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Dér Csaba Dezső

Az 1848-49-es I. magyar hadtest születése

(Hadszervezés az önálló működés időszakában)

I. Célkitűzések

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc katonai történetét bemutató – rendkívül gazdag –  
szakirodalom  fehér  foltját  képezik  a  magasabb  egységek,  így  a  hadtestek  történetének  
feldolgozása.  A dolgozat  elsődleges  célja,  hogy  rávilágítson  az  I.  magyar  hadtest  1848.  
december  és  1849.  február  közötti,  korai  időszakában  zajlott  hadi  események  hátterében  
húzódó összefüggésekre, amelyek elsősorban a hadszervezésen, másodsorban pedig egyéb -  
természeti,  illetve  az  ellenfél  adottságait  tükröző  –  körülményeken  alapszanak.  Munkám  
további célja, hogy a rendelkezésre álló forrásanyagra támaszkodva olyan elemzést végezzek,  
amely  egy  térben  és  időben  meghatározható,  önállóan  működő  magasabb  egység  
tevékenységéhez mintául szolgálhat a későbbiek során.

Disszertációmban négy, egymással szorosan összefüggő kérdéskör vizsgálatára vállalkoztam:

1. Miért  szenvedett  vereséget  a  Pulszky-hadtest  1848.  december  11-én,  a  budaméri  
ütközetben? Milyen információkkal  rendelkezett  a  várható támadásról  az Országos  
Honvédelmi  Bizottmány  (OHB),  illetve  a  környékbeli  kormánybiztosok  és  milyen  
intézkedéseket  hoztak  a  támadás  elhárítása  érdekében?  Mi  volt  a  hadtestszervező  
munka eredménye az ütközetet megelőzően?

2. 1849. január 4-én, Kassánál az újonnan felálló magyar hadtest katasztrofális vereséget  
szenvedett,  ami  a  Tisza  vonala  mögött  szerveződő  magyar  ellenállás  sikerét  is  
veszélybe sodorhatta. Azt vizsgálom, hogy mik lehettek azok az okok, amelyek egy  
nagyarányú szervező munkát követően ismét a teljes vereségbe sodorták az „északi  
mozgó” haderőt? Kérdés, hogy az OHB hogyan reagált a budaméri vereségre, melyek  
voltak azok a prioritások, amiket elvárt a hadtest vezetésétől. Milyen okokra vezethető  
vissza az OHB, a térség polgári és katonai vezetői, valamint maguk a katonák körében  
kialakult  optimizmus,  ami  alapján  a  Schlik-hadtest  legyőzésében,  sőt  
megsemmisítésében  bízhattak?  Szemere  és  Mészáros  táborba  érkezésétől  a  
hadműveletek megindulásáig terjedő időszakban milyen hadszervező munka folyt, és  
milyen  eredménnyel  zárult?  A  kassai  ütközet  mellett  miért  vallottak  kudarcot  
Mészáros tervének elterelő hadműveletei is?

3. A  magyar  hadtest  január  közepétől  sorozatos  sikereket  könyvelhetett  el  Schlik  
csapataival  szemben.  Vajon  ez  csupán  az  ismételten  lezajlott  hadtestparancsnok-
váltásnak,  a  leköszönő  Mészáros  helyére  kinevezett  Klapka  György  érdemeinek,  
személyes kvalitásainak volt köszönhető, vagy egyéb okok is közrejátszottak a hadtest  
győzelmeiben?  Kérdés,  hogy  a  hadtest  katonai  állománya  mennyiben  változott  a  



január  4-ét  megelőzőhöz  képest,  és  ez  milyen  hatást  gyakorolt  a  hadműveletekre.  
Mészáros Klapka táborba érkezéséig ellátott-e még hasznos szervező tevékenységet a  
hadtest  életében?  A Mészáros  és  Szemere  által  lerakott  szervezési  alapokra,  azok  
eredményeire mennyiben tudott Klapka támaszkodni, azokat mennyire tudta tovább  
vinni  a  későbbiek során? Melyek voltak Klapka hadtestszervező  érdemei?  Hogyan  
alakult Klapka és Szemere kormánybiztos viszonya, és ennek milyen kihatásai voltak  
a  hadszervezésre?  Milyen  egyéb  körülmények  játszottak  szerepet  a  hadtest  
győzelmeiben?

4. Végezetül  fel  kell  tennünk  azt  a  kérdést,  hogy  a  lelkes  szervező  munka  ellenére  
melyek  azok  a  szervezési  problémák,  amelyek  mindvégig  jelen  voltak  a  hadtest  
történetében?  Kérdés  az  is,  hogy  milyen  okai  voltak  a  szervező  munka  
sikertelenségének ezeken a területeken?

A dolgozat e kérdésekre három nagyobb fejezetben keres választ. Az első fejezet, amely a  
hadieseményeket mutatja be, a dolgozat bevezető fejezetét képezi. Célja, hogy a megfelelő  
forrásanyagra  támaszkodva  kiegészítse,  pontosítsa  és  szintetizálja  a  témával  foglalkozó  
szakirodalmat, emellett előkészítse a következő fejezetek elemző munkáját. Az első fejezetet  
négy alfejezetre bontottam. Az első két alfejezet megegyezik a hadtest történeti szakaszaival  
(1.  a  kezdetektől  a  budaméri  vereségig,  2.  a  budaméri  vereségtől  a  kassai  vereségig),  a  
következő  két  alfejezet  pedig  a  januári  közepén,  illetve  a  január  végén  -  február  elején  
bekövetkezett eseményeket különíti el.

A következő fejezet a rendelkezésre álló erőket és eszközöket külön alfejezetekben elemzi  
részletesen. Az első alfejezet a katonai tényezőkkel foglakozik, ezen belül vizsgálja a hadtest  
létszámának  és  alakulatainak,  a  belső  szervezet  és  a  tisztikar  állományának  változását,  
vizsgálat  alá vonja a  tüzérség helyzetét,  bemutatja  a rendelkezésre álló  fegyverzet,  illetve  
lőszermennyiség változásainak következményeit,  a  katonák fegyelmi helyzetét,  és  végül a  
hadtest működéséhez kapcsolódó hírszerző felderítő munkát. A második alfejezet a gazdasági  
vonatkozású  ügyeket  érinti,  ezen  az  alfejezeten  belül  kerül  elemzésre  a  pénzellátás,  az  
élelmezés  és  a  ruházat,  valamint  az  egészségügyi  viszonyok  ismertetése.  A  harmadik  
alfejezetben  az  elemzés  a  politikai  környezettel  foglalkozik.  Elsőként  sor  kerül  a  
hadtestszervező  munkához kapcsolódó kormánybiztosi tevékenység ismertetésére, majd ezt  
követi a hadszíntérhez kapcsolódó területek néphangulatának bemutatása. 

A harmadik,  rövid  fejezet  bemutatja  az  időjárás-változásnak  a  hadműveletekben  játszott  
szerepét.

II. A felhasznált források és feldolgozásuk

 

A dolgozat forrásául a magyarországi közgyűjtemények közül a Magyar Országos Levéltár, a  
Hadtörténelmi Levéltár, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, a Heves Megyei Levéltár,  
az ausztriai közgyűjtemények közül pedig a bécsi Kriegsarchiv iratai szolgáltak. 



A Magyar Országos Levéltár H szekciójából elsősorban a Vegyes iratokat (147), valamint a  
Számvevőség iratait vizsgáltam, emellett használtam az Országos Honvédelmi Bizottmány, az  
1848-1849-es Honvédelmi vagy Hadügyminisztérium, az Országos Nemzetőrségi Haditanács,  
az egyes kormánybiztosok iratait; a P szekcióból a Görgey-család levéltárának iratanyagát, az  
R szekcióból Henryk Dembiński, Klapka György irathagyatékát hasznosítottam.

A Hadtörténelmi Levéltárból az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai képezték  
kutatásom tárgyát.

A megyei levéltárak közül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban Farkassányi Sámuel  
kormánybiztosi  iratait,  a  Heves  Megyei  Levéltárban  pedig  a  Megyei  közgyűlési  iratokat  
vizsgáltam.

A  bécsi  Kriegsarchiv  anyagából  az  Alte  Feldakten  1.  Korps  unter  Schlik  iratanyagát  
tekintettem át.

A  dolgozat  gerincét  biztosító  iratanyagot  a  hadtest  korai  történetére  vonatkozó  két  
forráskiadvány  közli,  amelyeket  Hajagos  Józseffel,  illetve  Hermann  Róberttel  együtt  
rendeztünk sajtó alá. Emellett  hasznos forráskiadványként szolgált a Kossuth Lajos összes  
munkái  c.  sorozat  XIII.  és  XIV.  kötete,  valamint  a  Hermann  Róbert  és  Pelyach  István  
gondozásában megjelent, Szemere Bertalan 1848-49-es levelezését tartalmazó okmánytár.

Mindemellett  áttekintettem  a  Hadtörténelmi  Levéltár,  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  
Levéltár  1848-49-es  forrásanyagából,  valamint  a  bécsi  Kriegsarchiv  és  a  Hadtörténelmi  
Levéltár 1848-49-es, német nyelvű iratanyagából összeállított forráskiadványokat.

A forráskiadványok közül használtam még az Urbán Aladár által sajtó alá rendezett Batthyány  
Lajos  miniszterelnöki,  hadügyi  és  nemzetőri  iratainak  második  kötetét,  Pap  Dénes  
Okmánytárát, V. Waldapfel Eszter levelestárát. Nagy mennyiségben felhasználtam a kortársak  
naplóit és emlékiratait.

A források feldolgozása az első fejezet esetében kronologikusan történt. Ebben a fejezetben  
támaszkodtam a legnagyobb mértékben a korábbi szakirodalom (Bona Gábor, Borus József,  
Breit József, Csikány Tamás, Hajagos József, Hermann Róbert, Kedves Gyula, Kovács István,  
Soupper (Szuper) Sándor, Johann Nobili, Wilhelm Rüstow és mások) munkáira.

A második  fejezetnél  a  rendezőelv  alapvetően  tematikus,  az  alfejezetek  esetében  pedig  
kronologikus volt. Ezt a fejezetet elsősorban a források feldolgozására építettem.

A harmadik fejezetnél szintén a kronológiai rendezőelv működött, amelyet nagyrészt szintén a  
forrásokra  építettem.  A  második  fejezet  alfejezetei  és  a  harmadik  fejezet  tagolása  a  
hadtesttörténet  szakaszaira  megállapított  hármas  tagolás  (1.  a  kezdetektől  a  budaméri  
vereségig,  2.  a  budaméri  vereségtől  a  kassai  vereségig,  3.  a  kassai  vereségtől  az  önálló  
működés megszűnéséig) figyelembevételével történt.



III. Eredmények

 

Tény, hogy a Schlik-hadtest betöréséről az OHB már november folyamán értesült, azonban  
Kossuth,  a  környékbeli  kormánybiztosok  újabb  betörésről  szóló  jelentéseinek  nem  
tulajdonított  kellő  jelentőséget.  Úgy  vélte,–  ahogy  a  Simunich-hadoszlop  októberi  
megjelenése kapcsán történt – a kormánybiztosok a veszélyt ismét felnagyítják. Másrészt az  
érintett térség (7. számú hadmegye) kinevezett katonai vezetője, Pulszky Sándor alezredes a  
beosztásából  adódó  feladatokkal  november  folyamán  nem  tudott  foglalkozni,  mert  egy  
korábbi  megbízatása  következtében  távol  volt  hadmegyéjétől,  ahová  csak  közvetlenül  a  
betörés  előtt  tért  vissza.  Távollétében  a  védelmi  intézkedések  megtétele  az  északkeleti  
vármegyék  kormánybiztosaira  hárult,  aki  közül  Irányi  Dániel,  Sáros  vármegye  
kormánybiztosa  próbált  központi  szervezést  megvalósítani,  mindamellett,  hogy senki  nem  
rendelkezett több megyére kiterjedő teljhatalmú kormánybiztosi kinevezéssel.

Számos határ menti vármegyéből érkezett jelzés a várható betörésről, ezért nem lehetett tudni,  
az  ellenség  hol  készül  betörni  Északkelet-Magyarországra.  Még  Schlik  betörése  előtt,  
december  5-én Pulszky Kossuthnak azt  írta,  hogy Dukla környékén erősödik az ellenség,  
ugyanakkor Szepes, illetve Máramaros vármegyékben is ellenséges betörés várható. Egészen  
tehát a cs. kir. hadtest betörése pillanatáig, szinte az egész hadmegye határszéli területeinek  
teljes hosszára kiterjedt a magyar harckészenlét. Bizonyítható, hogy ennek következtében a  
Sáros vármegyébe történő cs. kir. betörést követően a budaméri ütközetig az attól távolabb  
létező  alakulatok  már  csak  későn,  vagy  egyáltalán  nem  tudtak  csatlakozni  a  magyar  
főerőkhöz. 

Tény, hogy december 11-én, a budaméri ütközetben a Pulszky rendelkezésére álló csapatok  
létszáma mellett azok harcértéke is rendkívül alacsony volt. Az ütközetben részt vett három  
honvédzászlóalj - amelyek közül kettő éppen az ütközet közben érkezett meg - mindegyike  
újoncokból állt, ráadásul egytől egyig kiképzési és felszerelésbeli hiányossággal küszködtek.  
A vármegyék nemzetőr csapatai közül az eperjesi nemzetőrséget csak kényszerrel lehetett a  
magyar táborhoz csatlakoztatni, az abaúji lovas nemzetőrség vezetője pedig az ütközet alatt  
feloszlatta  csapatát,  aminek  hatására  a  magyar  csapatok  megfutamodtak.  Az  egyetlen  
harcértékkel bíró csapatot a lengyel légionisták alkották, akik sikeresen fedezték a magyar  
visszavonulást.

Az akkori  katonai  és  polgári  vezetés,  illetve  sokan a  magyar  visszaemlékezők közül  úgy  
látták, hogy az északi megyék szláv ajkú népessége szintén megnehezítette a szervezést és a  
magyar hadtest működését. Tény, hogy környékbeli, többségében szlovák lakta települések  
gyorsan,  szinte  azonnal  Schlik  mellé  álltak,  azonban  nem  szabad  általánosítanunk.  Az  
egykorú,  a  hadtest  vonatkozásában  többségében  „magyar”  források  ugyanis  előszeretettel  
kihangsúlyozzák a szláv nemzetiségű lakosok ellenállását, illetve a magyar csapatok között  
harcoló katonák értéktelenségét.  Néha azonban mindennek az ellenkezőjét  tapasztalhatjuk,  
ami felhívja a figyelmet arra, hogy a meglévő információkat megfelelő kritikával kezeljük.

A korábbi szakirodalomból is ismeretes, hogy a Pulszky csapatai ellen vonuló cs. kir. hadtest  
reguláris katonaságból állt;  a budaméri ütközetre szinte a teljes állományával felvonult,  és  
tüzérségével már a harc kezdetén megingatta az ellenfelet. A budaméri ütközet vállalásába  
Schlik kényszerítette bele Pulszkyt, aki egyébként sem akarta harc nélkül feladni Kassát. A cs.  
kir. hadtestparancsnok célja az volt, hogy még a magyar erősítések megérkezése előtt térdre  



kényszerítse, az ellene szervezett haderőt pedig megsemmisítse. Ez csupán részben sikerült  
neki, hiszen a bekerítő hadművelettel megbízott Fiedler-dandár az időjárásnak, illetve a harc  
közben megérkező  19. honvédzászlóaljnak köszönhetően nem tudta teljesíteni feladatát, az  
ütközet  tehát  cs.  kir.  győzelemmel  zárult,  de  a  magyar  hadtest  esélyt  kapott  az  ismételt  
megszervezésére.

Egyértelmű,  hogy az  OHB felismerte  a  december  6-i  betörésből,  illetve  a  december  11-i  
vereségből  adódott  helyzet  súlyosságát.  Még az  ütközetet  megelőzően  kormánybiztosokat  
neveztek  ki  a  térségben  lévő  vármegyékbe  a  mielőbbi  újoncállítás  érdekében,  illetve  
alakulatokat vezényeltek a szerveződő  hadtest megerősítésére; december 11-e után további  
csapatokat indultak a miskolci táborba, mindemellett az OHB két tagját, Szemere Bertalant és  
Mészáros  Lázár  hadügyminisztert  nevezték  ki  a  térség  polgári  és  katonai  parancsnokává.  
Ugyanakkor nemcsak Schlik visszaverésére és Kassa visszafoglalására számítottak, hanem  
lehetségesnek tartották az ellenséges csapatok bekerítését és fegyverletételre kényszerítését.

Tény, hogy a Mészáros-féle hadtest erőinek többségét még mindig a környékbeli vármegyék  
nemzetőr-csapatai, reguláris erőinek zömét pedig újonc honvédzászlóaljak adták. Az érkező  
honvédzászlóaljak és nemzetőri  csapatok ráadásul  jórészt  képzetlenül,  hiányos tisztikarral,  
szinte teljesen fegyvertelenül és felszereletlenül vonultak be a Miskolcon és annak környékén  
lévő  táborba.  Mindemellett  a  hadtest  tüzérségének  szervezettségi  foka,  illetve  a  lovasság  
minősége alatta maradt az elvárásoknak. A tüzérségi szekerészkar december közepéig nem  
létezett, szervezése még január első napjaiban, a Kassa felé történő előrenyomulás idején is  
tartott.  A reguláris  lovasság  hiányát  hevesi  önkéntes  nemzetőrökkel  pótolták,  akik  aktív  
szerepet kaptak a hadműveletek során. A lovasság meghatározó részét biztosító, közel 1200  
főnyi hevesi önkéntes lovas nemzetőr 1849. január 4-ig sem megfelelő  felszereléssel,  sem  
képzettséggel  nem  rendelkezett,  így  nem  meglepő,  hogy  a  nemzetőrsereg  az  egyik  
főszereplőjévé vált a kassai vereségnek.

Schlik a rendelkezésére álló erőket nem tartotta alkalmasnak további támadó hadműveletekre,  
ami lehetőséget teremtett arra, hogy a magyarok vele szemben újjászervezzék erejüket. Az  
újjászervezés hatalmas energiákkal indult el  mind a polgári,  mind pedig a katonai vezetés  
részéről,  amellyel  ugyan  a  hadtest  szervezett  működésének  alapjai  létrejöttek,  azonban  a  
kiképzésben,  fegyelmezésben,  a  ruházattal  és  fegyverrel,  illetve  lőszerrel  való  
felszereltségben,  valamint  legfőképpen  az  élelmezésben  mutatkozó  hiányosságokat  nem  
sikerült, és nem is lehetett néhány nap leforgása alatt orvosolni.

A bekövetkező  hadműveletek  azonban  már  semmiféle  optimizmusra  nem  adtak  okot.  A  
Mészáros  vezette  hadtest  december  28-án,  Szikszónál  az  ellenséggel  történt  első  
összecsapását nem lehetett egyértelmű  győzelemként értékelni,  azonban a hadügyminiszter  
december végén olyan információkat kapott Schlik haderejéről,  ami ismét visszaállította  a  
korábbi optimizmust. Ilyen hírnek számított például, hogy a cs. kir. katonák többsége újonc.  
Azonban a magyar csapatok is újoncokból álltak, így legfeljebb a tervezett elterelő akciókban,  
és  a  nagyobb  létszámban  bízhattak.  Ráadásul  folyamatosan  lőszer-utánpótlási  gondok  
jellemezték a hadtestet, ami ugyanakkor Schliknél nem okozott problémát.

Mészáros Schlik erőinek megosztását célzó elterelő hadműveleteket tervezett a Kassa elleni  
támadás minél hatékonyabb véghezviteléhez, amelyek azonban kudarccal végződtek Az első  
–  Eperjes  ellen  indított  –  hadművelet  sikertelenségéhez  hozzájárult,  hogy  a  két  magyar  
különítmény  az  elképzeléssel  ellentétben  nem  egyszerre,  hanem  külön-külön,  3-4  órás  
különbséggel hajtotta végre a támadást; emellett az eperjesi helyőrség már jó előre tudott a  



tervről.  A második – Schlik balszárnyának megtámadását célzó – hadműveletet végrehajtó  
zempléni különítmény ugyan elfoglalta a Dargói hágót, de megtartani már nem tudta: egy  
ellene küldött, kisebb cs. kir. különítmény meglepte a magyar csapatokat, akik ezt követően  
összecsapás nélkül fejvesztve menekültek.

A január  4-én,  Kassa  ellen  felvonuló  magyar  seregtest  létszámfölényben  volt  a  cs.  kir.  
csapatokkal szemben, azonban a létszámfölényt  nem tudta kihasználni.  Már az alakulatok  
felvonulása sem ment gördülékenyen, a cs. kir. tüzérség pedig folyamatosan megakasztotta a  
magyar előretörési  kísérleteket az ütközet során. Az összecsapást egy, a magyar balszárny  
ellen indított ellenséges oldaltámadás döntötte el,  aminek hatására a balszárny szétesett;  a  
Lehel-huszárok  két  százada,  illetve  a  hevesi  lovas  nemzetőrség  megfutamodása  pedig  
magával sodorta a centrum alakulatait is.

Tény, hogy Mészáros rendelkezett  hadszervezői  képességgel,  és  egy jól működő  táborkar,  
valamint egy olyan agilis kormánybiztos,  mint Szemere támogatásával tovább tudta volna  
fejleszteni  a  hadtest  szervezetét.  Azonban  a  hadtest,  mint  önálló  magasabb  egység  
működtetéséhez nem rendelkezett megfelelő eréllyel. Szemere ezt nem egyszer kihasználta, és  
túlzottan,  gyakran  határozott  hangnemet  megütve,  beleavatkozott  tisztán  katonai  jellegű  
ügyekbe is.  Mészáros,  aki  Kossuth részéről  ehhez már  hadügyminiszterként  hozzászokott,  
nem  szállt  szembe  a  főkormánybiztossal,  Szemere  így  szinte  már  magában  is  hadvezéri  
képességeket  kezdett  felfedezni.  A  főkormánybiztos  számos  alkalommal  kifogásolta  a  
tisztikar szellemét és hozzáállását, s velük szemben erélyes fellépésre ösztönözte Mészárost.  
A hadügyminiszter egyetértett a kritikai észrevételekkel, de jelleméből  kifolyólag kerülte a  
példastatuálásnak  betudható  kemény  fellépést,  megmaradt  a  napiparancsok  szigorú  
hangneménél. A kellő erély hiánya Mészárost alkalmatlanná tette hadvezérnek, amit a kassai  
vereség  után  kellő  önkritikát  gyakorolva  saját  maga  is  beismert.  Az  OHB  a  leköszönő  
Mészáros  helyett  1849.  január  9-én  a  28  éves  Klapka  György  őrnagyot  nevezte  ki  
hadtestparancsnokká, akit  egyben ezredessé léptettek elő.  Az ő  megérkezése azonban még  
napokig váratott magára, ezért tény az is, hogy az újjászervezés jelentős része még Mészáros  
hadtestparancsnoki tevékenységéhez köthető.

A január 4-i kassai ütközet vesztesége magyar oldalról számbelileg számottevő volt – közel  
200  halott,  400  hadifogoly,  10  ágyú,  jelentős  mennyiségű  fegyver  és  lőszer  –  az  eddigi  
összecsapásokhoz képest,  valamint  elveszett  az  a  december  második  felében  lábra  kapott  
optimizmus  is,  hogy  Schlik  nemcsak  megverhető,  hanem  megsemmisíthető.  A  szép  
reményeket nehezen lehetett ismét feléleszteni. Ehhez ismét újjá kellett szervezni a hadtestet,  
amely a decemberitől is nagyobb erőfeszítéseket igényelt.

Tény, hogy még Mészáros időszakában került át a hadtest főhadiszállása Miskolcról Tokajba,  
a  hadtest  rendelkezésre  álló  csapatai  ekkor  Miskolc  és  Tokaj  környékén összpontosultak.  
Fontos  az  is,  hogy  kiépült  szervezett  előőrsi  szolgálat,  Szikszó-Szentistvánbaksa-Monok-
Tállya  települések  vonalában,  Tokajtól  északra  pedig  a  cirkáló  csapatok  mellett  
Sátoraljaújhely  és  Sárospatak  elöljárói  figyelték  az  ellenség  hadmozdulatait.  A hadtestet  
alkotó dandárok és különítmények Miskolcon, Szikszón, Megyaszón, Szerencsen, Tállyán,  
Bodrogkeresztúron és Tokajban helyezkedtek el.

Egyértelmű  az  is,  hogy  január  közepéig  –  tehát  Klapka  táborba  érkezéséig  -  a  hadtest  
állománya nagyjából újrarendeződött.  Több nemzetőri  alakulat hagyta el a hadtest  táborát,  
miközben  az  ütközet  után  oda  visszaszállingózó  katonák  mellett  a  megérkező  erősítések  
többségében már nem csupán a hadtest létszámát, hanem harcértékét is emelték, hiszen ezeket  



a csapatokat „puskaport szagolt” katonák alkották. Ezek közül is kiemelendő a Délvidékről  
Miskolcra vezényelt  Zákó István őrnagy,  a 34.  honvédzászlóalj  parancsnoka által  vezetett  
dandár néhány olyan alakulata – pl.. a 34. honvédzászlóalj, vagy a 2. 12 fontos félüteg –,  
amelyek meghatározó szereplőivé váltak a hadtest januári győzelmeinek. Mindezekkel együtt  
elmondható,  hogy  a  Klapka-vezette  hadtest  bár  Mészáros  időszakához  képest  kisebb  
létszámmal rendelkezett,  többségében reguláris, a harcban kipróbált alakulatokból állt, ami  
alapján a hadtest harcértéke összességében magasabbnak volt mondható.

Tény,  hogy  a  hadtest  katonai  szervezettsége  szintén  Mészáros  időszakában  épült  ki,  már  
korábban  megalakult  a  táborkar,  az  elnöki  levelezőkönyv  vezetése  Mészáros  Lázár  
megérkezését követően, december 19-én indult meg. A magasabb szervezettséget mutatta a  
hadtest  dandárokra  történő  felosztása  is.  Amint  azt  említettem,  Mészáros  rendelkezett  
hadszervezői  képességgel,  azonban  tény,  hogy  Klapka  –  mint  korábbi  vezérkari  tiszt  –  
felülmúlta ebben. A hadtest táborkara és a vezetés egyéb központi szervei Klapka időszakában  
még  szervezettebb  formát  öltött  Mészáros  parancsnokságához  képest.  A táborkar  újabb  
tisztekkel  bővült,  emellett  táborkari  tiszteket  osztottak be a  dandárparancsnokok mellé  is,  
ahová  nem osztottak  be  táborkari  tisztet,  ott  a  dandárparancsnok segédtisztjei  látták  el  a  
feladatot.  Klapka  emellett  a  hadtest  hadműveleteinek  meghatározásánál  a  
dandárparancsnokait is bevonta a döntéshozatalba.

Mindenképp a pozitívumok közé kell sorolnunk, hogy amint Mészáros, úgy Klapka mellett is  
megtalálhatjuk Szemere főkormánybiztos – néha túlságosan is  – aktív,  mindenre kiterjedő  
hadtestszervező,  illetve  ellátó  tevékenységét,  ami  egyfajta  folyamatosságot  is  biztosított  a  
szervező munkában. Klapka azonban a hadszervezés kapcsán nem akart Szemerének olyan  
mértékű beleszólási lehetőséget biztosítani, mint Mészáros, főleg nem tisztán katonai jellegű  
ügyek, illetve a katonai parancsnokok feletti, szervezési ügyekben való rendelkezés kapcsán.  
Bár,  főleg  Klapka  megérkezését  követően  számos  összeütközésre  került  sor  a  
főkormánybiztos és a hadtestparancsnok között,  tény, hogy ellentéteiket félre tudták tenni,  
hallgatólagos  kompromisszumot  kötöttek,  a  felsőbb,  közös  érdek  megvalósítsa,  a  hadtest  
sikeres működése érdekében.

Tény,  hogy a  hadműveleti  terület  Klapka időszakában egyértelműen  az  önvédelmi  harcot  
támogató lakosság által lakott területeket érintett, ami szintén a magyar hadtestnek kedvezett.  
A hadtestparancsnok számos településről kapott folyamatosan hírt az előrenyomuló cs. kir.  
hadtestről, miközben Schlik szinte el volt szigetelve a külvilágtól.

A hadműveletek kapcsán Klapka előnye volt, hogy gyakorlatilag védekező hadműveleteket  
kellett végrehajtania Schlik Kassa irányából támadó hadoszlopa ellen. Schlik – bár csapatai  
megerősítésére útban volt felé egy cs. kir. hadosztály – mielőbb döntést akart kicsikarni az  
ismét szerveződő magyar hadtest ellen. Ennek az volt az ára, hogy csupán a rendelkezésére  
álló csapatok egy részével tudott  Klapka ellen vonulni.  A tarcali  ütközetnek végül Schlik  
visszavonulása vetett véget, aki a leszállt köd miatt erősebbnek vélte a magyar haderőt, mint  
az a valóságban volt. A másnapi, Bodrogkeresztúrnál lezajlott ütközet tulajdonképpen annak  
volt  köszönhető,  hogy  a  cs.  kir.  különítmény  vezetője  nem  kapta  meg  Schliknek  Mádra  
rendelő parancsát, így támadást kezdeményezett. Az összecsapás eleinte kedvezően alakult a  
cs. kir. különítmény számára, azonban a magyar erősítések megérkezését követően menekülni  
kényszerült, és csak a leszálló köd gátolta meg a magyar csapatok általi bekerítését.

Január  végén  megérkezett  a  hadműveleti  területre  a  Schulzig-hadosztály,  amely  egyesült  
Schlik  erőivel.  Schlik  a  támadó  hadműveletek  folytatása  mellett  döntött,  és  csapataival  



megindult Tokaji átkelő  elfoglalására. Tény azonban, hogy Schlik így is csupán erőinek a  
töredékével  támadott,  a  magyar  hadvezetés  számára  pedig  nem lehetett  kérdéses,  hol  fog  
megpróbálkozni a Tiszán történő átkeléssel. Klapka csapatainak kiváló természetes védelmi  
vonalat  jelentett  a  Tisza  folyó,  ahol  az  átkelési  pontokat  Tiszafüred  és  Kenézlő  között  
folyamatosan  szemmel  tartották,  és  különböző  módon,  pl.  a  jég  feltörésével  járhatatlanná  
tették.  Az  időjárás  is  kedvezett  a  magyaroknak,  a  felmelegedés  következtében  a  jég  
megolvadt,  bizonytalanná  tette  a  folyón  való  átkelést.  A január  31-i,  tokaji  ütközetben  
meghatározóvá vált a 34. honvédzászlóalj és a magyar tizenkét fontos félüteg tevékenysége;  
ez utóbbi tevékenysége következtében a cs. kir. tüzérség nem tudott kibontakozni, illetve a  
magyar ágyúk folyamatos tüzelésének hatására veszélybe került  a lőszertartalék is.  Schlik  
végül a visszavonulás mellett  döntött.  Újabb támadásra már nem kerülhetett  sor az átkelő  
ellen,  ugyanis  a  cs.  kir.  hadtest  parancsnoka  hírt  kapott  Görgeinek  a  Szepességbe  való  
betöréséről, így  főerőivel pár nap múlva visszaindult Kassa irányába.

Belátható,  hogy  a  januári  katonai  sikerek  mellett  a  hadtest  a  szervezés  számos  területén  
komoly problémával küszködött.

Tény, hogy nem sikerült felszámolni a hadtestben mindvégig eluralkodó fegyelmezetlenséget  
Klapkának sem, ami  elsősorban a  békés  megoldásokat  követő,  kompromisszumokra  hajló  
temperamentumából következett. A főparancsnok több utasítást adott ki a fegyelmi ügyekben,  
azonban ezek betartatásuk nélkül csupán papíron léteztek. Klapka fegyelmi ügyekben való  
határozatlan eljárása miatt számos dezertálásra került sor és folyamatos visszaélések történtek  
a felszerelés, illetve az élelmezés terén. Mindezekre Szemere főkormánybiztos többször is  
felhívta a fővezér figyelmét, illetve ő  maga is cselekedett.  Maga a hadügyminisztérium is  
fellépett  a  rend  megóvása érdekében.  Mészáros  28-án,  a  hadügyminisztérium igazságügyi  
osztálya által megfogalmazott rendeletben utasította Klapkát rögtönítélő bíróságok mielőbbi  
felállítására,  majd  –  visszamenőleges  hatállyal!  –  parancsba  adta  a  lakosságnak  károkat  
okozott alakulatok felkutatását is. A fegyelmezetlenséget azonban nem lehetett megszüntetni,  
mivel  éppen az  alakulatok  parancsnokai,  akiknek  a  fegyelmet  kellett  volna  biztosítaniuk,  
jártak  elől  a  rossz  példával.  Az  elharapódzott  fegyelmezetlenséghez  járult  a  
csapatparancsnokok  és  tisztek  alakulataiktól  való  távolmaradása  is.  Ennek  első  számú  
magyarázata  a  „betegség  miatti  kényszerszabadság”  volt,  amely  szinte  minden  egység  
tisztikarát megmételyezte. 

Az  is  egyértelmű,  hogy  megoldatlan  maradt  a  rendelkezésre  álló  lőfegyverek  megfelelő  
lőszerekkel történő folyamatos ellátása. A Pestről Nagyváradra átköltöztetett lőszergyár csak  
részben  és  késve  tudta  biztosítani  a  szükséges  mennyiséget.  A hadtestnél  létező  készlet  
felesleges  utaztatása  Tiszafüreden  át  csak  növelte  a  gondokat.  Nem  valósult  meg  az  az  
elképzelés  sem,  hogy  Hajdúböszörményben  külön  üzemet  létesítenek  lőszerek  gyártására,  
amely a hadtest igényeit elégítette volna ki. Klapka és Szemere számára nem maradt más,  
mint  rendszeresen  sürgetni  az  OHB-t  lőszerek  küldése  érdekében.  Komoly  nehézséget  
jelentett a lőszerhiány a január 22-23-i  tarcal-bodrogkeresztúri,  illetve a január 31-i  tokaji  
ütközeteket  követően,  amikor  a  készlet  minimálisra  apadt.  A folyamatos  utánszállítások  
következtében a Nyíregyházán felállított fióklőszertár parancsnoka február 1-én a készletek  
teljes kimerüléséről tett jelentést.

Tény, hogy a hadtest másodszori újjászervezése során sem sikerült megnyugtatóan rendezni  
az  élelmezés  kérdését,  ami  hozzájárult  a  fegyelem  meglazulásához  és  gyakran  vezetett  
komolyabb kihágásokra is. Ennek elsődleges oka volt,  hogy az élelmezési kormánybiztos,  
illetve  az  élelmezési  segédbiztosok,  valamint  a  katonák  együttműködésében  nem  volt  



megfelelő  összhang.  Probléma  volt,  hogy  Farkassányi  Sámuel  tábori  élelmezési  
kormánybiztos  a  csapatok  elhelyezkedéséről  kapott  információkat  túlságosan  statikusan  
kezelte,  nem  vette  figyelembe  a  hadtest  új  hadrendi  beosztásából  adódó  folyamatos  
csapatmozgást. Probléma volt az is, hogy akkor is Miskolcról próbálta ellátni a csapatokat,  
amikor azok súlypontja Szerencs és Tokaj felé tolódott el. Saját székhelyét is csak Szemere és  
Klapka január 16-i felszólítására tette a hadtest főhadiszállására. Abban viszont Farkassányi  
nem  marasztalható  el,  hogy  az  élelmezés  rendjét  a  korábbiaknál  szervezettebb  alapokra  
kívánta  helyezni.  Már  január  közepén  azt  kérte  Klapkától,  hogy  az  alakulatok  csak  a  
parancsnokok  által  aláírt  nyugtatvány  ellenében  vehessenek  fel  élelmiszert.  A csapatok  
elhelyezkedéséhez  igazodva  hét  élelmezést  kezelő  segédbiztost  is  kinevezett,  akiknek  a  
helyszínen kellett biztosítaniuk az élelmezés zavartalanságát. Bár Klapka intézkedett a kérésre  
reagálva, az élelmezés ennek ellenére sem javult, különösen kritikussá vált a január 22-23-i  
ütközetek  idején,  és  az  azt  követő  napokban . A  dandárparancsnokok  rendszeresen 
panaszkodtak a szükséges élelem hiánya miatt. A probléma megoldására a főhadiszállás egy  
olyan, Farkassányi tervein alapuló rendelkezést hozott, amely az élelmezés egész területére  
kiterjedt,  az  utalványozási  rendszer  megszilárdításától  a  felügyeletet  ellátó  élelmezési  
biztosok és a végrehajtásért felelős élelmezési tisztek kinevezéséig. Azonban ez sem oldotta  
meg a gondokat. Egyrészt Farkassányi január végéig nem kapta meg az élelmezési tisztek  
névsorát,  másrészt  azok  több  esetben  semmibe  vették  a  kormánybiztos  rendelkezését  és  
önkényesen jártak el. Arra is volt példa, hogy Farkassányi olyan esetekben akarta a kifizetést  
megtagadni, amikor a katonai szolgálat indokolttá tette az élelmiszerek kiosztását.

A disszertáció az eddigi feldolgozásokat számos ponton meghaladja, egyrészt ezek elsősorban  
a hadtest  működése kapcsán az érintett hadieseményekkel foglalkoztak, de nem vizsgálták  
meg  az  annak  hátterében  húzódó  szervezési  folyamatokat.  Másrészt  elsőként  a  dolgozat  
használja fel azt a páratlan mennyiségű levéltári iratanyagot, amely több országos és megyei  
levéltár  gyűjteményében  található,  és  kifejezetten  a  hadtest  történetéhez  kapcsolódik.  Az  
iratanyagok  felhasználása  alapján  egyértelmű,  hogy  meg  kell  változtatnunk  azon  korábbi  
álláspontot,  miszerint  Mészáros  Lázár  hadtestparancsnoki  tevékenységét  egyértelműen  
negatív előjellel  kezeljük. Mészáros – mint  az kiderült  – nem volt  alkalmas egy önállóan  
működő  magasabb  egység  vezetésére,  de  hadszervezői  képességgel  rendelkezett,  amit  a  
hadtestparancsnoki időszakában be is bizonyított. Ezzel szemben Klapka hadtestparancsnoki  
időszakát  teljesen  pozitívan  ítéljük  meg,  de  az  eredmények  értékelésénél  nem  szabad  
elfeledkeznünk arról, hogy ő csupán január közepén érkezett meg a hadtest főhadiszállására.  
Január  közepéig  Mészáros  hadtestparancsnoksága  alatt  kezdődött  el  ismét  a  hadtest  
újjászervezése,  az  OHB  pedig  január  elején  több  alakulatot  rendelt  a  hadtest  táborába,  
amelyek  január  közepére  többé-kevésbé  meg  is  érkeztek.  A  januári  győzelmek  
vitathatatlanok,  ugyanakkor  kevésbé  a  magyar  stratégia  érdemei,  inkább  a  környezeti  
tényezők  a  meghatározóak.  A hadszervező  tevékenységet  tekintve  Klapka  is  bizonyította  
rátermettségét,  azonban,  mint  látható  február  elején  még  mindig  voltak  olyan  alapvető  
szervezésbeli problémák, - itt elsősorban a legkirívóbbakat, az élelmezés és a fegyelmezés  
helyzetét kell mindenképpen megemlítenünk - amelyeket nem sikerült megoldani.

A disszertáció nemcsak meghaladja az eddigi  szakirodalmat,  hanem a feldolgozás közben  
újabb, eddig még feldolgozatlan területekre próbál rávilágítani. Ezek közül kiemelkedik 1848-
1849.  hírszerző  szolgálatának  elemzése,  a  szabadságharc  gazdaságtörténeti  témájú  
feldolgozása,  illetve  a  történeti  éghajlattan,  és  a  korabeli  időjárás-viszonyoknak  a  
hadműveletekhez, illetve a csapatok ellátásához kapcsolódó szakszerű elemzése. 
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