleich angegriffen werden sollte, zwi-

a) K. L. s. k. betoldása.
b) K. L. által s. k. approbálva.
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sehen 9—8 Uhr Morgens, das Angriffszeichen für die Guerillas 
solle der erste Kanonenschuss sein.

Wegen Yerbarrikadirung des Weges und einem vorsichti
gen Vorrücken gegen Eperjes auf dem Sirokaer Wege, konnte 
ich erst um halb zehn Uhr Morgens vor Eperjes rücken in der 
vollen Überzeugung, dass die Guerillas schon an dem bestimm
ten Posten bereit stehen!

Ich liess daher den ersten Kanonenschuss auf die vor 
Eperjes lagernden Vorposten abfeuern, welche allsogleich in 
grosser Unordnung in die Stadt hereinflohen!

Allein leider wurde mein Signalschuss nicht erwidert, 
auch erhielt ich gar kein Aviso, dass irgend eine befreundete 
Truppe in meiner Nähe sei.

Eperjes von der Sirokaer Strasse aus anzugreifen ist 
schwer, da der Feind sowohl durch den angeschwollenen Fluss, 
die verbarrikadirten und zum anzünden vorbereiteten Brücken, 
als auch durch Zäune und Häuser gedeckt ein vortheilhaftes 
Feuer auf meine auf dem Blachfeld postirten Truppen eröffnen 
könnte.

Ich liess daher 3 Compagnien vorsichtig vorrücken, indem ich 
von jeder einen Zug in einer Plänklerkette aufmarschiren liess. 
Mein linker Flügel besetzte die Anhöhen am Kalvarienberge um 
nicht umgangen werden zu können, mein rechter Flügel rückte 
gegen den Fluss durch zwei Scheunen gegen das feindliche 
Feuer gedeckt, indes ich mit den zwei Geschützen und dem 
Zentrum auf der Strasse stehen blieb um im Falle des Rück
zuges die Zwei Flügel wieder an mich ziehen zu können.

Die zwei Geschütze sollten das Vorrücken der beiden Flü
gel unterstützen.

Die Guerilla gaben noch immer kein Zeichen Ihrer 
Existenz!

Kaum näherte sich mein rechter Flügel mit seiner Plänk
lerkette auf Flintenschussweite dem Flusse, so wurde ein leb
haftes Feuer von der gedeckten Brücke und hinter den Zäu
nen eröffnet, auch bemerkte ich, dass bei dem Brückenköpfe 
eine Verschanzung aufgeworfen war, in welcher die Jäger Pos
ten gefasst hatten.

Dasselbe geschah bei der Brücke auch auf meinem linken 
Flügel!

Ich liess die beiden für mich gefährlichen Positionen mit 
den Geschützen bestreichen, ohne jedoch das feindliche Feuer 
zum Schweigen bringen zu können.

Mein linker Flügel musste weichen und sich, damit er 
nicht umgangen werde, bis auf die Höhen vor Eperjes zurück
ziehen!

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 43
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Unter diesen Umständen ordnete ich einen allgemeinen 
Rückzug an, um den Feind zur Verfolgung aus der Stadt und 
seinen gedeckten Positionen zu locken.

Ich hörte ein ungeheueres Jubelgebrüll, allein die Ver
folgung unterblieb.

Die Guerillas noch immer kein Lebenszeichen Ihres 
Daseins!

Ich gab also die Hoffnung auf die zu erscheinende Hilfe 
auf und änderte den Angriffsplan.

Der rechte Flügel rückte verstärkt mit meiner Kompagnie 
auf die Stadt los und warf den Feind in die Stadt hinein.

Die Geschütze liess ich auf die gedeckte Hauptbrücke 
spielen, eine Compagnie in Sturmschritt gegen die Brücke 
vorrücken mit dem Befehl dieselbe mit dem Bajonett zu neh
men und zu besetzen.

Nachdem ich die Truppen angefeuert, führte ich die Com
panie Beniczky zur Brücke, alle übrigen Truppen rückten mu
tig gegen die Stadt, trotz des feindlichen Feuers, da bemerk
ten wir plötzlich, dass die vor uns liegende Brücke brenne, 
auch wurden zu gleicher Zeit die feindlichen Bagagenwägen 
gesehen, die auf der Bartfelder Strasse in wilder Eile vor
wärts trieben.

Ich liess daher meine Linie schneller gegen die Stadt vor
rücken, da das verstummende Feuer des Feindes schon seinen 
beginnenden Rückzug andeutete, da mich die Barricaden hin
derten mit den Geschützen dem fliehenden Feind in die Stadt 
zu folgen, so nahm den Zug Huszárén und ein Geschütz und 
folgte den Feind parallel auf der linken Seite des Flusses sel
ben so oft er sich sammelte mit einem Kanonenschuss vor
wärts treibend.

Nicht weit vom Walde übersetzte ich mit den Huszárén 
den Fluss und verfolgte den Feind bis an dem Saume des 
Waldes.

Um 4 Uhr Nachmittag war Eperjes genommen und vom 
Feinde gereinigt.

Ich zähle 3 Todte und 15 Verwundete. Der Feind 61 Todte 
und 21 Gefangene.

Das Gefecht dauerte volle 5 Stunden.
Meine Munition ist fast ganz verschossen, würde ich jetzt 

angegriffen, so muss ich mich zurückziehen.
Nachdem alles entschieden war, kamen die Szabolcser Rei

ter mit grossem Lärm. Die Offiziere hübsch rückwärts, damit 
ihnen ja kein Leid aus Zufall geschehe.

Hätte ich eine Escadron Huszárén und eine Haubitze ge
habt, so entkommt mir kein Mann.
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General Vogel steht wirklich an der Grenze und drohet 
einzurücken.

Die sich auszeichnenden Offiziere und Gemeine werde im 
Sinne des mir ertheilten Befehles einsenden. Eperjes den
8-ten Apr. 849. Beniczky Major.

56.

1849 április 10. — Lemesán.

Beniczky Görgey Arthurhoz. Eperjesről való visszavonulásáról.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — I. A. 4/68. 1849.)

Herr General! Der Feind hat von Dukla aus Verstärkung 
elhaltén und zählt jetzt 200 Mann reguläre Infanterie, 140 Mann 
Kürassiere, 15 Chevauxlegers, 4 Kanonen und 2 Raketen.

Ausserdem 1000 Bloudekische Slaven. Mit allen, was sich 
an mich angeschlossen, zähle ich laut beiliegendem Standesaus
weis Honvéd Inf. 690 

Huszárén 32
An den übrigen Védseregek 634 an Infant.

221 Kavallerie.
Zusammen 1481 Mann und zwei Kanonen mit 40 Patro

nen per Geschütz.
Dazu kommt noch die feindliche Bevölkerung, die alles 

verrathet und falls man retirieren muss, selbst zu den Waffen 
greift. Gerüchte lassen sich hören, dass aus Galizien noch 
etwas im Anzuge sein soll.

Unter diesen Umständen habe ich mich in der Nacht am 
9-ten von Eperjes stille hinausgezogen und meine Stellung am 
Tarczafluss bei Lemesán genommen und den Brückenkopf 
etwas verschanzt.

Allein diese Stellung kann bei der Überlegenheit des Fein
des über Pete und Létsény auf den Anhöhen von Abos zu um
gangen werden.

Ich habe zwar die Position besetzt, allein nur mit Véd- 
sereg!

Bei der Überlegenheit des Feindes an Geschütz, Mann
schaft und Freundschaft der Bevölkerung, glaube wäre es am 
geratensten mich auf die Höhen von Kaschau zu ziehen.

Denn es wird mehr moralisches Gewicht haben, nicht ge
schlagen zu werden, als die Védseregek an debandade bei einem 
Rückzüge dem Feind zu zeigen.

4 3 *



6 7 6 BENICZKY JE L E N T É S E I S EG Y ÉB ÜGYIRATOK.

In dem Védsereg sind gute Elemente und sie werden ent
sprechen, aber letzt sind sie erst entstanden, folglich kann man 
auch nicht mehr fordern.

Wie ich etwas sicheres erfahre, werde ich nicht ermangeln 
meinen Bericht abzustatten. Apr. 10. 849. Lémesán. Beniczky 
Major.

57.

1849 április 12. — Miskolc.
Szemere Bertalan főbiztos az OHB.-hoz. Eperjesnek Bloudek csapatja által 

tett megszállásáról, ottani hadseregünk létszáma.
(Ered. tiszt. — St. A. W. -  K. A. 5541/e. 1849.)

A honvédelmi Bizottmánynak Debreczenben.

Miskolcz April 12-én 1848.

Ma tudósít Lusinszky Pál kormánybiztos és Beniczky őr
nagy Űr, hogy Blaudek (Hurbán csapat másképen) segedelmet 
kapott volna, mely áll 2000 sorkatonaságból; 140 vasasból, 4 
álgyúból, 2 röppentyűből. Ebből Eperjesen még csak 8 lovast 
láttak. A híradás nem épen alapos.

Azonban Beniczky őrnagy úr, ki nagyon is óvatosnak lát
szik, (:mert a losonczi diadal kivételes eset:), elhagyta Eper
jest, sőt Lemesányt is, mivel töltvénye nincs, mivel számosb 
az ellen, mivel annak több álgyúja mondatik.

Töltvényt küldtem tüstént a mivel bírtam, elég hiba hogy 
nem írt korábban. Írtam töltvényért a Hadügyminister Urnák, 
mit részemre sürgettetni kérek.

Mi a számbeli többséget illeti. Az ellenség öszes számát 
teszik ők: 3000-re 1000 drótossal együtt.

A mi erőnk ez

Gyalog Lovas
Spányik védsereg . . . . 140 Huszár Beniczkyvel . . 39
borsodi védsereg . . . . 220 bereghi v é d ................ . 35
beregi „ . . . . 176 szabolcsi v é d ............. . 190
Beniczky serege . . . . 742 Ma indítottam szinte sza -

1278 b o lc s it ...................... 190
424

Ehhez indítok Borsodból Algyú
ma védet * ................... 150 Beniczkyvel 2 db. 6 ftos

Holnap megy hevesi véd- Lázárral 3 db. 3 ftos
sereg ............................. 200 tüzérek szekerészek
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Hozzávonható a Lőcsén 
levő gömöri védsereg 320 

Cornides kiállíthat sze
pesi v é d e t ...................  200

Lázár őrnagy Varannón 
v a n ................................  500

összesen . . 2648

összesen 3172-n felül. 
Megjegyzem, hogy azon 200 borsodi és 63 nógrádi véden 

kívül mely Losoncz körül munkálkodik, van

Hevesben véd 120 
Zemplénben 350 
Szabolcsban 300 
Borsodban még 180 
Gömörben 200 
Abaújban 100

1250

kiknek csak fegyverük nincs még egészen kiigazítva, úgy hogy 
ha Nagyváradról kiigazított puskát kapok nehány százat, rög
tön indulhatnak. Különben én hetenként 50—80-at kiigazít- 
tatok.

Beniczky őrnagy ma azt írja, ha támadtatik, ő elhagyja 
Kassát is, mivel nincs (nem volt) töltvénye. Ellenzettem, de 
mivel ő nem tőlem függ, nem ellenezhetem parancsolva.

De a védseregnek megparancsoltam, hogy Lázár őrnagy 
Űrral összehangzólag munkálkodjanak, ha ő fogja ezt tenni, 
minden esetre pedig ők guerilla harcz által tegyék lehetetlenné 
az ellenség elónyomulását Eperjesről. Cornides Űr ismeri a 
vidéket, állítsa ki a szepesi védeket is, ha kell rendezzen nép
felkelést Szepesből; — Lőcsén levő gömörieket vonják magok
hoz, — foglalják el a hegyeket, erdőket, völgyeket csapatok
ban, hogy az ellenség ostromállapotban érezze magát. Az ellen
ség ujonczozza magát a tótokból. Ezt nem lehet megengedni.

Két nap alatt együtt leendhet 1356 védsereg és 256 lovas
véd.

Baj ez minden esetre, de alig hiszem, hogy a kormány 
segíthessen katonai erővel.

A dolgok jelen állapota ez. Én unszolom, kinszerítem a 
sereget a védelemre.

Hogy töltvényt és néhány száz kész jó puskát küldjön a 
hadügyminiszter Űr (és kis, vadász-lőkupakot, mi nélkül sok
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fegyver használhatlan) mit részletesen megírtam tennapelőtt, 
ez szükséges, ha már egyebet nem kaphatunk.

így a védsereg maga megvédi Felsőmagyarországot. Sze
mere s. k. felsőmagyarországi teljhatalmú országos biztos.

58.

1849 április 15. — Kassa.

Beniczky Lajos Kossuth Lajoshoz. Vádirata az Eperjestől! visszavonulásra
nézve.

(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A. 5705/e. 1849.)
Kívül: ad acta.

Tisztelt országos Elnök Űr! Országos Elnök úr Apr.
13-árúl kelt rendeletét April 14-én Kassán vettem.

Rosszaim méltóztatik Kassáig lett visszavonulásomat 
Blaudek hordája előtt!

Nem szólanék, de országunk Elnöke előtt mint poltron 
álani nem akarok, de álani nem is fogok.

Elnök Űr bár ki által is, de hamisan értesítve van.
Apr. 7-én két ágyúval, 33 huszárai és 600 gyaloggal Eper- 

iest megrohantam és 5 órányi heves tsatázás után Blaudeket 
800 tótyával 540 rendes katonájával és 40 vadászai együtt ki
vertem, a megfutamló Ellenséget Gergelakon túl űzvén.

Blaudek Bártfán azomban Schneider alezredes vezérlete alat 
oda érkezend 2 Battalion Hohenegg gyalogságai, egy század 
vasassal és egy 6 fontos ütegei egyesült, és Eperiesnek tartott.

Akkor én Eperiesrúl Lemesanba vonultam, seregemet 200 
gyalog és 160 Lovas guerilával szaporítván.

Az Ellenség engem Rozgony felé akart bekeríteni, mert 
ismét erősítést nyert, akkor én többszeri tsatázás közben a 
kassai hegyre vonultam, és onnan Széplak táján Lázár őr
nagyai egyesültem, ki egy divisio gyalogságot és 3 háromfon
tos ágyút hozott.

Lemesanba már lőszerem sem volt, azért Szemere kor
mánybiztos Urat tudósítottam, hogy tán Miskolczra kel lövés 
nélkül viszavonulnom.

Apr. 12-e egy kénszerített bevélelésel előnyomulván Le- 
mesánig az Ellenség előőrseit egészen Sóvárig visszavetettem! 
És megtudtam az Ellenség erejét, melly következő tételek
ből ál:
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2 Bat. Hohenegg.
1 Bat. Palombini.
1 Bat. Vilhelm és 140 gránátos.
1 század Vasas.

60 Cheveauxlegers.
50 Vadász.

1 6 fontos üteg.
1000 tót.

Ca 4500—5000

Jelenleg melletem concentrálódot Apr. hó 14-ig

200 Borsodi gyalog védsereg 
300 „ Lovas „
200 Beregi gyalog „

Ca 700

Velem jött gyalog h on véd ...................  600
Zrínyi tsapat .............................................  250
Spányik sz á z a d y a ................................... 150 .

Ca 1600

Vájjon tanátsos let é volna szembe szálani az elenségel és 
az alakulófélbe lévő védseregeket egy vesztet tsata által mind- 
yárt lehangoltatni, azt hiszem, hogy jobb utat választám 
amennyire lehetet Kassát védelmezni és az ellenséget féken 
tartani.

Most jön erő és vezér, aki ügyesebb nálamnál lehet, de 
kel is mindjárt támadólag fellépni.

Miután pedig látok, hogy én mindenütt gyanúba esek, 
mintha tartanám az ellenségei szemben szalani, minden kato
nai és még netalántán személyemhez kötőt civilis czimeket 
ezennel leteszem. Személyesen Debreczenbe számolandok és 
még a háború tart, mint köszkatona ajánlom szolgálatimat.

Ezt Vezér Tábornokomnak mái nap szintúgy illendően be
jelentettem!

Még a veszedelem tart, innen el nem megyek!
Losonczér, hol a vak szerentse működöt megditsértettem; 

it hol a sereg és én is valamit tett, Poltronságal vádoltatom.
Áldya az ég szegény hazámat! Kelt Kassán Apr. hó 15-én 

1849 Beniczky s. k. őrnagy.
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59.

1849 április 17. — Kassa.

Beniezky Görgey Arthurhoz. Panasza Kossuth eljárása ellen.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. - -  I. A. 4/130. 1849.)

Kívül: Präs. 26/4. — Komorn. An Kossuth schreiben.45

An den Herrn Generalen und Oberkommandanten der Ung. 
Armee Arthur v. Görgey.

Kaschau den 17-ten Apr. 849.

Der meinem letzten Bericht zufolge in Eperjes stationi- 
rende Feind ist, nachdem er 3 Versuche gegen Kaschau vorzu
dringen gemacht, durch einige Marsche von mir irregeführt, 
wieder bis Eperjes zurück.

Heute rücke vor bis Lemesán! Den 18-ten überzeuge ich 
mich von der Kraft und Stellung des Feindes und falls es die 
Klugheit erlaubt, greife ich am 18-ten Eperjes an.

Laut einem vom 13-ten dieses Monates datirten Decret des 
Herren Präsidenten wird mir zur Last gelegt, dass ich vor der 
Slavenbande Bloudek von Eperjes bis Kaschau gewichen und 
Sáros aufgegeben habe.

Auch erwähnt der Herr Präsident, dass ich mit dem mir 
anvertrauten Corps mich den in die Gegend von Eperjes beor
derten Truppenkörper anschliessen und an der Affaire gegen 
Bloudek theilnehmen, dann aber dorthin, wohin der Herr Gene
ral mich bestimmen abrücken soll.

Die hier zu concentrirenden Truppen und die Leitung der 
Operationen übernimmt der Herr Oberst Pulszky.

Die Hilfstruppen treffen erst am 24. April ein. Wenn ich 
den Feind so lange Ruhe lasse, kann er wieder offensiv werden 
und mich von Kaschau zurückdrücken, ich ergreife daher die 
Offension um ihn in der Gegend von Eperjes zu beschäftigen, 
werde ich gedrückt, so kann ich mich bei Lemesan an der Tarcza 
halten und wieder Zeit gewinnen.

Ich habe mit 600 Mann und zwei Geschützen Eperjes 
gegen eine überlegene Macht genommen, nach einem 5 ständi
gen Gefecht alle Munition verschossen und mich von Eperjes 
erst dann zurückgezogen, als der Feind mit 3000 Mann regu
lärer Truppen gegen mich anrückte und darnach werde ich in 
der erwähnten Ordre des Herren Präsidenten als Poltron be
handelt.

45 Görgey s. k. megjegyzése.
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Ich danke Ihnen Herr General, für das in mich gesetzte 
Vertrauen!

Ich will auch ferner meinem Vater lande dienen, sei es als 
gemeiner Soldat! Doch als Poltron lasse ich mich nicht be
handeln!

Ich bitte dringend das Commando jemandem, der würdi
ger dessen ist, anzuvertrauen, denn ich diene als Major nur so 
lange, als hier die Gefahr dauert und lege dann meine Stelle 
nieder.

Ich bitte daher mich einrücken zu lassen, damit ich über 
mein Verhalten Rechnung lege, und mich vor ein Kriegsgericht 
stellen! Beniczky Major.

60.

1849 április 25. — Kassa.

Beniczky Kossuthhoz. Ismételt tiltakozása az eperjesi vád ellen.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A. 6368/k. 1849.)

Kívül: Tudomásul szolgál.

Tisztelt országos Elnök Űr! Tsernatony titoknok úr által 
értesítettem, hogy a Losonczon elfoglalt tábori kápolnának 
táborba való elküldetését kétszer sürgetni méltóztatott!

Én e parantsokat nem vettem, azomban a kápolnát azon
nal más napra a tsatározás után Szemere Bertalan főbiztos Úr
nak elküldöttem.

Bulharin Ezredes Űr Apr. 23-án Kassára érkezett és 
f hó 25-ón a parantsnokságot, mellyet más katonai egyén hiá
nyában eddig én viselni kéntelen valék, általvette.

Nem tudom kinek tudósétása folytán a t. Orsz. Elnök úr 
engem ápr. 13-áról kelt parantsa folytában avval vádolni mél
tóztatott, hogy Bloudek csordája előtt Eperjesről egészen Kas
sáig úgyszólván gyáván megfutottam!

Ki előtt visszavonultam már most világos! Egyébiránt 
Eperjes bevételrőli tudósítások pedig hivatalos rovatba valót
lanok, mert Szemere k. biztos az én hivatalos jelentésemet jó
nak látta félretenni és más kedvesebb tudósításoktól beküldött 
valótlan előadásokat kínyomatni.

Nekem dicséret nem kell, én harczolok az ügyért, de minő 
lehangolást okoz az egy lelkesen harcoló seregnél, ha igyeke
zete háttérbe szoríttatik, kiemelnem felesleges!

Én a t. orsz. Elnök Űr s honosim előtt legyalázva vagyok 
s mint törzstiszt többé nem szolgálok, hazámért harczolni 
fogok a közkatonák soraiban.

Máma Kassán elosztatnak és rendeztetnek a dandárok és
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én bizonyos vagyok benne, hogy az egyiknek vezérlete reám 
bizatik.

Miután tehát innen April hó 15-én kelt tudósításomba 
már tisztségemet letettem volna, mit Görgey tábornok úrnak 
is oly hozzáadással bejelentettem, hogy engem visszavonulá
som miatt haditörvényszék elé állítson, de eddigelé semmiféle 
rendeletet e tárgyban nem kaptam volna! Miből kiviláglik, 
hogy hazám ügye, jelenleg inkább foglalatoskodtat kormányon 
álló férfiakat, mint egyes emberé (mi tökéletes igaz, mert egy 
ember erkölcsi léte a nemzet erkölcsi létében nem számít sem
mit), nem maradt egyéb hátra, mint kinyilatkoztatni, hogy én 
Április hó végéig, parancsnokom bárki is legyen az, reám ruhá
zott kötelességeket igenis híven teljesíteni fogom, azon idő
ponttól pedig, mint gyávasággal bélyegzett egyén, semmi- 
esetre a legkisebb parancsnokságot sem kezelendem.

Engedelmet kérek tehát, hogy május 4-én Debreczenbe 
indulhassam, mert biztosi működésemről és a reám bízott pén
zekről számolni oly kötelességemnek ismerem, minekutána pá
lyám egyszerű, de meggyőződésemhez képest mindenütt lesz, 
hol a szabadság a zsarnokság ellen vív. Kelt Kassán 849. Ápr. 
25-én Beniczky őrnagy.

61.

1849 április 26. — Kassa.

Beniczky Kossuthhoz. Szolgálati készségét ajánlja.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  K. A. 62*9/k. 1849.)

Kívül: elintéztetett fé. 6271/849.4e/5928/e.‘7 szhoz.

Tisztelt országos Elnök Űr! Ápril 13-án kelt Parantsár 
ban bizalmatlanságot személyem eránt méltóztatott nyilvání
tani.

Akkor kötelességemnek tartottam lelépni!
Ápril 21-én 5928/E. sz. a. kelt Parantsában engem új szol

gálatra méltóztatik felhívni!
Hiszem tehát, hogy Orsz. Elnök Űr élőt igazolva vagyok!
Kötelességem tehát működni!
Én Ápr. 22-én Kassárúl indulok Görgey Tábornok és fő

vezér főszálásába a legrövidebb úton sietendő.
Reményiem nem sokára Beszterczebányárúl küldöm tudó- 

sétásomat!
Méltóztassék parantsolni és én tellyessétek! 46 47

46 L. a 62. számot.
47 Hiányzik.
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Hiszem, hogy feladataim közé tartozik a bányászatot biz- 
tosétani? Kelt Kassán 1849. évi Ápr. hó 26-án. Beniczky s. k. 
Alezredes és kormánybiztos.

62.

1. 1849 április 28. — Debrecen.

Kossuth Beniczkyhez. Kinevezi Beniczkyt újból a bányavidék kormánybizto
sává. Utasítja teendőire nézve.

II. Nyílt rendelet Beniczky részére.
(Fogaim. — St. A. W. — K. A. 6271/k. 1849.)

I.

Az ország kormányzó elnöke

Beniczky Lajos alezredes és kormánybiztos Ürnak.

Zólyom megye és a bányavárosok fegyvereink győzelme 
által a nemzet hatalmába visszakerülvén, újra megnyílt az 
alkalom, hogy ön azon kormánybiztosi hatóságot, mellyel a 
múlt évben a kormány által felruházva volt, ismét gyakorlatba 
vegye.

Minélfogva önt ezennel Zólyom megyére és a bányaváro
sokra nézve újólag kormánybiztossá nevezvén, ezennel minden 
szükséges hatalommal és hatósággal felruházom: mindent 
megtenni, mi azon vidékeknek biztosítására a haza iránti hűség 
szilárdítására a közigazgatás minden ágainak az'ország füg
getlensége és szabadsága alapján reorganisatiójával, s általá
ban a haza érdekében sikeres előmozdítására szükséges.

Ezen általános utasítás mellett önnek különösen a követ
kezőket jegyzem meg utasításul.

1) Hont és Bars megyékben s a kebelökbeni kir. városok
ban ideiglenesen, addig t. i. míg saját megyéjének Árvának, a 
szomszéd Turócz és Trencsén megyéknek főispáni és illetőleg 
kormánybiztosi igazgatását átvehetné, kormánybiztosul Ma- 
docsányi Pál Árvái főispán neveztetett ki azon megjegyzéssel, 
hogy mihelyt ön Zólyom megyébe elmehetend a Bars és Hont 
megyébeni szabad bányavárosok önnek kormánybiztosi ható
sága alá fognak szállani.

ön tehát Madocsányi főispánnal magát érintkezésbe teendi, 
ki egyszersmind önnek ezen újabb kiküldetéséről értesíthetik.

2-or. Fő gondja leszen önnek hogy a biztossága alá tartozó 
törvényhatóságokban a közigazgatás minden ágai a hazához 
tökéletesen hű, szilárd jellemű és alkalmas egyénekre bízassa
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nak, a törvényhatóságokat tehát újból reorganisálandja és re- 
constituálni fogja, kik az iderekesztett vésztörvény tartalmá
hoz képest honárulási bűnt követtek el, azokat a büntető igaz
ság kezébe szolgáltatás végett elfogatandja, javaikat lezáro- 
landja s összeírás s zárgondnok nevezés mellett a lezárolt javak 
kezelése körüli intézkedés végett a pénzügyministeriumot érte
sítendő a bár honárulóknak nem nevezhető de vagy gyenge 
vagy a jelen körülmények igényeinek meg nem felelő tisztvise
lőket másokkal pótolandja, ekként a törvényhatóságok közéle
tét a törvényes és alkotmányos kerékvágásba visszavezérlendi.

3- or. A nemzet függetlenségi határozatának biztosi köré
ben érvényességet eszközleni az ide rekesztett körlevél értel
mében, s gondoskodandok, hogy a nép kellő felvilágosítására a 
nép nyelvén a sajtó alkalmas egyének által vezetve felhasznál- 
tassék.

4- er. A még hátralévő újonczokat mikre nézve külön ren
deletek ide mellékeltetnek mint nem különben a újdon kiállí
tandó 50,000 újonczból eső illetőségeket, mellyekre nézve a 
kivetésről legközelebb értesíttetni fog, kiállítandja.

5- ör. A status minden vagyonát, közpénztárakat, de külö
nösen a bányászatot biztosítandja, s amennyiben az ellenség be
ütése e részben zavart hozott volna be, a kellő rendnek és 
munkafolyamnak behozataláról gondoskodandik. A honáruló 
bányász tisztviselőknek megbüntetéséről, az alkalmatlanoknak 
hivatalaikbóli felfüggesztéséről akkép gondoskodandván, hogy 
a mennyire lehet szakértő egyének hiával ne legyünk, a meg
ürült vagy megürülendő helyeknek definitiv betöltéséről pedig 
a pénzügyministeriumhoz javaslatot teend, s a bányászat biz
tosítása körében annak kiadandó, utasítása szerint műkö- 
dendik.

6- or. Gondoskodni fog, hogy a mit azon vidék a haza védel
mének előmozdítására különösen felfegyverzés nevezetesen 
puska, kard, szurony lőporkészítés, golyóöntés (-.különösen 
űrgolyó:) nemkülönben a hadsereg felszerelésére szükséges 
posztó kiállítása tekintetében nyújtani képes, a lehető leg
nagyobb szorgalommal és eréllyel foganatos igénybe vétessék.

7- er. A felső dunai megyékre összesen egy közös vésztör
vényszék leszen felállítandó, annak helyére mint tagjaira nézve 
Madocsányi Pál és b. Jeszenák János kormánybiztos urakkal 
egyetértöleg az igazságügyi ministeriumhoz javaslatot teend.

A törvényhatóságok külön paritionálékban is az ön ren
deletéi iránti engedelmességre utasíttatnak, időközben az ön 
iránti engedelmesség eszközlésére az ide rekesztett nyilt rende
letet használván.

Általában megvárom önnek folytonosan tanúsított erélyé- 
től, hogy semmit el nem mulasztand, mit azon vidéken az



ország épségére, függetlenségére, szabadságára és biztosítá
sára tenni a körülmények tanácsolnak. Kelt Debreczenben, 
april 28-án 1849. Az-ország kormányzó elnöke.

II.

. Nyílt rendelet.
Minél fogva adatik tudtul mindeneknek a kiket illet; hogy 

jelen rendeletemmel Beniczki Lajos honvéd alezredes Zólyom 
megyére, s a kebelében, mint szinte a Bars és Hont megyék 
kebelében levő szabad Bányavárosokra nézve, a törvényható
ságoknak reorganizálása, s törvényes és alkotmányos ösvénybe 
visszavezérlete, a honárulók büntetésének eszközlése, a status 
minden javainak, s különösen a bányászatnak is biztosítása, 
s általában mind azon intézkedések végett, mellyeket hazánk 
függetlenségének, önállásának, szabadságának, és azon vidékek 
biztosításának érdeke körülmény szerint megkíván, kormány- 
biztosul kineveztetik; s a megbízatásának foganatosítására 
szükséges hatalommal és hatósággal felruháztatik.

Rendelem tehát és parancsolom; hogy a nevezett megye, 
és szabad Bányavárosok, s azoknak minden tisztviselői, és 
lakosai, nem különben az álladalmi bányászat mindennemű 
tisztviselői, és munkásai, nevezett Beniczki Lajos kormány- 
biztos rendeletéi, és intézkedései iránt engedelmességgel, és 
teljesítő készséggel viseltetni elengedhetlen kötelességüknek is
merjék. Senki a legszigorúbb felelősség terhe alatt máskép nem 
cselekedendvén. Kelt Debreczenben April 28-án 1849. Az ország 
kormányzó elnöke.

63.

1849 május 6. — Főhadiszállás.

Görgey tábornok Kossuth Lajoshoz. Figyelmeztetése Beniczky Lajos érde
meinek méltánylása végett.

(Ered. tiszt. — St. A. W. — K. A. 6744/k. 1849.)

Kossuth Lajos tisztelt Kormányzó Elnök úrnak

Debreczenben.
Főhadiszállás budai majorságban 

Május 6-án 1849.

Midőn tisztelt Kormányzó Elnök úr engem arra hivott fel, 
hogy Benedek osztrák tábornok ellen valami erőt küldjék 
Rozsnyó felé, azt bátorkodtam tanácsolni, hogy Benicki őrnagy
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úr csapatjával küldessék Kassáról Gömörbe Görgei Ármin 
őrnagy úrral combinálva működendő Benedek ellen; — a derék 
Benicki azonban csapatjától megfosztatik s kormány biztosnak 
küldetik el a bányavárosokba, —■ ő a ki Losoncz és Eperjes 
mellett úgy hiszem elegendőül bebizonyította, hogy tökéletesen 
arra való, a mire őt Miskolczon kiválasztottam t. i. egy ügyes, 
elszánt s a vakmerőségig bátor portyázó vezérnek.

Ezen eljárásból kettő következik, a mit' én hazánkra nézve 
benső meggyőződésemnél fogva csak károsnak mondhatok.

1- ör hogy az érdemek nem ismertetnek el, s a mostani 
háborús időben legszükségessebb talentumok használatlanúl 
hagyatnak.

2- or hogy az eddig olly nagy sükerrel követett concentráló 
rendszer mindig új meg új önálló portyázó csapatok kikülde
tése által kijátszatik, s ott leszünk nem sokára,, a hol Február 
hó közepén állottunk, t. i. főhaderőnk szétdarabolva hazánk 
minden részébe egy tetemes ellenséges erőnek sikeresen ellent- 
állani nem lesz képes; — a mihez még azon tapasztalás is járul, 
hogy az illy feldarabolt csapatok összeegyesítése igen bokros 
anyagi, s szellemi nehézségekkel van egybekötve.

Benicki csapatja a 7-ik hadtesthez tartozik, és csak ideig
lenesen szakíthatott el attól, addig t, i. míg Benicki kiküldetésé
nek tartani kellett; tisztelt Kormányzó Elnök úr rendelkezé
sére azonban most bizonytalan időre Dembinski újjonnan ala
kított hadtestéhez tartozik, mellynek vezérlete alatt aligha fog 
olly jó szolgálatot tehetni hazánk védelmében, mind az Benicki 
alatt történhetett volna — számba nem véve azon káros követ
kezést, hogy illy rendszer elleni elszakadozások által a had
testek tettleges egysége, s ennek folytán későbben a hadi műkö
dések öszhangzása is koczkáztatik. Görgei Arthur tábor
nok s. k.

64.

1849 augusztus 10. — Világosvár.

Pöltenberg memoranduma Beniczky fogalmazásában az oroszokhoz intézett 
békeajánlat ügyében. (A memorandumot Beniczky nem akarta aláírni.) 

(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. -  I. A. 8/137. 1849.)

Den Zweck meiner am 6-ten August 1. J. in der Eigen
schaft eines Parlamentaires erfolgte Sendung um eine Regie
rungsdepesche an den k. russischen Feldmarschall Paskievics zu 
überbringen und im Einklänge mit ihrem Inhalte auch die spe- 
cialeren mündlichen Aufschlüsse zu geben, welche als Einlei
tung zu den Friedensunterhandlungen mit der mit bewaffneter
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Hand intervenierenden russischen kais. Macht dienen wollten, 
verfolgend habe ich mit den mir beigegebenen zwei Offizieren, 
nähmlich Oberstleut. Beniczky und Rittmeister Baron Bethlen 
am 7-ten August das Corps des russischen Generalen Graf 
Rüdiger erreicht, der General bedeutete mir, dass ich meine 
Reise so lange nicht fortsetzen könne, bis darüber der Feld
marschall selbst nicht entschieden hätte und nach Absendung 
meiner Depeschen nach Debrezin, lud er mich nebst meinen 
Begleitern ein den Erfolg bei ihm abzuwarten, indem er ver
sicherte unsere Sache beim Feldmarschall bestens unterstützen 
zu wollen.

Der mir zu Theil gewordene Empfang durch den General 
Graf Rüdiger, so wie der denselben umgebenden Generäle und 
Ober Offiziere war im ganzen ausgezeichnet artig, und würde
voll, auch wurde die ungarische Armee und insbesondere der 
General Görgey mit Auszeichnung genannt, jede Erwägung 
jedoch als existire in Ungarn ausser der Armee irgend ein gou- 
vernemente Legale wurde sorgsam und absichtlich gemieden 
und so oft unsererseits darauf angespielt wurde, entschieden 
ablehnend geantwortet, dieses Benehmen wurde auch ausser der 
offiziellen Berührung, im gesellschaftlichen Verkehr, sowohl 
mir gegenüber, als auch der mir beigegebenen Offiziere auf das 
vorsichtigste und streng eingehalten.

Überhaupt lauteten alle Antworten die einzuleitende Pa- 
zifizirung betreffend sehr allgemein und unbefriedigend, nur 
wurde immer mit Bestimmtheit ausgesprochen, dass Russland 
im Sinne des mit Österreich abgeschlossenen Vertrages in den 
ungarischen Angelegenheiten vermitteln wolle, ohne ausser die
sem irgend ein Recht für sich in Anspruch nehmen zu wollen.

Im ganzen genommen sprach sich der General Rüdiger und 
seine Umgebung mit Bestimmtheit dahin aus, dass sich der 
Czar in keinem Fall gewisse Bedingungen gefallen lasse, son
dern unbedingte Niederlegung der Waffen mit dem ausgespro
chenen Vertrauen an seine Ritterlichkeit und Grossmuth für 
den Weg bezeichnet, um einen grossen Theil unserer Wünsche 
zu erreichen! — Überhaupt schloss jede Beweisführung Russi- 
scherseits in diesem Sinne und die in der verschiedensten Nuan
cen wechselnden Conferenz und Gespräche lieferten immer, nur 
dieses Resultat.

Am 8-ten Nachts liess mir der General Rüdiger durch den 
Generalen und Stabschef Froloff den Bescheid des Feldmar
schalls mündlich mittheilen, auch händigte er mir eine an den 
General Görgev lautende Depesche zur Übergabe ein.

Durch den, wie es scheint, tief in die Verhältnisse einge- 
weihten General Froloff wurde mir eröffnet, dass der Feldmar
schall unter diesen Umständen mich nicht empfangen könne, da



selber zur Eröffnung von Friedensverhandlungen nicht ermäch
tigt sei, auch wurde mir weiter eröffnet, dass eine Unterhand
lung mit der Revolutions-Regierung Ungarns rein unmöglich 
wäre und endlich unverhohlen erklärt, dass nur eine unbedingte 
Unterwerfung dem Lande 'einen ehrenvollen Frieden verschaffen 
könne.

Ich entgegnete dem Generalen Froloff, dass wir es unver
träglich mit der Ehre der Nation halten uns auf Gnade und Un
gnade zu ergeben, da die Nation noch genug Mittel und Kräfte 
zur Fortsetzung eines hartnäckigen Krieges hätte, weiter, dass 
auch die Armee es mit der ihr anvertrauten Aufrechterhaltung 
der Landesverfassung und in Folge dessen mit ihrer vaterlän
dischen Pflicht und wahrer militärischen Ehre für unvereinbar 
halte, sich durch einen Akt blinder Unterwerfung sicher zu stellen, 
und dadurch die Ziviladministration dem unbeschränkten Ein
fluss Österreichs gänzlich Preis zu geben und dass die Armee 
nur bevollmächtigt durch die Nation diesen definitiven ent
scheidenden Schritt zu thun, im Gegentheil aber entschlossen 
sei, für Ungarns gutes Recht bis auf den letzten Mann zu 
kämpfen.

Man billigte diese Ansicht, allein ein anderes Resultat als 
Ergebung auf Gnade und Ungnade erfolgte nicht.

Ich hielt meine Sendung für beendigt, was mir Russischer- 
seits sehr zart auch angedeutet wurde.

Wenn ich alles, was während meines Aufenthaltes im rus
sischen Lager geschah, zusammenfasse, so kann man fol
gende richtige Schlussfolgen daraus ziehen.

Russland unterhandelt in diesen Verhältnissen in keinem 
Fall mit einer aus dem Leben der Revolution hervorgegangenen 
Regierung.

Russland berücksichtiget nur die Armee und wird nur mit 
derselben verkehren.

Russland will die Armee entwaffnen, den Frieden herstel- 
len, jedoch keine Bedingungen zulassen.

Russland schliesst mit Ungarn keine diplomatischen Ver
bindungen als Verbündeter Österreichs.

Ob eine Pazifikation, oder klar ausgesprochen unbedingte 
Unterwerfung unter solchen Umständen ehrenvoll, möglich oder 
unausweichlich sei, darüber mögen die betreffenden Autoritäten 
entscheiden, meine Sendung- und Wirkungskreis endigt mit der 
treuen Darstellung meiner im russischen Lager gemachten Er
fahrungen. Világosvár den 10-ten August 1849. Poeltenberg 
Gl. m. p.48

6 8 8  BENICZKY JE L E N T É S E I S EG Y ÉB  ÜGYIRATOK.

48 Az okmány teljes egészében Beniczky írása.
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65.

1850 február 22. — Arad vára.
Beniczky második kihallgatási jegyzőkönyve.

(Ered. tiszt. Kr. A. W. — Ausserord. Kriegsger. Arad 2/332. 1850.)

Festung Arad am 22. Februar 1850.

Articuliertes Verhör! welches auf Befehl sr. Ex. des k. k. 
HFZM und Armeekomandanten Br. Haynau mit Nachbenannten 
nach Vorausgegangener Erinnerung zur Wahrheitsangabe auf
genommen wurde.

1) Geben Sie an, welchen Gefechten Sie in der Eigen
schaft eines Korpsführers wider kaiserlichen Truppen bei
wohnten?

ad 1. Das 1. Gefecht habe ich am 11. Dezember 1848 bei 
Budatin wider dem Herrn Oberstleutnaht Frischeisen geliefert. 
Das 2. Gefecht bestand ich in dem von mir selbst am 24. März 
1849 geleiteten Ueberfall von Losonc. Das 3. Gefecht bestand 
ich bei Eperies am 7. April, das Resultat bestand in der Ein
nahme von Eperies. Bei Vorrücken des FML. Vogel zog ich mich 
von Eperies nach Lemesán zurück. Während der Belagerung von 
Komorn war ich selbständiger Komandant des Stureczerpasses, 
kam aber in keine Konflikte, im Monate Juli 1849 war ich in 
Komorn eingetroffen und dem Hauptquartiere des Görgey beige
geben, mit dem Korps des letzteren bin ich bis Világos gezo
gen, ich wohnte aber, da ich stets im Hauptquartiere mich auf
hielt, keinem Gefechte bei.

2) Ihre früheren Angaben, dass Sie die Guerillabanden 
unter militärische Disziplin gestellt und deren Uebergriffen 
Einhalt getan, hat sich nicht bestätigt, denn es ist erhoben, dass 
Sie kein Mittel unversucht Hessen, um die Bevölkerung in den 
Ihnen unterstellten Komi taten zur bewaffneten Erhebung wider 
das AH. Kaiserhaus zu fanatisieren.

ad 2. Dieses ist wahr, ich habe diese feindliche Stellung 
wider das Kaiserhaus eingenommen, weil infolge der misslun
genen Friedensstiftung des Fürsten Windischgrätz die Kriegs
partei die Oberhand erhielt.

3) Sie haben den Volksaufstand durch Organisierung des 
Landsturmes allerorts gefördert, die Rekrutierungen betrieben, 
und überdies Guerillasabteilungen formiert.

ad 3) Den Landsturm habe ich im Sohler-Komitate auf- 
geboten, die Rekrutierungen und deren Vorgang habe ich im 
selben Komitate und im Bezirke der Bergstädte überwacht und 
die Guerillas wurden in Schemnitz formiert.

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 44
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4) Sie haben im Thuroczer und Trencsiner Komitate die 
Bewohner mit allen zu Geboten stehenden Mitteln unter An
wendung des Terrorismus zum offenen Aufstande wider die 
Truppen des Herrn FML Simunich aufgereizt.

ad 4) Ich habe wohl die Widersetzlichkeit wider diese k. k. 
Truppen hervorgerufen, denn hätte ich nichts getan, so wäre es 
nicht geschehen, ich bin nicht so feig es zu leugnen.

5) Sie haben in dieser Absicht durch die Priester das Volk 
für die Freiheit begeistern lassen, Dispositionspläne gegen das 
vorrückende Armeekorps des Herrn FML Simunich entworfen, 
überdies dessen Vorrücken durch Verbrennung und Abtragung 
mehrerer Brücken zu verhindern gesucht.

ad 5) Ich habe den Befehl Kossuths in Vollzug gesetzt, 
wonach die Priester auf das Volk einwirken mussten. Der Dis
positionsplan gegen das Korps des FML. Simunich habe ich dem 
Landesverteidigungsausschuss vorgelegt. Das Verbrennen meh
rerer Brücken hat im Jänner 1849 beim Rückzug des Görgey 
nach Kaschau stattgefunden, ich kommandierte die Arriergarde 
und liess daher die Rosenberger, Szentiványer, Szentmiklóser 
und Hradeker Brücke abbrennen. Die Szentiványer Brücke ist 
jene bei Olaszy.“ Die Vernichtung dieser Kommunikationsmit
tel wurde mir anbefohlen.

6) Sie haben ferner wider die im Vereine mit der k. k. 
öst-err. Armee zur Herstellung der gesetzlichen Ordnung vor
rückenden russischen Truppen den äussersten Widerstand her
vorgerufen.

ad 6) Ich habe diesfalls auf Befehl der Revolutionsregie
rung gehandelt, obwohl ich einsah, dass es unnütz sei.

7) Sie haben insbesondere wider russische Truppen den 
Landsturm aufgeboten, Pässe besetzen, Barrikaden errichten 
lassen, den von den Russen vorgehahten Brückenschlag bei 
Sturecz verhindert, das Volk für jede Sympathie für diese Hilfs
truppen durch Androhung gerichtlicher Beahndung wegen Lan
desverrat abgehalten, und Priester zur Teilnahme an dem Kreuz
zug wider diese mit Oesterreich-Verbündeten auf gef ordert.

ad 7) Ich kann dieses Alles nicht in Abrede stellen, jedoch 
that ich Alles blos auf Befehl, nichts aus eigenem Antrieb seit 
Abmarsch der Russen.

8. Wider die russische Truppen haben Sie auch der Stadt 
Schemnitz die Aufbietung des Landsturms, die Verbarrikadi- 
rung der Pässe, die Betretung der Rekrutenaufhebung anbe
fohlen und die Bewohner von Kremnitz zur Waffen-Abliefe- 48

48 Tévedés, mert Olaszi Tepla közelében van, Szentivány pedig Liptó- 
újvár (Hradek) mellett.



rung,- Aufbauung von Barrikaden und Organisirung eines 
Landsturms verhalten?

ad 8) Ich gestehe dieses Alles gethan zu haben.
NB. Dem Inquisiten werden die sub Nr. 8 ertragenden Ver

ordnungen und Proklamationen vorgelesen, ferner die sub Nr. 
10 allegirten eigenen Befehle vorgehalten und derselbe führt 
fort:

Die mir vorgehaltenen Verordnungen habe ich alle erlassen 
um die Befehle der Regierung zu erfüllen, die betreffenden Pro
klamationen habe ich erlassen um das Volk zum Widerstande 
anzurufen.

9) Auf ihre weitere Angabe, dass Sie das Eigenthum der 
dem Kaiser treuen Unterthanen unter gesetzlichen Schutz 
stellten hat sich nicht bestättigt, denn Sie haben Güterseque
strationen wider den loyal gesinnten Bischof Hám, wider den 
Müller Kubics und im allgemeinen wider Alle jene anbefohlen, 
die sich mit den kais. Truppen entfernten und sich denselben 
angeschlossen hatten?

ad 9) Ich kann nicht läugnen, dass ich diese speziellen Se
questrationen anleiten liess und auch solche im allgemeinen an
befohlen habe.

10) Sie haben der Stadt Schemnitz ferner 12 Stück Ka
nonen abgenommen, dem Baron Révay 55 Säbel, 65 Gewehre, 
52 Pistolen und 8 Kanonen abgenommen?

ad 10) Diese letzteren Waffen habe ich blos eingezogen 
um sie nicht in Feindes Hände gerathen zu lassen, die 12 Ka
nonen der Stadt Schemnitz wurden auf Antrag der letzteren 
lafettirt, ich habe solche später an Görgey übergeben.

11) Sie haben ferner bedeutende Geldsummen aus ärari
schen Cassen erhoben?

ad 11) Ich habe aus dem Schemnitzer Salzamte 46,353 fl. 
15Xer erhoben und diese Summe zur Bestreitung der Errich
tungskassen meines Baons und Anschaffung von Pferden für die 
Batterien verwendet, für das Mobile Corps ferner 52,044 fl. 
30X erhoben.

12) Eben so unwahr ist ihre Angabe, dass sie niemandem 
am Leben und der Ehre geschadet und das Zutrauen aller Per
sonen sich erworben haben, denn Sie haben als ausgiebiger Be
förderer der Revolution durch Publizirung des Standrechtes 
eine Schreckensherrschaft ausgeübt, eine Anzahl gutgesinnter 
Personen im Turoczer Komitate verhaften lassen, auch haben 
gelegentlich ihres Wirkens als Regierungskomissär mehrere 
Hinrichtungen stattgefunden?

ad 12) Ich habe wohl das Standrecht publiziren und meh
rere mit Húrban verbündete Konsorten im Thuróczer Komitate
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verhaften lassen, auf Hinrichtungen aber habe ich keinen Ein
fluss genommen.

(Nach Vorhaltung des Berichtes des Tr. Szentmärtoner 
Bezirkskomissärs).

Die Verhaftungen der mir namentlich vorgehaltenen Indi
viduen habe ich wegen ihrer communistischen Tendenzen ver
fügt, nach 4 Wochen habe jch jedoch alle wieder freigelassen.

13) Es ist aber zu vermuthen, dass Sie insbesondere auf 
die Hinrichtungen des Müllners Ignatz Spewäk und des Wäch
ters Wozár einen sträflichen Einfluss genommen haben.

ad 13. An der Hinrichtung dieser Leute habe ich keine 
Schuld, mein Name war dabei nicht im Spiele, ich habe den 
ganzen Vorfall selbst für einen Mord erklärt, als schuldtragend 
ist Major Frank anzusehen, ebenso an der Hinrichtung des 
Wächters.

(Nach Vorhaltung der betreffenden Zeugenaussagen des 
Samuel Droppa, des Johann Mikula, Johann Skrda, der Elisa
beth Spewäk, des Johann Sarjatka.)

14) Nach der Angabe des Pfarrers Johann Skrda musg an
genommen werden, dass über Spewäk ein Urtheil gefällt wurde 
und da Ihnen dieses laut Aussage des Johann Mikula übersen
det worden war, so musste die Bestätigung desselben von Ihnen 
erfolgen?

ad 14. Das Urtheil ist mir wohl zugekommen, ich habe es 
aber nicht bestätigt und auch nicht bestätigen können, weil die 
Truppen den Spewäk eigenmächtig gehängt hatten.

15) Nach der Aussage der Elisabeth Spewäk haben Sie aber 
nach deren Entfernung solche Aeusserungen gemacht, welche 
darauf hindeuten, dass Ihnen die Hinrichtung bekannt war?

ad 15. Ich habe aus Mitleid der Tochter des Gerichteten die 
Hinrichtung verschwiegen, verbleibe aber dabei, dass ich an 
solcher keinen Antheil habe.

16) Haben Sie zur Verurtheilung des Wächters Wozár 
einen Befehl ertheilt, oder das Urtheil bestätigt?

ad 16. Als diese Ermordung am Sturecz stattfand, war ich 
in Schemnitz, ich hatte gar keine Kenntniss davon.

17) Haben Sie sonst noch etwas anzugeben?
ad 17. Nichts, dass ich in meine Verhältnisse hineinge

rissen wurde und dass ich mich an den Umtrieben eigentlich 
wider meiner Überzeugung betheiligte.

Ludwig Beniczky m. p.

Nach Vorlesung bestätigt, geschlossen und mit dem Beifü
gen gefertigt, dass dieser Inquisit bei seiner Vernehmung die 
offenbarste Hinneigung zu den bereits bekämpften revolutio-
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nären Tendenzen und seine sehr hervorragende schlechte ge
fährlichste Gesinnung an Tag legte. Sig. ut supra.

Bartl Kaiser Gft. Ottenberg Rttm. Auditor.
Anton Winterfeld.
G. Oltmann.
Johann Bruéek Korporal.
Gust. Delme Lieutnt.

66.

1850 február 26. — Arad.

Beniczky elitéltetését indokoló auditori indítvány.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Ausserord. Kriegsgericht Arad 2/332. 1850.)

Votum informativum: Ludwig Beniczky, von Neusohl, 
Sohler Komi tat, in Ungarn gebürtig, 36 Jahre alt, katholisch, 
ledig, früher Vice-Gespan des benannten Komitates, zuletzt im 
Rebellenheere Oberstleutnant im General-Stabe, besitzt an
geblich kein Vermögen, seine Excellenz der k. k. Herr Feldzeug
meister und Armee-Oberkommandant haben mittels hohen 
Armeebefehl vom 20. August 1849 Nr. 1123 anzuordnen geruht, 
dass gegen alle zu den Rebellen übertretenen Offizieren der k. 
k. Armee, sowie auch gegen alle in Diensten der Rebellen ge
standenen pensionierten und quittierten k. k. Offiziere, welche 
österreichische Untertanen sind, die standrechtliche Behandlung 
einzutreten habe. Mit der späteren hohen Verordnung vom 25. 
August 1849 Nr. 1203. wurde wider derlei Offiziere statt der 
standrechtlichen Behandlung die kriegsrechtliche Untersuchung- 
verhängt und die Einleitung der letzteren wurde mittels des 
zitierten hohen Armeebefehles auch gegen jene Offiziere des 
Rebellenheeres anbefohlen, welche nach dem Beschlüsse vom 14. 
April in Diensten oder zu Gunsten der revolutionären Regie
rung eine hervorragende und gefährliche Wirksamkeit ent
wickelt haben.

In Gemässheit dieser hohen Bestimmungen sind in die 
letztere Kategorie in Anbetracht ihrer verbrecherischer Tätig
keit die beiden Inquisiten Beniczky und Csutak zu versetzen, 
dagegen sollen rücksichtlich ihres Verschuldens die Inquisiten 
'Mezössy, Madarassy, Jeney Josef und Dedinský in die vorbe- 
zeichnete Kategorie der quittierten und pensionierten Offiziere, 
die Inquisiten Szokolóczy, Hódossy, und Karl von Jeney, in 
jene der in den Dienststand der k. k. Armee gehörigen Offi
ziere. Aus der hiernach veranlassten gerichtlichen Unter-
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suchung resultiert bezüglich jedes einzelnen Inquisiten folgende 
Tatgeschichte.

Ludwig Beniczky gehörte nach seinem eigenen Geständ
nisse zu der in Ungarn bestandenen liberalen Partei, stand mit 
diesen die Opposition bildenden Parteigänger in Verbindung, 
welche die Bedrängniss der österreichischen Regierung auf per
fide Weise zur Abdrängung von Konzessionen benützten und 
hatte im Monate April gelegenheitlich seines Aufenthaltes in 
Pressburg den dort versammelten Wienern eine Begrüssungs- 
rede gehalten.

Inquisit. wurde bei Ausbruch der panslavistischen Bewe
gungen, welche in den Bergbezirken eine Besorgnis erregende 
Gestalt angenommen hatten, zu Ueberwaehung der Sicherheit, 
als k. Kommissär entsendet, und gibt an, dass er schon in Mitte 
des Monates Mai 1848. die Umtriebe unterdrückt habe.

Durch die Lösung dieser Aufgabe in den Vordergrund ge
drängt, wurde Inquisit zur Beilegung der Territorial Jurisdik
tionsfragen zwischen den Städten, Komitaten und Bergkam
mern beordert. Derselbe beendete diese Mission im Anfänge Juli 
1848. und wurde infolge der im Banate entstandenen Konflikte 
wegen besitzender militärischer Kenntnisse vom 16 Juli 1848. zum 
Major mit der Ermächtigung zu Organisierung eines freiwilli
gen Bataillons ernannt. Dieses Bataillon hatte Inquisit in 
Schemnitz errichtet, dasselbe bestand aus 800 Mann und wurde 
das Beniczkysche Korps benannt.

Im Aufträge des Ministeriums fungierte Inquisit hierauf 
neuerdings als Regierungs-Kommissär, berief mittels Verord
nung vom 11. Oktober Szent-Marton die Beisitzer eines Stand
gerichts und verhängte im Thúróczer Komitate das Stand
recht, insbesondere gegen jene, welche die Einwohner zu Guns
ten der Kaiserlichen aufregten, machte allen Bürgern die Ver
haftung der kaiserlich Gesinnten zur Pflicht, und liess zu 
Szent-Marton, da sich die dortigen Einwohner wider das ille
gale Ministerium auf öffentlichem Platze missbilligend äus- 
serten, die Verhaftung von 30 Personen vornehmen.

Nach Anordnung dieser terroristischen Massregel, welche 
keineswegs, wie Inquisit angibt, gegen panslavistische Um
triebe gerichtet war, sondern bloss im Interesse der Insur
rektion ergriffen wurde, liess Beniczky von dem Schlosse des 
Baron Révay mehrere Waffen und zirka 8 Kanonen, 65 Ge
wehre, 55 Säbeln und 52 Pistolen abnehmen. Ztf der selben Zeit 
musste auch die Stadt Schemnitz dem Inquisiten 12 Stück 
Pfünder-Kanonen erfolgen, überdies liess Inquisit im Thuró- 
czer und Trentschiner Komitate den Landsturm organisieren, 
veranstaltete in seinen Bezirken die Rekrutierung und traf alle 
Vorbereitungen, um dem in das Trentschiner-Komitate im Mo
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'nate November vorrückenden Armeekorps der Ex. F. M. L. 
Simunich den hartnäckigsten Widerstand zu leisten. Inquisit 
hatte unter den 23. Oktober 1848 dem Landesverteidigungs- 
Ausschüsse einen Dispositionsplan seiner wider dieses k. k. 
Armeekorps gerichteten Operationen vorgelegt, für den Fall 
des Vorrückens dieser Truppen wider die Bergstädte projek
tierte er deren Vertheidigung, im Falle aber F. M. L. Simu
nich dem Banus zu Hilfe ziehen wollte, gedachte er folgendes zu 
verhindern, und verordnete gleichzeitig die Mobilisierung der 
sämmtlichen Nationalgarden.

Mit den hienach gesammelten aus Landsturm, National
garden, 1 Baon Gyulay, 1 Baon Jäger und 1 Batterie beste
henden Streitkräften rückte Beniczky dem obbenannten Armee
korps entgegen, ohne jedoch in Gefechte zu geraten.

Dem Inquisiten wurden hierauf mittels offener Order des 
Kossuth vom. 11. November die Zohler, Honter, Barser und 
Thüroczer Komitate in militärischer und politischer Bezie
hung unterordnet, die Organisierung eines mobilen Korps und 
die Errichtung 2 Batterien aus den in Schemnitz abgenommen 
Kanonen aufgetragen und das selbstständige Kommando über 
dieses Korps anvertraut. Zur Deckung der’mit diesen Errich
tungen und mit Aufstellung der Batterie, Bespannungen ver
bundenen Kosten hatte Inquisit aus den k. k. Schemnitzer Salz
amt einen Betrag von 45.000 fl. und einen weiteren Vorschuss 
von 52.044 fl. 30 kr. erhoben.

Inquisit gibt selbst an, dass er den F. M. L. Simunich 
um die Mitteilung des Zweckes seiner Sendung ersucht, und die 
Antwort erhalten habe, dass derselbe im direkten Aufträge 
seiner Majestät handle, trotzdem liess Inquisit die Strassen 
verbarrikadieren, die Wege zerstören und zwang die National
garden wider die k. k. Truppen vorzurücken, bot überhaupt alles 
auf, um zur bewaffneten Widersetzlichkeit wider dieses k. k. 
Armeekorps aufzureizen und gesteht selbst, eine feindliche 
Stellung wider das a. h. Kaiserhaus eingenommen zu haben, da 
die Kriegspartei die Oberhand erlangte. Inquisit hatte das 
erste Gefecht am 11. Dezember 1848 wider k. k. Truppen unter 
Oberleutnant Frischeisen geliefert und bei Budatin an der 
Spitze einer Batterie den Uebergang über die Waag verhindert. 
Im Monate Dezember war Inquisit dem Korps des G. M. Göt-z 
entgegenstanden und hatte seine Wirksamkeit als Regierungs- 
kommisär nebenbei fortgesetzt, indem er für Bewaffnung der Na
tionalgarden, für Betreibnug der Rekrutenaushebung Sorge 
trug, die Verhaftung aller jener, welche den Kaiserlichen Vor
schub leisten sollten, androhte und die Städte zur Verteidi
gung wider die feindlichen Angriffe aufforderte.

Im Monate Jänner hielt sich Inquisit als Truppenkom-
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mandant in Schemnitz auf und schloss sich sodann der am lin
ken Donauufer zurück rückenden Görgeyschen Armee an. In
quisit wurde beim Generalstab des Görgey zugeteilt und führte 
heim Rückzuge desselben gegen Leutschau das Kommando der 
aus 600 Mann und 1 Batterie bestehenden Arriergarde. Wäh
rend des Durchmarsches durch das Liptauer Komitat hatte In- 
quisit als Führer der Arriergarde im Anfänge des Monat Feber 
sämmtliche über den Waagfluss führende Brücken und zwar die 
Hradeker, die Rosenberger, Olaszyer, St.-Nikolauer und Ma- 
gyarfalver Brücke abbrennen lassen und erhobener Massen hie
durch einen Schaden von 14,743 fl. K. M. verursacht. Inquisit , 
wurde von Görgey noch vor der Schlacht von Kápolna nach 
Debrezin abgeschickt, traf die ungarische Armee in dem am lin
ken Theissufer angetretenen Rückzuge begriffen und erhielt die 
Bestimmung, mit einem Streifkommando den rechten Flügel 
der Armee zu cotoyieren. Auf diesem Streifzuge erhielt Inqui
sit am 22. März in Rima-Szombat die Nachricht von dem be
vorstehenden Einrücken kaiserlicher Truppen in Losoncz.

Am 24. März war Inquisit mit seinem aus 600 Mann Infan
terie, 34 Husaren und 2 sechspfündigen Geschützen bestehen
den Kommando gegen Losoncz vorgerückt, observierte von 
einer Anhöhe den Einmarsch einer Eskadron Uhlanen und 2 
Kompagnien Infanterie, hatte die Einquartierung dieser Trup
pen abgewartet und schritt hierauf zum Ueberfall des Ortes.

Beniczky rückte in 3 Kolonnen gegen Losoncz vor, sprengte 
mit seiner Kavallerieatbheilung bis auf den Hauptplatz, warf 
einen Zug Uhlanen zurück und führte hierauf eine Infanterie
kolonne zum Sturme wider die vorrückende kaiserliche Infan
terieabteilung, da sich letztere zurückzog, überging Beniczky 
zum Angriff eines Wirthauses, in welchem 1 Compagnie von 
Wimpfen bequartiert war und liess einen Kartätschenschuss 
auf dessen Fenster abfeuern.

Diesem Angriff folgte die Gefangennehmung der 170 
Mann starken Kompagnie überdies wurden 1 Hauptmann von 
Baon Baumgarten Inft., Major Jnkey, Rittmeister Schuster, 
Auditor Schuchmann von Civalart Uhlanen, nebst anderen Offi
zieren gefangen genommen, nebstdem waren noch 37 Uhlanen 
in Gefangenschaft geraten, und Beniczky erbeutete nebst 40 
Dienst und 7 Offizierspferden die sämmtlichen Bagagen, ferner 
7 Rüstwägen, die Feldkapelle, die Sanitätswagen, die Feld
schmiede und 1 Estandarte und die Musikinstrumente des Re
giments Civalart Uhlanen. Inquisit sendete die gefangenen 
Mannschaften nach Tiszafüred, die in Gefangenschaft gerate
nen Offiziere nach Debrezin und will sämmtliche Leute an das 
Rebellenkommando nach Hatvan überschickt haben. Nach die
sem Ueberfall zog sich Inquisit nach Rimaszombat zurück und
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rückte im Anfänge dee Monates April gegen Eperies vor. Am 7. 
April hatte Inquisit diese Stadt nach sechsstündigem Gefechte 
eingenommen, verhess solche erst hei Annäherung des Armee
korps des F. M. L. Vogel und fasste wider dasselbe hinter dem 
Tarcafluss hei Lemesán Position. Inquisit zog bedeutende Ver
stärkungen, namentlich die polnische Legion, 2 Komp. Infan
terie, 700 Mann Guerillas, 1 Division Husaren und 7 Geschütze 
an sich und behauptete seine Aufstellung wider das in Eperjes 
stehende Korps durch 8 Tage. Das Einrücken des Generals 
Benedek in der Zips zwang den Inquisiten, sich in das hiedurch 
bedrohte Kaschau zurückzuziehen. Inquisit übergab dort- wegen 
ihm angeschuldigter Feigheit bei Aufgebung seiner Stellung in 
Epe ries das Kommando seiner Truppen an den Polen Bulharin, 
begab sich in das Hauptquartier, wurde Ende April zum Oberst
leutnant ernannt und beauftragt in die obere Gegend der Berg
städte vorzurücken. Inquisit hat schon als selbständiger Kom
mandant die Verteidigung des Stureczer-Passes (geleitet) und ent
wickelte, als die kaiserlich russische Armee im Vereine mit der 
kaiserlich österr. Armee zur Herstellung der gesetzlichen Ord
nung in Ungarn einrückte, die höchste Tätigkeit um den äus- 
sersten Widerstand herbeizuführen.

Inquisit begann seine Schreckensherrschaft über die terro
risierte Bevölkerung dadurch zu befestigen, indem er die sich 
zeigenden russischen Sympathien durch Androhnung mit der 
Todesstrafe niederzuhalten suchte, in einer diesfalls erfassten 
Proklamation erklärte er diese loyal Gesinnten für feige ehr
lose Anbeter des Absolutismus, bestimmte sie als Geiseln für 
das Verhalten der Feinde mit der Drohung, dass für jede von 
russischer oder österreichischer Seite ausgeübte Brutalität ein 
Kopf fallen werde.

Inquisit suchte ferner mittels Proklamation vom 17. Mai 
das Volk’gegen die verbündeten Armeen aufzuwiegeln, dasselbe 
zum Widerstande aufzumuntern, mit der Aufforderung, sieh in 
Massen zu bewaffnen. Inquisit hatte in letzterer Beziehung im 
Monate Mai und Juni an die ihm unterstellten Komitate und 
an die Stadtmagistrate von Kremnitz und Schemnitz mehrere 
Befehle erlassen, in welchen er mit tyrannischer Gewalt das 
Volk zwang die Waffen zu ergreifen und den treulosen Kampf 
wider den angestammten Herrscher fortzusetzen.

Inquisit hat in allen Bezirken den Landsturm aufgeboten, 
organisierte hievon 2 aus 4 Baons bestehende Brigaden, nötigte 
die Beamten sich dem Landstürme anzuschliessen, die Komi- 
tatsgrenzen zu besetzen, errichtete nebstbei bedeutende 
Guerillabanden, liess das Volk durch Priester zur Teilnahme an 
dem von Szemere wider die Hussen anbefohlenen Kreuzzug 

.haranguiren, veranlasste die militärische Besetzung der Pässe



bei Tajova, Rjetska, Podlavicz, Skubin, Kordik und Králik, 
liess 3 Barrikaden auf der Koselnikerbrücke errichten, liess auf 
der Strecke von Kremnitz bis in das Granthal 7 grosse Barri
kaden aufbauen, die Wege bei Steinbach, Hodrusbánya, Wihnye 
und Skleno und den Koselnikerpass verbarrikadieren und diese 
befestigten Punkte militärisch besetzen. Diese energische den 
äusssersten Widerstand wider die vordringenden k. Truppen 
vorbereitende Wirksamkeit, vereinigte Inquisit auch in der 
Stellung eines Regierungs-Kommissärs mit der hervorragends
ten Tätigkeit und zeigte sich als fanatischer Förderer der Re
volution, indem er unter 8. Juni dem Schemnitzer Magistrat 
die Einwilligung der Vermögenskonfiskation wider alle jene, die 
sich mit den k. Truppen entfernten, verordnete, alle Beamten, 
welche sich der kais. Armee angeschlossen hatten, des Dienstes 
entsetzte, die zurückgebliebenen Beamten vor jeder Verbindung 
mit den Schwarzgelben unter Androhung gerichtlicher Behand
lung abzuschrecken suchte und insbesondere das Vermögen des 
Bischofs Hám und des Müllers Gubisch wegen loyaler Gesin
nung sequestrieren liess, überdies dieselben als Landesverräter 
erklärte.

Inquisit gesteht selbst, dass er alle diese Verfügungen ge
troffen habe, um das Volk zum Widerstand anzueifern, da er
den Befehl hatte die russische Heersäule aufzuhalten, erst im 
Anfänge des Monates Juli verhess derselbe seinen bisherigen 
Wirkungskreis, in welchem er die Ordnung, Ruhe und den ge
setzlichen Zustand, die Sicherheit der Person und des Eigen
tums vernichtet hatte und begab sich nach Komorn in das 
Hauptquartier des Görgey.

Inqusit gibt an, dass er dort bloss beim Hauptquartier zu
geteilt gewesen sei und beim Generalstabe gedient habe, an 
keinem Gefechte Anteil genommen, kein Kommando geführt, 
mit der Armee des Görgey bis Világos gezogen und dort bei 
der Waffenstreckung als Gefangener übernommen worden sei.

Als Entschuldigung dieser vom Inquisiten selbst als nicht 
unbedeutend bezeichneten Wirksamkeit führt derselbe an, dass 
er durch die immermehr sich verwickelten Verhältnisse in jene 
Stellung geraten sei, die ihn gezwungen habe, den betretenen 
Weg fortzugehen und das Loos der Anderen zu teilen und zu 
Gunsten seines moralischen Charakters beruft sich derselbe auf 
den Umstand, dass er während seiner ganzen Dienstleistung 
niemandem am Leben, an seiner Ehre, oder bürgerlichen Exis
tenz geschadet habe.

Zu welchen Massregeln Inquisit während seiner Gewalt
herrschaft geschritten war, um die persönliche Freiheit, er
weisen die vorangeführten Daten, bei Würdigung derselben ent
fallen obige Entschuldigungsgründe. Nach den gepflogenen Er-
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hebungen sind zwar von Guerillasbanden des Inquisiten beim 
Stureczerpasse 2 Hinrichtungen vollzogen worden, wenn man 
die Art und Weise, auf welche der Müllner Ignatz Spewak und 
der Sägemühl Wächter Wosar ums Leben gebracht wurden, so 
benennen kann. Rücksichtlich beider Fälle, stellt aber Inquisit 
jeden Einfluss in Abrede, es sei ihm wohl über den Müllner 
Spewak das Urteil zugekommen, allein die Truppen unter Ma
jor Frank hätten noch vor der Urteilsbestätigung diesen Mann 
an einen Baum aufgehangen. Dieser Unglückliche wurde, weil 
er mit einem russischen Passe versehen war, als Spion behan
delt und auf diese Weise getötet, wurde nach einer Viertel
stunde herabgerissen, kam wieder zur Besinnung und wurde 
durch einen Flintenschuss niedergestreckt. Der Wächter Wosar 
wurde ohne Inquisition, ohne Urteil von denselben Truppen ge
tötet und durch einen Tambour an einem Baume aufgehängt. 
Inquisit behauptet, dass er während dieses Vorfalles in Schem- 
nitz abwesend gewesen sei, dass er selbst die Hinrichtung 
dieser Leute für einen Mord erklärte. Diese von den Truppen 
Beniczkys verübten Grausamkeiten fallen jedenfalls als Grün
der dieser Banden auf ihn und widerlegen die Angabe des 
Inquisiten, dass er unter diesen Horden militärische Disziplin 
eingeführt habe, ebenso lügenhaft stellt sich die Behauptung 
dar, dass er dass Eigenthum der dem Kaiserhause getreuen 
Personen unter gesetzlichem Schutze stellte und sich das allge
meine Zutrauen erwarb.

Derselbe hatte als Schreckenskommisär die Bevölkerung 
von 4 Komitaten terrorisiert und die hochverräterischen Zwecke 
der Rebellen mit seltener Tätigkeit in militärischen und admi
nistrativen Beziehungen in Wort und Tat gefördert,

(Javasolja, hogy Beniczky, Mezőssy, Madarassy, Csutak, Jeney József, 
Szokolóczy, Franz, Hódossv, Jeney Károly a Hochverrat-ban is vétkeseknek 
mondassanak ki, Dedinszkv csupán a fegyveres lázadásban való részességben.)

Für den Inquisiten Beniczky erscheint erschwerend:
1) dass er als Führer des nach ihm benannten Korps 

durch verwegene Unternehmungen zu Gunsten der Rebellen nam
hafte Vorteile errungen, dagegen den kaiserlichen Truppen 
namentlich bei dem Ueberfalle von Losonz bedeutende Verluste 
zugefügt hatte.

2) dass er durch Organisierung des Landsturmes. Mobili
sierung der Nationalgarden und Errichtung von Guerillaban
den, die durch seinem Terrorismus eingeschüchterte Bevölke
rung zur bewaffneten Erhebung gezwungen hatte.

3) dass er sich nicht scheute, zur Durchführung seiner von
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fanatischer Tätigkeit begleiteten Umtriebe Eingriffe in öffent
liche Kassen zu wagen und sich widerrechtlich durch eigen
mächtige Besitznahme der Waffen fremden Eigentums zu be
mächtigen.

4) dass er in dem Umfange von 4 Komitaten durch Aus
übung einer Gewalt- und Schreckensherrschaft einen Zustand 
voller Anarchie verbreitete.

5) dass er durch die mit roher Willkür vorgenommenen 
Verhaftungen und durch die mit Eigenmacht eingeleitenden 
Güterkonfiskationen loyal gesinnten Untertanen die Sicherheit 
der Person und des Eigentums vernichtete.

6) dass die von ihm errichteten Guerillabanden in toller 
Wut die empörendsten Greueltaten verübten.

7) dass er durch Vernichtung aller über den Waagfluss 
führender Brücken den k. k. Truppen nicht allein die grössten 
Hindernisse in den Weg legte, sondern auch dem öffentlichen 
Verkehr und dem Lande einen namhaften Schaden zufügte.

8) dass er im Verlaufe der ganzen Rebellion nicht allein 
der k. k. Armee mit energischer Tatkraft den äussersten Wider
stand leistete, sondern auch wider die kaiserlich russischen 
Truppen die höchste Widersetzlichkeit mit unermüdlicher Tätig
keit hervorrief.

9) dass er sich überhaupt missbrauchend seine nicht unge
wöhnlichen intellektuellen Fähigkeiten in militärischer und 
politischer Beziehung als eines der tätigsten Organe der Rebel
lenpartei verwenden liess, dass er sich mit wahrem Fanatismus 
als gefährlichstes Werkzeug dem hochverräterischem Umtriebe 
bewährte.

(Ezután sorra veszi a többi vádlottat.)

Es sollen Ludwig Beniczky und die ohne Beibehalt des 
Charakters quittierten Leutenants Mezössy und Madarassy 
wegen Mitschuld am Hochverrate mit dem Tode durch den 
Strang, Koloman Csutak, Leutenant Szokoloczy, Rittmeister 
Hodossy und Oberleutenant Karl von Jeney wegen desselben 
Verbrechens, nebst Entsetzung ihrer in der k. k. Armee beklei
deten Offizierscharge mit dem Tode durch Pulver und Blei, die 
Leutenant Josef Jeney und Michael Eranz wegen des nämlichen 
Verbrechens nebst Entsetzung von ihren bekleideteten Chargen, 
der erstere mit 12 jährigem, der letztere mit 10 jährigem Fes
tungsarrest bestraft werden, das sämmtliche Vermögen dieser
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9 Inquisiten als Ersatz des durch die Rebellion entstandenen 
Schaden verfallen, endlich Rittmeister Dedinský wegen Teil
nahme an bewaffnetem Auf rühre, nebst Entsetzung des beklei
deten Offizierscharakters und Pensionsverlust mit 3 jährigem 
Festungsarrest bestraft werden. Arad, am 26 Februar 1850. 
Ottenburg m. p. Rittmeister-Auditor von Schwarzenberg- 
uhlanen.

Pest, am 25. August 1850.

Zimmer Rittmeister-Auditor.
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Az abszolutizmus besúgói rendszere. — Az Almássy-per titokzatossága. — 
Beniczky Lajos szerepe. — A felbérelt áruló: Asbóth Lajos volt honvédezredes.
— Az Informationsbureau aktái Asbóth árulásáról. — Ajánlkozása és denun-
ciálása 1862-ben. — Pálffy, Forgáeh, Mecséry, Crenneville AsbóthróL —
Worafka pesti rendőrfőnök a határozati párt vezetőiről és a honvédtisztekről.
— Az emigráció mozgolódása. — Asbóth elárulja Klapka és Kossuth leveleit.
— Denunciálja a Somogyi-Jámbor csoportot. — Gelich Richard és Viola 
Károly besúgásai. — Az A. B. konfidens Romániában. — Proklamációosztáe 
1863 dec. 18-án. — Asbóth ismét árulkodik, hajlandó pénzért bajtársait 
kiszolgáltatni. — Asbóth a Kossuth és Klapka által kiszemelt katonai vezér.
— Kiket denunciált? — Az árulás főképen Almássy, Nedeczky és Beniczky 
ellen irányult. — Tanácskozás Pálffynál. — A letartóztatások. — Nedeczky 
szerepe. — A Nedeczky-konspiráeió különállása az Almássy-akciótól. — Asbóth 
mindkettőben résztvesz. — Kossuth Lajos utasításai. — Lángh Ignác ügyvéd 
szerepe. — Beniczky Almássyról. — Coronini tábornok az első kihallga
tásokról és az előzetes vizsgálat eredményéről. — Az ítélet. — Beniczky tevé
kenysége 1860-ban. — Kiegyezést keres Ausztriával, ha a kormány a történeti 
jogokat elismeri. — A törekvés meghiúsulása. — Asbóth az árulásért 5000 
forintot és élethossziglan 100 frt havi kegydíjat, diákfia stipendiumot kapott.

— Az elítéltek sorsa. — A kegyelem. — Almássy hálátlanságáról.



Az abszolutizmus korszakában a kormányhatalom a for
radalmak előli félelemtől eltelve, a forradalmak elhárítását 
nem az adandó és szükséges szabadságjogok, a nemzeti alkot
mánynak általa való elismerésében, a nemzetre mért kegyetlen 
csapások enyhítésében kereste, hanem egy olyan rendőr-, ka
tona- és kémrendszer felépítésében, mely hogy létjogosultsági 
színezetet kapjon, mindenütt forradalmak után szaglászott, 
mindenütt forradalmakat és forradalmárokat látott és kém
jeivel, spiclijeivel behatolt m ég'a csendes családi körökbe is 
és erkölcstelenségével mindenütt csak az erkölcsi romlás és 
társadalmi züllés mikrobáit terjesztette. Ez a rendszer alatto
mos hadjárat volt az emberek becsületessége, hűsége, szótar
tása, felebaráti szeretetem az igazság és a polgári szolidaritás 
ellen. Fenyegetéssel, pénzzel, Ígéretekkel árulókat teremtett 
és elismerést érdemlő múlttal bíró embereket ördögi módon le 
tudott taszítani abba a posványba, melyben az árulók fetre'n- 
genek és melynek partjairól borzadva tekinthet le a mélységbe 
az, akiben a becsület, hűség, haza és barátság iránti tisztelet
éi. Nem volt költői túlzás Tompa Mihály bánatos panaszkodó 
szava, hogy testvért testvér elád, hanem szomorú valóság. 
Besúgók és kémek hemzsegtek mindenütt és talán az emberek
nek még az álmait is meglesték. Minden emberről teljesen in
formálva voltak, mindenkit figyeltek, a kompromittáltak moz
dulatairól naplót vezettek és mivel a kémek és besúgók serege 
napról-napra nőtt, — természetesen növekedett a gyanúsak 
és kompromittáltak száma is, mert az a besúgó, akinek nem 
volt jelenteni valója, az a rendőrség szemében sem lehetett- 
ügyes, ezért el volt bocsátandó. Mi sem természetesebb, hogy 
minden nap kapta a rendőrség a jól fizetett besúgók jelenté
seit készülő felkelésekről, forradalmakról, konspirációkról. 
Ezekkel a hazugságokkal igazolta azután a kormány saját 
rossz lelkiismerete megnyugtatására önmaga előtt nemzettipró 
eljárásait, melyek minden szabadságszerető polgár előtt gyű- 
löltté tették és mindenki lelkében ott élt a vágyódás, minél 
előbb szabadulni a gyűlölt osztrák igától. Ezt a vágyódást 
ismerték, tudták, érezték mindazok, akik az elnyomott magyar 
nemzet érdekében odakint az emigrációban tevékenykedtek 
és a külföldi hatalmakat igyekezték megnyerni. A külügyi ese-

Steier L a jo s: Beniczky Lajos élete. 45
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menyeket össze akarták kapcsolni a hazai hangulattal. E kettő 
alkotta szemeikben az abszolutizmus elleni offenzív fellépés 
alapfeltételét. Az abszolutizmus ahelyett, hogy ezen fel
tétel fő alkotó részét, a hazai ellenséges hangulatot, elhárí
totta volna és a kibékítés útjára lépett volna, még nyersebb 
rendőri rendszerrel lépett fel, önkény és elnyomás követte a 
besúgók és rendőrkémek alázatos jelentéseit és nem lehet cso
dálkozni azon, hogy ezen rendszer idejében akadtak férfiak, 
akik számoltak azon eshetőséggel, mely egy a magyarságra 
nézve előnyös nemzetközi komplikáció következtében adódott 
volna és mely a nemzet felkelését szükségessé tette volna. Azt 
akarták tehát, hogy ez az eshetőség ne találja készületlenül a 
nemzetet. Ez az intenció vezetett azokhoz a tervekhez, melyek 
az Almássy-féle per anyagát képezték, mely mint az Almássy- 
féle összeesküvés múlt századunk történetének egyik eddig igen 
homályos epizódja.

Beniczky Lajos az Almássy-féle összeesküvésnek egyik 
főszereplője és mint a bevezető tanulmány utolsó fejezetében 
említettem, 1864-ben halálra ítéltetett, majd pedig húsz évi 
várfogságra változtatták az ítéletet. Egyik történeti mun
kánkban olvasható, hogy nagyrészben Beniczky' fecsegése 
árulta el a dolgot. Eredetileg e per részleteire nem akartam ki
térni, később azonban már a munka szedése közben felvetődött 
a nézet, hogy Beniczky személyére való tekintetből célszerű 
volna e per néhány fontos okmányát is közreadni. Így elhatá
roztam, hogy ebben a függelékes fejezetben röviden összefog
lalom az Almássy-per eddig homályban volt, érdekes és meg
döbbentő adatait, melyekből kiviláglik, hogy az 1848149-iÍci 
szabadságharcunk egyik kiváló vezértisztje volt az áruló, a 
felfogadott brávó, aki saját bajtársait hátulról ledöfte kialku
dott vérdíjért. Az Almássy-pert Asbóth Lajos honvédezredes, 
vagy amint magát címeztetni szokta, honvédgenerális idézte 
elő. ő  szállította a per anyagát, ő volt az agent provocateur, 
akit a bécsi rendőrminiszter a hazájuk sorsa felett aggódó 
hazafiak közé küldött azzal a megbízással, hogy árulja el őket, 
szállítson kézzelfogható, döntő bizonyító anyagot ellenük, 
mert erre volt szükségük, hogy Almássy Pált és társait az út
ból eltávolítsák. És Asbóth Lajos hitvány áruló módjára a 
bakónak kiszolgáltatta azokat, akiknek bizalmába Kossuth és 
Klapka ajánlásaival beférkőzött és míg ő élvezte a vérdíj árán 
megvásárolt jólétet, addig Nedeczkyt és Beniczkyt halálra 
ítélték, majd pedig társaikkal együtt elhurcolták őket a cseh
országi várbörtönökbe.

A bécsi udvari levéltár egyik osztálya, az Informations
bureau, melyben a rendőrségi akták delikátabb anyaga foglal
tatik, azoknak a működési leírását is tartalmazza, akik kon-
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fidensi szolgálatot teljesítettek és akik kegydíjban vagy egyéb 
támogatásban részesültek végzett szolgálatokért.1 E jegyzék
ben található második helyen Asbóth Lajos működésének le
írása Nečasek udvari tanácsos tollából,2 aki Mecséry rendőr
miniszter megbízásából Asbóthtal a fizetség ügyében szerző
dést kötött Lúgoson. E leírás szerint Asbóth színleg belement 
az Almássy-féle tervekbe és azután elárulta társait, mint 
terhelő tanú. Ez azonban csak csekély része Asbóth árulásá
nak, mert Asbóth nemcsak hogy belement a tervekbe, hanem ő 
maga provokálta és készítette őket és e tervekhez animálta 
társait, továbbá már 1862 óta árulkodott és ott forgolódott 
volt honvédtársai körül, míg végre sikerült neki őket a csá
vába berántani és a havonkint kapott vérdíjat megszolgálni.

1862 szeptember 16-án Asbóth Lajos Pálffy Móric gróf 
helytartóhoz levelet intézett,3 melyben közli vele, hogy az or
szágban forradalom készül, az összeesküvés széles kiterjedésű 
az összeesküvők neki ajánlották fel a vezérséget, amit el nem 
fogadott, dacára annak, hogy ezreket kínáltak neki. Asbóth, 
aki összeköttetést tartott fent az emigrációval és akiben az 
otthon levő honvédtisztek is bíztak, az osztrák kormány ide
gességét alkalmasnak látta arra, hogy társainak beárulásával 
tőle pénzt csikarjon ki. A bécsi miniszterek a mindenütt elhe- 
helyezett konfidensek révén az emigrációnak minden lépéséről, 
tervéről informálva voltak, és az emigrációs tervek meghiúsu
lása nagyrészben annak tulajdonítható, hogy a bécsi rendőr
miniszternek, valamint a külügyminisztetriumnak az emigrán
sok között, valamint bent az országban a magyar nemzeti 
mozgalomban jelentős pozíciókban levő konfidensei voltak. 
Árulás kötötte gúzsba az emigrációs terveket. Asbóth ezen 
közlését Forgách Antal gróf kancellár azzal a megjegyzéssel 
terjesztette fel Mecséry rendőrminiszternek, hogy valószínűleg 
misztifikáció, — Mecséry azonban, aki ilyen ügyekben a meg
felelő rendőrszimattal bírt, rögtön kibocsátotta csápjait, hogy 
az árulónak ajánlkozó Asbóthot befonja és kiszívja belőle 
mindazt, amit megtudni a bécsi rendőrminiszterium részére 
értékes lenne, hasonlóképen gondolkozott Crenneville tábor
nok, I. Ferencz József császár főhadsegéde, aki Pálffy előadá
sára és valószínűleg a császár utasítására felszólította Mecsé- 
ryt, hogy Asbóth szolgálatait el kell fogadni és hogy jelölje 
meg az alapot, melyből Asbóth fizetést, kegydíjat kapjon.4

1 Notizen über Individuen, welche Pensionen, Gnadengaben, periodische 
Unterstützungen u. dgl. aus dem Staatspolizeifonde beziehen.

2 L. 1. sz. okmányt.
3 L. 2. sz. okmányt.
4 S t .  A .  W .  -  Inf. B. 7035. B. M. -  Crenneville P. M. L. -  Mecséry 

(Wien am 7. November 1862).
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Mecséry felette értékesnek mondja válaszában Asbóth össze
köttetéseit és havi 100 forint subvenciót ajánl Asbóth részére, 
aminek azonban nem lehet kegydíjként szerepelnie.5 A kabi
netiroda vezetője, Crenneville tábornok erre a fizetés és ellen
szolgáltatás feltételeinek megállapítását teljesen a rendőrmi- 
niszterre bízta,6 aki Pálffyval közié,7 hogy Asbóth havi 100 
forint szubvenciót kap addig, míg loyalitásának tényleges pró
báit (thätige Proben) adja. Nem fog ugyan mint közönséges 
confidens kezeltetni és nem kell rendes havi és heti rapporto- 
kat írnia, törekednie kell azonban arra, hogy egyetlen alkal
mat sem mulasszon el, hogy a kormányt a forradalmi párt 
államveszélyes terveiről értesítse.8 Asbóth már december 10-ón 
300 forintot kapott PálffytóP és külön köszönőlevélben hálál
kodik neki. A köszönőlevelet Pálffy felterjesztette, mire Me
cséry megbízásából Nocasek miniszteri tanácsos utasítást ír 
Pálffynak,10 hogy az Asbóthtól elvárandó ellenszolgáltatás ter
mészetéről világosítsa fel őt személyesen, mert a köszönőlevél 
szerint Asbóth valószínűleg félreértette a fizetésért kért ellen
szolgáltatás minőségét Ez azonban teljesen felesleges aggoda
lom volt, mert Asbóth jól tudta, mit várnak tőle és mit kell a 
pénz fejében tennie. Nem voltak lelkiismeretfurdalásai, csupán 
arra törekedett, hogy neve titokban maradjon.

A bécsi kormány már azon okból is örült Asbóth ajánlko- 
zásának, mert mindenfelől azt a hírt kapta, hogy az emigráció 
a hazai körökkel egyetértve, az esetleges külügyi bonyodal
makat felhasználva, nagyarányú felkelést készít elő. Worafka 
pesti rendőrfőnök különösen a határozati párt embereit és a 
volt honvédtiszteket figyeltette. Kémjei voltak Gelich Richárd, 
Viola Károly volt honvédtisztek, akiknek lelkét sok árulás 
terhelő. Worafka Almássy Pál grófot, id. Bethlen János gró
fot, Beniczky Lajost, Ivánka Imrét, Komáromy Györgyöt, 
Podmaniczky Frigyest, Tisza Kálmánt, Jókai Mórt, Vidacs 
Istvánt, Csáky Tivadar grófot figyeltette különösen.11 A kor
mány tudta, hogy az emigrációnak vannak bent az országban 
megbízottai és hogy van egy titkos bizottmány, felkutatni,

5 U.  o. — Inf. B. 7478. B. M. — Mecséry-Crenneville (Wien am 11. 
November 1862).

6 U. o. — Inf. B. 7245. B. M. — CrenneviUe-Mecséry (Wien am 17. 
Movember 1862).

7 U. o. — Inf. B. 7478. B. M. — Mecsérv-Páiffy (Wien am 2. Dezem
ber 1862).

8 „ . . .  Die Regierung von jenen Staatsgefährliehon Umtrieben zu 
benachrichtigen, die ihm als vermeintlichen Anhänger der Umsturzparthei zur 
Kenntniss gelangen.“

8 Az eredeti nyugta St. A. W . —  Inf. B. 7981. B. M. — 1862. sz. a. van.
10 U. o. — Nečasek-Pálífy (Wien am 28. Dezember 1862.)
11 Nagyrészt a „Magyar Sajtó“ c. lap támogatói, akikről Worafka 

jelenté, hogy minden szombat délben Jókainál találkoznak.
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kideríteni ennek tagjait nem tudta. Minden törekvés arra irá
nyult, hogy ezt a kérdést sikerrel megoldják. Nem kíméltek 
pénzt, fáradságot és a bécsi rendőrminiszterium, valamint 
Worafka sok mesének és zsarolásnak volt kénytelen felülni. 
Még 1862 januárjában12 azt jelenti Bécsbe a pesti rendőrfőnök, 
hogy van egy magyar komité a magyar mágnások között, 
mely Napóleont és Garibaldit akarja Lengyelország, Olasz
ország és Magyarország függetlenségének kivívására reá
bírni és hogy Almássy Galiciába utazik egy Potoczky gróf
hoz, amiről azonban kiderült, hogy a konfidens csalási ma
nővere volt. A határozati párt embereit, különösen Podma- 
niczkyt és Almássyt szerették volna néhány évre elnémítani. 
Megfigyelés célpontjai voltak a Vadászkürtben és a Kamon 
kávéházban levő asztaltársaságok is, melyeknek vezetői Sebes 
Emil13 és Clementis Gábor volt honvédtörzstisztek voltak. 
Olaszországból, Romániából egyre halmozódtak a hírek, hogy 
az emigráció élénk tevékenységet fejt ki, az előkészületek láza
san folynak és míg Asbóth azt jelenté Pálffynak 1863 március 
elején, hogy genfi és londoni hírek szerint az emigráció vege
tál és várakozó helyzetben van, addig Mecséry közli Pálffy- 
val, hogy ez Olaszországra nem áll, mert az „Aktionsparthei“ 
Milánóban konferenciát tartott, melyen a magyar vezetők is 
resztvettek és melyen szóba került, nem-e lehetne Magyar- 
országon, északon, a lengyel forradalommal összefüggésben 
felkelést szervezni.14 Pálffy rögtön utasította Asbóthot, hogy 
az olaszországi előkészületekre vonatkozólag szerezzen ada
tokat. Asbóth csakhamar jelenti, hogy Klapkától Turinból 
levelet kapott, mely szerint Kossuthtal ott tartózkodik és 
remélik, hogy a lengyel forradalomból előnyt szerezhetnek az 
ország részére. Klapka kifejezést adott annak, hogy szeretne 
hazatérni, ami Asbóth szerint jó volna, mert tőle mindent ki
tudhatna.15 Május elején Asbóth Kossuthnak két levelét küldi 
be Pálffyhoz, melyek közül az egyik hozzá van intézve. Asbóth 
ajánlkozik, hogy kiutazik hozzá Turinba, elmegy Genfbe, Lon
donba és elhozza a rendőrminiszteriumnek az emigráció tit
kait és bár Pálffy támogatta Mecséry előtt a tervet, nem 
fogadták el Bécsben, mert valószínűleg féltek attól, hogy 
Asbóth kisiklik karmaikból, mielőtt teljesen kihasználták 
volna.16 Nemsokára reá Asbóth Pesten a Tudományos Akadé

12 St. A. W. -  Inf. B. 241. B. M. -  Worafka-Mecséry (Pesth am 23. 
Januar 1862).

13 Sebes Emil utász honvédőrnagy Aradon halálra ítéltetett, majd 10 
évi börtönt szenvedett.

11 U. ó. — Inf. B. 1908. B. M. — Pálffy-Mecséry (Ofen am 7. März 1863).
15 U. o. — Inf. B. 2721. B M. — Pálffy-Mecséry (Ofen am 28. März 1863).
18 U. o. — Inf. B. 4001. B. M. — Pálffy-Mecséry (Ofen am 5. Mai 1863).
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mián székfoglalóját tartotta és alkal ma volt pesti honvéd
tiszti körökben megfordulni. Az eredmény egy kegyetlen denun- 
ciáció volt.17 Azt jelentette, hogy egy forradalmi titkos komité 
alakult, melynek vezetői Somogyi és Jámbor. Céljok nemcsak 
a kormány, hanem a császár személye ellen is irányul. Hasonló 
módon árulkodott Gelich és Viola is, akik egymás ilyen irányú 
működéséről nem tudtak. A Somogyi—Jámbor csoport Crouy 
Chanel gróf trónpretendensi mozgalmát akarta előkészíteni és 
proklamációt terjesztett. A besúgás eredménye, hogy 12 em
bert 20—5 évi várfogságra ítéltek.18 A Somogyi—Jámbor per
rel kapcsolatban a rendőrség letartóztatta Vidacs Jánost is, 
akinek testvére, Vidacs József Galacon az emigráció egyik 
megbizottja volt. Ez üggyel összefüggésben denunciálta Gelich 
Sebest és Vidaesot,19 úgy hogy a Somogyi—Jámbor ügy szá
lai átfonódtak azokra a személyekre is, akik később az 
Almássy-perben szerepeltek. Ugyanebben az időben jelentette 
a bukaresti főkonzul, Rechberg gróf külügyminiszternek,20 
hogy A. B.21 konfidens közli, miszerint a magyar komité Len
gyelországban magyar légiót akar felállítani, mert a lengyel 
forradalmi bizottmány megegyezett a magyarokkal és a fel
kelés együtt lesz. Eelhívja a figyelmet Almássy Pálra, Károlyi 
Sándorra, Károlyi Eduárdra, Ivánka Imrére, Maróthy Jánosra, 
Vidacs Jánosra és Istvánra, akik az emigrációval leveleznek, 
és valószínűleg annak megbízottai.

Végre december 18-án olyan esemény játszódott le, amely 
kézzelfoghatóan bizonyító, hogy az emigráció az országban 
levő hazafiakkal együtt támadásra készül. Ez az esemény az 
,,Országos Függetlenségi Bizottmány“ megalakítását beje
lentő Kossuth-proklamáció volt. A kormány már december 
13-án tudta, hogy a proklamációk 17-én megjelennek és ezért

17 V. o. — Inf. B. 4775. B. M. Asbóth-Pálffy (Pesth am 22. Mai
1863). „Ich habe während meines hiesigen Aufenthaltes in Erfahrung gebracht,
dass sich ein geheimes Revolutionscomité constituirt hat, dessen Zwecke nicht, 
nur auf einen Umsturz der Regierung gerüstet sind, sondern auch auf einen 
für unseren allerhöchsten Herrn gefahrbringenden Plan abzielen.“

18 U. o. — Inf. B. 7182. B. M. 1863. — Az ítéletet 1864 július 3-án 
hirdették ki. Somogyi József 20 évet, Meixner (Berényi) Adolf 20 évet, Hanák 
János 20 évet, Moser Sándor 28 évet, Sógor György 16 évet, Knezoviczky 
István 16 évet, Gottfried Imre 12 évet, Rajner Gyula dr. 12 évet, 
Bónvay József 5 évet, Hellmann József 20 évet, Frommhold Arthur 5 évet. 
Fiiessen Frigyes 5 évet kapott.

19 U. o. -  Inf. B. 4775. B. M./1863.
20 ÍJ. o. — Inf. B. 4509. B. M. — Eder Generalconsul — Graf Rech

berg (Bucarest am 12. Mai 1863).
21 Ez az A. B. konfidens egyúttal Kossuth és Türr megbízottja is volt. 

E chiffrejel mögött Buda Sándor magyar legionista őrnagy, bukarestai szárd 
katonai attasé rejtőzködött, akinek tulajdonítható, hogy az osztrák kor
mány mindenről tudott, és védekezhetett proklamációk és fegyvercsempészet 
ellen. St. A. W. — Gesandtschaft Bukarest, 1862i—1865.
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teljes készültséggel várta azokat. Budapesten mindössze 5 
darab volt kiragasztva. Ki volt függesztve a proklamáció Győ
rött, Szegeden, Kaposváron, Lúgoson, Veszprémben, Székes- 
fehérváron, Rimaszombaton, Zalaegerszegen. Asbóth rögtön 
táviratilag értesítette Pálffyt az eseményről, majd egy hosszú 
levélben ajánlatot tesz, hogy az egész mozgalmat leleplezi, ha 
pénzt kap.22 A levél kivonatos tartalma a következő:

Klapkától levelet kapott, melyben Géniből közli, hogy 
Magyarország felszabadulásának ideje közel van, mert Viktor 
Emmánuel és a forradalmi pártok Franciaországra támasz
kodva megtámadják Ausztriát. Kossuth ez irányban serényen 
dolgozik és Asbóth is jelentős megbízást kap. December 17-én 
este egy ismeretlen lepecsételt levelet hozott neki, melyben a 
proklamáció és egy meghívó levél foglaltatott. A proklamá- 
ciót rögtön a lugosi katonai parancsnoknak adta át. A meg
hívó levél szövege: „Uram, az országos függetlenségi bizott
mány megkeresi önt, hogy e kiáltványokat f. hó 18-án este 
úgy, hogy azok 19-én reggel olvashatók legyenek, kifüggessze, 
megvárja egyszersmind önnek honfiúi buzgalmától, hogy a 
nemzet független kormány e rendeletének engedelmeskedve, azt 
tétovázás nélkül végrehajtandja. Egyszersmind önnek febr. 1. 
és 5-ik napjai közt Pesten kell lennie, megfordulandó estón- 
kint a „Kör“-ben, úti költségét ez ideig postán fogja kapni.“ 
— Asbóth arra ajánlkozik, hogy a titkos komité tervét ki
tudja. Az összejövetel napjáig ne lépjen fel a kormány, az 
összejöveteleket se zavarja, hogy minden kiderülhessen. Mind
ezért azonban ellenértéket kér. 1848-ban 6000 frt kárt szenve
dett birtokán, azonkívül 1849-ben elvették Kossuth-pénzét. 
Térítsék ezt meg 20,000 forinttal, azonkívül mindkét leánya 
kapjon fejenkint 10,000 forintot és a havi subvenciót emeljék 
a kétszeresére. Hivatkozik Károlyi és Eszterházy példáira, akik 
nagy uradalmakat kaptak. Az ő kérése szerény, mert milliókat 
takarít meg szolgálataival az államnak és a császárnak meg
menti legszebb országát.

Mecséry Pálffyra bízta a proklamációk terjesztőinek ki
derítését, azonban Asbóth igényeit túlmagasaknak mondotta, 
mert eddig szolgálatai még nem voltak nagyon értékesek,23 
ugyanis a rendőrminiszterium taktikája a már munkába állt 
besúgókkal szemben az volt, hogy a tett rózsás Ígéretekről 
megfeledkezett és kevés pénzért facsarta ki őket. így akart 
tenni Asbóthtal is, aki azonban kétségbeesetten védekezett 
ezen taktika ellen.

22 U. o. — Inf. B. 11.759. B. M./1863.
23 U. o. — Inf. B. 11.759. B. M. — Meesérv-Pálffy (Wien am 27. 

Dezember 1863).
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Asbóth serényen munkához látott, a rendőrmini6zterium 
az ő adatait kiegészítette más besúgók, így Viola és Gelich 
adataival, akik különösen a Gaál Polyxenánál, Gaál honvéd- 
tábornok nejénél megforduló személyeket és a Vadászkürt 
asztaltársaságát kilesték. Ezt a társaságot „Permanenz“-nek 
is hívták és különösen Sebes Emilt környékezték meg, akitől 
megtudták,' hogy Olaszországból levelet kapott és új prokla- 
mációk készülnek.24 Mecséry figyelmeztette erre Worafkát, 
hogy a magyar nemzeti komité felszólította a legkipróbál- 
tabb honvédtiszteket, hogy tartsák magukat készenlétben. 
Nagy szerepre van kijelölve Clementisz Gábor, Nagy Jenő, 
Horváth János. Ez adatokat Mecséry Asbóthtól nyerte, aki 
ez időben Pesten tartózkodott és mint Gelich jelenti „tola
kodó és nagyzoló modorával mindenütt szabad utat nyer“ és 
„különösen a helybeli honvédek udvarolnak neki és generális
nak címezik.“ Közel állnak hozzá Clementisz, Sebes, Szat- 
máry, Földváry.25 * 27 Asbóth ekkor már a szükséges terhelő anya
got leszállította Pálffynak, aki Mecsérynél sürgette, hogy a 
gyanúsak ellen erélyesen el kell járni.

Asbóth besúgásait március 2-ikán fejezte be, azt írván 
Pálffynak, hogy a jó titkos rendőrség már eleget tud a szük
ségesek kiegészítéséhez. Asbóth csalódott, mikor azt gondolta, 
hogy ilyen módon bevégezheti az árulást. A rendőrminiszter 
többé nem engedte ki karmaiból és mikor nem volt elegendő a 
bizonyító anyag, terhelő tanúnak szerepeltette, akinek vallo
másai és adatai nyomán azután a többiek is vallottak. Denun- 
ciálásait összefoglaló levelei különösen Almássy, Beniczky, 
Nedeczky, Gáspár, Sebes, Clementisz, Horváth, Salamon, Sze- 
lestyey, Zambelli, Podmaniczky ellen irányulnak.- Ugyanakkor 
1000 forintot kér adósságai törlesztésére.28

Beniczky Lajos, Asbóth szerint, a mozgalom lelke. Róla 
még február 28-ikán jelentette, hogy úgy nála, mint Gáspár
nál terhelő iratokat lehetne találni. Pálffy erre arra utasította 
Asbóthot, hogy igyekezzék Almássyval beszélni, hogy mit tud 
a mozgalomról.21 Mecséry e közlése arra kérte Pálffyt, hogy 
mindenkópen döntő, írásos bizonyítékokat kell szereznie.

Beniczky szervezte volna a guerillákat Felsőmagyaror- 
szágon. A hevesi Mátra volt középpontnak kiszemelve. 80,000 
fegyver és két üteg már készenlétben bent az országban fek
szik, 15,000 a felsővidéki, 15,000 a délvidéki guerillák és 50,000

24 U. o. — Inf. B. 428. B. M. — Worafka-Mecséry (Pesth den 12-ten 
Januar 1864).

25 V. o. -  Inf. B. 2181. B. M./1864.
29 L. 3. sz. okmány I. részét.
27 St. A. W. — Inf. B. 1978. B. M. — Pálťfy-Mecséry (Ofen am 28. 

Feber 1864).
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a rendek sereg részére. Kossuth és Klapka a légióval hetör. 
Asbóth a nagyobbszerű hadmozdulatok vezérének lett kisze-. 
melve. Beniczky, aki Káposztásmegyeren lakott, adja tovább 
az instrukciókat, ő érintkezik az emigrációval és osztja ki a 
pénzeket, nála vannak az okmányok és jegyzetek, valamint az 
ország térképe, az operáció vonalainak bejegyzésével. Zam- 
belly Lajos a fegyverek elrejtését és továbbítását intézi. Al- 
mássy Klapkától levelet kapott, melyet Viktor Emmánuel olasz 
király és Visconti is aláírtak, melyben közölhetik, hogy az 
olasz háború június elején kitör és Magyarország felkelésére 
szükség van. Fegyvereket és pénzt — két millió frankot — 
biztosítanak. A guerillaharcot készítsék elő és a hadüzenet 
után kezdjék el ők is a harcot. Asbóth közölte egyúttal osz
trák megbízóival a guerillaszervezésre vonatkozó részleteket,29 
valamint a fegyverszállítás módját is. A következő személye
ket árulta el, hogy a titkos komité tagjai:

I. Nedeczky István, Beniczky Lajos, Szelestyey László, 
dem entis Gábor, Sponner Tivadar, Máriássy Albert, Má- 
riássy János, Csáky Tivadar gróf, Böszörményi László, 
Almássy Pál gróf, Gáspár Lajos, Lezsák Lajos, Horváth János, 
Nedeczky Jenő, Zambelly Lajos, Salamon Lajos, Sebes Emil, 
Nagy Jenő, Podmaniczky Frigyes.

II. Lopresti Árpád br., Károlyi Sándor gróf, Kállay Ede, 
Madarász József, Somoshegyi, Tisza Kálmán, Vidacs János és 
Márton, Uj, Virágh, Foreszég, Kökényessy, Kürthy.

III. Károlyi Eduárd gróf, Bonis Samu, Tisza Lajos, Komá- 
romy, Várady, Szaplonczay, Keglevich Béla gr., Kendeffy 
Árpád.

Asbóth egyéb besúgásai szerint Jókai Almássytól 9000 
forintot kapott a Hon részére. Nedeczky nyilatkozott, hogy a  
bizottmány erélyesen fog fellépni és 1—2 halálos ítéletet fog 
végrehajtani. A magyar ezredekkel az összeköttetést megte
remtették a forradalmárok. Beniczky és Almássy közölték 
Asbóthtal a Klapka-levél tartalmát és Almássy azt is mondta, 
hogy a németet ekkor biztosan el fogják kergetni.29 Nedeczky 
a felkelés katonai szervezésére szakmemorandumot készíttetett 
Asbóthtal, melyet Kossuthhoz továbbított.

Mecsóry Asbóth ezen adatait megfontolás tárgyává tette 
és bennök hézagokat, ellentmondásokat talált, Pálffyval szem
ben annak a nézetének adott kifejezést, hogy Asbóth előbb egy 
küszöbön levő szervezésről beszélt és egy neki tett ajánlatról, 
később pedig egy befejezett szervezésről. Nagyon is fontos 28

28 L. 3. sz. okmány II. részét.
2a St. A. W. — Inf. B. 2698. B. M. — Pálffy-Coronini (Öfen am 15-ten 

März 1864). ‘
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megtudni, honnan szerezte Asbóth adatait és hogy törvényes 
eljárás esetén írásos adatok és bizonyítékok honnan szerezhe
tők, mert feladáshoz és besúgáshoz bizonyító anyag is szük
séges. E kérdések tisztázására és a tennivalók megbeszélése 
céljából Mecséry leküldte Pálffyhoz a rendőrminiszterium 
elnöki osztályának vezetőjét, Weber lovagot és Asbóth részére 
500 p. forintot.80

Március 4-ikén volt a nagy tanácskozás Pálffvnál, melyen 
résztvett Coronini tábornok, Budapest katonai parancsnoka, 
Weber miniszteri tanácsos, Schaefer és Priviczer helytartósági 
tanácsosok. Asbóth nem volt jelen és ezért nem volt tisztázható 
a kérdés, vájjon a forradalmi operációs terv készen áll, vagy 
pedig készülőben van. Asbóthot, aki Gáspártól és Beniczkytől 
azt az utasítást kapta, hogy Lúgoson várja be a további uta
sítást, feltűnés nélkül nem lehetett volna e tanácskozáshoz 
hívni, ezért ettől eltekintettek. Pálffy az aggályoskodókkal 
szemben Asbóth megbízhatóságát hangoztatta és a rögtöni 
erélyes közbelépést sürgette, mert különben, mint helytartó, 
nem vállalja a felelősséget és ha a büntető eljárást a titkos 
kömité tagjai ellen meg nem indítják, helytartói jogkörénél 
fogva internáltaim fogja őket. Coronini tábornok szerint a 
büntető eljárásra elég okot ád a Gáspár-féle levél, melyről 
alább szó lesz, valamint az Asbóth-féle adatok. Megállapod
tak, hogy a veszedelmes és Asbóth által megjelölt személye
ket lefogatják. Pálffy csupán Podmaníczky letartóztatása 
miatt aggályoskodott, amit a többi szükségesnek tartott, azon
kívül a két Máriássyt sem tartotta elfogatandónak, mert elle
nük terhelő adat nem volt. Asbóth elfogatáBát szintén elhatá
rozták, hogy árulói voltát elfedjék. Ami Asbóth fizetségét 
illeti, arra nézve megállapodtak, hogy a lehető legjobb legyen 
(das Möglichste).81 Webernek egyik jelentése szerint kevés 
kilátás van arra, hogy a gyanúsítottaknál elegendő bizonyító 
anayagot találnak és Asbóth forrásai is sekélyek: az Almássy- 
val, Beniczkyvél, Ncdeczkyvel, Gáspárral való beszélgetés, a 
Nedeczkytől kapott megbízólevél a guerillákra vonatkozó me
morandumra nézve, a Beniczkynél látott térkép. Az utóbbi 
nagyon is kétes értékű adat. A gyanúsítottaknak három kate
góriába való osztása különféle szempontok szerint történt. Az 
első kategóriába azokat osztották, akik a mozgalomban nagyon 
részesek, 1848—49-ben nagyon exponáltak voltak.

Weber Bécsbe való visszaérkezése után Mecséry azt írja 
Pálffynak,30 31 32 hogy elismeri az ügy veszélyes fontosságát, vessen

30 Í7. o. — Inf. B. 2041. B. M. — Mecséry-Pálffy (Wien am 2-ten 
März 1864).

31 U. o. — Inf. B. 2646. B. M. — Weber-Meeséry (Ofen am 7. März 1864).
32 U. o. — Inf. B. 2191. B. M./1864.
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véget az egésznek, mert a meglevő anyag a katonai törvény
széknek elég kiindulási módot nyújt és a házkutatások szintén 
jó anyagot fognak hozni. Pálffyra bízta azt, vájjon kit kell 
letartóztatni. Podmaniczkyra nézve nem osztotta Pálffy véle
ményét, mert ha egy személy tevékenysége a kormánynak elég 
okot ad a beavatkozásra, akkor a feltűnéskeltéssel nem kell 
törődni. Asbóth részére ismét 500 forintot mellékelt. Ezzel a 
letartóztatás el volt határozva és csupán Almássy visszaérke
zésére vártak, mert március 2-ikán elutazott Pestről. Március 
16-án reggeli négy órakor tartóztatták le Almássyt, Nedecz.- 
kyt, Beniczkyt, Gáspárt, Clementiszt, Szelestyeyt, Plachyt, 
Sebest, Lezsákot, Zambellyt. Lakásaikon házkutatást tartot
tak. Horváth János Pozsonyba utazván, később ő maga jelent
kezett. A házkutatások nem jártak a várt eredménnyel, csu
pán Zambellynél találtak fegyverszállítmányokat. A letartóz
tatást Pálffy Pozsonyból rendelte el.33 Másnap elfogták Má- 
riássy Bélát, Németh Albertet, Salamon Lajost, 19-én Ne- 
deczky Jenőt, 21-én Asbóth Lajost, 23-án Spóner Tivadart. 
Nagy Jenőt, aki nem volt otthon, Nagybecskereken fogták el. 
Letartóztatták Zimonyi Jánost, Almássy szolgáját és Véges 
Vilmos reáliskolai VI. oszt. tanulót is. Csáky Tivadar gróf
nak sikerült elmenekülnie Hotkócról. Worafka rendőrfőnök 
mindenfelé küldte spiónjait, Pakson Madarász Józsefet lesték, 
Rácalmáson Szluha Miklóst, Sikulán Acél Pétert stb.34

Mikor Pálffyék azt látták, hogy a házkutatások majdnem 
eredménytelenek voltak, egymást kezdték ügyetlenséggel vá
dolni. Ugyanis a „Wanderer“ már március 10-én „Revolutions
riecherei“ cím alatt cikket közölt, melyben gúnyos hangon fel
említi, hogy Budapesten két szállodában házkutatás volt és 
mindenfelé forradalom után szaglásznak. Ez az elhamarkodott 
házkutatás eléggé* világos intelem volt a részeseknek és hogy 
a házkutatások eredménytelenek voltak, ennek tulajdonítot
ták és Pálffy azt írta Mecsérynek, hogy bizalma Worafka 
ügyességében teljesen megingott.35

A letartóztatásoknak az országban megdöbbentő hatásuk 
volt és különösen Almássyt sajnálták, mert sokkal okosabb
nak tartották, semmint ilyen mozgalomban részt vegyen. 
Eötvös József báró, Kemény Zsigmond báró kijelentették, 
hogy Almássyról nem hiszik, hogy konspirációban részes 
lenne. Jókai Mór szerint Kossuth és Almássy között feszült, 
sőt ellenséges viszony volt. Kossuth nem szerette Almássyt, 
aki terveit keresztezte. A „Hon“ békülékeny és kiegyezést ke

33 U. o. — Inf. B. 2697., 2609., 2637. B. M./1864.
34 U. o. -  Inf. B. 2724., 2778., 2775., 2770.. 2843., 2990.. 3021. 

B. M./1864.
35 V. o. — Inf. B. 2349. B. M.
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reső hangulata Almássyban gyökeredzett. A dunai konföderá
ció tervét a Hon Almássy kezdeményezésére ellenezte. I. Fe
renc Józsefnek a nemzeti intézmények részére szánt adomá
nyaiért Almássy írt köszönő cikket a Honba. Az emigrációs 
proklamációk megjelenése idején a határozati párt Almássy 
indítványára határozta el, hogy azokat a rendőrségnek ki
adja. Ez indítványt Beniczky is támogatta és ezért kaptak 
Almássy és Beniczky fenyegető leveleket. Birodalomellenes 
fellépése el nem hihető, mert a Reichsrat felé orientálódik. 
Kemény Zsigmond báró szerint Almássy többször kijelentette, 
hogy aki külföldi politikára és szövetségesekre számít, az 
szamár.36

Az első kihallgatásokról és a nyomozások eredményéről 
Coronini tábornok március 26-án tett jelentést Crenneville 
tábornok főhadsegédnek.37 A tábornok nyíltan megírja, hogy 
az ügyhöz nagy vizsgálati apparátus kell, mert a gyanúsítot
takról szóló vád bebizonyítása csak a jövőben történhetik, 
tehát a vádnak még nincsenek bizonyítékai. Kihallgatták Ne- 
deczkyt, Almássyt, Beniczkyt, Gáspárt, Sebest, Máriássy Bé
lát, Nedeczky Jenőt, Némethet, Clementiszt. Valamennyien 
tagadták a vádat. Ugyanis ekkor még ki nem hallgatták As- 
bóthot, akinek vallomási jegyzőkönyvét később felolvasták 
nekik és később megtört a hallgatásuk.

A házkutatások eredménye, mint említettem, csekély volt. 
Almássynál találtak egy fenyegető levelet a függetlenségi 
bizottmánytól és egy végrendeletet, Asbóthnál a függetlenségi 
bizottmány kérdőívét a guerillaszervezésre vonatkozólag. Be
ni czkynél egy térképet, melyben a felsővidéki megyékben piros 
pontok voltak berajzolva. Coronini szerint ez vasúti térkép 
is lehet. Zambellynél találtak fegyvereket.

Freiberger őrnagy auditor azt közölte Coronini tábornok
kal, hogy a fődolog Asbóth vallomása, mert enélkül nem lehet 
egy a bírói eljáráshoz szükséges bizonyítékot teremteni. 
Asbóthot a fogságban sokkal jobban és enyhébben kezelték, 
mint a többit.38

A társadalom megérezte, hogy árulás történt és az embe
rek közötti bizalmatlanság tetőfokra hágott. Elzárkóztak egy
mástól, mindenkiben besúgót sejtettek. És mint ilyen alkal
makkor szokás, ártatlanokat gyanúsított a szóbeszéd. Thaisz, 
Figyelmessy és Almássy szolgája voltak az árulással gyanú
sítottak és senki sem gondolt Asbóthra, Gelichre, Violára.

36 U. o. — Inf. B. 2778. B. M. és 3045. B. M./1864.
37 U. o. — Inf. B. 3241. B. M. — Weber-Mecséry (Pesth am 26-ten 

März 1864).
38 „Dem Confidenten werden übrigens alle möglichen Erleichterungen 

gewährt um ihn nicht herabzustimmen.“
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A letartóztatások újabbi denunciálásokat vontak magok 
után és Gelich Richárd, akinek kémjelentéseit „Áldás hazánk
nak“ felírásu embléme díszítette, azt közli Mecséryvel, hogy 
hogy semmilyen pozitívum nincsen, mert a forradalmi bizott
mány még alig dolgozott, mikor közbeléptek. A tulajdonké- 
peni katonai részesek szabadon vannak. Hollánt és Messenát 
említi. Különösen Hollánt denunciálja, aki a vezetésre hiva
tott és arra kész is. Mint a déli vasút felügyelője, igen tehet
séges ember, aki azonban nagyon óvatos, Gelichnek azt 
mondta, hogy konspirálni nem kell, hanem ha egy fegyveres erő 
betör, a csatlakozásra készen kell lenni. Ezért szükséges a 
fegyver.30 Azt a kérdést intézte Gelichhez, nem-e akar ilyen 
esetben vezérkari tiszt lenni. A denunciációnak nem lettek kö
vetkezményei, mert a kormány nem merte az amúgy is elkese
redett hangulatot még növelni.

Pálffy körrendeletben felhívta a megyéket, hogy minden 
láda fegyver feljelentéséért. 100 forint jutalmat fizet, amit 
Mecséry utólag soknak mondott. Március hónapban lefoglal
tak Nagykanizsán 6 ládát (396 fegyvercső), Vácott Zambelly- 
nél 4 ládát (fegyver és bajonett), Esztergomban 3 hordót 
(310 lovassági kard, 104 fegyver, 20 revolver stb.), Vácott 
ismét Zambellynél 100 fegyvert és bajonettet, Klagenfurtban 
457 fegyvert hét ládában, Bozenben 605 fegyvert és bajonet
tet.39 40 A rendőrség mindenről kitünően informáltatott, mert a 
főintéző, Nedeczky István nem volt eléggé óvatos és Viola 
Károly besúgó előtt is dicsekedett, hogy széles felhatalmazá
sai vannak Kossuthtól.41 Gelich pedig szintén megtudta, hogy 
fegyverek hozattak az országba és sietett figyelmeztetni 
Worafkát, hogy Losoncon 3000 fegyver van elrejtve.42 Worafka 
különösen Nedeczkyt figyeltette, aki Gáspár Lajossal állt szo
ros barátságban.43 A letartóztatások után a rendőrség külö
nösen Almássyt terhelő adatok megszerzése érdekében erőlkö
dött, de hasztalanul. A nyomozás részleteire nem akarok kiter
jeszkedni, hanem áttérek Coronini tábornok összefoglaló jelen
tésének ismertetésére az Almássy-perben folytatott előzetes 
vizsgálatról,44 melyet június 26-án terjesztett fel Crenneville 
tábornok főhadsegédhez.

A vizsgálat adatait kiegészítvén egyéb rendelkezésre álló 
adatokkal, megállapíthatjuk azt, hogy az Almássy-féle össze

39 U. o. — Inf. B. 3574. B. M. — Mecséry-Coronnini (Wien am 5-ten 
April).

10 V. o. — Inf. B. 3683. B. M./1864.
41 U. o. -  Inf. B. 2026. B. M./1864.
45 U. o. -  Inf. B. 2068. B. M./1864.
43 U. o. -  Inf. B. 2270. B. M./1864.
44 L. 5. sz. okmányt.
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esküvés két konspiráció szálaiból szövődött össze és hogy 
éppen Asbóth volt az, aki a két irányból kiindult mozgalma
kat összeterelte. Az egyik mozgalom élén állt Nedeczkv és 
Lángh, a másik mozgalom élén Almássy, aki Beniczkyt dol
goztatta. A Nedeczky-párt volt a tulajdonképeni Országos 
Függetlenségi Bizottmány, mely Almássy politikáját Kossuth 
parancsára ellensúlyozni és a kiegyezési gondolattól vissza
riasztani volt hivatott. Mindkét párt egymástól teljesen kü
lönállóan készülődött az alkalmas- pillanatra, hogy a nemzeti 
felkelést az ország felszabadítása érdekében megvalósítsa. Ne- 
deczky István 1863-ban kint volt Párisban, majd Turinban, 
ahonnan Kossuth megbízásaival tért vissza és mindenekelőtt 
l.ángh Ignác pesti ügyvédhez utasíttatott, aki Kossuth meg- 
bizottja volt. Kossuth megbízása arra vonatkozott, hogy Ne- 
deczky Lánghgal együtt a proklamációkat terjessze, a fenye
gető leveleket elhelyezze, a felkelés fegyveres részét előké
szítse és a guerillák szervezését kezdje meg és ez ügyben lép
jen Asbóth Lajos honvédtábornokkal érintkezésbe, akit Kos
suth a katonai vezetésre kiszemelt. Kossuth átadta neki a 
függetlenségi bizottmány pecsétjét is, melyet Nedeczky a ha
táron átcsempészett és Lánghnak átadott. Kossuth pénzt és 
fegyvereket ígért. Kossuthtól a hazautazás céljaira 2000 forin
tot kapott. Nedeczky olaszországi tartózkodásakor azt az 
ügyetlenséget követte el, hogy Gáspár Lajos pesti ügyvédnek 
levelet írt, melyhez egy Kossuth-proklamációt mellékelt azzal 
a kéréssel, hogy nyomattassa ki azt. Gáspár óvatosságból a 
levelet a rendőrségnek adta át, mert tudta, hogy a cabinet 
noir azt úgyis elolvasta. Nedeczky vallomása szerint a hely
tartónak, Almássynak, Beniczkynek és a békülékeny hangú 
lapoknak Lángh küldte a fenyegető leveleket. Lángh a letar
tóztatások után főbelőtte magát, mert sejtette, hogy árulás 
történt.

Január elsején kapta Nedeczky Kossuth üzenetét, hogy a 
guerillaszervezésre vonatkozó költségelőirányzatot küldje be 
neki. Nedeczky ez ügyben Gáspár útján Asbóthhoz fordult, 
akinek 50 forint útiköltséget küldött, hogy a megbeszélésekre 
Pestre jöjjön. Gáspár lakásán voltak február végén a megbe
szélések. Asbóth megbízást kapott, hogy a volt honvédtiszte
ket Nedeczky táborába küldje és a guerillaszervezésre vonat
kozó tervezetet megírja. Asbóth írásbeli megbízást kért, 
amit Lángh Asbóthnak meg is adott. A Kossuth-féle- erre vo
natkozó kérdések Coronini jelentésében olvashatók. Asbóth 
a tervezetet megírta, mely Kossuthnak el is küldetett.

Nedeczky Kossuth megbízásából Almássytól teljesen kü
lönállóan, sőt annak intenciói ellenére cselekedett. Amint a 
vizsgálati jelentés közli, a határozati párt vezetői Beniczky



AZ A LM ÁSSY-FÉLE Ö SSZEESK Ü V ÉS T Ö R T É N E T E . 7 1 9

azon' ajánlatát, hogy egy felkelés tervezetét elkészíti 1862-ben, 
elvetették és a passzivitás mellett döntöttek, hasonlóképen 
döntött egy Pesten tartott szabadkőműves gyűlés is.

Beniczky vallomása szerint Almássy még 1863-ban vissza
utasította azt az ajánlatot, hogy 300,000 frt. összeget bocsá
tanak rendelkezésére, ha Ausztriaellenes agitációt szervez. 
Mikor 1864 januárjában Almássy németországi utazásáról 
visszatért, közölte Beniczkyvel, hogy Klapka kötelezte magát 
a piemonti kormánnyal szemben, hogy Magyarországon fegy
veres mozgalmat szervez. Klapka e célra 80,000 fegyvert és 
a szükséges pénzt kapja. Almássy, mint Beniczky mondja, ez 
akcióban való részvételét is megtagadta, mert a forradalmárok 
Szerbiának Horvát és Szlavonországot- Ígérték, ha támogatja 
akciójukat.

Almássy később azonban mégis elhatározta magát, hogy 
kilép a passzivitásból és Beniczkyt bízta meg a szervezéssel. 
Beniczky akvirálta Sebest és Szelestyeyt. Asbóth, aki Sebest 
Nedeczky részére akarta megnyerni, megtudta Sebestől, hogy 
a honvédtisztek Almássyval tartanak, akinek Beniczky a fő- 
embere és ámbár Almássy Kossuthtal együtt nem akart dol
gozni, a megegyezés mégis sikerült és Clementisz már el is 
utazott Bécsbe fegyverekért, azonkívül Zambellynél is vannak 
már fegyverek. Ez által Asbóth, aki csak a Nedeczky—Lángh 
konspirációról tudott, beférkőzött az Almássy—Beniczky-kon- 
spirációba is. Beniczky Asbóthnak megismételte Sebes köz
lését és nyiltszívűen feltárta volt bajtársa előtt a guerillákra 
vonatkozó terveit. Asbóth találkozott később Almássyval, aki 
óva intette Nedeczkytől és a saját mozgalma részére igyeke
zett Asbóthot rábeszélni. Asbóth még közvetlen a letartózta
tása előtt, március 15-én fia útján levélben pénzt kért Almás- 
sytól.

Nedeczky és Beniczky tárgyaltak egymással a közös ak
ció és Almássynak Kossuthtal szembeni barátságtalan állás
pontjának feladása ügyében és mint a per adatai igazolják, 
úgy az Almássy-párt, mint a Nedeczky-párt igényt tartott az 
Olaszországból küldött fegyverekre, tehát csakis személyi kér
dések választották szét a közös cél érdekében elszántakat. 
A fegyverek ügyében leginkább Beniczky buzgólkodott.

Almássy és Nedeczky helyzetét az osztrák haditörvény
szék előtt tetemesen rontotta a rendőrség megállapítása, 
hogy Nedeczky István a turini „Dante Alighieri“ szabad- 
kőmüves-páholy tagja, Almássy pedig a Szent István-páholy 
tagja, mely a turini Szent István-páhollyal, melynek Türr a 
nagymestere, összeköttetésben áll.46

“  St. A. W. — Inf. B. 2879. és 7526. B. M./1864.
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A letartóztatottak mind, többé-kevésbbé vallottak, ami
kor látták, hogy az egész szervezkedés le van leplezve. Az íté
letet február 6-án hirdették ki előttük. Tehát majdnem egy 
évig voltak vizsgálati fogságban. Beniczky Lajos, Nedeczky 
István kötél általi háláira, Gáspár Lajos, Zambelly Lajos, 
Clementisz Gábor, Plachý Lajos, Lezsák Lajos 14 évi bör
tönre, Almássy Lajos 20 évi börtönre, Szelestyey László 6 évi 
börtönre ítéltetett. Beniczky és Nedeczky halálos ítéleteit 
20 évi börtönre változtatták.

Az ítélet hallatlanul kegyetlen volt és leginkább azért 
hozatott, hogy a kormány blamage-át, mellyel ezt az ügyet 
felfújta, elfedje.46

Szükségesnek tartom felemlíteni, hogy Beniczky Lajos, 
aki eleinte tagadott, később látván Asbóth árulásának és Ne
deczky és a többi vallomásainak következményeit, melyek fő
bűnössége mellett szóltak, szintén vallott és igyekezett magát 
tisztázni, ami neki egyáltalában nem sikerült. Hivatkozott 
1860-ban kifejtett azon tevékenységére, melyet egy osztrák
magyar kiegyezés érdekében a szeparatizmus ellen, a kormány- 
megbízásából kifejtett és hogy csak azért vett részt a mozga
lomban, hogy a monarchiát védhesse ellene, ami egy kétségbe
esetten vergődő védekezés volt. Beniczkynek 1860-ban kifej
tett ezen működését itt  közbevetőleg érintenem kell, nehogy az 
a vád érjen, hogy Beniczky ezen próbálkozását, melynek ada
tai utólag kerültek kezembe, elhallgatom.

m
*

Beniczky Lajos Kufsteinből való kiszabadulása óta rendőri 
felügyelet alatt volt. 1860-ban Albrecht főherceg helytartóhoz

46 Pálffy társaságban nyilatkozott, hogy ALmássyt mindenesetre el kell 
ítélni. Kudriaffsky báró tábornok a k. k. mii. Appellationsgericht elnöke azt 
mondta Almássy testvére, Boxberg báró tábornok neje előtt, hogy Almássy 
ellen semilyen bizonyíték nincsen. — A tábornokot ezért nyugdíjba küldték, 
mert elárulta a hivatalos titkot, hogy Almássy t mindenáron el kellett távo
lítani. — 1088. B. M./1865. 1864. november 24-én hozta a haditörvény
szék az ítéletet, mely szerint Nedeczky István és Beniczky Lajos a nemes
ségük elvesztése mellett kötél általi halálra, Gáspár Lajos 15, Zambelly 
Lajos 10, Sebes Emil 16, Clementis Gábor 16, Szelestyey László 10, 
Plachý Lajos 16, Lersák Lajos 10 évi súlyos börtönre ítéltettek. Nagy 
Jenőt és Almássy Pált felmentették. A katonai fellebbezési bíróság 
(Militär Appellationsgericht) 1865. január 13-ikán az ítéletet következőkép
pen változtatta meg: Olementist csak 10 évre, Szelestyeyt fejmentette és 
Almássyt 16 évi súlyos börtönre ítélte. A legfelsőbb katonai bíróság 
(Oberste Militär Justiz Senat) 1865. január 26-ikán Nedeczkyt és Beniczkyt 
kötél általi halálra ítélte, mely azonban 20 évi súlyos börtönbüntetésre 
változtatandó. Gáspár, Zambelly, Clementis, Plachý, Lezsák 14 évi, Al
mássy 20 évi, Szelestyey 6 évi súlyos börtönre ítéltetett. Az elsőfokú íté
letből látható, hogy Almássy ellen tényleges bizonyíték nem volt. — St. 
A. W. — G. D. 66—1865. — Mecséry-Crenneville (Wien, 1865. am 
0. Febr.)



két memorandumot intézett, melyben az osztrák-magyar ki
egyezés szükségét, a szeparatizmusnak az alkotmány helyre- 
állításával való visszaszorítását és népszerűtlenítését fejte
gette. Albrecht főherceg a két beadványt elküldte Thierry báró 
rendőrminiszternek, aki azt ajánlotta a főhercegnek,47 hogy 
előnyös volna Beniczkyt a küszöbön levő pesti politikai össze
jövetelek kikémlelésére felhasználni. Albrecht főherceg Franz 
osztálytanácsos útján összeköttetésbe lépett Beniczkyvel, aki
vel kívánságait közölte. Beniczky e kívánságokkal szemben 
tisztán politikai természetű, minden személyi vonatkozástól 
távol álló, megbízást vállalt, mely arra irányult, hogy az 
ország tényleges politikai hangulatát megismertesse, a nem
zeti passzivitás megszüntetésének módjait előterjessze és egy 
osztrák-magyar megegyezés lehetőségét előkészítse azzal, hogy 
a szeparatizmus ellen pártot alakít, Beniczky ugyanis a csá
szár által az olasz háború befejezésére Ígért reformokban hitt 
és e várt reformokat gondolta kiindulási alapul egy megegye
zés létrehozására.48 Beniczky e megegyezés érdekében műkö
dött, azonban el nem hallgatta megbízói előtt, hogy egy a 
nemzet történelmi jogait, alkotmányos szabadságát respek
táló megegyezést propagál, tehát semmiesetre árulást a nemzet 
ellen, „A pragmatica sanctio és a pacta conventa elismertetése, 
vagyis personalis unio egy restitutio in integrum-mal, felül
ről teljes bizalom, alulról szilárd loyalitás, vezethet csak a 
monarchia azon egységéhez és erejéhez, melyet az eddig köve
tett utakon hasztalan igyekeztek elérni: ez az igazi és őszinte 
kifejezése a nemzeti hangulatnak“, — írja április 19-én kelt 
emlékiratában. Liberális és nemzeti irányú reformokat java
solt. Egyik-másik memorandumában49 megmondja, hogy a „fél
rendszabályok ideje elmúlt; ha tényleg a nemzetet pacificálni 
és különleges érdekeit az összmonarchia érdekeivel tartósan és 
tényleg összeegyeztetni akarják, akkor egy olyan engedményt 
kell tenni, mely a kormányzati rendszert a történelmi jog alap
zatára visszavezeti, minden egyéb csupán palliativmódozat, 
mely a chronikus bajt meg nem szünteti.“ A népszerűtlen kor
mányzati rendszeren való módosítást veszedelmes politikai 
kísérletnek nevezi, mert a meglevő kívánságokat nem elégíti 
ki. A nemzeti hangulat és közvélemény feleslegessé tesz min-
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47 U. o. — Inf. B. 1410. B. M./1860. Albrecht fhg. — Thierry (Ofen 
am 12-ten März).

18 U. o. —* Inf, B. 3062. B. M./1860. Benedek-Thierry (Ofen am 10-ten 
Mai). „ . . . D a s  Endziel des Programmes seiner Partei Agitation sei, das 
Terrain zu gewinnen, auf welchem eine wahrhaft gesetzliche (im Geiste 
Ungarns heisst dies eine auf und durch den Landtag bewirkte) befriedigende 
und bleibende Verständigung zu erzielen Wäre.“

4“ U. o, — Inf. B. 3368. B. M./1860.
Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 46
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den izgatást, mert a meglevő kormányrendszer összeomlásáról 
szóló meggyőződés tökéletesen áthatja a nemzet minden réte
gét és a lázító agitáció ellen éppen e meggyőződésénél fogva a 
nemzet immunis. Passziv viselkedéssel, nyugodtan várja a 
rendszer bukását. Sem pártvezérek, sem más személyek nem 
befolyásolhatják a nemzetet, melynek hangulata az eszme 
igazságából meríti erejét. Beniczky szerint a kormánynak há
rom megoldási útja van: 1. A nemzeti kívánságokat teljesí
teni és radikálisan véget vetni az eddigi rendszernek. 2. Egy 
függetlenségi pártot megnyerni és megkísérelni a modifikált 
rendszer részére népszerű alapot szerezni. 3. A fennálló rend
szert folytatni és a végzetet provokálni. Beniczky az első utat 
ajánlotta, ámbátor úgy látszik a másodikat szerették volna 
Bécsben megkísérelni és Beniczkynek 4000 forintot utaltak ki, 
hogy alakítson egy a szeparatizmus ellen irányuló nemzeti 
pártot és utazza be az őt ismerő kerületeket és a passziv 
magatartás elhagyása érdekében agitáljon a nemesség köré
ben. Beniczky el is utazott június 3-ikán Szolnokra, be akarta 
utazni Heves, Nógrád, Hont, Bars megyéket, az utazást azon
ban félbeszakította és június 20-ikán súlyos betegen érkezett 
Abonyba. Furunkulusa támadt, majd vérmérgezése és Kovács 
dr. chirurgus tanár operálta. Beniczky ezen útjáról semmiféle 
életjelt nem adott és csak mikor Franz tanácsos személyesen 
felkereste, elmondta, hogy a vidéki nemesség feladja a passziv 
rezisztenciát és résztvesz a községi választásokban Július 
20-án átadta a 4000 forintról szóló elszámolást és relációját, 
melyben helyteleníti a kormány módszerét, hogy Ígérget, tem- 
porizál, de a kilátásba helyezett reformokat nem teljesíti, ha
nem ehelyett még az adók tetemes emelését helyezte kilátásba. 
Beniczky ezután a kormány felé nem nézett többé. Belátta azt, 
hogy ezek nem felejtettek és nem tanultak. Megmondta a kor
mány képviselőinek, hogy csakis a nemzet jogainak elismeré
sével, az eddigi rendszer megszüntetésével lehet békés és biz
tos nemzeti hangulatra számítani és amikor a kormány ennek 
éppen ellenkezőjét cselekedte, otthagyta Benedeket, Franzot, 
a kormányt, mert érezhette, hogy ingoványon jár és az abszo- 
lutista kormány az Ígéretek lidércfényével akarja beljebb 
csalni, hogy ott, Asbóth Lajosként, az árulás mocsarába bele
fúljon. Albrecht főhercegnek, a bécsi rendőrminiszternek célja 
korántsem az volt, hogy Beniczky politikai tanácsaiból okul
janak, hanem hogy Beniczkyt személyek elleni denunciációkra, 
spicliskedésre szorítsák, amit azonban Beniczky nem tett. Az 
1861-iki országgyűlésen való magatartása, a határozati párt
tal való szavazása, az Almássy-mozgalomban való részvétele 
azt igazolják, hogy Beniczky az Ausztriával való barátságos 
megegyezésben nem hitt többé. A Franzzal való érintkezés ide-
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jében megismerhette a bécsi politikát és ezért adta olyan 
könnyen fejét a felkelés szervezésére. Érdekes jelenség, hogy 
Beniczky, aki az 1848—49-es harcokban és forradalmi mozga
lomban kitűnő feladatokat vállalt, a fogság idejében, mint ezt 
visszaemlékezései mutatják, a forradalmi megoldások ellen 
írván, sajnálkozva verte bűnbánóan mellét és tényleg e felfo
gásnak megfelelően megkísérelte a megegyezést előkészíteni 
mindkét oldalon, ámde mindjárt a kísérlet első lépésénél kény
telen volt belátni, hogy a bécsi politika nem akarja a kölcsö
nös megértést, mert nem akarja a nemzet történelmi jogait 
elismerni. Ez a megismerés kergette Beniczkyt ismét a forra
dalmi irányba.

*

A hadi törvényszék Asbóthot július 12-én szabadon bo
csátotta. Aznap felvett Schäfer helytartósági tanácsostól 300 
forintot és Pálffytól levélben a szubvenciónak felemelését 
kérte.50 Pálffy már június végén felhívta Mecséryt arra, hogy 
realizálja az Asbóthnak tett Ígéreteket, a 40,000 frt. kifizeté
sét és a havi 100 írtnak kétszázra való felemelését, mivel 
Asbóth az országot nagy bajtól mentette meg, az összesküvés 
leleplezésével. Mecséry válaszában a követelést exorbitansnak 
nevezi. Asbóth igényeit le kell szállítani, mert hiszen azért 
kapta a havi támogatást, hogy a forradalmi mozgolódásokat 
leleplezze és különben sem lehet még megítélni a tett szolgá
lat érdemességét, mert még mindig kétséges, vájjon az Asbóth 
által szállított adatokat sikerül-e bebizonyítani.51 Legczélsze- 
rűbb volna a fizetés, ügyét nem bolygatni.

Világos volt tehát, hogy Mecséry most már nem törődött 
Asbóthtal, de nem törődött Pálffyval sem, aki Asbóthot a leg
biztatóbb Ígéretekkel áltatta. Pálffy megállapodott erre a 
denunciánssal, hogy elégedjék meg 20,000 forinttal és élet
hossziglani szubvencióval. Mecséry ezt az ajánlatot is elve
tette,52 amire Pálffy egy határozott hangú levélben cáfolja 
Mecséry azon felfogását, mintha Asbóthnak nem lenne joga és 
igénye jutalmat követelni, miután Pálffy Mecséry előtt, Rainer 
főherceg jelenlétében adta elő Asbóth igényeit és Pálffy tanúja 60 61

60 V. o. — Inf. B. 8130. B. M. — Asbóth-Pálffy (Pesth am 12. 
Juli 1864).

61 U. o. — Inf. B. 7064. B. M. — Mecséry-Pálffy (Wien am 15. Juli 
1864). „Es mangeln nämlich bei dem gegenwärtigen Stand der kriegsgericht
lichen Untersuchung über den eingeleiteten Hochverrathsprozess die nöthigen 
Anhaltspunkte um mit Bestimmtheit voraussehen zu können, ob es gelingen 
wird, die von A. gelieferten Daten in geriehteordnungsmässiger Weise zu 
konstatiren und ob somit der Erfolg des Prozesses auch den gesagten 
Erwartungen entsprechen wird.“

52 U. o. — Inf. B. 8130. B. M. — Mecséry-Pálffy (Wien am 2. 
August 1864).

46*
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a kormány által elfogadott kötelezettségeknek. Egyúttal mel
lékelte Coronini nyilatkozatát, mely szerint csakis Asbóth 
vallomásának érdeme, hogy a veszedelem elháríttatott és így 
a kormány teljesítse az ígéreteket.03 Közben Asbóthnak ége
tően pénzre volt szüksége, mert fiát, a zürichi műegyetemre 
akarta küldeni. Pálffynak, majd Mecsérynek táviratoz 1000, 
később 500 forintért, hivatkozván arra, hogy a császár nevében 
pénzt ígértek neki.04 Mikor Mecséry látta, hogy Asbóth már 
eléggé megpuhult pénzszükségében, leküldte hozzá Neéasek 
tanácsost, aki október elsején írásbeli szerződést kötött 
Asbóthtal az árulásért járó fizetés ügyében.50 E megállapodás 
szerint 5000 forintot kapott, azonkívül havi 100 forint élet
hossziglani fizetést és fia tanulmányai idejére 600 forint évi 
stipendiumot. A szerződést Mecséry is jóváhagyta. Később 
Asbóth azt kérte, hogy a fizetések ne történjenek utólagosan, 
ezt már a rendőrminiszter nem fogadta el. Az 5000 forintból 
500-at Necasek adott át Asbóthnak, 4500-at a helytartóság 
útján utaltak ki részére. A nyugtát Asbóth poste restante 
Berlinger dr. névre küldte Bécsbe.53 54 * * * 58

Az 1865 február 6-án elítélteket elhurcolták Olmücbe, 
Josefstadtba, Theresianstadtba. Beniczky Josefstadtban rabos
kodott. December végén a foglyok tetemes megkönnyítésekben 
részesültek, mert legmagasabb döntésre fogság helyett inter
náltattak. Az internáltság idejére Beniczky is, mint a többiek, 
napi 50 krajcár alimentát kapott. Szelestyey, Zambelly, 
Plachý, Gáspár engedélyt kaptak, hogy Gräfenbergben és 
Freiwaldauba mehessenek, gyógyulást keresni fogságban szer
zett betegségük ellen. Almássy internáltsága idején Karlsbad- 
ban, Blaudán, Mecklenburg-Schwerinben volt becsületszó elle
nében adott engedély alapján, majd ismét Brünnben.

Beniczky mindig Josefstadtban volt. 1867 február 71-ikén 
kelt a legmagasabb döntés, mely szerint kegyelmet kaptak. 
Február 22—23-ikán közölték velők a hírt. Rögtön el is utaz
tak. Worafka mindamellett tovább is figyelemmel kísérte őket.

53 U. o. — Inf. B. 8981. B. M. — Pálffy-Mecséry (Ofen am 20. August 
1864). A Coronini nyilatkozatából: „Abgesehen davon, kann ich jedoch nicht 
unterlassen Euer Excellenz diensthöflich zu eröffnen, dass nur der Aussage des 
Betreffenden das Verdienst des bisherigen Erfolges der Untersuchung und der 
Abwendung jener Gefahren zukommt, welche durch eine weitere Verbreitung 
des Unternehmens hätten entstehen, können . . . “

54 U. o. — Inf. B. 10.049., 10.395., 10.320. B. M./1864.
r,'r> L. 4. sz. okmányt.
58 U. o. — Inf. B. Confidentem Berichte (A6/1). — Asbóth-Nečasek

(Lugos am 9. November 1864). Az Asbóthnak kiutalt fizetésekről itt talál
hatók részletes adatok. (A6/2). 1867-ben be akarták szüntetni a stipendiumot 
(A6/4), Asbóth tiltakozott ez ellen, hivatkozván a szerződésre (A6/5). Erre
tovább fizették a stipendiumot.
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Beniczky Újpesten Beniczky Árpádnál lakott és egyik legelső 
látogatója Vidacs János Volt.

A rendőrségi jelentés szerint az amnesztáltak hevesen 
panaszkodtak a dúsgazdag Almássyra, ki minden pénzbeli 
támogatás nélkül hagyta őket és fogságukban megfeledkezett 
róluk.57

1865 július 10-ikén Pálffy azt a kérést intézte Mecséryhez, 
hogy a küszöbön levő politikai változásra való tekintettel, az 
Asbóthra vonatkozó iratokat semmisítse meg, amit Pálffy a 
maga részéről a helytartósági irattárban a Budán levő iromá
nyokkal meg is tett. Bécsben azonban az Asbóth-aktákat meg
őrizték, aminek bizonyítéka ez a fejezet, mely érdekes adalé
kul szolgálhat az, Almássy-per igazi történetéhez.

Behatóbb részletességgel sorakoztattam egymás mellé az 
Asbóth árulására vonatkozó adatokat, nehogy könnyelmű és 
felületes megállapításnak mondhassa valaki kutatásaim ezen 
eredményét és mert éreztem a felelősséget, mikor egyik neves, 
1848-as honvédtisztünkről be kellett bizonyítanom, hogy ké
sőbb fizetett áruló volt.68

Beniczky Lajos e perben és az ennek alapját képező moz
galomban vezető szerepet játszott. Vájjon 1868-ban történt 
meggyilkoltatása e perrel összefüggésben van, nem tudható, 
de lehetséges, ámbár nem ő, hanem Asbóth volt az áruló. Be
niczky akkor kezdett vallani, amikor már mindenki vallott, 
Nedeczky, Zambelly, Gáspár, Clementis. sth. és mikor reájuk 
zúdult Asbóth vallomása és ekkor nem csoda, hogy Beniczky* 
akit Asbóth, mint a mozgalom főemberét denunciált, véde
kezni igyekezett. Ez azonban nem használt neki, mert halálra 
ítélték Nedeczkyvel együtt; A többi csak fogságot kapott.

A történétíró, aki megírja majd a Kossuth-féle émigráció 
történetét, fogja teljésen kikutatni ennek az Almássy-pernek 
még egyéb, eddig homályos részléteit, én csupán be akartam 
bizonyítani azt, hogy e per előidézésében sem Beniczky, sem

57. U. o. — Inf. B. ,1671. B. M./1867.: —r „Die revertirten Amnestirten 
äussern sieh übrigens sämtlich mit grosser Indignation über Paul v. Almássy, 
welcher sie während ihrer Haft ohne aller Geldunterstützung gelassen habe. „Er 
ist ein eben solcher Spitzb'ub-Aristokrat, wie die andern“, ist die gewöhnliche 
Aeusserung, welche diesbezüglich laut Wird.“

5,1 Fájdalom töltött el, mikor azon, kegyeletes érzésekre gondoltam, 
mellyel esetleg ma is élő utódjai a szabadságharc e hősének emlékére feltekin
tenek, azonban a történeti igazság mindenekfelett áll, ennek a rovására enged
ményeket tenni nem szabad, legfeljebb az egész kérdést el lehet hallgatni, amint 
ezt a perhez közelálló évtizedekben tették, ma azonban már oly időtávlatban 
élünk, melyben nemzeti szempontból felette szükséges, hogy a régen történteket 
ez igazságnak megfelelően lássuk. Az igazságnak e kérdésben már azért is 
érdekes jelentősége van, ha meggondoljuk, hogy milyen kérlelhetetlenül és 
alaptalanul vádolta Asbóth Lajos könyvében árulással Görgey Arthúrt.
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más nem részes, hogy a rendőrség, mikor a letartóztatásokat 
eszközölte, már mindent tudott, mert Asbóth, a kiszemelt fő
vezér, mindent elárult. A gyanúsítottak vallomása, így Be- 
niczky előadása is már a megdöbbentő árulás kikényszerített 
következménye volt.

OKMÁNYOK.
l .

Asbóth Lajos volt honvédezredes árulásának kivonati leírása a konfidensek
jegyzékében.

(St. A. W. Ered. tiszt. — Inf. Bureau. — Notizen über Individuen, welche 
Pensionen, Gnadengaben, periodische Unterstützungen u. dgl. aus dem Staats- 

polizeifonde beziehen.)

„2. Ludwig v. Asboth, gewesener Honvéd General, hat der 
Regierung im Jahre 1862 gelegentlich des Almássy’schen 
Hochwarrathsprožesses dadurch wesentliche Dienste geleistet, 
dass er sich zum Schein in die Verschwörung einliess und dann 
gegen seine Mitschuldigen als Zeuge auftrat. Es scheint, dass 
ihm, um ihn zu diesem Vorgänge zu stimmen, Versprechungen 
aussergewöhnlicher Belohnungen gemacht wurden; wenigstens 
behauptete diess Asboth und richtete darnach auch seine An
sprüche ein. Positives liegt jedoch nichts darüber vor.

Erst nach langwierigen, unerquiklichen Unterhandlungen 
wurde mit ihm bei einer durch einen Abgeordneten des Polizei
ministeriums in Lugos gepflogener Besprechung ein Überein
kommen getroffen, wonach er sich mit einer Aversual Summe 
von 5000 Fl. baar, dem Fortbezug seiner von der h. Stadthal
terei in Ofen bezogenen monatlichen Subvention von 100 Fl. 
Ö. W., einer gleich hohen Subvention von Seite des Polizei
ministeriums, endlich einer Zulage von monatlichen 50 Fl. ö. 
W. für die Dauer der Studien seines Sohnes im Auslande, — bis 
Ende 1868, — zufrieden stellte. Die Ratifikation dieses ÜberL 
einkommens wurde ihm mittelst Erlasses des Poliz. Minist, vom 
20-ten Oktober 1864. Z. 10873/B. M. mitgetheilt. Die von der 
k. ungar. Statthalterung ausgezahlte Subvention wurde später 
auf den Etat des Polizey Ministeriums übernommen. Die ent
fallenden vierteljährigen Raten werden ihm vom Depart. I. aus 
dessen Verlagsgeldern zugesendet.'“a>

a) Neéasek udv. tanácsos írása.
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2.

1862 szept. 16. — Valószínűleg Lúgoson.

Asbóth Lajos Páljjy helytartóhoz. — Egy készülő forradalmat árul el, mely
nek vezérségét neki ajánlották fel.

, (Fordítás. — St. A. W. — Inf. B. 6185. B. M. 1862.)

Euere Excellenz! Von der Pietät für die Person Euerer 
Excellenz und den heiligsten Pflichten für mein Vaterland 
durchdrungen, bringe ich die ernste und aus verlässlicher 
Quelle geschöpfte Nachricht zur Kenntniss Euerer Excellenz, 
dass im Lande eine Revolution im Anzuge ist; — die Ver
schwörung ist weit verzweigt und Theilnehmer derselben sollen 
sich, — wie es mir gemeldet wurde, — in allen Komitaten, 
ihre Hauptsitze aber vorzüglich in den Gegenden der Mátra 
und der Bakonyer Gebirge, d. h. an der mittleren Theiss und 
im Pester Komitate befinden.

Die Verschwörer sollen bereits, — wie man behauptet 
über eine bewaffnete Macht von 30.000 Mann verfügen, was 
ich jedoch für unmöglich und übertrieben halte; die Regierung 
muss aber dennoch ein wachsames Auge haben.

Es soll im Plane der Verschwörer liegen, die Revolution 
mit dem serbisch—türkischen Kriege gleichzeitig zu beginnen, 
sollte dieser Krieg unterbleiben, so würde auch die Revolution 
einen Aufschub erleiden, sollte hingegen der gedachte Krieg 
zum Ausbruche gelangen, so würde die Bewegung von der 
untern Donau aufwärts gegen Szegedin und vom Mátra Ge
birge abwärts gegen die Theiss zu, ihre Richtung nehmen.

Die Räuberbanden, die in Ungarn ihr Unwesen treiben 
sind bereits ein Ausfluss der Revolution und stehen mit den 
Verschwörern in Verbindung.

Proklamationen werden vorbereitet.
Euere Excellenz! Das Räuberunwesen muss schleunigst 

und mit Anwendung der grössten Militärmacht unterdrückt, — 
zugleich aber an der untern Donau ein (wenn auch um jedes 
Aufsehen zu vermeiden, nicht zahlreiches, aber verlässliches) 
Beobachtungs-Corps aufgestellt werden.

Das ist, was ich sagen und rathen kann.
Ich bitte über meine Person die tiefste Verschwiegenheit 

zu beobachten, da sonst sowohl die Sache, als auch mein Leben 
gefährdet wäre. Gerne hätte ich mich Euerer Excellenz vorge
stellt, ich wäre aber dadurch in Verdacht gerathén.

Die Verschwörer haben mir das Oberkommando angetra
gen und Tausende angeboten, natürlich habe ich aber ihre An
träge zurückgewiesen, — denn obwohl ich mich an der Revo-
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lution im Jahre 1848/49 betheiligte, so hat doch jene einen von 
der bevorstehenden ganz verschiedenen Charakter gehabt, — 
dort hat mich mein König selbst in den Vertheidigungskampf 
meines Vaterlandes geführt, auf seinen Befehl habe ich den Eid 
auf die Verfassung geleistet, welchem treu zu bleiben ich für 
meine patriotische Pflicht hielt. — Ein Kampf jetzt hingegen 
würde nicht nur ein Verbrechen gegen den Landesfürsten, der 
von den besten Absichten beseelt ist, sondern zugleich ein 
schweres Vergehen gegen das Vaterland sein.

Empfangen Euere Excellenz den Ausdruck der tiefsten 
Verehrung und Ergebenheit mit der ich die Ehre habe zu zeich
nen als Euerer Excellenz treuester Diener am 16-ten Septem
ber 1862. Ludwig v. Asbóth.59

3. - ■> 1 . ■

1864 märe. 2. — Temesvár.

1 . .

Asbčth Lajos Pálffy helytartóhoz intézett levele, melyben bajtársait elárulja
és pénzt kér. 1

; II. és III.

Asbótt denunciáló jegyzetei Almássy, Nedeczky, Beniczky stb. ellen.
(I—III. másolatok. — St. A. W. — Inf. B , 1864, B. M. Akten.)

I.
Temesvár am 2. März.

Mein gnädigster Herr! > - ■

Ich habe den letzten. Nachmittag bei Gáspár nichts; mehr 
wesentliches erfahren können, als dass das geheime Comité von 
jetzt ap energischer auf treten will, da sie der Erhebung Gali
ziens gewiss sind.

Übrigens, wir wissen genug, um dass eine gute geheime 
Polizei das noch nöthige erfahre.

Verlässliche Individuen dürfen alle Bezeichneten, beson
ders Almássy, Beniczky, Nedeczky, Gáspár, Sebes, dementis, 
Horváth, Nedeczky in Tomaj, Salamon, Szelestyey, Podma- 
niezky nicht aus den Augen lassen und jeden ihrer Schritte
t  . . . . ■

58 Forgách gróf, akinek Pálffy átküldte ezt, azzal a megjegyzéssel ter
jesztette fel Mecséry báró rendőrminiszternek, hogy bizonyára az egész Asbóth- 
közlés misztifikáció, amit Pálffy is erősített. — (Wien 26/IX. 1862.)
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bezeichnen und unablässig verfolgen, —̂ auch Zambelli, der ist 
auch gefährlich. 1 ■ ■■■ * ■' 1 ‘

Ich glaube mein gnädigster ' Heir, dass* ich,: indein ich 
sicher durch meine Eröffnungen manches hohe Haupt geschützt, 
— dem wirklichen Ausbruch einer sehr gefährlichen Erhebung 
voťgebeugt‘habe, —  Dir, dem Monarchen, dem ganzen Staat 
einen grossen Dienst • geleistet habe und jedes Opfer gebracht, 
was man nur erwarten, erheischen kann. Ich hoffe, der Kaiser, 
der Staat, wird mir dankbar sein; ich erwarte dies mit Zu
versicht. ' :

Im Vorhinein bitte ich dich um 1000 E. — 500 F. um meine 
Schulden zu zahlen, 500 F. um meiner Familie, im Falle ich 
verhaftet werde, zum Leben etwas hinterlassen zil können.

Meine Pesther Reise und der dortige Aufenthalt hat mich 
über 200 F. gekostet, — ich habe 1/4 Jahr Kostgeld für meinen 
Sohn mit 120 F. gezahlt. — Was bringe ich nach Hause? 
Indem ich etc. etc.

II.

Beniczky Lajos die Seele, der zu organisierenden Guerillas 
in Oberungarn.

Das Heveser-Matra Gebirge ist der Centralknoténpunkt, 
aus welchem die Guerilla Linien äuslaüfen nach Ost, West und 
Norden; dahin kehren selbe nötigenfalls wieder zurück. Zohler 
Gebirg ist ein 2-ter, Kapnikvár ein 3-ter Sämmlungspunkt.

Nach Umständen vereinigen sich in diesen drei Punkten 
die Guerilla csapat, oder zerstreuen sich selbe wieder in die 
verschiedenen Linien.

In Zipsen ist Leiter Máŕiássy János, wohnt bei Neudorf, 
Szaplonczay in der Máramaros, Mändy in Szatmár, in Heves 
Almássy Pál selbst, in Zohl, in Gömör Beniczky persönlich 
und Máriássy Béla. '

Am rechten Ufer der Donau Centralpunkt der Bakony, 
Führer oder Leiter in Stuhlweissenburg Salamon Lajos, in der 
Somogy,: Kökónyessy und Fomszegh, in der Zala Nedeczky, 
Horváth János, in Eisenburg Szelestyey.

Für Kumánien und die Theissgegend zür Errichtung von 
reitenden Truppen Virág und Ujj, für Bács Kürthy.

Alle wirken unter fremden Namen. Im Mai Anfang der Be
wegung. Dié obere Gegend setzt sich über die Karpathen tnit 
Galizien ih Verbindung. 15.000 Gewehre sind für die obere,
15.000 für die untere Gegend, die anderen 50.000 werden für 
eine reguläre Armee in Bereitschaft gehalten.

K. bricht mit der Legion herein, der Punkt der Landung 
noch nicht bekannt. ‘
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Kendeffy ist bestimmt zu mir gesendet zu werden; wenn 
die Zeit kommt, im Grossen zu wirken, bis dahin bleibe ich 
aus dem Spiel um die Aufmerksamkeit nicht auf mich zu 
lenken.

Beniczky wohnt für gewöhnlich in Káposztásmegyer bei 
Neupesth auf der Villa des Pista Karácsony. Bei ihm sind auch 
Dokumente und Notizen, so auch die Karte von Ungarn, in 
welchen alle Operationspunkte und Linien bezeichnet sind.

Er gibt fortwährend Instruktionen an die Affiliirten und 
ist in unmittelbarer Verbindung mit der Emigration, empfängt 
und vertheilt die Geldmitteln.

Zambelly, wie schon erwähnt, sorgt für die Bewahrung 
und Versendung der Waffen.

III.

1. Almássy Pál Haupt der Bewegung. Comité Mitglieder: 
Podmaniczky Frigyes, Tisza Kálmán und Ludwig, Károlyi 
Sándor u. Ede, Vidacs Márton, Beniczky Lajos, Csáky Tiva
dar, Komáromy G., Szelestey, Kállay, Madarász, Bónis, Somos
hegyi, Lopresti A., Sponner Theodor, Máriássy Béla, Böször
ményi etc. etc.

2. Brief von Klapka an Almássy eingelangt, gezeichnet 
von V. E. u. Visconti mit dem Inhalte, dass der italienische 
Krieg jedenfalls im Anfang Juni ausbrechen wird und Ungarns 
Erhebung nothwendig ist. Zusicherung von Gewehre und Geld, 
— im Vorhinein 2 Millionen Franken, dass der Guerillakrieg 
vorbereitet, doch erst begonnen werde, wenn die Kriegserklä
rung erfolgt.

3. Vom Warschauer g. Comité (Nat. Reg.) Die Erhebung 
Galiziens unter derselben Zeit zugesichert.

4. Der Guerillakampf bereits in einigen Gegenden einge
leitet und namentlich in der Mátra, in Heves, in Kemenesalja, in 
Eisenburg, dann Zala, Veszprém, Somogy.

Beniczky abgegangen nach Gömör u. Zólyom, Zipsen, 
Sáros. In der Máramaros wirkt Várady, auch Szatmáry. —
20.000 Mann Reiter wird in Kumánien und der Theissgegend 
von Ujj, — Virágh und Fomszegh organisirt 2000 Mann.

5. Gewehre bereits im Land 80.000, — theils in Wien und 
Oberösterreich mit Bahn, theils von Belgrad aus durch Me- 
gyosszeg,60 Commandant eines Propellers der serbischen Ge
sellschaft gebracht nach Pesth und Waitzen, wo Depots sein 
werden, — auch 2 Batterien gezogene Geschütze — Zambelli 
Aufsicht in Waitzen.

Helyesen: Megyaszay.
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6. Belgrader ital. Consul, Fiumaner oesterr. Consul Bou- 
zon, Horváth János eben von dort angekommen. Komáromy 
und Károlyi S. jeder 200.000 F. Clementis Gábor ist gestern 
nach Wien abgegangen um dortige Gewehre zu empfangen und 
ihre Herabsendung einzuleiten. Szelestyei ist abgegangen nach 
Kemenesalja, Beniczky in die oberen Comitate.

4.
1864 október 1. — Lugos.

A Neüasek Frigyes rendőrminiszteriumi titkár és Asbóth Lajos között létre
jött megállapodás az árulásért járó fizetség ügyében.

(Ered. tiszt. — St. A. W. — Inf. B. 8981. és 10.320. B. M. 1864.)

Verhandelt zu Lugos in Ungarn am 1-ten Oktober 1864 
in Gegenwart der Gefertigten.

Nachdem sich der Mitunterfertigte, von Sr. Excellenz dem 
Herrn Polizeiminister nach Lugos entsendete k. k. Ministerial- 
sekretär des erhaltenen Auftrags, den Herrn Ludwig v. Asbóth 
mit den Modalitäten bekannt zu machen, unter denen ihm aus 
Anlass der durch Aufdeckung hochvorrätherischer Umtriebe in 
Ungarn um die Regierung erworbenen Verdienste eine Beloh
nung aus Staatsmitteln gewährt werden könnte, in angemesse
ner Weise entledigt hatte, gibt Herr Ludwig v. Asbóth fol
gende Erklärung ab:

„Allerdings wäre es in meinen sehnlichsten Wünschen ge
legen gewesen, (wenn ich für die Verluste, welche ich in der Re
volution erlitten und welche sich auf etwa 25.000 Fl. belaufen, 
schadlos gehalten und dadurch in die Lage gesetzt worden 
wäre, meinen heranwachsenden Töchtern ein kleines Kapital 
sicherzustellen.

Wie ich aber nun eben höre, ist diess nicht thunlich; ich 
will mich daher gerne mit dem bescheiden, was mir die hohe 
Regierung dermal in Aussicht stellt und verpflichte mich aus 
dem Titel meiner um die hohe Regierung erworbenen Ver
dienste weiterhin keine, wie immer geartete Ansprüche mehr 
erheben, beziehungsweise die bis nun durch den Herrn Statt
halter von Ungarn vermittelten bezüglichen Verhandlungen als 
vollständig geschlossen betrachten zu wollen, wenn mir die h. 
Regierung Nachstehendes bewilligt und zwar:

erstens, wenn, sie mir sofort als Gratifikation, einen Be
trag von fünftausend Gulden flüssig macht, wobei ich die Bitte 
stellen würde, einen hievon abzuziehenden Theilbetrag von 
fünfhundert Gulden ö. W., deren ich zur Unterbringung mei
nes Sohnes in einem Schweizer Pensionat dringend bedarf 
schon jetzt ausgezahlt zu erhalten;
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. zweitens, wenn sie meine bisherigen Bezüge von 100 Fl. 
monatlich, welche ich dermal vom Herrn Statthalter von Un
garn als eine zwar widerrufliche, jedoch, insofern sich meine 
Beziehungen zu der h. Regierung nicht durch mein eigenes 
Verschulden ändern, auf Lebensdauer zugesicherte Remunera
tion periodisch zugesendet erhalte, unter denselben Bedingun
gen und Voraussetzungen auf das doppelte erhöht, wobei ich es 
als eine besondere Gunst der Regierung ansehen werde, wenn 
dieselbe für die Dauer der Studien meines Sohnes, welcher sich 
seiner Ausbildung wegen voraussichtlich 3, längstens 4 Jahre 
im Auslande aufhalten wird, diese Summe noch um weiter 600 
Fl. jährlich vermehrt. Ich bin damit vollkommen einverstanden, 
dass mir bei Fortdauer meiner Beziehungen zu dem Herrn 
Statthalter und bei fortgesetztem Bezug der bisher erhaltener 
Remuneration von 100 Fl. monatlich durch denselben, die wei
tern nunmehr in Aussicht gestellten periodischen Bezüge un
mittelbar von dem hohen Polizei Ministerium in 1/4 jährigen 
Decursiv Raten, angefangen vom 1-ten Oktober 1864 zuge
sendet werden, wonach ich in den nächsten Jahren, während 
der Dauer der Studien meines Sohnes allvierteljährig 450 Fl., 
später aber 300 Fl. erhalten würde.

Dagegen bin ich gern bereit,- und verpflichte mich hierzu 
auch ausdrücklich, meine Kräfte fortan aufrichtig der hohen 
Regierung zu widmen und dieselbe getreulich von allen dersel
ben drohenden Gefahren u. gegen dieselbe gerichteten Anschlä
gen, in deren Kenntniss ich gelangen sollte, rechtzeitig zu 
benachrichtigen.

Ludwig v. Asbóth.
Geschlossen mit dem Bemerken, dass Herrn Ludwig v. 

Asbóth die oben bemerkten 500 Fl. ö. W. sofort gegen Quit
tung ausgefolgt und in  Betreff der Modalitäten des weiteren 
Verkehres mit demselben die entsprechenden Vereinbarungen 
getroffen wurden.

Friedrich Nečasek 
k. k. M. Secretair.

Nach bereits geschlossenem Protokoll bringt Herr Ludwig 
Von Asbóth noch die Bitte vor, es möge für den Fall, als er 
vor beendeter Erziehung seines Sohnes mit Tode abgehen 
sollte, die zu Gunsten des letztem  beiwilligte Zulage von 600 Fl. 
jährlich'nicht eingezogen, sondern demselben in solange flüssig 
erhalten werden, bis seine Erziehung vollendet sein, er bezie
hungsweise seine Studien vollendet haben wird.

Friedrich Nečasek Ludwig v.-Asbóth.
k. k. M. Secretair.
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5.

1864 június 26. — Budán.

Coronini báró tábornok Magyarország katonai parancsnoka Crenneville báró 
tábornokhoz, I. Ferenc József főhadsegédéhez az Almássy-perben folytatott 

előzetes vizsgálatról.
(Másolat. — St. A. W. — Inf. B. 7134. B. M. 1864.)

Bericht des k. k. Landes-Generalkommando von Ungarn an
S. E. den Herrn k. k. geh. Rat., Fmlt. Ersten Generaladjutanten 
Sr. k. k. Apóst. Majestät und der Armee etc. Franz Grafen v. 
Crenneville, ddo. Ofen, am 26 Juni 1864.

Mit der Verordnung vom 16, März 1. J. Präs. No. 224. 
habe ich dem Pesther Militärbezirks-Kommando die Einleitung 
der gesetzlichen Amsthandlung hinsichtlich eines entdeckten 
hochverräterischen Unternehmens anbefohlen, worüber die 
Voruntersuchung mit dem Anträge des Untersuchungsrichters 
ddto 22. d. Mts. ihren Abschluss fand.

Ich bin nun in der Lage Euer Exzellenz das Ergebnis 
dieser Voruntersuchung mit Nachstehenden dienstergebenst 
zun Kenntnis zu bringen.

Nedetzky Stefan, ein gänzlich verschuldeter Gutsbesitzer, 
ist im August vor. Jahres, angeblich um die Verhandlungen 
mit seinen hartnäckigen Gläubigern zu erleichtern, dann nach 
Umständen in die ungarische Legion einzutreten, — in’s Aus
land gereiset; — in Paris machte er>in letzterer Beziehung die 
ersten Schritte, erwirkte sich auch ein Empfehlungsschreiben 
von Klapka und Földváry, Kommandanten der besagten Le
gion, und traf Ende September oder Anfangs Oktober v. J. in 
Turin ein. — Dort verwendete er sich bei Kossuth, der ihm 
zum Zuwarten angewiesen hat, weil infolge der eben damals 
stattgehabten Auflösung der Kriegsschule in Cuneo sich be
züglich der ungarischen Legion Anstände ergeben hatten. 
Nedetzky besuchte häufig Kossuth, welcher sich wohl über die 
Lage Ungarns, jedoch mit einer gewissen Zurückhaltung, aus
gesprochen hat, bis ihm Nedetzky seinen Entschluss, in die 
Heimat zurückzukehren bekanntgemacht hatte, da die Erzie
hung seiner Kinder ein schleuniges Einschreiten notwendig 
machte. Kossuth wurde nun mitteilsamer, während er sich bis 
dahin nur im Allgemeinem ausgesprochen hatte; — „er habe 
hinreichende Verbindungen, er .werde Ungarn retten“ ; — er
klärte er jetzt schon unumwunden: „dass er eine Revoluzion 
maehen müsse“ ; .— und fragte den Nedetzky, ob dieser dabei 
mitwirken wolle, welche Mitwirkung Nedetzkv ihm auch zu
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gesagt hat; — da er aber in ein revoluzionäres Unternehmen 
nur dann sich einlassen wollte, wenn solches Aussicht auf 
Erfolg habe, nur unter der Bedingung, dass Kossuth die be
nötigten Geldmittel hereinsende.

Nun hat Kossuth den Nedetzky angewiesen an den pes- 
ther Advokaten Ignatz Lángh sich zu wenden, dem er die 
später erwähnt werdenden Proklamazionen zugesendet hatte, 
und der mit der ganzen Leitung der Sache insofern solche 
nicht militärische Angelegenheiten betrifft, mit Verteilung 
der Proklamazionen, mit Ausfertigung der Drohbriefe betraut 
seh; — „es werde an jedem ersten des Monats“, — fügte Kos
suth bei, — „abwechselnd Lángh u. Nedetzky Weisungen er
halten, er wolle auch seinerseits handeln, und den Nedetzky 
von allen Verfügungen benachrichtigen; er versprach Waffen
sendungen u. die Bekanntgabe der Depots; er forderte den 
Nedetzky auf, die Organisierung der Guerillas in Angriff zu 
nehmen, und sich hierwegen mit dem gewesenen Honvéd-Gene- 
ralen Ludwig Asbóth ins Einvernehmen zu setzen; — er be
merkte: „in Polen (Galizien) werde es sicher auch losgehen, 
und Nedetzky solle trachten, bis dahin mit der Organisierung 
der Guerillas fertig zu werden.“

Die fraglichen, von 24. November 1863. datirten Prokla
mazionen sollten nach der Äusserung Kossuths am 25-ten des
selben Monats im Lande angeschlagen werden; allein dessen 
Beauftragter wollte früher auch das Siegel des „Landes Un
abhängigkeit s-Comités“ (welches den Proklamazionen beige
druckt ist) haben.

Nedetzky übernahm, infolge der Aufforderung Kossuths, 
dieses Siegel zu Überbringung an Lángh, und reiste, nach
dem er von Kossuth 2,000 Gulden erhalten hatte, am 20. No
vember v. J., und zwar da Kossuth die Sache als dringend dar
gestellt hat, ohne Aufenthalt zurück.

Bei der Visitirung an der Grenze hatte er das Siegel 
unter klingender Münze versteckt.

Unbezweifelt erhielt Nedetzky von Kossuth schon damals 
Weisungen wegen Veranlassung von Demonstrazionen im 
Lande, denn obgleich er dieses leugnet, so hat er sich doch in 
diesem Sinne gegen andere geäussert, ja selbst wegen Zustande
bringung solcher Demonstrazionen Einleitungen getroffen.

Dem Nedetzky war von Kossuth angeraten, wegen Ver
meidung einer polizeilichen Aufsicht vorläufig nicht nach 
Pest zu gehen; sowie den Lángh noch auf der Reise wegen 
Übernahme des Siegels zu benachrichtigen; — Nedetzky hat 
daher von Salzburg aus den Lángh noch nach Raab bestellt; die
ser kam jedoch nicht selbst dahin, sondern sendete einen Be
auftragten, dem Nedetzky das mehrmals erwähnte Siegel, in



AZ A LM ÁSSY-FÉLE Ö SSZEESK Ü V ÉS T Ö R T É N E T E . 7 3 5

Umschlag versiegelt, für Lángh mit der Weisung übergeben 
hat, Kossuth wünsche eine einschüchternde Einwirkung auf 
jene Zeitungen, die den Ausgleich befürworten.

Von Raab ging Nedetzky zu seinen Verwandten nach 
Pápa, dann nach Balaton-Ederics, wo er bis letzten Dezember 
v. Js. verweilte.

Indessen hatte Kossuth auch andere Mittel zur Realisi- 
rung siener Pläne angeordnet; insbesondere trat er wieder mit 
einer Proklamazion hervor.

Die erste Spur von dieser Proklamazion taucht Anfangs 
Oktober v. J. auf. Es erhielt nämlich der pesther Advokat Lud
wig Gáspár, ein intimer Freund des Nedetzky, am 2. Oktober 
v. J. einen Brief aus Turin, in welchem er aufgefordert wird, 
die „folgende“ Proklamazion drucken, in Pesth an die Mauer 
anschlagen zu lassen, und im Lande zu versenden, die weiteren 
Weisungen werde er mündlich erhalten. Eine Proklamazion soll 
dem Briefe nicht beigeschlossen gewesen sein, und es kann der 
Brief auch den Sinn haben, dass die Proklamazion nachträg
lich übersendet, „nachfolgen“ wird.

Obgleich aber dieser Brief mit der Anfangssilbe des Na
mens „Nedetzky“ und mit dessen Taufnahmen unterzeichnet, 
selber unzweifelhaft seine Handschrift, und das Kouvert mit 
einem Ringe gesiegelt ist, den er gegenwärtig noch trägt, 
läugnet er doch, denselben geschrieben zu haben.

Nedetzky gibt an, er habe gelegenheitlich eines Besuches 
bei Kossuth, um den 10-ten November v. J. einen ganzen Stoss 
solcher Proklamazionen auf dessen Schreibtische liegen gese
hen, wie solche später im Lande verbreitet worden sind; diesen 
ganzen Stoss habe Kossuth in seiner Gegenwart einem Unbe
kannten mit der Weisung übergeben, solchen nach Pesth an die 
Adresse zu befördern, die er ihm gleichzeitig, auf einem Zettel 
geschrieben, überreichte; zugleich verabfolgte Kossuth dem 
Unbekannten einen Pack österreichischer 100 Gulden-Bank
noten. Derselbe Unbekannte habe bald darauf, in Gegenwart 
des Nedetzky, dem Kossuth angezeigt, dass sowohl die Prokla
mazionen, als das Geld, richtig in Pesth angekommen seien.

Von diesen Proklamazionen wurden im Lande in der Nacht 
von 17-ten auf den 18-ten Dezember 1863 mehrere an verschie
denen Orten teils aufgeklebt, teils auf der Gasse liegend auf
gefunden, und nebstbei erhielten solche Proklamazionen auch 
mehrere in Briefen zugesendet.

Neben der Verbreitung der Proklamazionen läuft die Ver
sendung von Drohbriefen.

Einen solchen erhielt der Herr kön. ung. Statthalter am
9-ten November v. J. mittelts der Loco-Post, da dieser Brief 
jedoch mit dem mehrfach erwähnten Stempel nicht versehen ist,
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bleibt es zweifelhaft, ob er,mit dem in Frage stehenden hoch
verräterischen Unternehmen in Verbindung sei,.

Unter den Papieren des Paul Almásy ist ebenfalls ein 
Drohbrief ddo. Pesth, am 31. Dezember 1863. vorgefunden 
worden. Er wird darin aufgefordert, mit seinen Genossen jene 
Umtriebe aufzulassen, die sein Vorgehen kennzeichnen, in die
sem Falle soll das; Frühere vergessen sein, sonst aber komme 
der Tag der Zahlung; „wehe Ihnen, wenn das Comite über Sie 
richten wird.“ — Dieser Brief ist mit dem Siegel des Landes- 
Unabhängigkeits-Comités versehen.

Mit demselben Siegel und der gleichen Handschrift er
scheint ein Brief vom nämlichen Datum an die Redakzion des 
,.Sürgöny“, des Inhaltes: „Noch ein Artikel über den Eintritt 
in den Reichsrat ist Ihr Todesurteil, welches das unterfertigte 
Oomité vollziehen lassen wird.“

Der verhaftete Ludwig Bénitzky behauptet ebenfalls, 
mehrere Drohbriefe erhalten zu haben, doch konnte er keinen 
vorweisen.

Nachforschungen über anderswo vorgekommene Drohbriefe 
sind noch im Zuge.

Mehrere Umstände deuten dahin, dass Stefan Nedetzky 
bei der Ausfertigung dieser Drohbriefe beteiligt sei; er war 
eingestandenermassen wenigstens einige Zeit lang im Besitze 
des fraglichen Siegels; er gesteht, von Kossuth den Auftrag 
erhalten zu haben, auf die Redakzionen der Zeitungen einzm 
wirken, er hat laut der Aussage des Ludwig Asbóth sich aus
gesprochen, dass man zu energischen Massregeln greifen müsse, 
dass es ihm selbst auf den Tod des Einen, oder des Anderen 
nicht ankomme; es liegt vor, dass er eine Verbindung mit der 
Paul Almásy’schen Partei anstrebte, daher es nicht unwahr
scheinlich ist, dass er denselben vorläufig einzuschüchtern 
suchte. ,

Nach Nedetzkys Angaben wäre aber Lángh derjenige, von 
dem diese Schriftstücke ausgegangen sind. Lángh hat sich kurz 
nach den im Mär'z 1. J. erfolgten Verhaftungen erschossen.

Am 16-ten d. Mts. langte ein Brief aus Marczali (Zalaer 
Komitats) unter der Adresse des Stefan Nedetzky ein. Das be
treffende Couvert enthielt einen unbedenklichen deutschen 
Liebesbrief, nebstbei, aber, unter dem Siegel angeklebt,. einen 
ungarischen Zettel, versehen mit dem Stempel des „Landes- 
Unabhängigkeits-Comités“, welcher mit den Worten beginnt: 
Lángh ist todt, aber er hat einen Nachfolger hintergelassen; 
der unterbrochene Faden ist wieder angeknüpft“ ; — wodurch 
die Angaben des Nedetzky eine Bestätigung finden.

Weiters wird in diesem Zettel dem Nedetzky die Anerken-
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hung des „Gouverneurs“ für seinen Eifer, u. die Hoffnung auf 
seine baldige Befreiung ausgesprochen.

Nach der Andeutung Kosstiths sollte Nedetzky von diesem 
am 1-ten Jänner 1. J. weitere Instrukzionen erhalten. Nedetzky 
traf also- am 31. Dezember 863. in Pesth ein, u. wurde am 
nächsten Tage von einem Agenten Kossuths auf gesucht, der 
ihm die Weisung zugehen liess, ihm bald den Kostenentwurf 
der Organisirung der Guerillas zuzusenden, was Nedetzky mit 
dem Bemerken zusicherte, er werde sich des wegen mit Asbóth 
einvernehmen.

Bald hierauf trat Nedetzky mit Lángh zusammen, welcher 
ihm bemerkte, er habe auch Weisungen Kossuths, und falls 
eine Besprechung zwischen ihnen notwendig wäre, waren meh
rere Durchhäuser in Pesth zur Zusammenkunft bestimmt.

Nedetzky entfernte sich dann wieder von Pesth, traf in 
Kaposvár mit dem Advokaten Gáspár zusammen, wo dieser 
über Aufforderung des Nedetzky einen Brief an Ludwig Asbóth 
in Lugos schrieb, mit welchem Letzter eingeladen wird, Ende 
Február den Gáspár in seiner Wohnung in Pesth zu besuchen, 
damit man ihn von den Weisungen „unseres gnädigen Herrn“ 
(Kossuths) mündlich verständigen könne.

Zur Bestreitung der Reiseauslagen hat Nedetzky dem 
Brief 50 Gulden beigeschlossen, und es war Scheines halber 
angeführt, dass diese der Erlös für 10 Exemplare des von 
Asbóth herausgegebenen Werkes sind.

Infolge dieser Einladung ist Astbóth am 20. Februar in 
Pesth eingetroffen, in der Wohnung des Gáspár fand er auch 
Nedetzky, welcher teils damals, teils bei späteren Zusammen
künften erklärte, man habe sich mit Asbóth in das Einver
nehmen gesetzt, damit er auf die gewesenen Honvéds dahin ein
wirke, dass diese sich den Befehlen und Anordnungen 'Ne
detzky 8 unterwerfen; Nedetzky sprach sich weiter aus, er be
absichtige eklatante Demonstrazionen, um die Welt glauben 
zu machen, Kossuth habe hier noch immer einen grossen An
hang; — er verlangte von Asbóth einen Plan zur Organisirung 
der Guerillas, und machte kein Geheimnis daraus, das6 er von 
Kossuth Persönlich die einschlägigen Weisungen erhalten habe; 
— er fügte bei: Paul Almásy wolle ihn von stärkeren Mass- 
regeln, wie Demonstrazionen u. dgl. abhalten, aber er handle 
im Aufträge Kossuths. — Asbóth sagte die Ausfertigung des 
Planes zu, verlangte aber dazu einen schriftlichen Aufrag, den 
Nedetzky auch zugesichert hat. Diesen Auftrag, den Nedetzky 
angeblich von Lángh, bei dem sich das gewisse Siegel befand, 
eingeholt, sein Verlangen mittelst des Austausches von Ziga
retten auf deren Umhüllung solches geschrieben war, dem Lángh

47Steier Lajos: Beniczky Lajos élete.
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bekanntgemacht, den Auftrag auch erhalten und dem Asbóth 
übergeben.

Der fragliche Auftrag wurde bei Asbóth auch aufgefun
den. Es heisst darin: „Der Herr Gouverneur wünsche, durch 
mehrere im Lande befindliche militärische Autoritäten, die 
Beantwortung der Fragen: In wie vielen und welchen Komi- 
toten lässt sich ein Guerilla-Kampf organisiren, der 4 bis 5 
Wochen sich halten kann? — Wie viele Individuen sind dazu 
in den einzelnen Landespunkten verwendbar? — Wie viele Waf
fen, Montur und sonstige Ausrüstungsgegenstände sind zu 
diesem Zwecke notwendig? — Wie viel Geld ist zur Bestreitung 
der Bedürfnisse der Guerilla-Banden erforderlich? — Auf 
welche Weise und mit welchen Kosten könnten einige tausend 
Reiter ausgerüstet werden? — Wenn hinreichendes Geld und 
Waffen vorhanden sind, wie viel Zeit ist zur Organisierung not
wendig?

Die Beantwortung dieser Fragen wird umso dringender 
dargestellt, weil die schnell sich entwickelnden auswärtigen 
Ereignisse ein Zögern nicht zulassen.

Der Aufsatz ist von Ofen-Pesth am 22. Februar 1864 
datirt, und versehen mit dem Stempel des „Landes-Unabhän- 
gigkeits-Comités.“

Sowohl Gáspár, als auch ein Ludwig Lezsák sollen sich 
dann bei Asbóth angefragt haben, ob er die „gewisse Schrift“ 
(die Beantwortung dieser Fragen) noch nicht ausgearbeitet 

habe.
Asbóth hat dann dem Nedetzky einen Aufsatz geliefert, in 

welchem er sich aussprach, dass nach der gegenwärtigen Stim
mung der Bevölkerung die Aufstellung von Guerillas zulässig 
wäre, dass kleinere Abteilungen zu 100 Mann in der Mátra, im 
Bakonyer-Walde, und in den Theiss-Gegenden zusammenge
stellt werden könnten, welche von dort ihre Operazionen be
ginnen würden.

Die erforderlichen Kosten wären 2,000.000. — Diesen Auf
satz Asböths hat Nedetzky dem Kossuth durch dessen, wie 
verabredet war, am 1. März d. J. zu ihm gekommenen Agenten 
zugemittelt.

Bereits im Juni v. J. fand eine Zusammenkunft des Kolo- 
man Tisza, Friedrich Podmaniczky, Alexander Grafen Károlyi, 
Ludwig Benitzky und Paul Almásy, bei Eduard Grafen Károlyi 
statt. Nach beschlossener Beratung über das Ergebnis der ein
geleiteten Subscripzion zur Unterstützung der Wahlumtriebe in 
Siebenbürgen, kam das Gespräch auch auf die Lage des Landes; 
insbesondere wurde erwähnt, dass die infolge der Wahlumtriebe 
hervorgebrachte Aufreizung der Nazionalitäten gegeneinander 
zu einer Revoluzion führen könnte; es sprach sich die Meinung
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aus, dass eine Revoluzion kaum auf einen Erfolg rechnen 
könne; Alexander Graf Károlyi erklärte, er habe eben Italien 
bereiset, und gefunden dass weder die dortige Regierung, noch 
die Emigrazion auf Ungarn etwas hält, weil es keine Lebens
zeichen separatistischer Tendenzen von sich gibt, während doch 
Polen, welches in einer viel gedrückteren Lage ist, als Ungarn, 
so vieles tut; — Benitzky trug sich an, angeblich um in die 
Tendenzen der Anderen näher eindringen zu können, einen 
Plan zu einer bewaffneten Erhebung zu entwerfen; er bezeich
n t e  auch auf einer Landkarte von Ungarn die Operazionslinien, 
und zeigte selbe bei einer 2-ten Versammlung derselben Perso
nen vor, doch wurde das Projekt fallengelassen, und nur für 
ein passives Verhalten gestimmt.

Bemerkenswert is es, dass um dieselbe Zeit (am 17- Juni 
v J.) eine Freimaurerv er Sammlung in Pesth abgehalten wurde, 
wo ebenfalls ein passives Verhalten beschlossen worden ist.

Man kann als sichergestellt annehmen, dass im Lande, ins
besondere aber in Pesth, eine Freimaurer-Loge bestehe, deren 
Mitglieder auch Eduard Graf Károlyi und Paul Almásy sind. 
Diese Loge steht mit den italienischen Logen in Verbindung, zu 
welchen Kossuth, Klapka und Türr gehören, und welche — ab
weichend von der Organisirung anderer Freimaurer-Logen — 
auch mit Politik sich befassen, ja auf das vorliegende hochver
räterische Unternehmen einen Einfluss gehabt haben dürften.

Bezeichnend erscheint in dieser Beziel ung, dass auch 
Stefan Nedetzky während seines letzten Vê  weilens in Turin 
dort einer Freimaurer-Verbindung als Mitglied beigetreten ist.

Ludwig Beniztky, zuletzt Verwaltungsrat der Bergwerk- 
Gesellschaft Mátra, stand in fortwährender Verbindung mit 
dem gewesenen Vizepräsidenten des Landtages vom Jahre 
1848/49 Paul Almásy. Letzterer soll im Dezember v. J. dem 
Benitzky mitgeteilt haben, er sei benachrichtiget, dass er
300,000 francs zur Disposizion bekommen könnte, wenn er die 
Österreich feindliche Agitazion erhalten wollte, doch habe er 
diesen Antrag zurückgewiesen. Als Almásy später den schon 
erwähnten Drohbrief erhielt, sei er sichtlicht ergriffen ge
wesen.

Ende Jänner 1. J., als Almásy von einer Reise aus Deutsch
land zurückgekehrt war, soll er sich gegen Benitzky ausgespro
chen haben: „Klapka, mit seinem Anhänge, habe sich der 
piemontesischen Regierung gegenüber verpflichtet, für eine zu 
veranstaltende grössere Bewegung in Ungarn behülflich zu 
sein, wofür Klapka die nötigen Fonds und 80,000 Gewehre zur 
Disposizion erhielte.“

„Die Geldmittel sollen dem im Lande zu errichtenden Re- 
voluzionscomite zugesendet, die Einschmugglung der Waffen

4 7 *
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aber durch die Emigrazion besorgt, und durch diese auch die 
Hauptdepots bestimmt werden; weitere Weisungen sollen fol
gen, sobald das Revoluzionscomité bestellt sein u. untrügliche 
Lebenszeichen von sich gegeben haben, wird; hat dann der be
absichtigte Krieg zwischen Piemont und Österreich grössere 
Dimensionen angenommen, so werde der Zeitpunkt der Akzion 
in Ungarn festgesetzt werden; auch habe d ie, Emigrazion in 
Galizien eine Erhebung, die sich über die Karpaten herüber 
verbreiten sollte, mit Sicherheit in Aussicht gestellt; zur Unter
stützung der Revoluzion sollte ferners Serbien gewonnen, und 
diesem dafür Croatien und Slavonien garantirt sein,“

Hauptsächlich wegen des letzteren Punktes, erklärte Al- 
másy, zur Sache seine Hand nicht bieten zu können.

Wie nun Almásy später dazu gebracht wurde, in die Pläne 
der Akzionspartei einzugehen, ja in ihrem Sinne zu wirken, 
liegt noch nicht deutlich vor, doch lassen schon die bisherigen 
Ermittlungen seinen Beitritt, sein Wirken nicht ohne Erklärung.

Paul Almásy scheint ein unentschiedener Karakter zu 
sein. Während des 1861-ger Landtages verkehrte er ebenso mit 
den Führern der Beschluss —, als mit jenen der Adresspartei; 
sein durch die Aussagen des Benitzky sichergestelltes Schwan
ken, indem er bald mit den Absichten der Akzionspartei sich 
nicht einverstanden erklärte, bald wieder in deren Sinne ge
wirkt hat, deutet auf eine Unentschiedenheit, die durch äussere 
Einflüsse, vielleicht auch durch den Drohbrief, durch Einwir
kungen von Auswärts, auf eine Seite gelenkt war, wohin er sei
nen Ansichten nach sich nicht gezogen fühlte.

Nach mehrfachen Andeutungen ist Almásy Freimaurer, 
vielleicht in Verbindung mit jenen italienischen Winkellogen, 
die politische Zwecke verfolgen, zu welchen Kossuth, Klapka 
und Türr gehören; ein gemeinschaftliches Wirken der revolu- 
zionären Partei Ungarns, Italiens u. Polens gegen die Integ
rität Österreichs, wie solches schon i. J. 848. projektirt war, 
mag in der neuesten Zeit zur Tatsache geworden sein, wie dies 
aus den in Süd-Tyrol aufgefundenen Proklamazionen des „Co
mitato ďazione veneto“ vom Februar 864, u. dessen zwei Pla
katen, wovon eines vom 22. März 864 datirt ist, hervorgeht.

So wie nun eine Vereinigung der Revoluzionscomités der 
verschiedenen Länder angestrebt worden ist, so musste wohl 
auch getrachtet werden, die einzelnen Sekzionen der Emigra
zion jedes Landes, die im Lande selbst bestandenen Parteien 
unter eine Fahne zu bringen, wozu das gemeinschaftliche Band 
der Maurerei als geeignetes Mittel dienen mochte, und so mag 
Almásy als Freimaurer in gewisser Weise gebunden gewesen 
sein, sich mit Kossuth zu vereinigen, dessen Name benützt wer
den musste, um auf die Massen eindringlicher wirken zu können.

FÜ G G ELÉ K .
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Nach der Angabe Benitzky s, hat Almásy ihm gegenüber 
eröffnet., er habe abermals 19,000 francs von Aussen erhalten, 
und hat dem Benitzky davon 2,000 francs zum Beginnen der Or- 
gamsirung gegeben.

Benitzky setzte sich hierauf mit den gewesenen Honvéds 
ins Einvernehmen, insbesondere mit dem pesther Buchhändler 
Emil Sebes, welcher ihm erklärte, er sei bereits informirt, dass 
etwas im Werke ist, dass Almásy und er (Benitzky) an der 
Spitze stehen, allein die Honvéds hätten keine Lust, sich neuer
dings in die Gefahr zu stürzen, für die Aristokrazie, nachdem 
diese sie im J. 848. schmählich verlassen hat. Da Benitzky 
erfahren hatte, dass Sebes in Geldverlegenheiten sei, und dass 
hiebei auch der gewesene Landtagsdeputirte Ladislaus Szeles- 
tyei beteiliget ist, übergab Benitzky dem Letzterem von dem, 
von Almásy erhaltenen Betrag 500 f., und fragte ihn bei dieser 
Gelegenheit, ob er nicht für eine Partei wirken wolle, die auf 
Grund der 1848-ger Gesetze fortschritte; Szelestyei nahm 
diesen Antrag an, ' und ging zugleich is seinen Wahlbezirk, 
um dort die Stimmung der Bevölkerung zu erforschen, ver
sehen von Benitzky mit 100 f. Reisegeld.

Ludwig Asbóth traf während seiner Anwesenheit in Pesth 
(Ende Februar) auch mit Emil Sebes zusammen.

Dieser erklärte, über die Aufforderung des Asbóth: „Die 
Honvéds mögen sich dem Nedetzky unterordnen“, — dass sie 
mit diesem nichts zu tun haben wollen, sondern zu Almásy 
halten; Almásy habe von Kossuth nichts wissen wollen; doch 
habe man ihn dahin gebracht, dass er nun die Sache unter 
der Aegide Kossuths beginnen wolle; es seien bereits mehrere 
mit der Organisirung der Guerillas beschäftiget; auch werden 
Waffen erwartet, und Gabriel Clementis sei deswegen nach 
Wien gereiset; auch sei zu deren Übernahme der Spediteur 
Ludwig Zambelly in Waitzen bestimmt.

Sebes forderte den Asbóth dringend auf, den Benitzky zu 
besuchen, und besorgte ihm auch einen Fiaker nach Káposztás- 
Megyer, dem Aufenthalt Benitzkys.

Bei diesem Besuche wiederholte Benitzky dem Asbóth im 
Wesentlichen, was ihm schon Sebes gesagt, zeigte ihm auch die 
bereits erwähnte Karte von Ungarn, auf welcher der Opera- 
zionsplan bezeichnet war, u. versprach, ihm die weiteren Wei
sungen durch einen Abgesandten zukommen zu lassen. Kurz 
darauf ward Asbóth zu Almásy gebeten, welcher ihn vor Ne
detzky gewarnt, und weiter sich ausgesprochen haben soll: 
„nachdem Asbóth bei Benitzky gewesen war, wisse er ohnehin 
schon Alles; es sei jezt die günstige Zeit um den Deutschen 
den Garaus zu machen (véget vessünk), Waffen u. Geld wer
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den vorhanden sein, Benitzky u. die Anderen die Guerillas 
organisiren; Kossuth sei nicht der Mann der jetzt noch eine 
Bewegung leiten könnte, man müsse ihn aber benützen, denn 
ohne seinen Namen könne man auf das Volk nicht einwirken.“ 
— Auch Almásy soll ihm später Mitteilungen durch einen Ab
gesandten versprochen haben.

Noch ist zu bemerken, dass Asbóth am 15. März 1. J.' 
durch seinen Sohn dem Almásy einen Brief zugeschickt hat, in 
welchem er Geld zur Equipirung, dann die Auskunft verlangte, 
wer in den unteren Gegenden die Organisirung über sich hat.

Den 6. März 1. J. hat sich Nedetzky mit Benitzky ins Ein
vernehmen gesetzt, u. ihn aufgefordert, dahin zu wirken, dass 
Almásy sich ruhig verhalte, sich mit seiner Partei vereinige, 
indem (!) die Akzion an dem 14. April 1849, mit Kossuth an 
der Spitze, anknüpfen soll; Benitzky verlangte eine Über
legungsfrist, u. es kam zu keiner weiteren Erklärung.

Almásy soll sich gegen Benitzky auch ausgesprochen 
haben, dass man „draussen unzufrieden sei, weil es nicht vor
wärts geht, und obwohl die Emigrazion das Ganze in der Hand 
behalten wolle, sei sie doch gesonnen, an einige Orte Waffen 
hereinzusenden; auch fragte er, ob in dieser Richtung nicht 
der Spediteur Zambelly in Waitzen benützt werden könnte.“

Benitzky verfügte sich infolge dieser Andeutung Ende 
Februar 1. J. nach Waitzen zu Zambelly, der aber auf diesen 
Antrag anfangs nicht eingegangen ist. Bald darauf kam zu 
Zambelly ein Unbekannter, der ihn ebenfalls angegangen hat, 
die Spedizion von Waffen im Gewichte von 400 Zentnern zu 
übernehmen, wovon ein Teil nach Polen gehen, ein Teil im 
Lande bleiben solle, wesswegen Zambelly persönlich mit Klapka 
in Genf sich besprechen müsste, doch auch diesen hat Zambelly 
abgewiesen.

Benitzky hat dann den schon erwähnten Clementis wegen 
Vermittlung der Waffensendung nach Wien gesendet; wo er 
einen Agenten hätte treffen sollen; Clementis kam aber angeb
lich unverrichteter Dinge zurück.

Indessen liess sich Zambelly durch die Aussicht auf Ge
winn doch verleiten, später dem Benitzky spine Vermittlung 
zuzusagen, und es sind in seinem Depot in Waitzen gelegen- 
heitlich der Hausvisitirung am 16. März 1. J. vier Ballen be
denklich beanständet worden; selbe enthalten 88 Gewehre, 
sammt Haubajonetten, Scheiden, Gewehrriemen, und Kugel
model, dann Wischer, und waren von Wien durch Spediteur 
J. Bohrmann an Zambely gelangt.

Am 19-ten desselben Monats langten unter der Adresse 
des Zambelly abermals in Waitzen fünf Kisten an, enthaltend 
100 Gewehre sammt Haubajonetten, 200 Wischer, 4 Kugel-
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model. — Am selben Tage sind bei dem Spediteur Ladislaus 
Falkovics in Gran drei Fässer eingelangt. Diese enthielten: 20 
Stück Revolver in ledernen Taschen mit Leibriemen, und je 
einen Kugelzieher und ein Kugelmodel, 7 längliche Säcke mit 
Kavallerie-Kapselpistolen samt Anhängriemen, 11 längliche 
Säcke mit neuartigen Kavallerie-Säbeln, 110 Stück, 13 läng
liche Säcke mit kurzläufigen Kapselgewehren, mit Infanterie- 
Bajonett, Ladstock und Gewehrriemen etwa 104 Stück, einige 
Gewehrbestandteile und Kugelmodel grösserer Art.

Die durch die k. k. Polzeidirekzion in Wien eingeleiteten 
Erhebungen haben die Provenienz dieser und der in Waitzen 
saisirten Waffen noch nicht sichergestellt.

Schon am 20. Februar 1. J. sind von dem Spediteur F. 
Stiegler in Klagenfurt zwei Kisten, unter der Adresse des 
Jakob Grün im Bahnhof in Gross-Kanisa angekommen, und 
am 10. März 1. J. unter derselben Adresse vier Kisten. In die
sen waren 396 Gewehrläufe verpackt. Die hierüber eingeleiteten 
Erhebungen haben gezeigt, dass diese Waffen über die schwei
zer Grenze hereingeschmuggelt, durch Vermittlung eines ge
wissen A. Braun an Stiegler gelangt waren, der die Weiterbe
förderung nach Gross-Kanisa besorgt hat.

. Bei dem Letzteren wurden am 23. März 7 andere Kisten, 
enthaltend 475 Gewehrläufe, vorgefunden, wovon er vier an 
Jakob Grün in Gross-Kanisa, und 3 an Leopold Schwarz in 
Stuhlweissenburg absenden sollte. Die Namen Jakob Grün und 
Leopold Schwarz sind fingirt. Weiters sind in Botzen auf dem 
Wagen zu Stiegler 7 Kisten, enthaltend 605 Gewehrschäfte, 
soviele Bajonetten, und 12 gezogene Gewehrläufe gefunden 
worden.

In Betreff dieser Waffensendungen sind die Erhebungen 
beim k. k. Landesgerichte in Innsbruck anhängig.

Zur Vervollständigung dieser Darstellung muss noch bei
gefügt werden, dass Nedetzky sich geäussert habe, er habe 
mit Ludwig Lezsák, der mit Gáspár im Verkehr stand, Geld 
behufs der Veranstaltung der Demonstrazionen verteilen las
sen; und dass der mit Lezsák, Sebes und dementis  in Verbin
dung gestandene Hausinspektor des 1861-ger Repräsentanten
hauses Eugen Nagy, welcher sich geäussert haben soll, dass sich 
bei einem Ausbruche einer Erhebung in Galizien die Insurgen
ten auch in den Karpathen festsetzen werden, gleich nach den 
in März 1. J. stattgefundenen Verhaftungen die Flucht er
griffen, und um ins Ausland zu gelangen, sich sogar selbst 
einen falschen Pass ausgefertigt habe.

Aus dieser Darstellung geht hervor, dass in Ungarn eine 
bewaffnete Bewegung vorbereitet wurde, um — anknüpfend an 
den 14. April 849, mit Kossuth an der Spitze — Ungarn ge-



waltsam von dem Gesammtstaatsverbande des Kaisertums 
Österreich loszureisen, was nach §. 339. Litt. c. des Militär
strafgesetzes das Verbrechen des Hochverrats bildet.

Bei der rechtlich erhobenen Tatgewissheit, habe ich mit 
Rücksicht auf die vorliegenden rechtlichen Verdachtsgründe, 
über Antrag des Untersuchungsrichters wider:

I. Stefan Nedetzky, II. Ludwig Beniczky81, III. Paul Al- 
mássy, IV. Emil Sebes, V. Ladislaus Szelestyei, VI. Gabriel 
dementis, VII. Ludwig Gáspár, VIII. Ludwig Zambelly, IX. 
Ludwig Lezsak, und X. Eugen Nagy die Spezialuntersuchung, 
wegen des Verbrechen des Hochverrates, unter Haft angeord
net, dagegen den Antrag, dass die wider 1. Johann Horváth, 
2. Ludwig Salamon, 3. Albert Mariassy, und 4. Eugen Ne
detzky unter Anschuldigung des Verbrechens des Hochverrates, 
eingeleitete Voruntersuchung, — wegen Mangels an Inzichten 
zur Einleitung der Spezialuntersuchung — aufgelassen werde, 
genehmiget, und deren Entlassung aus der Haft verfügt.

Die nunmehr durchzuführende kriegsrechtliche Unter
suchung dürfte mindestens einen Zeitraum von drei Monaten 
erfordern, und ich werde nicht ermangeln, sobald ein Fall von 
Wichtigkeit sich ergeben sollte, sogleich Euer Exzellenz hie
von dienstergebenste Mitteilung zu machen.

Ein ganz gleicher Bericht unter einem an das hohe k. k. 
Kriegsministerium.

Sollten Euer Exzellenz es für zweckmässig halten, vor
stehende Anzeige Sr Exzellenz dem Herrn Polizeiminister, 
welcher das Untersuchungsgericht in besonders bereitwilliger 
Weise unterstützte, mitzuteilen, so bitte ich um die geneigte 
bezügliche Verfügung.

Coronini m. p.
Fzm.
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01 Beniczky Lajosról később, mikor már el volt ítélve, a következő 
leírás iktattatott be az Informations Bureauban: „Beniczky Ludwig“— „Er 
hat einen Plan, zu einer bewaffneten Erhebung ganz Ungarns entworfen, auf 
einer Vorgefundenen Landkarte die Operationslinien verzeichnet, und in einer 
Versammlung regierungsfeindlich gesinnter Personen in Gegenwart Almássys 
vorgelegt. Er war namentlich mit letzterem sehr befreundet, erhielt von ihm 
Geld zur revolut. Zwecken und hat für dieselben unter andern Emil Sebes 
u. den Szelestyei angeworben. Auch mit Asbóth stand er wegen Organisie
rung der Guerillas in Verbindung. Er war endlich derjenige, welcher den Zam 
belly u. Clementis angeworben hat, um den Waffentransport nach Ungarn 
zu vermitteln“.
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Gáspár Lajos 714—718, 720, 724, 

725, 728, 735, 737, 738, 743, 744.

Gáspár honv. tb. 106, 259, 283. 
Gáspárd 404.
Gauschek osztr. hgy. 574.
Gautsch 524.
Genf 709, 711, 742.
Gerble orosz tb. 346.
Gergelylak 135, 138.
Geringer 132.
Germánok 387.
Gesammtmonarehie 1. összmonarchia. 
Ghéczy Péter 28, 35, 60, 198, 221, 

446—448, 450.
Geszthely 178, 320, 323—325.
Giskra 11, 477.
Glabits József 419, 425. ' •
Glashütten 1. Barsszklenó.
Gödöllő 128, 180, 310, 316.
Godra 25.
Goldbrunner Sándor 208, 465, 466. 
Göllner 559.
Gombossy 528.
Gömör m. 32, 100, 114, 125, 134, 

135, 138, 141, 157, 249, 255, 25y,
263, 299, 305, 320, 403, 404, 408,
415, 429, 441, 454, 471, 474, 543,
590, 599, 677, 729, 730.

Görgey Ármin honv. őrnagy 147, 
148, 151-154 , 156-160 , 163, 177, 
200, 201, 209, 324, 326, 328, 331 
336, 354, 355, 686.

Görgey Artúr VIII, 7—9, 15, 16, 30, 
72, 82, 92, 93, 96, 100, 101, 1 0 4 -  
106, 108—124, 128—130, 132, 140,
143-145 , 148, 152, 155, 159, 160,
164-188 , 192-195 , 202, 203, 207 
—209, 213, 214, 222, 225, 2 4 8 -  
299, 305—344, 346—366, 504, 533—
536, 543, 545, 603, 605, 608-610, 
613, 618, 659, 661, 664, 667-672, 
680, 682, 685, 686, 689-691 , 696, 
698, 725.

Görgey István 164, 182, 183, 184.
187, 188, 336.

Görgey Samu 624.
Görög egyes, egyház 382, 393.
Görög nem egyes, egyház 382, 393, 

436.
Gottfried Imre 710.
Götz osztrák tb. 69, 84, 90, 93, 95— 

97, 99, 100—103, 106, 109, 133, 
146, 204, 249—256, 258—261, 534,
537, 669, 695.

Gouverneur 1. Kossuth Lajos.
Grabai prépost 162.
Grabbe orosz tb. 131, 132, 317, 318, 

322.
Graichmann 25.
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Gragger honv. hgy. 624.
Graefenberg 219, 386, 724.
Gran 1. Garam.
Gran 1. Esztergom.
Grassalkovics hg. 180.
Gross dr. IX.
Grosswardein 1. Nagyvárad.
Grundli József 663.
Grün J. 744.
Grünne osztrák tb. 164, 191—193.
Guerillák 124, 154, 156, 164, 198, 

201, 204, 206, 209, 656—659, 665, 
666, 672, 674, 678, 689, 697, 699, 
700, 712-714 , 716, 718, 719, 729, 
730, 734, 738, 741.

Guoth Jónás 163.
Guyon honvédtábornok 54, 62, 66, 67, 

115, 119, 245-247 , 249, 255, 256, 
259-261 , 265, 271, 278, 283, 292, 
531.

Gyapjú 338—341, 344, 355, 357.
Gyetva 79.
Gyöngyös 124, 125, 259, 299, 300, 

305, 667.
Győr 284, 711, 734.
Gyula 183, 364.
Gyulay gy. ezr. 58, 235, 239, 241. 

430, 510, 512, 535, 573, 695.
Gyuran János 163.
Gyurkovies honvéd közvitéz 624.
Gyürky Antal 668, 671.

H

Hadház 334, 335.
Haditörvényszék 79, 523, 559, 622, 

623, 681, 682.
VII. Hadtest 15, 115, 123, 152, 686. 
Hadügyminiszter 617, 618, 676.
Háj 520, 669.
Hájszky Henrik 88, 90.
Haller Ferenc bán 386.
Hám János 152, 691, 698.
Hámor 511.
Hamulják András 200.
Hanák János 710.
Hanrich Ferenc 7.
Hannover-huszárok 318.
Hanusfalva 139.
Harsány 159.
Hartmann gy. ezr. 576, 580. 
Határozati párt 216, 709, 716, 722, 

740.
Határőrvidék 471, 475, 477, 481, 606, 

607, 613, 618, 640.
Hatvan 310, 396.

Havliček Károly 525, 527.
Hayderer osztrák százados 108.
Haynau 42, 147, 159, 164, 176, 177, 

185, 189-195 , 197, 198, 206, 207, 
210, 212, 213, 245, 334, 356, 689, 
693.

Haynau gy. ezr, 575.
Ileiligenkreutz 1. Szentkereszt.
Helfert S. 102, 261.
Helfy I. 170.
Hell Ödön 161.
Hellmann József 710.
Hellwald 261.
Hercz János 215.
Herkovics h. százados 137.
Hermanec 58, 152, 236, 251, 255, 402, 

403, 474, 479, 480, 520, 571.
Hernád 3l0, 323, 325, 326.
Herrengrund 1. Űrvölgy.
Hess osztrák tb. 192, 542.
Héthárs 135.
Heves m. 722, 729, 730.
Hevesi védsereg 676.
Hibbe 259, 404, 454.
Hidasnémeti 142, 143, 268.
Hlaváts 7.
Hluboka 234.
Hochwald 474.
Hódossy Sándor 205, 693 699, 700.
Hodrits 1. Hodrusbánya.
Hodrusbánya 36, 41, 46, 49, 256, 401, 

405, 406, 415, 457, 458, 464, 470, 
495, 511—513, 550, 555, 556, 698.

Hodža Mihály 7, 23, 25, 34, 37, 48. 
51, 63, 70, 71, 147, 234, 374, 390, 
391, 400, 413, 436, 438, 452, 453, 
455, 466, 469, 483, 488, 500, 5 0 7 -  
509, 515, 517, 523-527 , 556, 559. 
631.

Hodža András 47, 49, 50, 51, 101, 
197, 199, 204, 401, 415, 513, 514, 
518, 521, 525, 528, 536.

Hoen M. br. VII.
Hohenzollem chev. leg. 587, 631, 641.
Hohenegg gy. 575, 678, 679.
Hoits 11.
Holies 67, 247, 249, 453, 454, 472, 

477, 481, 531.
Hollán 717.
Holly 25.
„Hon“ 9, 219, 222, 223, 713, 715, 

716.
Hont m. 31, 32, 45, 48, 57, 60, 86, 

151, 222, 236, 250, 407, 408, 415,
416, 429, 435, 436, 439, 440, 446,
447, 454, 468, 471, 508, 528, 529,
553, 554, 557, 563, 569, 571, 588.
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589, 603, 606, 619, 630,. 638, 683. 
685, 695, 722.

Honvédek 65, 74, 7.7, 92, 98, 487, 512, 
531, 581, 606, 607, 613, 618, 640. 
641, 642, 645, 651, 652, 655, 661— 
663, 675, 679.

Honvédegyesületek 195, 219, 220, 221 
Honvédzászlóalj 9-ik 318.

„ 14-ik 155.
„ 15-ik 136, 137, 140,

152, 602—607, 610. . 
Honvédzászlóalj 16-ik 607, 618.

„ 17-ik 603, 606, 612.
613, 618.

Horn 170.
Hornyacsek honv. tizedes 623. 
Hortobágy 269.
Horváth János 712, 713, 715, 728 

729, 744.
Horváth József 47, 50, 51, 199, 401, 

415, 469, 513, 514, 522, 523, 525,
526, 528, 530.

Horváth Mihály 132, 138, 139, 283. 
Horváth Pál honvédőrnagy 95. 97, 

98, 107, 204, 249, 250, 251, 254— 
256, 327, 336, 534, 604, 661, 663. 

Horvátok 21, 40, 42, 217, 224, 393, 
, 438, 515.
Horvátország 21, 369, 370, 382,

385—388, 393, 399, 410, 432, 434. 
436, 442, 471, 475, 484, 487, 488, 
492, 493, 501, 564, 719, 740. 

Hosszúrét 85, 620, 621, 622.
Hotkóe 715.
Hradek 1. Liptóújvár..
Hradisch 67, 234, 576.
Hrankay futár 621, 626.
Hroboň 25.
Hronie 1. Kisgaram.
„Hronka“ 390.
Hrosinkó 245, 472, 477, 576.
Huber József 163.
Humec 646.
Hungarismus 25, 370, 384, 386, 389, 

394, 402, 413, 421, 434, 438, 442, 
517, 528.

Hunvadi-huszárok 318.
Húrban M. J. VIII, 4, 6, 7, 15, 16, 23, 

25, 28, 34, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 
51, 54—57, 61, 62, 67—71, 80, 
82—96, 101—103, 105, 108, 109, 
133, 146, 150, 151, 163, 197, 198, 
202, 203, 206, 223, 226, 234, 390 
—392, 400, 413, 432, ' 438, 441, 
452—454, 466, 469, 483, 488, 500, 
507—509, 514, 515, 517, 523—
527, 534, 543, 555, 556, 559, 562.

570, 600—602, 604—611, 613,
614, 616—621, 626, 627, 630, 631, 
633, 634, 638, 639, 641—643, 6 5 0 -  
652, 656, 660-662 , 664-666.
676, 691.

Huszka honvédőrmester 303.

I. J
Idegenlégiók 270, 274.
Igazságügvminiszter 493, 622, 684.
Igló 133—5, 259, 261, 263, 404, 672, 

729.
Illává 203, 244, 576, 583.
Illvrizmus 21, 370, 383—388, 399, 

484, 501.
Illyr nyelv 393.
Informatiousprotokoll 10, 12.
Informationsbureau 704, 706.

• Inkey Ede osztrák őrnagy 131, 199, 
304, 696.

Inkey báró adminisztrátor 11, 12.
Iiinerhofer osztrák őrnagy 213.
Insurgentenarmee 1. Magyar had

sereg.
Ipolv 316.
Ipolyság 99, 100, 128, 251—253, 

256, 630, 631, 667.
Irányi Dániel 5, 54, 93,: 170.
Isaszeg 180, 310.
Istebnik 574.
Ivánka Imre 708, 710.
Ivicsics osztr. százados 303.
Jablonca 67.
Jablonic 247, 472.
Jablonovszky hg. osztr. tb. 106, 537.
Jablunka 80, 89, 96, 153, 472, 478. 

618, 642, 644, 646, 647.
Jakabfalvy honv. száz. 663.
Jámbor 704, 710.

Janeéek2B. 63, 69, 70, 71, 147, 488. 
509.

Janik honv. őrn. 625, 656.
Jánossy honv. fhgy. 124.
Jansics Lajos 638.
Jarabó 403.
Jászay 605, 608.
Jaszenova 209, 401, 453.
Jasznv 421.
.Mlasics bán osztr. tb. 15, 28, 39, 

44, 54, 56, 69, 166, 171, 274, 413, 
438, 484, 485, 487, 488, 497, 498, 
506, 568, 572, 579, 695.

Jendrassek 464.
•Jeney József honv. alezr. 205, 207, 

693, 699, 700.
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Jeney Károly honv. alezr. 205, 206, 
207, 693, 699, 700.

Jeszenák János br. 5, 55, 61—63, 65, 
67, 68, 86, 245, 556, 579, 581, 625, 
684.

Jeszenye 514.
Jeszenszky 458, 514, 558.
Jeszenszky János 633, 637.
Jeszenszky Sándor 571.
Jobbágyi 299, 305.
Jókai Mór 207, 219, 221, 708, 713, 

715.
Jókő 247.
Josefstadt 57, 88, 212, 219, 724.
Jósika Miklós br. 605.
Jozeffy superintendens 11, 23, 373, 

374, 391, 392.
Józsa György 283.
Jurenák András 86, 629, 631, 638, 

641, 650, 652.
Jurkovich Emil 14, 157.
Justh József 5, 60, 72, 529, 625.

K
Kámon-társaság 709.
Kalinčak 25.
Kálmán király 215.
Kálna 254, 256.
Kállay Ede 713, 730.
Kamarilla 26, 29, 39, 40, 44, 45, 52, 

59, 206, 564, 565, 627, 651. 
Kápolna 110, 11?, 119, 179, 271, 

273, 278, 279, 282, 297, 298, 309, 
334, 696.

Kapnikvár 729.
Kaposvár 711, 737.
Káposztásmegyer 713, 730, 741. 
Karácsonyi honv. őrn. 581. 
Karácsonyi István 730. 
Karbonarismus 383.
Karcag 326, 670.
Kardhordó Ferenc 58.
Kardos Ádám 162, 596.
Karlsbad 724.
Károly fhg. chev. leg. 71.
Károlyi Árpád dr. VII, VIII, IX. 
Károlyi Ede gr. honv. óm. 61, 710, 

713, 730, 731, 738, 739.
Károlyi Sándor gróf 710, 713, 730,

738, 739.
Kárpátok 367, 369, 383, 392, 408, 

443, 453, 455, 458, 472, 474, 475,
477, 478, 729, 743.

Karpfen 1. Korpona.
Kaschau 1. Kassa.

Kassa 112, 114—116, 133, 135, 136, 
137, 139—145, 182, 225, 249, 259, 
263—266, 268, 285, 309, 322, 432,

, 473, 653, 657, 675, 677—683, 686, 
690.

Kathol. róm. egyh. 381—383, 390, 
394-397 .

Katlaroff orosz százados 320, 336.
Katonai diktatúra 287, 310, 342, 354, 

355, 381.
Kaukázus 350.
Kazinczy honv. ezr. 325, 327.
Keglevich Béla gr. 713.
Keleti tenger 443.
Keller zsolnai fb. 613, 620.
Kellner Hugó 25, 203, 404, 415, 458.
Kemenesalja 730, 731.
Kemény Zsigmond báró 6, 71o, 716.
Kempelen Károly honv. sz. 324, 336, 

338, 345.
Kendeffy Árpád 713, 730.
Késmárk 22.
Kikinda 443.
Király 1. V. Ferdinánd.
Királyi ház 1. Dinasztia.
Kirchdorf 1. Szepesváralja.
Kisgaram 403, 480, 512.
Osjenő 358, 363, 544.
Kismarja 336.
Kiss Ernő honv. tb. 117, 191, 270, 

271.
Kisújszállás 326.
Kisuca 77, 238, 401, 402, 453, 479, 

532, 585, 607, 611, 618, 625, 631.
Kisucaújhely 80, 83, 88, 239, 401, 

453, 532, 618, 620, 631, 635, 642, 
644, 646, 648.

Klebelsberg Kunó gróf VIII, IX.
Klobusycze 60.
Klagenfurt 180, 181, 194, 717, 743.
Klapka honv. tb. 54, 65, 67, 105,' 

111, 112, 114-121 , 222, 249, 259, 
262—264, 266—272, 282, 283
285, 287, 289, 292, 309, 311, 313Í 
581, 587, 704, 706, 709, 713, 719, 
730, 733, 739, 740, 742.

Kmetty honv. tb. 112, 115, 119— 
121, 123, 175, 182, 264—266, 271. 
278, 283, 285, 289, 292, 305, 313, 
314, 338, 339, 341.

Knyezoviczky István 710.
Koch Antal 109, 535, 536, 596, 655.
Kökényessy 713, 729.
Kolera 31, 157, 415, 456.
Kollár I. 7, 23, 25, 28, 367, 383, 387— 

389.
Kolovrat 19, 20, 28.

Steier Lajos: Beniczky Lajos élete. 48
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Kolpach 407.
Komárom m. 471.
Komárom v. VI, 14, 15, 82, 107, 

125, 128, 130, 147, 159, 160, 164, 
171, 173-176 , 178, 180, 195, 212, 
306, 307, 311—315, 318, 329, 333, 
334, 341, 350, 533, 536, 543, 553, 
601, 602, 604—606, 609—611,
659, 680, 689, 698.

Komáromi 672.
Komáromy György 708, 713, 370, 

731.
Kommunizmus 28, 29, 33, 34, 42, 50, 

52, 68, 80, 85, 392, 414, 416 -4 1 8 , 
420, 430, 431, 433, 434, 439, 441,. 
499, 514, 525, 541, 613. 

Kompromittáltak 705.
Kőnek József 200.
Konzervativek 195, 232, 397, 
Konvent 1. Országgyűlés 1849. 
Kopanieárok 46.
„Kör“ 711.
Koritnyica 557.
Kormány 39, 40, 41, 48, 51, 550— 552,

666, 669, 670, 677, 680. 
Körmöcbánya 32, 33, 39, 47, 48, 50,

74, 93, 98, 99, 108, 128, 154, 156, 
161, 163, 207, 208, 209, 231, 234, 
236, 251, 254 -2 5 8 , 260, 401, 402, 
407, 428, 454, 474, 480, 495 , 510, 
512, 514, 516, 517, 520, 534, 555 
-5 5 7 ,  561, 567-569 , 590 -592 , 
619, 627, 630, 632, 638, 651, 662,
667, 669, 690, 697.

Korotnok 404, 472.
Korponay honv. ezr. 327.
Korpona 100, 201, 207, 208, 252,

253, 255, 407, 439, 473, 555. 
Kortes 438.
Kosciusko 488.
Kossuth Lajos 3, 6, 7, 8, 12—16, 

28, 29, 31, 33—35, 43, 45, 46, 48 
- 5 0 ,  61, 62, 6 5 -6 9 , 7 7 -8 3 , 85, 
88, 9 0 -9 5 , 103 -105 , 107, 110, 
112, 113 -125 , 129, 132, 135,

' 1 3 9 -1 4 5 , 152, 161, 164, 167— 
169, 171, 172, 175, 176, 178-181 , 
186, 187, 197, 201, 207, 215, 219, 
225, 262, 269, 271, 273, 276, 278, 
284, 285, 288, 289, 291—293,
295—298, 306, 308, 309, 310, 312, 
314, 315, 325 -328 , 331, 333, 339, 
340, 342, 354, 355, 357, 434, 435, 
444 -4 4 6 , 502, 534, 543, 555, 560, 
561, 595, 596, 600—602, 604— 
606, 608, 610, 611, 617, 620, 622, 
626—628, 645, 651, 653, 654, 655.

660, 661, 664, 668, 670, 672, 678, 
680-683 , 685, 690, 695, 704, 706, 
709 -711 , 713, 717-719 , 725, 
733—743.

Kossuth Lajos főszolgabíró 49, 199, 
204, 518.

Kossuth-pénz 535.
Kostyán 636.
Kosztolány 246, 472.
Kosztolna 244, 245, 400, 401, 574, 

576, 578-582 , 584—587, 602, 606.
Kovács dr. 722.
Kozacsek József 162.
Kozatinszky 469, 524.
Kozelnik 129, 256, 698.
Kozelnicky 559.
„Közlöny“ 671.
Középrevuca 201.
Krajcsik 617.
Krakkó 42, 415, 492.
Král I. 25, 415, 439.
Králik 698.
Králik János 163.
Králován 58, 154, 158, 234, 260, 401, 

403, 472, 474, 571.
Krasznahorka 473.
Krausz osztrák miniszter 214.
Kremnitz 1. Körmöcbánya.
Kremsieri birod. gyűlés 671.
Krén 444, 447.
Kriegs-Archiv Wien (Bécsi hadilevél

tár) 14, 16, 41, 47, 55, 5 7 -6 0 , 
67, 6 9 -7 2 , 80, 89, 95, 96, 102, 
104, 112, 115, 124 -131 , 134, 135, 
138, 140, 144, 146-14Ö, 1 5 0 -  
160, 174—178, 186, 189—192, 195 
—200, 202—213, 231, 248, 262, 
299, 306, 366, 384, 413, 486, 542, 
545, 547, 552, 564, 565, 574, 644, 
672, 675, 680, 686, 689, 693.

Kruloff orosz ezredes 319, 321, 336, 
345.

Krupecz József 200, 513, 526.
Kubinyi Antal 163.
Kubinyi János 652.
Kubinyi Lajos 652.
Kubiss Samu 162, 163, 690, 698.
Kucsera János 200.
Kudriaffsky osztrák tb, 720.
Kufstein VI, 14, 38, 45, 107, 195, 

203, 210, 212, 213-216 , 366, 543, 
720.

Kuhn Ábrahám 163.
Külügyminisztérium, osztrák 707.
Kumanien 1. Kunság.
Kúnság 729, 730.
Kürthy 713, 729.
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Kürthy László 49, 79, 523, 571, 
572, 624.

Kuttlik János 163.
Kuzmány K. 7, 23, 25, 94, 380, 390, 

495, 537, 540.

L

Ladmér 251, 256.
Lahner honv. tb. 155, 156, 590.
Lakner 660.
Lamberg gróf osztrák tb. 44, 190, 

274, 497.
Länderer 252, 449, 496, 497, 535, 

536.
Landesverteidigungsausschuss 1. Or

szágos honvédelmi bizottmány.
Landsturm 1. Népfelkelés.
Lángh Ignác 704, 718, 719, 734—737.
Lányi István 663.
Latinok 388.
Latinizmus 25, 394.
Latin nyelv 9, 21, 394, 460.
Latour gróf osztrák min. 190.
Launer István 550.
Lázár honvédtábornok 285.
Lázár honvédőrnagy 676—678.
Ledniczky János 162, 163.
Legitimitás 28, 112, 231, 275, 410, 

411, 485, 500, 506, 507, 528, 5 3 7 -  
540, 543.

Lehoczky József 529, 571, 596.
Leiningen honvédtábornok 190, 191, 

313, 317, 322—3z4, 327—329, 335_337 357 35g
Lemberg 42, 218, 415, 469, 470, 492.
Lemesán 135, 136, 139—141, 144, 

676, 678, 680, 689, 697.
Lencsó András 163!
Lengyelek 20, 25, 38, 68, 105, 110, 

113, 115, 116, 118, 145, 173, 190, 
265, 273, 275, 327, 348, 393, 394, 
438, 469, 585.

Lengyel forradalom 709, 730.
Lengyel légió 697.
Lengyelország 114, 348, 350, 4 « ,, 709, 

734, 739, 740, 742.
Leopoldstadt 1. Lipótvár.
Lestyén 401.
Létsény 675.
Leutschau 1. Lőcse.
Léva 99, 100, 106, 109, 157, 158, 163, 

202, 228, 259, 261, 392, 400, 401, 
403, 436-438 , 455, 469, 473, 479, 
480, 508, 667.

Levenz 1. Léva.

Lewartowsky osztrák őrnagy 72, 95. 
198.

Lezsák Lajos 713, 715, 7z0, 738, 743, 
744.

Libetbánya 98, 207, 208, 555. 
Liberalizmus 11, 12, 31, 232, 386, 

387, 397, 399, 412, 441, 694. 
Libertinyi 596.
Lichard 25.
Lihovics 201.
Likavka 153, 260, 472.
Linzi egyezmény 396.
Lipcsey z96.
Lipótvár 60, 64—67, 82, 240, 244— 

249, 432, 472 , 575 , 5 7 8 -  582, 601. 
605, 610, 647, 649.

Lippa 404.
Lippay Károly 163.
Liptó m. 31, 32, 57, 94, 100, 112, 

147, 158, 161, 202, 203, 208, 225,
235, 236, 253, 255, 259, 392, 400,
401, 403, 404, 408, 416, 429, 435,
436, 438, 444, 453, 454, 469, 471,
472, 474, 480, 500, 510, 512, 525,
528, 537, 556, 567, 569, 571, 572,
598, 660.

Liptószentmiklós 106, 109, 157, 158. 
163, 202, 228, 259, 261, 392, 400,
401, 403, 436, 437, 438, 455, 469,
473, 479, 480, 690, 696.

Liptóújvár 161, 203, 259, 261, 404,
472, 473, 480, 481, 690.

Littmann honv. hgy. 624.
Lőcse 22, 133, 134, 141, 146, 259, 

432, 437, 472, 473, 672, 677, 696. 
Lojko András 162.
Lolok 496.
Lombardini J. 61, 88.
London 709.
Lónyabánya 300.
Lopató 67.
Lopér 408.
Lopresti Árpád br. 713, 730. 
Lopuschny 404, 415, 458.
Losonc 6, 58, 68, 93, 123—131, 141, 

196, 197, 199, 207, 208, 215, 225, 
249, 253, 254, 256, 299—305, 316 
-3 1 9 ,  345, 651, 659, 665, 671, 679, 
681, 686, 689, 696, 699, 717.

Louis Blanc 451.
Lo-vinóbánya 1. Lónyabánya. 
Ľubochňa 156.
Lubomirsky hg. 443.
Lucsivna 472, 479.
Lucski 652.
Ludány 127.
Ludwig osztr. ezr. 140.

4 8 *
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Ludwigh János 170, 173, 178.
Lugos 354, 360, 707, 711, 714, 724, 

7z6, 727, 731, 737.
Lutherség 388, 391, 396.
Luzsénszky Pál br. 105, 113, 115, 

116, 119, 132, 135, 140, 142—144, 
309, 670.

M

Machold F. 148.
Madarassy Miklós 205—207, 293, 699, 

700.
Madáry Károly 666.
Madarász József 713, 715, 730.
Madarász László 332.
Madocsányi Pál 5, 72, 74, 683, 684.
Majláth János gr. 195.
Majthényi István br. bonv. tb. 605.
Majthényi László br. 125, 444, 544.
Magura 404.
Magurka 157, 161.
Magyarok 6, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 

28, 40, 42, 43, 57, 76, 102, 184, 
189, 373, 374, 389, 405, 422, 443, 
444, 471, 475, 476.

Magyarfaju (Liptó) 203, 696.
Magyar hadsereg 55, 64, 92, 105—109, 

111, 116, 119, 124, 125, 127, 128, 
134, 174, 179, 180, 184, 189, 338, 
340, 348, 350, 354, 362, 534, 536— 
538, 575, 687.

Magyar légió 733.
Magyar nemzet 22, 31, 45, 103, 173, 

367, 368, 375 —379, 383—385, 387, 
392, 396, 397, 399, 409—412, 416, 
417, 437, 441—443, 449, 467, 483, 
484, 486, 487, 492, 508, 524, 525, 
540, 705.

Magyar Nemzeti Múzeum IX, 13, 16, 
46, 139, 141, 143, 173, 210, 219, 
517.

Magvar nvelv 45, 369, 370—372, 377 
382, 394, 422, 436, 460, 516.

Magyarosítás 370, 371, 374, 375.
Magyarország 18, 21, 25, 27, 33, 54, 

113, 117, 118, 179, 184, 185, 190, 
191, 194, 212, 339, 342, 348, 349, 
351, 353, 356, 367—369, 375, 378, 
382, 384, 389, 392, 394—396, 395, 
408—410, 413, 414, 416, 430, 431, 
443, 445, 456, 467, 469, 471, 472, 
475, 477, 481, 484, 487, 497 -499 . 
501-507 , 524, 526, 530, 571, 687, 
688, 693, 694, 697, 709, 711, 713, 
719, 730 -732 , 739, 740, 743.

Magyar Sajtó 708.
Magyar túlzók 418.
Magyar Tudományos Akadémia 709. 
Magyar zászló 441.
Mähren 1. Morvaország.
Makó 341.
Malek honv. hgy. 663.
Maluzsina 161.
Mályusz Károly dr. 222.
Mándy 729.
Marcali 736.
Marczibánvi Antal br. 5, 60, 62, 63, 

65, 67, 69, 81, 8 4 -8 6 , 87, 92, 652, 
659.

Maresc 646.
Máriássy Béla 177, 713—716, 730, 

744.
Máriássy János 713, 729.
Margitfalu 265.
Margittá 1. Margitfalu.
Markoth János 61.
Markovics honv. alezr. 188.
Mármaros m. 471, 475, 729, 730. 
Maros 1. Nagymaros.
Massa József 163, 514, 522, 559. 
Maróthy dr. IX.
Maróthy János 710.
Marsovszky honv. százados 639, 657. 
Marschalkó 449.
Mátra 125, 712, 727, 729, 730, 738, 

739.
Máttyus Arisztid 132.
Matuska 25.
Mátyás király 11.
Mazuchelly gy. e. 191.
Mecséry br. rendőrmin. 542, 704, 707, 

708, 711, 713—717, 720, 723—725. 
Medgyaszay 730.
Megyegyűlések 1812—1825. 232. 
Mehling 450, 459, 496.
Meixner (Berényi) Adolf 710. 
Mecklenburg-Schwerin 724.
Melich J. dr. VII.
Mercandin osztr. alezr. 542.
Mérey Károly 625.
Mescha József 415.
Mészáros Lázár honv. tb. 59, 115, 

121, 122, 180, 249, 268, 291-293 , 
295, 309, 312, 533, 659.

Meszlényi Jenő honv. ezr. 601, 604. 
Messzéna 717.
Metternich 16, 19, 20, 28, 374. 
Mezőkövesd 117, 279, 321.
Mezőssy Pál 205—207, 693, 699, 700. 
Miava 39, 45, 52, 55, 67, 234, 472, 

477, 481, 508, 509, 513, 527, 532, 
579, 672.
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Michstein Károly 163.
Micsinye 9, 10, 11, 13, 132, 599.
I. Miklós cár 8, 164, 184, 185, 188, 

190, 191, 194, 195, 337, 346-353 , 
363, 370, 687.

Miklós-huszárok 156, 344.
Mikovényi honv. őrn. 83, 575, 588, 

613, 626, 639, 642, 645.
Mikula János 692.
Milano 709.
Miskolc, 115, 116, 124, 127, 130, 131, 

135, 139, 141, 143, 249, 259, 265— 
267, 272, 299, 310, 321 -3 2 3 , 659, 
676, 678, 686.

Mittelwald 1. Erdőköz.
Modern 1. Modor.
Modor 66, 234, 246, 247.
Móga honv. tb. 64.
Móga osztr. fhgy. 108.
Molitorisz 559.
Molnár János honv. közv. 663.
Molnár Nándor honv. ezr. 124, 180, 

182, 196.
Monk 543.
Montanisticum 1. Bányavidék.
Moór 107, 172, 285, 308, 533.
Morvák 20, 25, 86, 515.
Morvaország 60, 74, 234, 241, 245,

247, 248, 253, 254, 272, 276, 277,
393, 400, 508, 513, 514, 531, 573,
576, 584, 591, 592, 632, 652, 653.

Moser Sándor 710.
Mosty 646.
Mosóé 49, 50, 101, 204, 254, 255, 

401, 510, 514, 519, 521, 529.
Mrvina János 199.
Müller Emil 215.
Munkács 325, 327, 404.
Münze 1. Pénzverde.
Muránszky 421, 422.
Mýtna 1. Vámos.

N

Nádas 66, 67, 472, 531.
Nádor 427, 436, 446, 497, 551. 
Nádor-huszárok 300, 303, 581. 
Nádossy honv. ezr. 582, 588, 611. 
Nagy Iván 9.
Nagy Jenő 712, 713, 715, 743, 744. 
Nagy Sándor honv. tb. 175, 177, 313, 

316, 317, 322-324 , 331, 334 -337 , 
354, 358.

Nagybecskerek 715.
Nagybicse 242, 244.
Nagyfalu (Árva) 155.

Nagyhortobágy 110, 121, 122, 291,
292 295

Nagykálló 325, 327, 330, 331, 334, 
359, 361.

Nagykanizsa 717, 743.
Nagymaros 314, 316.
Nagymihály 3í 6.
Nagysarló 160, 310.
Nagyszombat 58, 60, 65, 66, 240, 

244 -2 4 7 , 249, 400, 453, 471, 531, 
579, 581, 584, 6l0, 621, 625.

Nagyvárad 189, 331, 334—338, 341, 
344, 345, 352, 364, 677.

Nándory Imre 162, 163, 200.
Nándory József 491.
III. Napoleon 709.
Nationalgarden 1. Nemzetőrök.
Nečasek Frigyes osztr. min. tan. 707, 

708, 724, 732.
Necpál 534.
Nedeczky István 712— 720, 725, 728, 

7z9, 733—739, 741—744.
Nedeczky Jenő 713, 715, 744.
Nedeczky Zsigmond 55.
Németek 387, 389, 405, 416, 422, 

444, 471, 514.
Németh Albert 715.
Németh József honv. fhgy. 663.
Németi 100, 252, 253, 255, 256, 258, 

424, 427, 473.
Német légió 118.
Németlipcse (Liptó) 158.
Német nyelv 9, 394, 422.
Nemzetiségek 368, 380, 383, 399, 

410, 431, 437, 461, 508, 541, 551, 
564, 565, 738.

Nemzetiségi kérdés 19, 21, 23, 28, 
55, 63, 232, 436.

Nemzetiségi hegemónia 409, 410.
412.

Nemzetőrség 34, 42, 50, 55, 57, 60, 
64, 65, 84, 97, 98, 172, 234—237, 
241, 242, 244, 249, 284, 440—442, 
444, 450, 455, 463, 464, 467, 492, 
511, 512, 514, 520 -522 , 557, 562, 
563, 568, 571, 575, 577, 578, 581, 
583—585, 587, 590, 593, 597, 600, 
613, 618, 619, 630, 632, 636, 638 
640, 645, 653, 654, 661, 662, 695, 
699.

Nemzetőrségi tanács 49, 54, 560, 
582.

Népfelkelés 54, 55, 57, 67, 70, 70, 
94, 96, 156, 157, 159, 237, 240, 
243 -246 , 249, 455, 481, 484, 569, 
613, 645, 647, 648, 654, 656, 689, 
690, 694, 695, 699.
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Néplázadás 68, 591, 592, 613.
Neudorf 1. Igló.
Neupesth 1. Üjpest.
Neusohl 1. Besztercebánya.
Neustadtl 1. Vágújhely.
Neustuben 1. Űjstubnya,
Neutra 1. Nyitra.
„Nitra“ 392.
Nobili osztr. ezr. 124, 129—131.
Nógrád m. 32, 60, 86, 128, 141, 161, 

207, 222, 250, 255, 428, 471, 627, 
661, 663, 722.

Nógrádludány 300.
Nógrádi védsereg 677.
Nosák B. 25.
Nostiz gr. osztr. ezr. 199.
Nozdroviczky László 203.
Nugent Albert br. 23, 386, 387.
Nugent gy. e. 574—576.
Nyárád 114.
Nyáry Pál 332, 588, 654.
Nyáry grófi család 401.
Nyelvkérdés 20, 21.
Nyíradony 331, 334.
Nyíregyháza 325— 328, 332, 471.
Nyitra m. 31, 61, 68, 70, 71, 82, 83, 

156, 235, 254, 401, 402, 408, 415,
416, 436, 438, 444, 453, 471, 472,
474, 477, 479, 508, 510, 512, 514,
520—522, 556, 569, 572, 578, 584. 
587, 595, 601, 603, 625, 659.

Nyitra v. 55, 61, 81, 85, 255, 400, 
403, 431, 473, 557, 588, 602, 604,
609, 610, 626, 667.

Nyitrazsámbokrét 579.

O

Óarad 186, 354—358. 
óbars 160.
Oberoesterreich 1. Felső-Ausztria. 
Óbeszterce 630, 631.
Oedenburg 1. Sopron.
Ofen 1. Buda.
Óhegy 33, 236, 430.
Ókonzervativek 276.
Oktoberrevolution 1. Bécsi októberi 

forradalom.
Oktroyált (márc. 4.) alkotmány 179, 

543.
Olaszi (Liptó) 203, 690, 696.
Olaszi (Szepes) 404.
Olasz háború 713, 721.
Olaszka 408.
Olaszok 508.

Olaszország 709, 712, 719, 739, 740.
Olejkári 402.
Olmüc 6, 88, 210, 327, 724.
Ondrejka József 163.
önkéntesek 284, 557, 581, 662.
Ordódy Kálmán honv. őrn. 54, 58, 

60, 61, 62, 6 4 -6 7 , 240—242, 244 
-2 4 7 , 249, 531, 569, 575, 576, 
578, 580, 582, 583, 618, 625, 656.

ördöglakodalma 157, 161, 403, 480, 
512.

örökös tartományok 274, 308.
Oroszok 15, 145, 147, 149, 151—153, 

155-159 , 161, 163, 164, 170, 171. 
174, 176, 177, 180, 182-193 , 195, 
196, 201, 225, 277, 316-324 , 326, 
327, 330, 333, 334, 337-366 , 375, 
393, 506, 531, 686—688, 690, 697.

Orosz intervenció 118, 145, 148, 150, 
153, 162, 179, 181, 277, 348, 349, 
415.

Oroszország 185, 186, 277, 348, 349, 
415, 688.

Országgyűlés 1790-1791. 231, 396.
Országgyűlés 1811. 232.
Országgyűlés 1825. 232.
Országgyűlés 1832. 368, 396.
Országgyűlés 1840. 369, 370.
Országgyűlés 1844. 396, 397.
Országgyűlés 1848. 274, 276, 332,

367, 382, 400, 408, 410, 413, 414, 
436 -438 , 443, 452, 458, 462, 484, 
487, 494, 498, 501-506 , 533, 564, • 
670.

Országgyűlés 1849. 310, 315, 328,
330, 331, 334, 338, 339, 410.

Országgyűlés 1861. 195, 216, 217,
218, 722, 740.

Országos függetlenségi bizottmány
710, 711, 716, 718, 734, 736, 738.

Országos honvédelmi bizottmány 16, 
39, 44, 45, 53—56, 58, 6 0 -6 3 , 65, 
6 7 -6 9 , 70, 7 2 -7 7 , 81, 82, 86, 95, 
99, 103, 107, 127, 133, 135, 139, 
172, 236, 237, 239, 240, 245, 246. 
250, 308, 332, 5 0 2 -  505, 507, 554, 
561—563, 567, 569, 573, 576, 578 
-5 8 2 , 584, 585, 586, 588, 5 8 9 -  
597, 600 -602 , 606-608 , 610, 614 
-6 1 7 , 619, 622, 625-627 , 629, 
630, 632, 633, 635, 637, 648, 650, 
652, 655, 656, 661, 663, 664, 667, 
668, 672, 676.

Országos levéltár IX, 16, 35, 36, 
43, 132, 161—163, 547, 549.

Osgyán 125, 300, 305.
Österreich 1. Ausztria.
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Oszada 155, 161, 235.
Oszlány 401, 6>5, 631.
összmonarchia 277, 493, 499, 501, 

503, 539, 721.
Osztrák hadsereg 69, 71, 84, 89, 94, 

100, 101, 105—109, 123—129, 133, 
134, 146, 148, 149, 152, 161, 164, 
169, 170, 174, 177, 182, 185-192 , 
195-197 , 199, 203, 205, 208, 209, 
226, 338—341, 347, 351, 352, 354, 
356, 358—361, 363, 364, 470, 476, 
505, 533-539 , 541, 542, 558, 566, 
567, 648, 689, 690, 691, 695, 697, 
699, 700.

Osztrák kormány 707, 708, 710, 720.
Osztrákok 16, 17, 62, 67, 86, 705.
Osztrák magyar kiegyezés 720, 721.
Osztroluczky Miklós 128, 129, 162, 

208.
ótótok 19, 22, 25, 26, '371—373, 

376, 378, 379, 382, 390, 391, 393, 
395—397.

Ottenberg osztr. auditor 206.
Ottinger osztr. tb. 670.
Ótura 46.
Óvár 556.
Ozora 172, 308, 572.

P

Pacta conventa 721.
Paczolay Nárcis 663.
Pákozd 244, 497, 498, 507, 539, 663. 
Paks 715.
Palacky Ferenc 525, 527.
Palatinal Husaren 1. Nádor-huszárok. 
Pálffy J. gróf pozsonyi főispán 581. 
Pálffy Móric gróf 704, 701, 708, 710 

—715, 717, 723—725, 727, 728. 
731, 732, 735.

Palkovics László 743.
Palombini gy. e. 71, 606, 617, 644, 

679.
Pankota 358, 362.
Pánszlávizmus 11, 23, 25, 38, 41, 51, 

203, 204, 366-369 , 378, 383, 385. 
389-392 , 395 , 400, 401, 403, 404, 
406, 407, 409, 412 -414 , 416-418 , 
420, 421, 428-431 , 433—435, 437 
—445, 447, 450—455, 458, 460. 
463, 465-469 , 475 -477 , 479, 482 
-4 8 7 ,  489, 491, 492, 495, 4 9 8 -  
502, 507, 508, 510-513 , 515, 519. 
524 -5 2 7 , 529, 530, 536-542;
553, 557, 561, 568, 569, 580, 590, 
591, 594, 599, 600, 635, 649, 694.

Panutine orosz tb. 356.
Pápai bréve 1840. 396.
Paradofszky orosz tb. 345, 358.
Parasztlázadás 33, 68, 92, 105, 416, 

510, 528, 584.
Páris 718, 733.
Párisi szláv komité 39.
Parma gy. e. 672.
Paskievics hg. orosz tb. 164, 177, 

182, 184, 189, 190, 191, 193, 195, 
342, 345, 352, 686, 687.

Pásztó 299, 300, 305.
Patera János 74, 109, 535, 536, 623, 

654, 656.
Paulíny V. 25.
Pelczer Athala 209, 210.
Pelsőc 133, 473.
Perbete 160.
Pénzügyminiszter 14, 447, 490, 493, 

496, 497, 554, 559, 560, 586, 594, 
601, 606, 611, 668, 684.

Pénzverde 98, 286, 407, 431, 514, 665.
Perczel Mór honv. tb. 28, 34, 35, 105. 

172, 195, 219, 285, 308, 444, 445, 
533.

Perk 153, 156, 158, 571.
Perszonális unió 721.
Pest 9, 10, 14, 43, 45, 53, 54, 60, 66, 

68, 69, 74, 76, 78, 79, 85, 93, 97. 
103—105, 128, 161, 172, 178, 195, 
207, 211, 215, 219, 222, 236, 248,
249, 251, 258, 262, 265, 269, 272,
274, 275, 284, 285, 302, 304, 308,
314, 328, 332, 372, 374, 375, 387,
407, 413, 436, 439, 440, 443, 482.
488, 491—493, 495, 496, 505, 533, 
554, 555, 560, 580, 581, 586-591 ,
593, 595, 597, 600, 605, 608, 609,
610, 613, 627, 628, 629, 638, 653,
660, 663, 670, 701, 709—712, 716, 
718, 719, 723, 729, 730, 735, 737, 
739.

Pesti/ Napló 216, 221, 223.
Pestpilissolt m. 222, 434.
Pest-váci vasút 316.
Pete 675.
Péteri 408.
Peterwardein 1. Pétervárad.
Pétervárad 210, 211, 341, 350.
Petíciók 35, 436 -4 3 8 , 448, 450, 459, 

462.
Pethő Vilmos honv. őrn. 152, 157.
Petőfalva 66, 246, 247.
Petrikovics 421, 422.
Petronell 90.
Pettkó Zsigmond 82, 602, 603, 606, 

607.
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Petykó István 162.
Petykó József 162.
Piemont 719, 739, 740.
Piketti honv. tb. 222.
Pillér honv. ezr. 115, 255, 260, 261,

263, 264, 266, 272, 278.
Pinc 125, 300. '
Plachý Lajos 715, 720, 724.
Platthy György 77, 593—595, 598, 

599.
Plattner alezr. 457, 464, 468, 489, 

490.
Ple\ nik 583.
Podmaniczky Frigyes br. 708, 709, 

712-715 , 728, 730, 738.
Podlavie 698.
Podrecsány 300.
Polen 1. Lengyelország.
Polgár 114.
Polhora 1. Erdőköz.
Polonka 404.
Pöltenberg honv. tb. 8, 169, 171, 

182, 183, 184, 186, 187, 189, 191,
264, 278, 283, 306, 313, 317, 319, 
321—324, 336, 342—347, 350,
352—354, 357, 368, 361, 686,
688.

Pongrácz Arnold gr. 203, 204. 
Pongrácz Gáspár 203, 567, 613. 
Pongrácz Guidó 578, 582, 583, 588, 

639, 657.
Poplena György 163.
Porosz hg. gy. e. 235, 241, 250, 

547, 509, 511, 512, 574, 576, 577, 
579, 581, 583, 631, 635, 636. 

Poroszló 110, 119, 122, 278—281, 
285, 293, 321.

Poroszország 80.
Poruba (Trencsén) 631.
Pöstyén 587.
Potocky gróf 709.
Pott osztr. ezr. 256.
Pozsony m. 408, 453, 471, 477* 
Pozsony v. 3, 9, 13, 14, 22, 31, 33, 

55, 62, 66, 68, 72, 86, 97, 103, 
150, 172, 208, 211, 240, 245, 248, 
262, 284, 370, 373, 375, 383, 400. 
434, 438, 453, 458, 471, 475, 556, 
559, 573, 581, 583, 603, 605, 609, 
621, 625, 659, 660, 694.

Prága 15, 25, 34, 37, 40, 42, 44, 
46, 62, 70, 72, 241, 226, 400, 406, 
407, 413, 415, 437 -4 3 9 , 443. 
444, 447, 448, 469, 485, 492, 499, 
500, 527, 543.

Prágai forradalom 415, 470, 485— 
489, 501, 524, 527, 528, 540, 542.

Prágai szláv kongresszus 24, 28, 
3 7 -4 0 , 42, 443. .

Präsident 1. Kossuth Lajos.
Predmér 83, 88, 90, 238, 240-242, 

612, 614, 615, 618, 636-638,
641, 642.

Pressburg 1. Pozsony.
Pribilina 404.
Pribóc 9.
Priekopa 633, 635.
Prinz Preussen Inf. 1. Porosz hg. 

gy. e.
Privigye 251, 254, 401, 402, 473, 

474, 479—481.
Privitz 1. Privigye.
Protestantismus 22, 23, - 372, 383, 

390, 393, 395, 397.
Protestáns pátens 390.
Puchner Ágnes 1. Beniczky Lajosné.
Puchner osztr. tb. 670.
Puchó 472, 477, 513, 517.
Pukkantz 1. Bakabánya.
Pulszky Perenc 170, 249, 527.
Pulszky Sándor honv. ezr. 58, 61, 

64, 77, 81, 83, 93, 142, 144, 240, 
249, 595, 680.

Puschmann honv. százados 623.
Puschmann Rudolf honv. őrm. 623.
Pusztelnik honv. őrn. 256.
Putnok 115, 124, 263, 299, 321.
Puzony 201.

Q
Quadimech 403.
Querlonde F. honv. ezr. 64, 83, 85, 

87, 88, 89, 93, 531, 613, 626, 628, 
629, 634, 641, 645, 656, 657, 659.

R
Raab 1. Győr.
Rácalmás 715.
Rácok 393, 417, 434, 436, 443, 486, 

487, 501.
Ráday-Gedeon gr. 198, 221.
Radecky osztr. tb. 189, 191, 192. 
Radics Vendel dr. IX.
Radikális slavismus 376, 377, 380, 

381, 383, 390—392, 395, 397— 
400, 402-404 , 408.

Radisla 647.
Radlinský A. 25.
Radna 186, 354, 360.
Radosóc 67.
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Radvári 654.
Radvánszky Antal br. 12, 198, 380, 

529.
Ragályi Ferdinand 105, 113, 116, 

309, 670.
Rajasics 34, 484.
Rajec 98, 158, 250, 403, 479, 480, 

568, 569, 662.
Rákó 49, 519.
Rákóczy János 619, 629, 664. 
Rakova 616.
Raksa 234.
Ramberg osztr. tb. 125, 127—129, 

131, 133, 134, 299, 305.
Ramming oszt. ezr. 124, 213. 
Rambousek osztr. hgy. 163.
Rapp 300, 305.
Rasztocska 153.
Rechberg br. osztr. külügym. 710. 
Reformáció 11.
Reformtörekvések 231, 232, 370. 
Reichsrath 716.
Reiner Gyula 710.
Reinöhl dr. IX.
Reiter fhgy. 464.
Reischach osztr. tb. 364.
Reitzenstein Frigyes br. 163. 
Remenár Mátyás 208. 
Rendőrminiszterium osztr. 197, 543, 

544, 707, 709, 711, 712, 722, 724, 
726, 731, 732, 744.

Rendőrség 705, 718, 719, 728, 743. 
Répássy hony. tb. 115, 241, 283.

291, 292.
Répászky György 163,
Repeczky F. 241.
Rétság 129, 314, 316—318.
Révay György br. 50, 61, 204, 520, 

522, 544, 545, 573, 691, 694. 
Révay Simon br. 50, 98, 561, 562, 

633, 636, 652, 663.
Revolutionäre Armee 1. Magyar 

hadsereg.
Revolutionsregierung 1. Kormány. 
Revúca 106, 161, 235, 474, 480. 
Richter honv. őrm. 624.
Riepl 210.
Rimaszécs 125, 299, 300. 
Rimaszombat 124, 126, 129, 131— 

133, 160, 176, 177, 299 -301 , 305, 
314, 317—321, 336, 365, 711. 

Rimanovszky J. 415.
Ringler 596.
Ritterstein Ágost br. 252, 440, 447, 

511, 545.
Robespierre 171, 307.
Rögtönítélőszék 78, 650, 694.

Románia 704, 709.
Románok 218, 417, 471, 475—477.
Rombauer Emil honv. fhgy. 573, 

624.
Rosenberg 1. Rózsahegy.
Rosenko 1. Hrosinkó.
Rosnau 1. Rozsnyó.
Rotarides János 439.
Roth osztr. tb. 171, 308, 572, 627.
Rotyik István 663.
Rovne 85, 620, 621, 622.
Rozgony 678.
Rózsahegy 68, 93, 106, 107, 128, 

147, 152, 153, 155-158 , 161, 163, 
202, 203, 235, 237, 238, 253, 259 
-2 6 1 , 472, 473, ,479, 480, 690. 
696.

Rozsnyó 133, 134, 253, 259, 261, 
685.

Rüdiger orosz tb. 167, 177, 184, 188
—193, 195, 321—323, 335, 345, 346, 

352, 358, 362, 363, 543, 687.
Russismus 11.
Russland 1. Oroszország.
Rutének 218, 404, 471.
Ruttka 474.
Ruttkay István honv. őrn. 61, 64, 

69, 72, 77, 78, 80, 81, 83, 87, 
519, 531, 571, 572, 580, 592— 
599, 611, 612, 614, 615, 618, 625, 
630, 645, 655.

S

Saffarik P. 367, 383.
Sajó 263, 321—324.
Sajtótörvény 422.
Salamon Lajos 712—715, 728, 729. 

744.
Salzburg 734.
Sándor Károly 615, 616, 631, 633, 

636.
Sárfő 66.
Sarjatka János 692.
Sarkad 364.
Sáros m. 54, 58, 59, 92, 112, 140. 

144, 145, 159, 201, 400, 404, 408', 
454, 471 -4 7 3 , 478, 680, 730. 

Sass orosz tb. 153, 321.
Schäfer helytart. tan. 714, 723. 
Schebitz osztr. száz. 645.
Schechta 421, 458, 527, 528. 
Schemnitz 1. Schelmecbánya.
Schenchel Bálint 162.
Schenkvitz 66.
Schlesien 1. Szilézia.
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Schlichta 199, 514.
Schlick osztr. tb. 54, 92, 93, 95, 99, 

110, 112, 114, 115, 140, 144, 249,
258, 259, 262, 263, 266, 268, 278, 
354, 356, 544, 619, 656, 659, 670. 

Schmidt dr. IX.
Schmidt ügyvéd 574.
Schmidt osztr. százados 131. 
Schneider osztr. alezr. 140, 678. 
Schoen Arnold VII.
Schönbrunn 70, 71, 134, 193. 
Schönhals osztr. tb. 191. 
Schranzenstein 1. Szkalka.
Schuhmann osztr. auditor 696. 
Schulzer 163.
Schuster br. osztr. százados 303, 

696.
Schwechat 65, 66, 94, 172, 284, 308, 

531, 539, 663.
Schwarz 449, 497.

' Schwarz Lipót 743.
Schwarzenberg hg. 6, 42, 192, 193— 

195, 197, 202, 206.
Sebes Emil 709, 710, 712, 713, 715,

716, 719, 728, 741, 744.
Sebesér 403.
Sedlniczky gróf 28.
Segedin 1. Szeged.
Seifert fhgy. 635.
Selmecbánya 9, 10, 22, 26, 32—37, 

41, 43, 45, 46, 73, 75, 76, 79, 91, 
94, 95, 98—100, 101, 109, 101, 
103, 104, 108, 112, 128, 129, 37, 
37, 57, 161, 200, 201, 204, 2 0 7 -  
209, 228, 229, 231, 236, 248, 250
256, 258, 260, 261, 284, 39Ž, 401.
402, 404—407, 446^451, 453— 
463, 465 467—470, 473, 480, 481, 
485, 490, 495—497, 510—518.
524, 531, 534 -5 3 6 , 545, 5 4 9 -  
556, 558—560, 562, 571, 579, 590 
592, 594, 599, 600, 602, 610, 615 
616, 619, 620, 627, 629, 637, 638, 
649— 651, 660, 678, 689—691,
694-698 .

Sembery 588.
Seybusch 54, 55, 582, 597, 599, 646. 
Siebenbürgen 1. Erdély.
Sikula 715.
Sillein I. Zsolna.
Simoncsik 88, 643, 647, 648. 
Simoncsies 64.
Simonyi János 715.
Simonyi E. 170.
Simunics osztr. tb. 15, 52, 54—56. 

5 8 -7 1 , 83, 95, 99, 101, 109, 128, 
147, 208, 213, 234, 237—248, 251,

254, 255, 530, 531, 544, 545, 562 
-5 6 5 ,  567, 569, 573, 574, 576, 
577, 580-588 , 597, 599, 600, 602, 
603, 606, 612, 614, 623, 659, 667, 
669, 690, 695.

Sina br. 400.
Sinda János 199.
Siroka 135-137 , 404, 472, 672.
Sirsics Ferdinánd 203.
Skalita 80, 646.
Sklabina 204, 522, 573.
Skrda János 692.
Skubin 698.
Skultéty 25.
Sladkovic A. 25, 415.
Sladomér 1. Ladmér.
Slavismus 389, 390, 394, 396, 400, 

413, 418, 528, 539.
Slavische Parteigänger 1. Tót veze

tők.
Slavischer Landsturm 1. Tót népfel

kelés.
Slávy dcera 388, 389.
Slovenská Lipa 524.
Slovenské Nár. Noviny 392.
Slovenské Pohlady 61, 88, 89, 109, 

522.
Snasnica 647.
Sobieski 488.
Sobitska ezr. IX.
Sógor György 710.
Somogyi József 704, 710.
Somogy m. 471, 729, 730.
Somoshegyi 713, 730.
Somos.
Sopron 471.
Sóvár 678.
Spányik honv. száz. 134, 138.
Spányik védcsapat 679.
Sparnensis Jenő 36, 39, 48—51, 66, 

78, 199, 204, 206, 406, 457, 513— 
515, 517, 518, 520, 521, 523, 527, 
528, 555, 561, 562, 622, 623.

Sparnensis József 199.
Spengel Károly 203.
Sperl 443.
Spevák Erzsébet 692.
Spevák Ignác 161, 200, 201, 206, 

209, 692, 699.
Spóner Tivadar 713, 715, 730.
Staatsarchiv Wien (Állami levéltár 

Bécs) IX, 1 0 -1 2 , 16, 41, 45, 48 
- 5 0 ,  53, 55, 58, 6 0 -6 3 , 6 5 -7 0 , 
7 2 -7 8 , 8 1 -8 4 , 8 6 -8 9 , 91, 92, 
94, 97, 101, 104, 113—117, 119, 
121, 127, 132, 135, 139-145 , 149, 
150, 152, 181, 192, 214, 543, 547,
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551, 553, 554, 556, 561, 567, 573, j
576, 578, 580, 582, 585, 588, 590,
593, 599, 601, 606, 608, 611, 614
—617, 619, 620, 622, 625, 626. 
629, 630, 632, 637, 638, 641, 648,
650, 653, 660, 664, 667, 668, 676,
678, 681-683 , 685, 706—719,
721, 723—728, 731, 733.

Staatsconferenz 9.
Stadion gr. osztr. min. 195.
Statárium 53, 691, 693.
Stavnyicska 561, 636, 652.
Stefanovics Sámuel 407, 415, 447, 

448, 469, 488, 515.
Stefik 38.
Steffek 458, 466.
Steffoltó 405.
Steinberg Jenő 222.
Steindl honv. fhgy. 662.
Sterneck br. osztr. auditor 207.
Stájerország 471.
Stiegler F. 743.
Stilfried osztr. fhgy. 645.
Stiplitzhof 1. Steffoltó.
Stöckl v. Steckel 36, 37, 406, 456, 

457, 459, 465, 466, 470.
Straka György 208.
Strany-szoros 245.
Strezsenyiczky Samu 162, 200.
Striba János 162.
Strobel Alajos 88, 635.
Stryj 580.
Stuben 1. Stubnya.
Stubnya 50, 153, 260, 402, 518, 520, 

568, 669.
Stúr Lajos 7, 16, 22, 23, 25, 26, 

28, 34, 37, 40, 44, 46, 48, 51, 55. 
57, 69—71, 84, 89, 96, 101, 102, 
105, 108, 146, 226, 234, 373, 382, 
383, 390-392 , 400, 406, 418, 415. 
438, 439, 443, 449, 450, 457, 458, 
465, 466, 469, 483, 488, 500, 507 
-5 0 9 , 515, 517, 523 -528 , 537, 
550, 556, 559, 570, 616, 620, 623, 
631, 634.

Stúr Károly 25.
Sturec 6, 16, 93, 106, 109, 146, 152 

154, 156, 159, 161, 201, 208, 225, 
235, 236, 259-261 , 480, 543, 569. 
571, 572, 689, 692, 697.

Sulczer 46, 47, 48, 513, 515.
Sunstenau-vasasok 140.
Supinyi 526.
Süd Ungarn 1. Dél-Magyarország.
Sütő István honv. közi. 663.
Svätopluk 37, 384, 466, 488.
Sverezsine 611.

j Svinka-borovinkai szoros 632.
Svornost 407, 469, 524, 528.
Svrčinovec 80, 646.
Szabadkőmívesek 729.
Szabó Imre honv. ezr. 357.
Szabolcs m. 327, 471, 677.
Szabolcsi lovasok 136, 138, 140, 141.
Szabolcsi védsereg 676.
Szalonta 344.
Szántó 747.
Szaplonczay 713, 729.
Szászok 506, 670.
Szatmár 727.
Szatmáry 712, 730.
„Századunk“ 221, 223.
Szebelép 439.
Szeberénvi János szuperintendens 11, 

23, 34, 208, 372, 373, 391, 392, 
447, 550.

Széchenyi István gr. 28, 29, 34, 444, 
445.

Szécsény 300.
Székesfehérvár 711, 729, 744.
Szekfű Gyula dr. VII, VIII, IX.
Szélakna 259, 405, 407, 450, 489, 

511, 535, 536, 590.
Szelestyey László 712, 713, 715, 719, 

720, 724, 728-731 , 741, 744.
Szemere Bertalan 6, 8, 28, 34, 35, 

53, 112, 115 -117 , 120-122 , 125, 
127, 131—133, 135—144, 164,
181—183, 283, 287—290, 292, 294 
-2 9 6 ,  299, 311, 320, 327, 3 3 2 -

334, 3 3 8 -3 4 3  354, 444, 445, 549, 
550, 553, 676, 678, 681.

Szemeréd 101, 253.-
Szén 115.
Szenice 46, 55, 67, 71, 247, 453, 

477, 581, 599, 612—614.
Szentantal 405, 407, 468.
Szentbenedek 254, 256, 455, 473, 

474, 480, 481.
Szent István páholy 719.
Szentiván (Liptó) 690.
Szentiványi Vince 203.
Szentkereszt 98, 100, 153, 160, 236, 

250, 251, 253, 254, 256, 258, 260, 
402, 474, 480.

Szentmárton 1. Turócszentmárton.
Szentmiklós 1. Liptószentmiklós.
Szentpéter 160, 321.
Szenttamás 578.
Szeparatizmus 720—722.
Szepes m. 112, 113, 130, 133, 146, 

201, 225, 259—262, 264, 285, 404, 
408, 454, 455, 471, 472, 479, 509, 
537, 543, 671, 697, 730.
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Szepesófalu 404, 454, 472, 478, 481.
Szepesváralja 135, 472, 473.
Szépjak 678.
Szerbek 42, 149, 393, 438, 486, 487, 

s m  r > 1 5

Szerbia 719, 740.
Szerb-török háború 727.
Szerdahelyi Sándor honv. száz. 81, 

82, 85, 600, 602, 608, 609, 626, 
637.

Szerencs 320, 324—327.
Szigethy honv. közvitéz 624.
Szigethy Károly 208.
Sziklay honv. százados 138.
Szikszó 159, 266.
Szilaveczky Ágost honv. alezr. 64, 

69, 72, 8 1 -8 5 , 87, 531, 601— 
606, 6 0 8 -  611, 613, 617, 621, 625, 
626, 628, 629, 656, 659.

Szilézia 55, 61, 92, 93, 248, 393, 401, 
453, 454, 472, 476, 477, 513, 616, 
637, 659.

Szilice 263.
Szirmay I. gr. osztr. őm. 140, 506.
Szkalka 257, 258, 316, 403.
Szkicsó 254.
Szlatinyi Antal 162, 197.
Szliácsfürdő 10, 12, 13.
Szláv birodalom 431, 432, 466, 500.
Szlávok 10, 21, 22, 25, 26, 28, 3 7 -  

41, 368, 369, 371, 378, 380, 383— 
385, 387—389, 391, 393, 399, 413,
417, 433, 440, 443, 445, 452, 471,
476, 485, 498, 500, 508, 524, 525.

Szlavónia 21, 369, 370, 382, 385— 
387, 393, 399, 410, 432, 434, 436,
442, 471, 484, 487, 492, 493, 501,
719, 740.

Szlovének 393.
Szmrecsányi Gábor 72.
Szlnha Miklós 715.
Szluka 458, 459.
Szobotist 67.
Szociálisták 433.
Szokolóczy M. honv. alezr. 205, 207, 

693, 699, 700.
Szolnok 123, 297, 640, 722.
Sztrecsnó 48, 57, 60, 61, 68, 90, 98,

235, 239, 241, 250, 254, 401, 403,
472, 474, 479, 517, 556, 559, 563,
568, 569, 571, 572, 573, 612, 615,
632, 635, 636, 638, 662.

Szucsay Lajos 596.
Szucsány 49, 109, 258, 260, 401, 402, 

472, 474, 514, 518, 556.
Szuhay József 536.
Szulika dr. IX.

Szunyogh 164, 180, 325, 328, 329, 
331, 333, 334.

T

Tajava 1. Tajó.
Tajó 33, 257, 258, 430, 431, 512, 

698.
Tápióbicske 310.
Tarád 36, 37, 457, 459, 460, 463. 
Tárca 135-137 , 139, 142, 697. 
Tárcái 268, 670.
Tarnay család 516.
Tata 156, 157, 160.
Tatranský Orol 524.
Teleky László gr. 222.
Telgárt 403.
Temes m. 370, 471, 477, 486. 
Temesvár 177, 187, 188, 190, 191, 

339, 340, 354, 355 , 357, 360, 728. 
Tenk 352.
Tepla (Liptó) 157, 158, 454, 690. 
Teplicska (Trencsén) 596.
Terenye 305.
Térey 640.
Teschen 71, 72, 88, 91, 234, 249, 

613, 621, 637, 642.
Thák Károly 163.
Theiss 1. Tisza.
Theiss alisp. 153, 716.
Theissoltz 1. Tiszolc.
Theresienstadt 724.
Thierry br. 721.
Thinnfeld osztr. min. 214.
Thun Leo osztr. min. 214, 390, 527. 
Thúry ezredes IX.
Thuránszky Marcell 38.
Tisza Kálmán 709,' 713, 730, 732. 
Tisza Lajos 713, 730.
Tisza f. 119, 125, 249, 278—282, 

321, 3 25 -327 , 333, 339-341 , 696. 
Tiszafüred 15, 110, 117, 119, 121— 

123, 172, 182, 263, 270, 271, 278,
279, 282, 288, 289, 291, 292, 294
295, 297, 309. 310, 321, 326, 327,
696, 727, 729, 730, 738.

Tiszalök 114.
Tiszolc 32, 404, 415, 416, 454, 458. 
Tokaj 142, 249, 259, 262, 268, 324— 

327.
Tököl 222.
Töltényi Miklós 122.
Tomaj 728.
Tomasik 25.
Tomkovics 36, 37, 46—49, 406, 415, 

457, 466, 470, 511—517, 523, 526, 
528.
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Tompa Mihály 705.
Torna m. 471, 581.
Torna v. 115, 263, 473.
Tornaija 115, 133, 263, 272, 278. 
Toron tál m. 370, 471, 477, 486. 
Törv. c. 1825. III. 232.
Törvények 1848. 118, 274, 275, 309, 

332, 441, 442, 444, 446, 486, 487, 
489, 501, 503, 504, 505, 507, 533, 
538.

Tótok 6, 7, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 
29, 3 1 -3 3 , 3 6 -4 5 , 49, 52, 60, 
63, 7 0 -7 2 , 78, 84, 86, 90, 91, 
9 4 -9 6 , 102, 103, 105, 107, 129, 
149, 150, 163, 197, 198, 201, 202. 
204, 208, 218, 225, 226, 367, 369,
370, 372-376 , 378, 379, 382, 383, 
385, 388-392 , 394—396, 403, 405. 
410, 413, 414, 416, 417, 422, 430. 
437, 440—443, 452, 458, 460, 46l', 
468, 471, 475, 477, 488, 495, 501, 
503, 507, 508, 515, 527, 542, 543. 
550, 552, 553, 558, 577, 578, 580, 
585, 587, 599, 613, 615, 620, 649, 
660, 665, 672, 675, 678-691.

Tót egyesületek 400.
Tóth dr. IX.
Tóth István honv. közv. 663.
Tóth János honv. fhgy. 121.
Totis 1. Tata.
Tót junta 430.
Tót irodalmi nyelv 19, 20, 21, 23, 

24, 28, 392, 394, 528.
Tótkomlós 471.
Tótlipcee 407.
Tót nyelv 9, 2 2 -2 5 , 31, 45, 369,

371, 373, 375, 392-394 , 397, 422, 
436, 437.

Tót nyelvreform 395, 550,
Tót nemzeti tanács 36.
Tót szabad csapat 42, 90, 532, 644.

645, 672, 675.
Tót tanszék 375.
Tót népfelkelés 102, 134, 146, 533, 

678-681 .
Tótpróna 251, 401-403 , 474, 480, 

569.
Tót vezetők 29, 71, 96, 234, 235,

237, 241, 508, 509, 513-515, 522, 
526—528, 530—532, 534, 542, 544.

Tripartitum 368, 623.
Trencsén m. 31, 52, 54, 55, 60, 61, 

63, 67, 6 8 -7 2 , 77, 8 0 -8 4 , 86, 91, 
95, 101, 147, 203, 222, 234, 237,
238, 240, 400, 401, 408, 415, 416,
435, 438, 444, 453, 471, 472, 478,
480, 508, 510, 516, 528, 530, 544,

545, 556, 562, 564, 567-579 , 583, 
585, 586, 593—598, 600, 602— 
604, 6 0 6 -610 , 617, 619, 626, 
627, 632, 635, 636, 638, 643, 648, 
650, 652, 655—659, 662, 683, 690,
694.

Trencsén v. 55, 60—66. 68, 82, 90, 
92, 203, 238, 2 4 1 -245 , 403, 4 7 2 -  
474, 478, 479, 481, 531, 574, 5 7 6 -  
578, 580-588 , 600, 602, 6 0 6 -608 ,
611, 614, 615, 617, 625-627 , 631, 
636.

Trencsénbán 583.
Trenk osztr. alezr. 108, 147, 161, 

646.
TseodajefE orosz tb. 321, 336.
Tura 316.
Túrán 260, 401, 403, 472, 636. 
Turcsek 98, 101, 251, 255, 403, 474, 

479, 571.
Turin 709, 718, 719, 733, 735, 739. 
Turöc m. 31, 32, 39, 45, 47, 48, 5 1 -  

54, 56—58, 60, 71—73, 79, 83, 
86, 87, 90, 95, 98, 101, 103, 109, 
147, 153, 154, 156, 161, 203, 204, 
208, 222, 234—236, 238, 239, 241, 
242, 251, 254, 255, 401—403, 408, 
415, 416, 429, 435, 438, 441, 447, 
454, 458, 471, 472, 474, 479, 480, 
508-510 , 512, 514, 156, 522, 526, 
5 2 8 -534 , 536, 537, 540, 542, 544, 
545, 555-559 , 561, 565, 56 7 -5 6 9 , 
571-573 , 578, 580, 589, 597, 598,
612, 615, 622—624, 629—638, 643, 
662, 663, 669, 683, 690, 691, 694,
695.

Turócszentmárton 49, 50, 57, 58, 68, 
84, 94, 98, 102, 156, 199, 204, 209, 
236, 238, 239, 249, 251, 254, 260, 
401, 428, 472, 479, 480, 513, 514, 
517-522 , 530, 545, 562, 564, 567 
-5 6 9 ,  572, 573, 616, 622, 631— 
633, 636, 638, 641, 648, 650, 652. 
654, 655, 661, 663—667, 692, 694. 

Turopolya 387.
Türr István 710, 739, 740.
Turzovka 636.
Tyrnau 1. Nagyszombat.

U

Udvari kancellária 232.
Ugocsa m. 471.
Uichtritz br. honv. ezr. 182, 338— 
' 340.
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Újbánya 41, 74, 152, 207, 552, 555, 
590.

Újépület 195, 212.
Új honvéd naptár 220.
Ujj 713, 729.
Újpest 183, 22, 724, 730.
Újstubnya 474, 514, 517.
Újtótok 19, 22, 371 -373 , 378, 381— 

383, 387, 390 -393 , 397, 537, 540. 
Újvidék 383.
Ulmanka 480, 572.
Ullmann László 63, 64, 585, 586. 
Ultrademokraták 332. 
Unabhängigkeitsakte 1. Függetlenségi 

nyilatkozat.
Ungarn 1. Magyarország.
Ungarismus 1. Hungarismus.
Ungvár 599.
Unió (protestáns) 22.
Urban osztr. ezr. 86, 627.
Urbányi József 200.
Úrbériség 33, 91, 368, 420, 433, 439. 
Úrvölgy 430, 497, 535, 654.

V

Vác 125, 129, 147, 248, 249, 299, 
305, 310, 314 -3 1 9 , 717, 730, 741 
—743.

Váci proklamáció 103—105, 107,
112, 113, 118, 120, 172, 173, 262, 
272, 275, 285, 297, 309, 315, 332, 
504, 533.

Vachott Sándor 115.
Vacok 404.
Vadászkürt-szálló 709, 710.
Vadkert 318.
Vág 55, 56, 57, 62, 67, 87, 88, 102, 

105, 112, 147, 148, 154, 155, 234, 
238, 239, 241—245, 248—250,
259 -261 , 312, 400, 401, 453, 472 
-4 7 4 ,  477 -480 , 531, 532, 537, 
545, 556, 568, 575, 578, 579, 581, 
612-615 , 617, 618, 630, 6 3 4 -  
636, 641, 642, 645, 646 -6 4 8 , 652. 
696, 700.

Vágbeszterce 570.
Vágpodrágy 242.
Vágszered 431.
Vágújhely 63, 66, 68, 81, 240—243, 

245, 246, 400, 453, 472, 473, 477, 
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forradalmárokat. — A helyzet ura lesz. — A prágai 
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megrohanásának fölfedezett terve. — A szláv forra
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intézkedései Trencsén védelmére. — Szilaveczky ott- 
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ség visszavonulása. — A magyar csapatok íegy- 
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visszavonulás. — Görgey nyilt állásfoglalása Dem
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dik Kossuthért. — Beniczky Kossuthtal. — A 
nagyhortobágyi tanácskozás és annak döntései. —
Kossuth és Görgey találkozása. — Beniczky el
fogultsága Görgey ellen .................................................  110—123
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— Beniczky egyedül támad és kiveri Bloudeket a 
városból. — Miért késett a védsereg? — Horváth 
Mihály téves adata és Szemere intrikája Beniczky 
ellen. — Beniczky visszavonul Eperjesről. — Sze
mere, Luzsénszky kormánybiztosok Beniczky ellen.
— Kossuth igazságtalan rendeleto. — Beniczky

lemond katonai és polgári tisztségeiről. — Gör
gey beavatkozása. — Kossuth jóváteszi lépését és 
Beniczkyt ismét a bányavidéknek alezredesi rang
ban levő kormánybiztosává kinevezi. — Görgey 
tiltakozása Beniczkynek csapatjától való megfosz
tása ellen. — Az eperjesi támadás kihatásai . . . .  132—147

XI. fejeset. Görgey Ármin kirendelése Trenk ellen. — Beniczky 
különítménye Görgey erősítésére. — Agitációja a 
függetlenségi nyilatkozat mellett és az oroszok 
ellen. — Beniczky és a politikai foglyok. — Kor
mánybiztosi tevékenysége. — A Görgey- és Beniczky- 
csapatok .elhelyezkedése. — Az orosz portyázók 
felbukkanása. — Beniczky a Sturecen. — Görgey 
Ármin Beniczky, katonai készületeiről. — Az oro
szok rózsahegyi és túróci előretörése. — Beniczky erő
feszítései az általános ellenállás szervezése körül.
— Beniczky és Görgey nézeloltőrései. — A két 
különítmény visszarendelése Komáromba. — Kor
mánybiztosi működésének méltatása. — Beniczky 
és az árulók. — A bányavidéket csak kilenc év múlva
látja viszont ......................................................................  147—164

XII. fejeset. Beniczky feljegyzéseinek hatodik füzetében a Gör- 
gey-kérdésről. — Görgey Artúr szerepe 1848—
1849-ben. •— Egyénisége és tragikuma. — Beniczky 
elfogultsága Görgeyvel szemben és až ebből eredő 
tévedései. — Beniczky Görgey magatartásáról a 
Komáromból való kivonulásig. — Az első orosz 
ajánlat. — Boryné követsége. — Bayer félreállí- 
tása. — Bónis kormánybiztos Görgeyről. — Kos
suth bizalmasai Görgeyről. — Görgey bizonyító 
dokumentuma. — A mártír hadseregről. — Szu- 
nvogh képviselő missziója. — Szemere és Batthyányi 
miniszterek Görgeynél. — Beniczky szerepe a Pöl- 
tenberg-féle békekövetségben. — Görgey István téve
dései. — Beniczky az orosz táborbani időzéséről 
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letételt. — Kizáratása az aradi haditanácsból. —
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sziója. — Miklós cár levele Görgey érdekében. —
Ferenc József kézirata, hogy Haynau végezze ki 
a magyar vezetőket. -— A lovagias Paskievits
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és Rüdiger kudarca az amnesztia kérdésében. —
Beniczky gyanúsító szemrehányásainak cáfolata . . 162—194

XIII. fejezet: Beniczky az aradi várban. — Első kihallgatása. —
Az osztrákok informálói Beniczkyről. — A tanú
vallomások. — A császári biztosok jelentései. —
Az utolsó kihallgatás és az auditor megjegyzése 
Beniczky rebellisségéről. — A votum informativum 
és az ítélet. — A bányavárosok elkésett jelentései.
— Mint sáncrab. — Anyja mentőakciója és Haynau 
kegyetlensége. •— Betegen az Üjépületben. — Wall- 
moden belátása. — Komáromban és Kufsteinban.
— A följegyzések keletkezése és osztrák bírálója.
— Kiszabadulás és irodalmi kísérletek. — Az 
1861-i országgyűlésen. — Felső-Magyarország és az 
Alföld szorosabb gazdasági egybekapcsolódásáért.
— Az Almássy-féle összeesküvés és mint josefstadti 
rab. — Honvédegyesületi elnöksége és viszálya Per- 
czellel. — Titokzatos eltűnése. — Valószínűleg
gyilkosság áldozata. — Holttestének föllelése. —
Temetése. — A Beniczkynek működéséből eredő 
tanulságok ..........................................................................  195—227

II. Beniczky Lajosnak Komárom és Kufstein várak 
börtöneiben írt visszaemlékezései a szabadságharc
ról és a tót mozgalomról.........................................  229—54,5

Bevezető sorok: Az első füzet tartalma. Az 1848 előtti reform
korszak jellemzése ................................................................: ........ 229—545

I. Simunics betörése ...........................................  234—248
(1) Hurbán, Hodža, Stúr miavai kudarca utáni hírek újabb

betörési tervekről. Turóc megye jelentősége. Beniczky had
ereje. Intézkedései. Megszállja Turócszentmártont ............... 234—236

(2) Az OHB Simunics osztrák tábornok betörési szándékáról.
Beniczky hegyi háborút javasol. Hírek Árva megyéből . . . .  236—238

(3) Simunics Budatinnál. Előnyös elhelyezkedése. Beniczky fel
szólítja levélben, hogy távozzék az országból. Simunics 
válasza. Az OHB. parancsa, Beniczky támadjon ............... 238—241

(4) Beniczky hadmozdulatai Simunics ellen. Simunics levonulási
iránya a Vág mentén Ordódy ellen ............................................  241—243

(5) Ordódy visszavonul Trencsénből. A kosztolnai csata ........... 243—244
(6) A kosztolnai csata hatása. Beniczky elbocsátja a népfel

kelést. Guyon közeledése Pozsonyból. A haditerv Simunics 
bekerítésére. Beniczky lassúsága .................................................  244—246

(7) Beniczky Trencsénből Petőfalvára indul. A helyzet Nagy
szombat körül. Guyon hibás intézkedései. Simunics gyors ki
vonulása Morvaországba ................................................................  246—248

I I . Görgey felsőmagyarországi hadmenete . .  . .  248—262
(1) Görgey útja Pozsonyból Pestre és onnan északra. Defenzívá

ból offenzivába. Támadási lehetőség Simunics és Schlick ellen. 
Windischrgaetz ellenintézkedései. Simunics újabb betörése. A 
nagyszombati csata. Schlick betörése Duklán, a budaméri 
és a kassai csata. Götz betörése és Horváth őrnagy vissza
vonulása Turócba. Felső-Magyarországon csak a bányaváro
sok magyar kézen. Az ott levő magyar erő .......................  248—250

(2) Beniczky veszi át a parancsnokságot. Koncentrálja az erő
ket. Görgey el akarja kerülni Selmecbányát és Simunics ellen
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akar vonulni. Beniczky fölkeresi és beszámol Götz közelségé
ről. Beniezky nem tarthatta volna Selmecbányát Götz és 
Csorics ellen .............................. ......................................................  250—252

(3) Görgey mozdulatainak kritikai megvilágítása .......................  252—254
(4) Götz mozdulatai, Görgey Körmöcön és Selmecbányán, Be

niczky' megszállja Besztercebányát ............................................. 254—256
(5) Átkelés a Skalkán ..........................................................................  256—258
(6) A besztercebányai koncentrálás előnyei ....................................  258—259
(7) Átkelés a Sturecen. Beniczky készíti elő az átkelést, mint az

avant garde vezetője megszállja Rózsahegyet és Alsókubint 259—262

I I I .  G ö r g e y  é s  D e m b in s z k y ............................................  262—299
(1) A Kossuth és Görgey közötti viszony a váci proklamáció

után ....................................................................................................... 262—263
(2) Dembinszky az új fővezér. Pillér ezredes magatartása Torná

nál. Görgey napiparancsa Dembinszky kinevezéséről .............  263—265
(3) A kinevezés hatása a hadseregben. Bizalmi iratok Görgey-

hez. Görgey nyilatkozatai  ....................................................... 265—266
(4) Beniczky meghívása Görgeyhez, aki a Dembinszkyvel való 

összekülönbözését elmondja, reámutat a Dembinszky had
vezetési módjából háramló veszedelmekre, megbízza Beniczkyt,
hogy nevében figyelmeztesse erre Kossuthot ............................ 265—268

(5) Beniczky Klapkánál, aki hozzájárul Görgey lépéséhez. Be
niczky helyzetének kényessége ..............    268—270

(6) Beniczky Kossuthnál Tiszafüreden a kápolnai csata kezdetén.
Kossuth válasza Görgey üzeneteire ............................................  270—273

(7) Beniczky az idegen parancsnokok és légiók ellen Kossuth
előtt ...................................................................................    273-276

(8) Kossuth válasza az idegen parancsnokok és légiók kérdésében.
A Görgey és Dembinszky kij^ötti ellentét eligazítását a 
kápolnai csatától teszi függővé ................................................. 276—278

(9) A kápolnai csata kimenetele. Dembinszky szemrehányásai
Görgey ellen. Görgeyt Poroszlón hagyja. A poroszlói állás 
veszélyessége .......................................................................................  278—279

(10) Görgey helyzete Poroszlón. Átkel a Tiszán ............................  279—282
(11) Görgey manifesztuma Dembinszky letételének szükségességé

ről és az egybehívandó tiszti-gyűlésről. A gyűlés lefolyása.
Görgey meghívja Szemerét ia gyűlésre. Görgey megnyitó 

beszéde. A váci proklamáció igazolása. A gyűlés Görgey
mellett. Kmetty és Klapka az országgyűlés tekintélyének 
megőrzése mellett. Szemere nyilatkozata elejti Dembinszkyt. 
Görgey javaslatára Beniczky küldetik Kossuthhoz beszámo
landó a helyzetről ..........................................................................  282—289

(12) Görgey sikere. A tiszafüredi események Beniczky elutazása
után. Dembinszky makacssága és őrizet alá helyezése . . . .  289—291

(13) Beniczky találkozása Kossuthhal a hortobágyi pusztán. Kos
suth Vetterrel és Mészárossal sietett Tiszafüredre. Kossuth - 
nyilatkozata Görgey magatartásáról. Szándéka volt 
Kmetynek vagy Damjanicsnak átadni a fővezérséget. Sze
mere befolyása Kossuthra. Tanácskozás a Nagy hortobágyi
csárdában. Mészáros és Vetter állásfoglalása ........................ 291—293

(14) Kossuth indokolja elhatározását .................................... ............  293—295
(15) Kossuth és Görgey találkozása ................................................. 295—297
(16) A kibékülés hatása a hadseregre ................................................. 297—298

IV. A losonci támadás ........................................  299^305
(1) Görgey megbízza. Beniczkyt, hogy csapatjával a sereg jobb



szárnyát fedezze. Beniczky elhatározása Losonc megszállá
sára. Az út Losoncig. Az osztrákok megelőzték ...................  299—301

(2) Beniczky megtámadja Losoncot és kiveri az ellenséget.
A támadás leírása ..................................................................... .. 301—304

(3) A győzelem eredménye ................................................................... 304—305

V. Görgey Artúr hadmenete Komáromtól Vi
lágosig ...............................................................  306—366

(1) Beniczkynek Komárom-várban írt előszava .................................  306—307
(2) Bevezetés. Görgey Artúr jellemzése. A Kossuthhoz való 

viszonya. A váci proklamáció, Dembinszky megbuktatása, 
következetlensége Kossuth megítélésében, a függetlenségi
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nyilatkozat elleni állásfoglalása. Damjanics Kossuth mellett. 
Görgey és Damjanics. Budavár ostroma. Mészáros kineve
zése fővezérré. Görgey tiltakozása. A komáromi tiszti gyűlés.
Klapka, Kmety, Nagy Sándor tábornok helyzete ............... 307—314

(3) Visszavonulás Komáromból. A hadsereg hangulata. Görgey 
nyilatkozata a törzstisztek előtt a kormány és országgyűlés 
ellen. A váci csata. Görgey gúnyos kifakadása Nagy Sándor
ról. Harc Rétságnál. Főhadiszállás Rimaszombaton ........... 314—319

(4) Orosz parlamentérek Rimaszombaton. Görgey az orosz 
ajánlatról. Beniczky véleménye az eseményről. Hírek a tábor
ban. További menet Alsózsolcára, csata az oroszokkal, 
özv. Borvné, sz. Hellenbach báróné Görgeynél. Nagy Sándor

felbontja Boryné kísérőlevelét, melyet Görgeytől kapott.
A geszthelyi ütközet. Hangulatváltozás az oroszok javára.
Bayer vezérkari főnök háttérbe szorítása. Görgey gyűlö
lete Nagy Sándor tábornok ellen ................................................. 320—325

(5) Főhadiszállás Szerencsen. A Kazinczy-hadtesttel való egye
sülés kérdése. Görgey elmaradt találkozása Kossuthtal. Át
kelés a Tiszán. Nyíregyházán. Szemere levele Göregyhez, aki 
a lengyelek elbocsátását kéri. Nagykállón. Szúnyogh ország- 
gyűlési képviselő Görgeynél és felajánlja az országgyűlés 
nevében Görgeynek a diktátorságot. Előadása a főhadiszállás 
tisztjei előtt. A tisztek helyeslik az eszmét. Beniczky ellen- 
véleménye. Hírek az oroszokkal elérhető kedvező békekötésről 325—331.

(6) Nyíradonyban. Szemere és Batthyány a főhadiszálláson. Gör
gey visszavonul előlök. A Görgey és Szemere közötti jelenet.
Szemere nyilatkozata Görgey magatartásáról. A debreceni 
csata. Bayer ezredes távozása Görgey táborából. Orosz par
lamentár megérkezése. Nyilatkozatai. Pohárköszöntője Gör- 
geyre. Hosszabb időzése Görgeynél. Nagyváradon. Szemere 
megérkezése. Tárgyalások az orosz parlamentérrel, akivel az
orosz főhadiszállásra emlékiratot küldenek ................................  331—338

(7) Főhadiszállás Gyapjún. A szegedi országgyűlés menekülő 
tagjai. A szegedi csata. Szemere és Batthyány ismét a fő
hadiszálláson. Azonkívül Görgey neje, Bethlen Gergely gróf 
ezredes és Ücjitritz ezredes is megérkeznek. Az előbbit Bem, 
az utóbbit Kmetty küldte propoziciókkal Görgeyhez. Tanács
kozások. Szemere nyilatkozatai Beniczky előtt Görgey dik- 
tátorsága és az oroszokhoz küldendő békekövetség ügyében, 
molynek egyik tagja Beniczky legyen. Beniczky viszautasítja 
a megbízást. Görgey kérésére részt vesz. Az utazás Pölten- 
berggel az orosz táborba. Pöltenberg vak bizalma Görgey- 
ben. Beniczky kételkedik. Görgey nejét az orosz tábor felé 
küldte. A magyar parlamentérek az orosz táborban, Ártán- 
don. Rüdigernél. A békeajánlatot elküldik Paskievicsnek a fő-
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hadiszállásra. Ebéd az orosz főtisztekkel. Froloff tábornok
nál, Rüdiger vezérkari főnökénél. Érvelése, hogy bízzanak a 
cárban és adják meg magukat föltétel nélkül. A barátságos 
vitatkozás részletes leírása. Paskievics visszautasítja az aján
latot. Visszatérés. Beniczky megírja az emlékiratot. Vita az 
emlékirat szövege miatt. Pöltenberg egy más emlékiratot írat 
Beniczkyvel, aki megtagadja az aláírást. További út Aradra. 
Találkozás a menekülő Kossuthtal ......................... ..................

(8) A temesvári csata. Görgey diktátor. Mit kellett volna tennie?
Pöltenberg és Beniczky megérkezése Aradra. Oj békekövetség 
elindítása. Beniczkyt nem vonja be Görgey a tanácskozá
sokba. Görgey intézkedései. Paradofsky és Froloff orosz 
tábornokok Görgeynél. Hangulatváltozás a föltétien megadás 
hírére. Zamboll i ezredes brigádjával az osztrák táborba akar 
lovagolni. Görgey nyilatkozata és fenyegetése az elégedetle
nek ellen. Bethlen Gergely gróf az oroszokról. Görgey az 
osztrák bosszúról és az orosz védelemről. Beniczky felszóla
lása Görgey ellen, de a kikerülhetetlen megadás mellett. 
A világosi fegyverletétel. Görgey utolsó szavai tisztjeihez: 
„Vegyék becsületszavamat, sohasem fogom megkísérteni, hogy 
sorsomat az önökétől elkülönítsem.“ ........................................

(9) Függelék. Beniczky találkozása Görgeyvel a fegyverletétel
után. A foglyok Kisjenőn, Sarkadon, Gyulán, Aradon. El
keseredés Görgey ellen. Az oroszok magatartásáról. Görgey- 
nek nem volt alapja és oka bennük bízni ....................................
VI. Beniczky visszaemlékezései a tót mozga

lomról ...................................................................
(1) Előszó. A pánszlávizmus a monarchia szétbontására törek

szik. Beniczky szerepe a tót tervek meghiúsításában ..........
(2) A nemzetiségi mozgalmak kifejlődése. Az északi és déli szláv

mozgalom ...........................................................................................
(3) Az 1840-i országgyűlés nyelvtörvényeinek hatása. A délszláv

mozgalom sikere, a tótok a magyarosítás ellen .......................
(4) ótótok és újtótok ..........................................................................
(5) Zay gróf ev. főfelügyelő rendeletéi. Az újtótok e nyelvren-

deletek elleni harcban az ótótokat előtérbe tolják. Az ótótok 
kívánságai és sérelmei -az egyetemes egyházi gyűlésen ...........

(6) A Bécsbe indított tót küldöttség. A királynak átnyújtott
kérvény tartalma ..............................................................................

(7) A tó t radikálizmus képviselői igaztalanul tulajdonítottak 
a magyar törvényeknek üldözési és elnyomási szellemet . . . .

(8) A radikális tót mozgalom gyanúsító és rágalmazó politi
kája. A magyar nemzet helytelen álláspontja ezzel szem
ben. Nem tulajdonít neki fontosságot, a külföldet nem infor
málja és az igaztalan támadások cáfolatlan maradtak ...........

(9) A radikális szlávok szervezkedésének példája. Kuzmány gyü
mölcsfatenyésztő egyesülete ............................................................

(10) A felhalmozott szláv agitációs anyag eredményei 1848-ig
(11) Az illyrizmus és a tót radikálizmus egy célért. Felső-Magyar- 

országon levő tó t egyesületek. A szláv sajtó. A szláv hősi 
múlt. A szlávok túlnyomósága és a szláv hegemónia -. . . .
VII. A tót mozgalom 1844. évtől 1848. márciusáig

(1) A szlávok defensiv alliance-a. Azon szellemi tényezők jellem
zése, melyek a pánszlávizmus eszméjét Magyarországon elő
mozdítják. Az illyrizmus zászlóvivői, Gáj, Zdencsav, 
Nugent báró .......................................................................................

3 38 -354
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(2) Kollár .János jellemzése .................................................................. 387—389
(3) Chalúpka János és Kuzmány 'Károly jellemzése ...................  389—390
(4) Az újtót vagy radikális tót párt vezetőinek Hurbán, Hodža,

Stúrnak jellemzése .............................................................................  390—391
(5) Az ótótok .Jozeffy és Szeberényi vezetése alatt. A Fejér-

pataky Gáspár csoportja .............................................................  .391—392
(6) A tót nyelv reformja Stúr vezetéso alatt. Szakadás az ó- és

újtótok között. A bibliai nyelv alkalmatlansága politikai 
agitációra. A nyelvújítás sikere ..................................................... 392—395

(7) Az ótótok a bibliai nyelv visszaszorításában az ev. egyház
veszedelmét látják ............................................................................. 395—397

(8) A tót mozgalom akadályai. Az ótót vallásosság az újtótok 
befolyását a népnél paralizálta. A „Védegylet“ demokratikus 
programmja. A magyar nemesség befolyása. Délen az illyriz-
mus a magyar liberálizmusnak gátat emel ............................ 397—399

(9) Azon területek felsorolása, hol a radikális tót mozgalom
gyökeret vert és sikerre számított ............................................. 399—404

(10) Selmecbánya és vidékének külön jellemzése ................................  404—408
(11) Zágráb, Prága, Galicia befolyása a tót mozgalomra. A pán

szlávizmus azért nem tudott 1848-ban sikert felmutatni,
mert terveivel lökéseit ............................................................. .. 408—409

(12) A magyar nemzet, hegemóniájába vetett hit és a forradalom
tanulságai ........................................................................................... 409—412

V ili. A tót mozgalom 1848 márciusától 1848
június 15 -ig ........................................................................  413—485

(1) Bevezetés és az időszaknak négy szakaszra való bontása 413—414
(2) A bécsi márciusi események. Tót röpiratok és proklamációk 414—415
(3) Kik terjesztették a kommunisztikus irányú tót röpiratokat?

Hírek szláv forradalmakról. A kolerazendüléshez hasonlatos 
hangulat a parasztság között. Miért terjesztette a tót agi
táció a kommunisztikus irányt? .................................................  415—416

(4) A pánszlávizmus első működése kommunisztikus irányzatú
volt .............................................................................................   410—417

(5) A márciusi vívmányok hatása Besztercebányán. Beniczkyt
felszólítja a tót agitáció a csatlakozásra. A tót ágensek 
kísérlete zavargások szítására .....................................................  417—420

(6) Besztercebányai események. Beniczky meghiúsítja a zavar
gásokat, melyeket a tót mozgalom ágensei előkészítenek . . . .  420—427

(7) A miniszteri rendeletek publikálása a városi közgyűlésen.
Közös ünnepség .................................................................................  427—428

(8) A tót mozgalom kísérletei Liptószentmiklóson, Selmecbányán,
Turócszentmártonban. Besztercebánya e terület közepén. 
Beniezkynek a tót mozgalomhoz való csatlakozásából ered
hető következmények ....................................................... ..............  428—432

(9) Az úrbéri terhek alóli felszabadítás hatása. A nép a pán
szláv agitációtól elfordult .............................................................  433—434

(10) Beniczkyt Kossuth Pozsonyba hívja a felsőmagyarországi
néphangulat ügyében. Beniczky nyilatkozata. Kossuth a 
bányamunkásságnak engedményeket akar adni. Beniczkyt 
megbízza, hogy nézeteit vesse papírra ........................................  434—436

(11) A liptószentmiklósi márciusi tót mozgalom. Beniczky Pestre
megy a bányászmunkabérek tárgyában. A nemzetiségek petí
ciói. Tót petíciók a megyékben . . . . ............................................. 436—437

(12) A tótok 13 pontja ..........................................................................  437—438
(13) Stúr, Hurbán, Hodža agitációja. összeköttetésük Prágával.

A kommunisztikus irányzat most inkább nacionálista kezd
lenni. Az erdőkérdés ..........   438—439
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(14) Kral János izgatásai. Elfogatása. Aláírásgyűjtés kiszabadí
tása érdekében ürügy až .izgatásra. A Selmecbányái bánya
munkások követelései ......................................................................  439—440

(15) A nemzetőrség szervezése. A megyei képviselet átszervezése.
Az általános adókötelezettség mint a tót agitáció akadályai.
A tót emigránsok bécsi tanácskozásai. A szlávok prokla- 
mációja ................................................................................................  440—443

(16) Tanácskozás Batthyány miniszterelnöknél a felsőmagyar-
országi tót agitáció ügyében. Szemere Bertalan Perczel Móric 
teljhatalmú kormánybiztos minőségében való kiküldetését 
javasolja. Széchenyi István ellene van. Kossuth Beniczky ki
küldetését kéri. A minisztertanács kiküldi a bányavidék védel
mére Géczy Pétert és Beniczky Lajost . . ....................................  443—447

(17) Megérkezésük Selmecbányára. A Selmecbányára küldött in
vázióé bejelentések eredete .............................................................  447—448

(18) A tót bányászok magatartása. A bányásznép petíciója.
Követelik a bányafőtisztek elbocsátását és a feletteseik szabad 
választhatását. Izgalom a bányavidéken ....................................  448—450

(19) A bányamunkások küldöttsége. Mehling vezető jellemzése.
A követelések kibővítése. A bányákat adják át a munkásság
nak, a tisztviselők fölöslegesek. Beniczky h elyzete...................  450—452

(20) A tót mozgalom vezetőinek jellemzése. Az invázió eszméje 452—453
(21) Egy szláv invázió estében milyen erőarányokkal lehetett

számolni ................................................................................................  453—456
(22) A tót tervek kudarcának esetére a bányaművek elpusztítá

sát tervezték. Beniczky ellenintézkedései ....................................  456—457
(23) A tót ágensek munkája a bányavidéken. Gyűlésük Tarád

hegyén. Tót proklamációk terjesztése. Beniczky eré ly e ...........  457—459
(24) Beniczky felhívása a bányanéphez a szláv izgatások tárgyá

ban. Az anyanyelv használatáról. A bérkövetelésekről. Az
idegen izgatókról ..............................................................................  459—462

(25) A bányásznép magatartása. A bányásznép képviselőinek 
nyilatkozata. Katonaság bevonulása Selmecbányára a tarádi
gyűlés e lő t t ..................................... .................................................... 462—463

(26) A gyűlés meghiúsulása .............................................: ..................  463—464
(27) Beniczky beszéde a tót zavargók ellen ...................................  464—467
(28) Beniczky a bányavidék nyugalmát békés eszközökkel helyre

állította ................................................................................................  4 67 -468
(29) A tót agitáció ellenhatása. A liptószentmiklósi tót gyűlés.

A vezetők a prágai szláv kongresszusra utaznak ...................  468—469
(30) Egy lengyel ruhába öltözött szláv ágens lefoglalt iratai,

melyek Magyarország megtámadására és felosztására vonat
koznak ..................................................................................................  469—483

(31) A tervek hibája, hogy elkéstek. A forradalmi alkalmas idő
pont elmúlt. A szláv forradalmi mozgalmak átváltozása 
császári loyális mozgalmakká. Jellasics szerepe. A prágai 
forradalom ...........................................................................................  483—485

IX. A tót mozgalom 1848 június 15-től szeptem
ber 1 1 -ig .............................................................................  486—502

(1) A prágai forradalom kudarca széjjeltépte a szláv forradalmi
ábrándokat. A szerb felkelés. A magyar szervezkedés. Hon
védség. A szláv népek egyesítésének gondolata leszorul . . . .  486 —487

(2) A prágai forradalom menekültjei. Stúr, Hurbán és Hodža
emigrációs működése...... .................................................................  487—489

(3) Merényletterv a bányaművek és a katonaság ellen. Beniczky



lélekjelenléte. A bányamunkásság újabbi kérvénye sérelmeik 
ügyében. A nyugalom helyreáll ...................................... ..............  489—491

(4) A szláv mozgalmat az 1848-i forradalom meglepte. A tót
mozgalomra ható gyengítő tényezők............................................. 491—492

(5) Beniczky megbízásokat kap a kormánytól katonai téren.
A forradalmi túlzókról, titkos aknamunkák ............................ 492—494

(6) Titkos följelentők, gyanúsítok .....................................................  494—496
(7) A bányamunkások a bányatisztek császári üzelmei ellen.

Beniczky a bányatiszteket menti ...........................   496—497
(8) A horvát betörés, Lamberg megöletése, a pákozdi csata után.

A tót mozgalom átalakulása császári mozgalommá ........... 497—499
(9) A szláv mozgalom az országon kívül is loyalis köpenyt borí

tott üzelmeire. A fordulat gyanússága ....................................  499—502

X. A tót mozgalom 1848 szeptember 11-től 1849
január 5 - ig ......................................................................... 502—545

(1) Az országos honvédelmi bizottmány megalakulása. Beniczky 
reverzálisa a bizottmány részére. A forradalom kialakulásáról.
A császáriakról, a semlegesekről ................................................. 502—507

(2) A tót vezetők első betörési kísérlete, mint császári loyális
vállalkozás. A kísérletnek kudarca ............................................. 507—509

(3) A kudarc okai ................................................................................... 509—510
(4) Beniczky katonai intézkedései az inváziós kísérlet előtt.

A tót mozgalom terve a bányavidék ellen. A tervek meg
hiúsítása .............................................................................................. 510—512
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(5) A bányavidék elleni tót összeesküvők vezetőit elfogják Tom- 
kovics és Sulczer személyében. Az utóbbi önkéntes vallomásá
ban leleplezi a bányavidék elfoglalására irányuló tót terve
ket. Aranyvölgyi (Sparnensis) levele; a kitörés előtti jel. 
Sparnensis, Hodža és Horváth üzelmei Túróéban, hol a fel
kelés küszöbön van ..........................................................................  512—515

(6) A brezovai tót kudarc. Sparnensis levelének megérkezése.
Tomkovics vallomása. A chiffrelevél a miavai betörő tót 
csapat közeledését jelenti és az összeesküvőket készenlétre 
hívja ......................................................................................................  515—517

(7) Beniczky megelőzi a turóci felkelést. Bevonul Túróéba. El
fogatja Sparnensist. Merénylet Beniczky ellen. Sperneiísis ki
szabadítása. Beniczky haderejével Turócszentmártonba vonul. 
A turóci nemzetőrség a haderő láttára békésen elvonul. 
Beniczky elfogatja a komplott részeseit. Vizsgálat. Hadi-
törvényszék .......................................................................................... 517—523

(8) Sparnensis önkéntes vallomása a tót és szláv mozgalom
ról. Házkutatások. Hodža és Horváth tagadásai Sparnensis 
adataival szemben ............................................................................  523—528

(9) A vizsgálat tanulsága: a tót mozgalom a loyalitás leple alatt
parasztfelkelést akart rendezni. A kormány meginti Beniczkyt 
lanyhasága miatt. Kormánybiztosi kinevezések megszorítják 
hatáskörét. Beniczky elhalasztja az ítéletek kihirdetését . . . .  528—530

(10) Simunics betörése. Schwechat. Ruttkay István Trencsénben.
Balogh, Szilaveczky, Querlonde. Frischeisen és Hurbán be
törése. Beniczky szerepe a budatini csatában ............................ 530—533

(11) A pozsony—pesti visszavonulás idején. Windischgraetz meg
buktatja a béke pártját. Görgey váci proklamációja. Görgey
útja a bányavárosok felé ............................................. ..............  533—534

(12) Götz betörése. Horváth Pál visszavonulása Túróéból. A tót 
vezetők Túróéban. Görgey hadserege a bányavárosokban. Az
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elrejtett nemes ércek. Beniczky a foglyokat szabadon engedi. 
Hálátlanságuk ........................ ............................................................. 533—537

(12) Götz és Jablonovszky a bányavárosokban. A tót mozgalom 
berendezkedése a közigazgatásban. A császáriakkal bevonult
tótok magaviseleté tette a császáriakat népszerűtlenné . . . .  537—538

(13) Miért nem tudták a legitim államhatalom és a Felső-Magyar- 
országba bevonuló császári parancsnokok a loyalitás mezébe
burkolt pánszláv mozgalom valódi alakját fölismerni és le
leplezni? A tót mozgalom mint a legitimitás védője. Az 
ebből eredő fonákságok .................................................................. 538—539

(14) Eshetőségek, melyek bekövetkeztek volna, ha 1848-ban a szláv
forradalmak érvényesültek volna. A magyar nemzet helyzete 
ez esetben a legitimitással szemben. Miért ismerték el a tót 
vezetőket loyális tényezőknek? ..................................................... 539—542

(15) Megjegyzés: A sklabinai Révay-kastély fegyvereinek lefoglalá
sáról. Beniczkynek Simuniccsal szembeni magatartása . . . . . .  544—545

Jegyzet: A hiányzó IV. fejezet kivonatának tartalma. A kéziratok 
útja. Beniczky kiszabadulási komplottja Komáromban. Az 
okmányokkal telt kazetta titokzatos eltűnése. Majthényi 
László báró szerepe ..........................................................................  542—544

III. Beniczky Lajos kormánybiztos jelentései és a vele 
kapcsolatos eseményekre vonatkozó hivatalos 
ügyiratok 1848—1864......................................................  347—701

(1) 1848 április 25. — Selmecbánya. — Beniczky Lajos Szemere
Bertalan belügyminiszterhez. Bizalmas levél a bányavidéken 
mutatkozó mozgalmakról .............................................................

(2) 1848 június 28. — Selmec- és Bélabánya. — Sclmec- és Béla-
bánya lakossága a magyar kormányhoz. Bizalmi felirat és 
tiltakozás a nemzetiségi izgatások ellen ................................

(3) 1848 szeptember 12. — Selmecbánya. — Beniczky Lajos
Űjbánya városához. Nyilatkozata a tót polgárok hűségéről

(4) 1848 szeptember 13. — Selmecbánya. — Beniczky Lajos
Szemere Bertalanhoz. Hírek Szemere diktátorrá választásáról. 
Beniczky felajánlja szolgálatait ................................................

(5) 1848 szeptember 20. — Pest. — Az OHB. Beniczky Lajoshoz.
Kormánybiztosi hatáskörében való megerősítése és utasítás 
teendőire nézve. Nyílt rendelet a megyékhez, városokhoz és 
hivatalokhoz .......................................................................................

(6) I. 1848 október 2. — Selmecbánya. — Beniczky Batthyány
miniszterelnökhöz. Egy felfedezett tót összeesküvésről. 
A Hurbán-pártiak elfogott chiffre levele. Beniczky ellen- 
intézkedései. — II. 1848 szeptember 25. — ? — Aranyvölgyi 
Jenő (Sparnensis) a hodrusi tanítóhoz. Értesíti Hurbán 
közeledéséről, legyenek készenlétben. — III. A chiffrelovél 
megoldása. — IV. 1848 október 4. — Pest. — Kossuth 
Beniczkyhez. Kinevezi őrnaggyá, 5000 p. frtot és 300 fegyvert 
utaltat ki. — V. 1848 szeptember 28. — Selmecbánya. — 
Beniczky a miniszterelnökhöz, őrnaggyá való kineveztetését 
kéri ........................................................................................................

(7) 1848(szeptember 30.). — ?— Beniczky Kossuth Lajoshoz.
A túróci tót zavargásokról .............................................................

(8) 1848 október 13. — Stavnyicska. — Róvay Simon báró túróci
főispán az OHB.-hoz. A túrócmegyei néphangulatról, a Spar- 
nensis-esetről, Beniczky erélyéről .................................................

(9) 1848 október 21. — Túrócszentmárton. — Beniczky az 0HB.-
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hoz. Jelentése a Simunics betörése elleni intézkedéseiről, egy
alkalmas vezér kiküldetését k é r i .................................................

(10) 1848 október 22. — Túrócszentmárton. — Beniczky Simunics 
osztrák tábornokhoz. Figyelmeztetés bevonulási szándékának 
következményeire, álljon el tőle és tisztelje a nemzet jogait

(11) 1848 október 23. — Zsolna. — Simunics tábornok Beniczky-
hez. Válasz a 10. sz. a. közölt felszólításra. Folytatja útját 
és fegyvereit fogja használni .....................................................

(12) 1848 október 23. — Túrócszentmárton. — I. Beniczky az 
OHB.-hoz. Simunics osztrák tábornok betörése elleni intéz
kedésekről, mellékelve: . .  II. Beniczky a bányavárosokhoz. 
Részletes utasítás a Simunics elleni teendőkre nézve . . . .

(13) 1848 október 26. — Túrócszentmárton. — Beniczky az
OHB.-hoz. Simunics elleni készületeiről, az ellenség erejéről, 
a Révay-fegy verek lefoglalásáról, kémei jelentéséről, a 
túróéi szellemről ......................................................................

(14) 1848 október 28. — ? — Simunics Windischgrützhez.
A kosztolnai csatáról szóló osztrák jelentés .......................

(15) 1848 (valószínűleg október 29.). — ? — Ordódy Kálmán 
őrnagy az OHB.-hoz. A kosztolnai csata magyar leírása . .

(16) 1848 október 31. — Trencsén. — Beniczky az OHB.-hoz.
A kosztolnai csatáról, seregének útjáról, a túróéi zavargók 
megbüntetéséről, a zólyomi tót nép hazafias magatartásáról, 
egy elfogott osztrák katonai levélről ........................................

(17) 1848 november 1. — Lipótvár. — Ordódy Kálmán őrnagy
az OHB.-hoz. A kosztolnai csata részletei. A sereg létszáma. 
Az ellenség mozdulatai. Beniczky közeledéséről ...................

(17a) 1848 október 30. — Trencsén. — Marczibánvi Antal, 
Trencsén megye főispánja, az OHB.-hoz. A kosztolnai csata 
előzményei. A sereg állapotáról. A csatáról. A megveszte
getett parasztokról. A nép hangulatáról ................................

< 18) 1. 1848 november 2. — Trencsén. — Trencsén megye az 
OHB.-hoz. Az észak-trencsénmegyei nép hangulatáról. Ka
tonai erő küldetését kéri. — II. 1848 november 6. — Pest. 
— OHB. — Trencsén megyéhez. Válasz az I.-re. Világosítsák 
fel a népet. A kárvallott községeknek segélyt utaltak ki. — 
111. 1848 november 2. — Trencsén. — Ismeretlen Ullmann 
László képviselőhöz. A kosztolnai csata utáni néphangulat
ról. Beniczky késedelméről. A nép fenyegető hangulata . . . .

(19) 1848 november 11. — Pest. — Az OHB. Beniczk.vnek. Nyílt
rendelet kormánybiztosi körének kiterjedtebb hatalommal 
való felruházása ügyében ....................... ......................................

(20) 1848 november 21. — Selmecbánya. — Beniczky az OHB.
elnökéhez. A jó néphangulat megrontásáról. Eeakcionárius 
kísérletekről. A honvédzászlóalj szervezéséről. 100 szuronyos 
fegyvert kér ...................................................................................

(31) I. 1848 november 23. — Körmöcbánya. — Beniczky az OHB. 
elnökéhez. Egy morvaországi lázadás szításáról. Árvái ügy
köréről lemond. Az őt megbízó nyílt rendelet közlését 
sürgeti. — II. 1848 november 27. — Pest. — Az OHB. Be- 
niczkyhez. Tegyen lépéseket a morvaországi néplázadás irá
nyítására. Puska nincsen ................. ............................................

(22) I. 1848 november 26. — Selmecbánya. — Beniczky az OHB.- 
hoz. Ruttkay István őrnagy működéséről. Sürgői i a nyílt 
rendelet közlését. A hangulatról, intézkedéseiről. — II. 1848 
november 12. — Pest. — Kossuth Ruttkay Istvánhoz. Ve
zesse az általa szervezett honvédeket Trencsénbe. — III. 1848
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november 23. — Zsolna. — Ruttkay István Platthy György 
zólyomi alispánhoz. Követeli a besztercebányai ágyúk elkül
dését, fegyvereket és felszerelési tárgyakat kér. — IV. 1848 
november hó. — Besztercebánya. — Platthy György Benicz- 
kyhez. Ruttkay kéréseiről. A politikai foglyokról. — V. Iö48 
december 3. — Pest. — Az OHB. Beniczkyhez. A kormány- 
biztosi hatáskörről. Puskát nem küldenek. Intézkedéseit he
lyeslik .......................................................................... , ...............

(23a) 1848 december 1. — Selmecbánya. — Beniczky az OHB. 
elnökéhez, a) Az ellenség tendenciájáról, b) egy újabb tót 
esküvésről s annak elfogott tagjairól, c) fegyvervásárlásról, 
d) a bányavárosok mikénti biztosíthatásáról, e) mellékletül 
egy tótból fordított proklamáció .................................................

(23) I. 1848 december 4. — Trencsén. — Marczibányi Antal tren- 
csényi főispán az OHB.-hoz. a) Húrban beütési szándékáról,
b) a trencséni nemes ifjúság társasággá alakult az ellenség 
elleni védelemre, c) legalább 1 zászlóalj rendes katonát és 1 
ágyútelepet kér, d) a futár által kér küldetni 20.000 pft.-ot,
c) minő kárt tett ott Simunics serege, mely kárpótolandó
lenne az állad. által — II. 1848 december 8. — Pest. — Kos
suth Lajos Trencsén megyéhez. A kormány nem tudja magát 
tájékozni. Szerdahelyi százados megcáfolta Hurbán betörésé
nek hírét. Kossuth intézkedései. — III. 1848 december 8. — 
Pest. — Kossuth Beniczkyhez. Indítsa meg seregét Tren- 
csénbe. — IV. 1848 december 8. — Pest. — Kossuth Mesz- 
lényi Jenő komáromi várparancsnokhoz. Küldjön katonai erőt 
Hurbán ellen. — V. 1848 december 8. — Pest. — Kossuth 
Szilaveczky Ágost alezredeshez. Értesíti az intézkedésekről. 
— VI. u. a. Kossuth Lipótvár parancsnokához. Küldjön 
Húrban ellen csapatot. — VII. u. a. Kossuth a pénzügy- 
miniszterhez. — A trencséni károsultak segélyezésére 10.000 
pfr. kifizetését elrendeli .............................................................

(24) 1848 december 4. — Trencsén. — Trencsén megye közönsége 
az OHB.-hoz. 2000 szuronyos fegyvert kér, hogy a megyében 
levő 17. zászlóalj és mintegy 1000 újonc felfegyvereztessék

(25) I. 1848 december 5. — Trencsén. — Trencsén megye az
OHB.-hoz. Húrban betört és Csáczát megszállotta, haderőt 
kér. — II. 1848 december 7. — Pest — Kossuth Trencsén 
megyéhez. Megfeddi a megyét, hogy a csácai szorost védte
lenül hagyta. Szerdahelyi híre. Alaptalan hírekkel ne zaklas
sák a kormányt. — III. u. a. Kossuth Szilaveczkyhez: Sies
sen Húrban ellen. — IV. u. a. Kossuth Görgeyhez. Intézked
jék Húrban betörése ellen .........................................................

(26) 1848 december 6. — Trencsén. Balogh János kormánybiztos
Kossuthhoz. Hurbán betöréséről, Ruttkay visszavonulásáról, 
intézkedéseiről, segítséget kér .....................................................

(27) 1848 december 6. — Trencsén. — Marczibányi Antal főispán
az OHB.-hoz. Az ellenségnek Csácára tett betöréséről. Fegy
vereket kér .......................................................................................

(28) 1848 december 7. — Selmecbánya. — Frits Miklós aegédkor-
mánybiztos az OHB.-hoz. Húrban betöréséről .......................

(29) 1848 december 7. — Trencsén. — Marczibányi Antal főispán
az OHB.-hoz. Húrban és Stúr működéséről, — inár-már al
ispánt és Vajdát neveztek s újoncoznak ....................................

(30) 1848 december 8. — Budatin. — Szilaveczky a hadügy
minisztériumhoz. A Vág mentén tett hadi mozgalmairól.
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A Hurbán-féle ellenséges csapat létszámáról s okairól, miért 
nem tartja tanácsosnak a megtámadást ....................................

(31) 1848 december 9. — Besztercebánya. — Beniczky az OHB.-
hoz. Húrban és Schlick seregének létszámát combinative 
4000-re teszi és egy ágyútelepre. Minő erőt küldött Tren- 
csénbe. Minő kőrútat teend a felső megyékben. A mozgó 
nemzetőrség számára pénzt vett fel a selmeci sóháztól ...........

(32) I. 1848 december 9. — Zsolna. — Balogh János Kossuthhoz.
Húrban és Frischeisen betöréséről, a budatini csata előtti 
intézkedésekről. — II. Tót falvak felkelést hirdető körlevelei 
Húrban ellen, a) Hosszúrét, b) Biese, c) Rovne községek 
levelei ...............................................................................................

(33) I. 1848 december 9. — Besztercebánya. — Beniczky Lajos az
OHB.-hoZ. Sparuensis Jenőt a fogságból kiszabadítok elleni 
hadi törvényszéket állított, de ez polgári eljárásra utalta az 
ügyet. Kívánná egy delegált bíróság által ez ügyet elítéltetni, 
mire nézve különös felhatalmazást kér. — II. 1848 december 
9. — Besztercebánya. — Haditörvényszéki jegyzőkönyv a 
túróéi politikai foglyok ügyében .................................................

(34) 1848 december 9. — Trencsén. — Marczibányi Antal főispán 
az OHB.-hoz. Mindenütt kért már segedelmet, sehonnan sem 
küldetik, pedig Csácától V.-Űjhelyig 18 mérföld fedezetlen

(35) 1848 december 10. — Trencsén. — Marczibányi Antal főispán
az OHB.-hoz. Sajnálja, hogy Hurbán beütése iránti jelenté
seinek hitel nem adatott. Különben is betegeskedvén, kény
telen korm.-biztosi hivataláról lemondani ................................

(36) 1848 december 10. — Pest. — Az OHB. az a—h alatti
hatóságokhoz. Felszólítás Hurbán elleni védelemre ...............

(37) 1848 december 10. — Zsolna. — Balogh János Kossuthhoz.
Szilaveczky lemondása a főparancsnokságról. Querlonde Fer- 
dinánd őrnagy az új parancsnok .................................................

(38) I. 1848 december 11. — Selmecbánya. — Frits Miklós, Be
niczky Lajos k.:biztosnak segédje az OHB.-hoz. Fölterjeszti 
II. Jurenák András futár december 9-iki jelentését az 
ellenséges Hurbán tábora létszámáról, értesít azon intézkedé
sekről, melyeket a kormánybiztos a bányavárosok megvédése 
végett tett. A selmeci gyakornokok vadászcsapatot képzen- 
denek. Beniczky L. Besztercének Túróéba ment ...................

(39) 1848 december 11. — Túrócszentmárton. — Túróc megye
csendbizottmánya az OHB.-hoz. A bányavárosok megvédése 
tekintetéből az útszorosok oltalmára Trencsén, Árva és 
Túróc megyékbe legalább 2000 főnyi hadsereget, tüzérséget és 
parancsnokot kér küldetni ..............................................................

(40) I. 1848 december 11. — Priekopa. — Beniczky az OHB.-hoz.
A budatini csata leírása. — II. 1848 december 13. — Zsolna. 
— Beniczky Lajos az OHB.-hoz. Az ellenség visszavonul Csá- 
cáig. — III. 1848 december 13. — Túrócszentmárton. — 
Sándor Károly Túróc megye főjegyzője az OHB.-hoz. 
A budatini csatáról. Beküldi Jeszenszky János jelentését. — 
IV. 1848 december 11. — Zsolna. — Jeszenszky János Révay 
Simon báró főispánhoz. A budatini csatáról ............................

(41) 1848 december 12. — Predmér. — Balogh János az OHB.-
hoz. Az ellenségnek Budatinból Csácáig történt visszavonu
lásáról. Szerdahelyi kapitány elleni panasza ............................

(42) I. 1848 december 13. — Selmecbánya. ■— Frits Miklós 
k.-biztosi segéd az OHB. elnökéhez. A bányavárosok meg- 
védhetésére lőgyutacsokat és legalább 1000—1500 rendes
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katonát kér. — II. 1848 december 11. — Túrócszentmárton. 
— Jurenák András futár Fritshez. — A budatini csatáról

(43) 1848 december 13. — Zsolna. — Balogh János Kossuthhoz.
Jelentése a budatini csatáról .........................................................

(44) 1848 december 13. — Jablunkau. — Frischeisen alezredes az
osztrák főparancsnoksághoz. A budatini csatáról ...................

(45) 1848 december 14. — Túrócszentmárton. — Beniczky Lajos
az OHB.-hoz. A 4900/e. sz. alatti rendeletre. A két ágyú- 
iiteg mozgóvá tétele iránt. Delegált bíróságot kér az 
ottani vidékre küldetni ..................................................................

(46) I. 1848 december 51. — Selmecbánya. — Frits Miklós biztosi 
segéd az OHB. elnökéhez. A Trencsénbe beütött mozdula
tairól. — II. 1488 december 13. — ? — Beniczky a zólyomi 
alispánhoz. A budatini csatáról és hogy már nem kell segítő
csapat. — III. 1848 december 14. — Túrócszentmárton. — 
Jurenák futár Fritshez. A budatini csata utáni helyzetről . .

(47) 1848 december 15. — Trencsén. — Marczibányi Antal fő
ispán az OHB.-hoz. Hurbán tábora Trencsén megyéből kiszö
kött, de Bródnál Morvaországban ismét ellenséges erő csopor
tosul. A megyét tehát még védelem nélkül nem lehet hagy
hatni. Ír a budatini csatáról is .................................................

(48) I. 1848 december 16. — Besztercebánya. — Beniczky Kos
suthhoz. Csapatalakítási, ujoncozási, hadfelszerelési működé
séről. — II. 1848 december 20. — Pest. — Kossuth Beniczky- 
hez. Válasz Beniczky javaslataira ........................................

(49) 1848 december 17. — Pest. — Kossuth Balogh Jánoshoz.
a) Hurbán betörése nem volt komoly célú, b) Trencsén biz
tosítására szükségesnek tartja a szorosok elzárását, guerillák 
szervezését, e) A guerillákról. d) Querlonderől. c) Szila- 
veczkyról és Janikról ......................................................................

(50) 1848 december 21. — Pest. — Kossuth Beniczkyhez. Egy
készülő tót merénylet ügyében .....................................................

(51) I. 1849 január 4. — Túrócszentmárton. — Horváth Pál őr
nagy Kosuthhoz. Götz tábornok és Hurbán előnyomulásá
ról. — II. 1849 január 10. — Debrecen. — Kossuth Horváth 
Pálhoz. Buzdítás, csatlakozzék Görgeyhez ................................

(52) 1849 január 5. — Besztercebánya. — Beniczky Lajos az
OHB.-hoz. Hurbán seregének létszámáról, hollétéről — küld 
egy térképet a felsőmagyarországi vidékekről, — javaslat 
azoknak megvédése iránt .............................................................

(53) 1848 január 8. — Selmecbánya. — Beniczky Lajos az
OHB.-hoz. A bányavárosok állapotáról. Kér pénzt és pedig 
mielőbb és apróbb jegyekben küldetni ........................................

(54) 1849 január 12. — Selmecbánya. — Beniczky az OHB.-hoz.
Jelenti, Görgey táborából jön. Veszedelmes helyzete. 1 millió 
pfrt.-ot kér. Hatáskörébe való beavatkozásról .......................

(55) I. 1849 január 20. — Besztercebánya. — Beniczky az OHB.-
hoz. Elszigetelt helyzetéről. Görgey vei való tanácskozása. 
Besztercebányát megszállja Beniczky. Pénzt és utasítást 
kér. — II. 1849 január 24. — Debrecen. — Kossuth Be
niczkyhez. Beniczky- küldjön gyakran jelentést. A Görgey 
mellé küldött biztosokról. Görgcyről. Utasítja Beniczkyt, 
mit tegyen. — Nyílt rendelet Beniczky teljhatalmának kiter
jesztéséről .......................................................................................

(55a) 1849 április 8. — Eperjes. — Beniczky Görgey Arthurlioz. 
Az eperjesi csata leírása ..................................................................
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(56) 1849 április 10. — Lemesán. — Beniczky Görgey Arthurhoz.
Eperjesről való visszavonulásáról ................................................. 675—676

(57) 1849 április 12. — Miskolc. — Szemere Bertalan főbiztos az
OHB.-hoz. Eperjesnek Bloudek csapatja által tett megszállá
sáról, ottani hadunk létszáma .....................................................  676—678

(58) 1849 április 15. — Kassa. — Beniczky Lajos Kossuth La
joshoz. Vádirata az Eperjestőli visszavonulásra nézve ........... 678—679

(59) 1849 április 17. — Kassa. — Beniczky Görgey Arthurhoz.
Panasza Kossuth eljárása ellen ................................................. 680—681

(60) 1849 április 25. — Kassa. — Beniczky Kossuthhoz. Ismé
telt tiltakozása az eperjesi vád ellen ........................................  681—682

(61) 1849 április 26. — Kassa. — Beniczky Kossuthhoz. Szolgá
lati készségét ajánlja ......................................................................  682—683

(62) I .  1849 április 28. — Debrecen. — Kossuth Beniczkyhez.
Kinevezi Beniczkyt újból a bányavidék kormánybiztosává.
Utasítja teendőire nézve. — II. Nyilt rendelet Beniczky
részére ...........................................................................................  683—685

(63) 1849 május 6. — Főhadiszállás. — Görgey tábornok Kossuth
Lajoshoz. Figyelmeztetése Beniczky Lajos érdemeinek mél
tánylása végett ..............................................................................  685—686

(64) 1849 augusztus 10. — Világosvár. — Pöltenberg memoran
duma Beniczky fogalmazásában az oroszokhoz intézett béke
ajánlat ügyében ..............................................................................  686—688

(65) 1850 február 22. — Arad. — Beniczky részletes kihallga
tási jegyzőkönyve ............................................................................... 689—693

(66) 1850 február 26. — Arad. — Votum informativum Be-
niczkyről .............................................................................................. 693—701

IV. Függelék: Az Alinássy-össze eskü vés története és
okmányai. Irta: Steier Lajos ............................................. 703—744

Az abszolutizmus besúgói rendszere. — Az Almássy-per titok
zatossága. — Beniczky Lajos szerepe. — A felbérelt áruló-:
Asbóth Lajos volt honvédezredes. — Az Informationsbureau 
aktái Asbóth árulásáról. — Ajánlkozása és denunciálása 
1862-ben. — Pálffy, Forgách, Mecséry, Crenneville Asbóth- 
ról. — Worafka pesti rendőrfőnök a határozati párt vezetői
ről és a honvédtisztekről. — Az emigráció mozgolódása.
— Asbóth elárulja Klapka és Kossuth leveleit. — Denun- 
ciálja a Somogyi—Jámbor-csoportot. — Gelich Riehárd és 
Viola Károly besúgásai. — Az A. B. koníidens Romániában.
— Proklamációosztás 1863 dec. 18-án. — Asbóth ismét árul
kodik, hajlandó pénzért bajtársait kiszolgáltatni. — Asbóth 
a Kossuth és Klapka által kiszemelt katonai vezér. — Kiket 
denunciált? — Az árulás főképen Almássy, Nedeczky és 
Beniczky ellen irányult. — Tanácskozás Pálffynál. — A le
tartóztatások. — Nedeczky szerepe. — A Nedeczky-konspi- 
ráció különállása az Almássy-akciótól. — Asbóth mindkettő
ben résztvesz. — Kossuth Lajos utasításai. — Lángh Ignác 
ügyvéd szerepe. — Beniczky Almássyról. — Coronini tábor
nok az első kihallgatásokról és az előzetes vizsgálat ered
ményéről. — Az ítélet. — Beniczky tevékenysége 1860-ban.
— Kiegyezést keres Ausztriával, ha a kormány a történeti 
jogokat elismeri. — A törekvés meghiúsulása. — Asbóth az 
árulásért 5000 forintot és élethossziglan 100 frt havi kegy
díjat, diákfia stipendiumot kapott. — Az elítéltek sorsa. —
A kegyelem. — Almássy hálátlanságáról ................................ 704—726

50Steier Lajos: Beniczky Lajos élete.
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(1) Asbóth Lajos volt honvédezredes árulásának kivonati le
írása a konfidensek jegyzékében .................................................

(2) 1862. szept. .16. — Valószínűleg Lúgoson. — Asbóth Lajos
Pálffy helytartóhoz. — Egy készülő forradalmat árul el, 
melynek vezérségét neki ajánlották fel ....................................

(3) 1864 márc. 2. — Temesvár. — I. Asbóth Lajos Pálffy hely
tartóhoz intézett levele, melyben bajtársait elárulja és pénzt 
kér. — II. és III. Asbóth denunciáló jegyzetei Almássy, 
Nedeczky, Beniczky stb. ellen .....................................................

(4) 1864 október 1. — Lugos. — A Neéasek Frigyes rendőr-
miniszteriumi titkár és Asbóth Lajos között létrejött meg
állapodás az árulásért járó fizetség ügyében .......................

(5) 1864 június 26. — Budán. — Coronini báró tábornok 
Magyarország katonai parancsnoka Crenneville báró tábor
nokhoz, I. Ferenc József főhadsegédéhez az Almássy-perben 
folytatott előzetes vizsgájatról .............-.. ■.................................
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