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I. A téma jelent sége, historiográfiai el zményei 

Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc története — a b  másfél évszázada 

folyó történeti kutatás eredményei mellett — még b ven tartogat munkát a szakma számára. 

Az események bemutatására összefoglaló jelleggel vállalkozó monográfiák már jórészt 

elkészültek, az egyes részterületek kutatása azonban még csak kezdeti stádiumban van. Az 

utóbbi évtizedekben már utat törtek maguknak azok a feldolgozások, amelyek egy–egy 

részterület forrásait igyekeznek feltárni, és a kutatási eredmények monografikus feldolgozása 

mellett a feltárt forrásokat is közzétenni, akár egy m  keretein belül. Ezek a kutatások 

általában egy–egy jelent s történelmi személy, politikus vagy hadvezér, esetleg katonatiszt 

életútját dolgozzák fel és teszik közzé iratait, de megindultak a honvédsereg egyes 

alakulatainak történetét feldolgozó munkálatok is. Jelent s mennyiség  helytörténeti 

vonatkozású szakirodalom is napvilágot látott. Ezek színvonala azonban gyakran kívánnivalót 

hagy maga után, nem ritka ugyanis a lelkes amat r helytörténészek által közzétett feldolgozás, 

s t olyan kiadványok is születnek, amelyek csak egy száz évvel korábbi helytörténeti 

kiadvány — a forráskiadás szabályait figyelmen kívül hagyó — újabb kiadását jelentik. 

Doktori disszertációm keretében 1848–49 történetének egy olyan aspektusát 

igyekszem feltárni magam is, aminek feldolgozása új eredményekkel gazdagíthatja e jelent s 

korszak szakirodalmát. Ez a komplex, helytörténeti, gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti, 

vártörténeti és alakulattörténeti kutatásokat és feldolgozást igényl  munka a történelmi 

Magyarország egy jól körülhatárolható régióját igyekszik bemutatni a forradalom és 

szabadságharc viharában. Négy egykori vármegye területére terjedt ki vizsgálódásom, 

amelyek ma négy ország területén fekszenek, de a szabadságharc idején több szempontból is 

egy régiót alkottak. Az egykori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék területe ma 

legnagyobbrészt Ukrajna és Románia része, egyes vidékei azonban Magyarországhoz és 

Szlovákiához tartoznak. Felmerül a kérdés, hogy miért nevezem ezt a területet Északkelet–

Magyarországnak, illetve miért ezt a négy vármegyét kapcsolom össze egy régióvá. 

Mivel a XIX. század közepén a szóban forgó terület megnevezésére ma használt 

Kárpátalja vagy Kárpát–Ukrajna elnevezések még nem voltak alkalmazásban, szükséges volt 

egy olyan kifejezést találni, amely a kor viszonyaihoz jobban illik. Mivel ebben az id ben 

Magyarország északi részét a nyugati határtól (Pozsony megye) egészen Máramaros megyéig, 

vagyis egészen Észak–Erdély határáig Fels – vagy Észak–Magyarországnak nevezték, ezért 

— hiszen annak legkeletibb megyéir l van szó — az Északkelet–Magyarország elnevezés 

t nt a legkézenfekv bbnek. Úgy vélem, ezzel pontosan határozom meg a terület földrajzi 
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elhelyezkedését. 

A négy vármegye régió jellege az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején, az 

események tanulmányozása során szintén egyértelm vé vált számomra. Bár a szabadságharc 

kezdeti id szakában még voltak átfedések a felügyelt országrészek fölött, általában 

elmondható, hogy az erre a területre kinevezett kormánybiztosoknak, katonai 

parancsnokoknak már kezdett l el írták az együttm ködést. Tevékenységüket össze kellett 

hangolniuk és egységesen kellett fellépniük a galíciai császári–királyi hader vel szembeni 

hatékony határvédelem érdekében. Kés bb már több megyét is irányíthatott egy 

kormánybiztos, a katonai parancsnokok pedig kifejezetten az egész régió területére kapták 

hatáskörüket. Mindez akkor vált egyértelm vé, amikor Kazinczy Lajos ezredes vezetésével 

már egy önálló seregtest kezdte meg tevékenységét a négy vármegye területén. 

Doktori disszertációm arra vállalkozik, hogy összefoglalja a forradalom és 

szabadságharc id szakában a fent említett négy vármegye területén történt közigazgatási 

változásokat, nemzet rség–, majd hadsereg szervezési, hadianyag–gyártási er feszítéseket, az 

itt állomásozó alakulatok történetét. Ezen kívül célom az itt honos állománnyal feltöltött, de 

más hadszíntereken bevetett alakulatok számbavétele, bemutatása. Külön–külön fejezetet 

szentelek Északkelet–Magyarország egyetlen er dje, a munkácsi vár, valamint az ezen a 

területen állomásozó legnagyobb hader : a Kazinczy–hadosztály történetének. Természetesen 

bemutatásra kerülnek az itt lezajlott határ menti összecsapások és a podheringi ütközet is. 

Nem célom ugyanakkor a négy vármegye helyi szint  — az országos jelent ség

eseményekkel aligha összemérhet  — történéseinek aprólékos bemutatása. Jelen dolgozat 

tehát kevésbé helytörténeti, mint inkább az országos eseményekhez köthet  helyi kapcsolatot 

és az eredményekhez való hozzájárulást bemutatni kívánó munka. Arra szolgál, hogy 

összefoglalja 1848–49 helyi vonatkozásait, és ezzel gazdagítsa a forradalomról és 

szabadságharcról eddig felhalmozott tudásunkat. A forradalom — vagy helyesebben a 

forradalmi változások — id szaka jelen dolgozatban az 1848. nyári– szi helyi eseményeket 

jelenti. A szabadságharc vonatkozásában pedig a disszertáció a császári udvarral történt 

szakítás utáni, de f ként az 1848. decemberi általános támadástól 1849. augusztus végéig tartó 

id szakot öleli fel, mivel az 1848. szeptemberi horvát intervenciónak csak korlátozott területi 

kihatása volt, és ez nem érintette az északkeleti országrész megyéit. 

Mivel célom a helyi történések összefoglalása volt, igyekeztem minden olyan 

fontosabb területr l szót ejteni, amely tevékenységével valamilyen módon hozzájárulhatott 

volna az önvédelmi háború remélt gy zelméhez. Szeretném ugyanakkor bizonyítani éppen ez 

utóbbi tevékenység sikerességét, vagyis annak fontosságát, hogy ez a jelent s kiterjedés
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terület a szabadságharc leveréséig kitartott a forradalom ügye mellett, és az ideiglenesen 

Debrecenbe szorult kormányzat szilárd hátországát jelentette. Az a tény, hogy ezen a területen 

nem voltak nagyobb seregeket megmozgató ütközetek, nem jelenti azt, hogy a határ védelme 

a galíciai császári csapatok ellenében ne lett volna sikeres és eredményes. 

A szabadságharc leverése után szinte közvetlenül már nagy érdekl dés mutatkozott az 

1848–49-es események iránt. El ször külföldön, majd a kiegyezést követ en belföldön, sorra 

jelentek meg a korábbi résztvev k visszaemlékezései, önigazolásai, akár a napilapokban is. 

Az ekkor író szerz k vagy részesei voltak az eseményeknek, vagy kortársak, így 

természetesen saját szemszögükb l alkottak véleményt, és nem ismerhették a jó ideig még 

hozzáférhetetlen osztrák hadilevéltári iratokat sem. Az 1848–49-es szabadságharc katonai és 

politikai iratait egészen az 1920-as évek közepéig Bécsben rizték, csak az önálló magyar 

Hadtörténelmi Levéltár 1918-as megalakulása, valamint az 1926-os badeni egyezmény tette 

lehet vé a kutatók számára a korabeli iratok magyarországi tanulmányozását és részletes 

feltárását. A levéltári források hozzáférhet vé tétele után megnyílt a lehet ség a 

visszaemlékezések, emlékiratok tartalmának az eredeti iratokkal való összevetésére, újabb 

eddig nem ismert tények, dokumentumok felfedezésére, és immár árnyaltabb megközelítés

történeti munkák közzétételére. A kutatók újabb és újabb generációi már megpróbálták 

levetk zni a kortársak szubjektivitását, ket azonban az éppen aktuális politikai kurzus 

elvárásai befolyásolhatták. Szinte nem volt olyan rendszer XX. századi történelmünkben, 

amely ne akarta volna saját történelemszemlélete és ideológiája alapján látni és láttatni a 

korabeli eseményeket. Az 1980-as években azonban megd ltek a politikai tabuk és mára már 

sikerült objektívebben bemutatni az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. 

Különösen az 1980-as, 1990-es években, valamint az ezredforduló után jelent meg sok új, 

értékes monográfia és forráskiadvány a korszak történetér l. Jelent s el relépés az is, hogy az 

1990-es évekt l megjelent kiadványok gyakran már az osztrák fél oldaláról is vizsgálják a 

szabadságharc eseményeit. Az osztrák levéltárak mellett azonban — els sorban a lehet ségek 

hiánya miatt — az orosz levéltári források kutatása még várat magára. 

Az események történetével foglalkozó munkák száma igen jelent s, mondhatni 

könyvtárnyi méret  szakirodalom áll rendelkezésre. Van jó néhány összefoglaló jelleg

munka, de jelent sen több a monográfiák, az események egy–egy részterületével foglalkozó 

feldolgozások száma. Ez utóbbiak mellett fontosak a folyóiratokban, vagy egyéb 

kiadványokban megjelent tanulmányok, és nem feledkezhetünk meg a forráskiadványokról 

sem. Mindezek ellenére még mindig vannak feltáratlan területek, kiadásra váró források, és itt 

els sorban nem a politikai, hanem a hadieseményekre kell gondolnunk. A szabadságharc 
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hadtörténetírása például még adós jó néhány hadvezér életrajzával, az alakulattörténetek 

megírásával, vagy a helyi események részletes feltárásával. 

Mivel munkám az események helyi vonatkozásaival foglalkozik, így nem célom 

historiográfiai áttekintést adni 1848–49 teljes szakirodalmáról. Annál inkább szeretném 

bemutatni azt a kis számú munkát, ami Északkelet–Magyarország szerepére koncentrál. 

Els ként két kortárs, az események szerepl i ragadtak tollat, hogy emléket állítsanak a 

szabadságharc helyi eseményeinek. Egyikük Várady Gábor (1820-1906), máramarosi nemes, 

megyei tisztvisel  volt 1848-ban. A szabadságharc idején el bb nemzet rtiszt, majd egy 

önkéntes–, kés bb honvédzászlóalj parancsnoka lett. A dualizmus idején politikusként, 

megyei tisztvisel ként, íróként vált ismertté. Több korabeli lapban publikálta 

visszaemlékezéseit. Ezek és Hulló Levelek cím  munkája fontos forrásai 1848–49 helyi 

történetének. Utóbbi kötetben rövid levelek formájában, id rendben haladva írta le az átélt 

események legjellemz bb vagy nevezetesebb mozzanatait. 

A másik fontos kortárs történetíró Lehoczky Tivadar (1830–1915) jogász, polihisztor, 

szintén az események szemtanúja volt, bár nem törzstisztként, hanem egyszer  tüzérként vett 

részt a szabadságharcban. A fiumei születés , Rozsnyón bölcsészetet, Kassán jogot tanult 

fiatalember 1848 júniusában tanulmányait félbehagyva honvéd tüzérnek állt. Több csatában és 

ütközetben vett részt, a szabadságharc végén alakulata feloszlatása után hazatért és folytatta 

tanulmányait. 1851-ben szerzett jogi diplomát, 1865–1896 között a munkácsi és 

beregszentmiklósi Schönborn–uradalmak f ügyészeként dolgozott. Munkája mellett aktív 

tudományos tevékenységet fejtett ki. Könyveit és cikkeit a régészet, történelem, néprajz, 

honismeret, nyelvészet témakörökben írta. F  m ve: Bereg vármegye monográfiája I–III. 

azonban Váradyval ellentétben a f hadszíntéren is szerzett tapasztalatokat. Sokrét

munkásságából témánk szempontjából kiemelkedik a Bereg megye és a munkácsi vár 1848–

49-ben cím  munkája, amely mind a mai napig a legrészletesebb összefoglalója a vármegye 

és a vár szabadságharc alatti történetének. Mivel azonban már majd 110 éve íródott, így 

forrásértéke is korlátozott. Lehoczkynak korántsem állt rendelkezésére a források oly nagy 

választéka, mint a mai kor kutatójának. Elég, ha csak a bécsi levéltárból azóta hazakerült 

hadm veleti iratokra gondolunk. Ennek ellenére a rendelkezésére álló adatokat b séggel 

összegy jtötte és közreadta, köztük olyanokat is, amelyeket ma már csak innen ismerünk. 

Lehoczky könyvéb l született ugyan egy „modern” kiadás 2000-ben, de a kötet gondozója 

semmit sem tett hozzá a korábbi m höz, inkább elvett bel le, hiszen a forráskiadás és 

újraközlés szabályait figyelmen kívül hagyva átírta a szöveget, az így született m  pedig már 

nem Lehoczky szóhasználatát tükrözi. (Lehoczky Tivadar: Beregmegye és a munkácsi vár 
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1848–49-ben. Budapest–Beregszász, 2000.) 

F ként ez utóbbi m re támaszkodva írta és jelentette meg 2002-ben Kárpátalján 

Fakász Mihály és Fakász János az Északkelet–Magyarország a szabadságharc viharában cím

kötetet, amelyet hiánypótlónak lehetne tekinteni, ha megfelelne a vele szemben a 

történettudomány által támasztott írott és íratlan szabályoknak. Sajnos azonban nem több egy 

lelkes helytörténészi munkánál, ahogy ugyanez mondható el a Fakász Mihály által írt 

(társszerz je Bagu Balázs) Vázlatok a munkácsi vár szerepéhez 1848/1849-ben cím

tanulmányról is. A lábjegyzetelés és a hivatkozások esetlegessége igen megnehezíti e munkák 

hasznosítását, több helyen pedig meglehet sen szembet n , hogy a szerz k Lehoczky Tivadar 

m vét használták sorvezet ül. Kétségtelen tény azonban, hogy e két m  megszületése a helyi 

események feldolgozatlansága okán már önmagában üdvözlend . 

Feltétlenül meg kell említenünk Bagu Balázs, Szakáll Mihály és Csatáry György 

nevét, akik a helytörténetírás avatott m vel iként jelentették meg könyveiket az 1990-es 

években, amelyek forrásközléseikkel, vagy a beregszászi levéltár 48-as fondjainak 

bemutatásával rendkívül nagy szolgálatot tettek a hazai történettudománynak. 

Így jutunk el a magyarországi szakirodalomig, amely eleddig még nem jelentetett meg 

összefoglaló munkát a térség 1848–49-es történetér l. A szabadságharc–történeti 

összefoglalók rövid említései mellett csak Nyéki Tamás egyetemi hallgató A munkácsi vár 

1848–49-ben cím  tanulmányára és jómagam — a Hadtörténelmi Levéltár évkönyveiben, 

valamint legutóbb a Századok cím  folyóiratban megjelent — forrásközléseire és 

tanulmányaira támaszkodhatunk. Ez utóbbiak kétségtelen el nye, hogy a szakma szabályai 

szerint készültek és a további kutatás szempontjából jól használhatóak. 

Nem feledkezhetünk meg a Kazinczy Lajos ezredesr l megjelent irodalomról sem, 

hiszen személye közvetlenül kapcsolódik a régió 1849. nyári történetéhez. Pásztor Emil: A 

tizenötödik aradi vértanú cím , 1979-ben megjelent kötete Kazinczy életének és 48-as 

szerepének máig egyetlen monografikus feldolgozása. Emellett Pribelszki János tanulmánya 

említhet , amely 1992-ben a Hadtörténelmi Közlemények hasábjain jelent meg Kazinczy 

Lajos a szabadságharcban címmel. 

Mindezek alapján mindenképpen fontosnak érzem választott témám kifejtését, mert 

azzal olyasmire vállalkozom, amelyre eddig még senki, hiszen modern történeti összefoglaló 

a térség 1848–49-es történetér l még nem született. 
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II. A téma forrásai és feldolgozásuk módja 

Korábban írt szakdolgozataim (a f iskolai a munkácsi vár 1848–49-es történetével, az 

egyetemi Északkelet–Magyarország e négy vármegyéjének szabadságharc alatti történetével 

foglalkozott) elkészítése során kezdtem foglalkozni az 1848–49. évi forradalom és 

szabadságharc e keveset kutatott területével. E két munka azonban csak rövid összefoglalója 

lehetett annak az eleddig jórészt feltáratlan eseménysornak, mely az akkori országterület 

északkeleti szegletében történt 1848–49-ben. Terjedelmi és id beli korlátok miatt is meg 

kellett elégednem egy összefoglalással, amely els sorban a hadtörténeti vonatkozásokra 

koncentrált a tényleges önvédelmi harc, majd függetlenségi háború (1848. szeptember – 1849. 

augusztus) id szakában. Mivel egy eddig kevéssé feltárt témát választottam, f leg levéltári 

alapkutatásokat kellett végeznem, melynek természetesen aligha érhettem a végére. Ezért a 

levéltári kutatások folytatása mellett döntöttem, hogy azokat immár a doktori disszertációm 

megírásához használjam fel. 

A négy vármegye 1848–49-es történetéhez felhasználható források, mint a korszak 

magyar kormányszerveinek és katonai iratainak majd teljes egésze, a Magyar Országos 

Levéltár és a Hadtörténelmi Levéltár rizetében találhatóak. Ezek közül az Országos 

Levéltárból a Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány, Kormányzó–elnökség, 

valamint a Hadügyminisztérium Általános iratait néztem át, ezeken kívül az Országos 

Nemzet rségi Haditanács irataira fordítottam még figyelmet. Emellett még néhány kisebb 

fondot kutattam, többek között Máramaros megye a korszakból fennmaradt iratait, a 

különböz  kormánybiztosok fondjának vonatkozó iratait, a HM Újoncozási osztályának 

iratait, valamint Görgei Artúr és Henryk Dembi ski iratait. Ezeket a forrásokat a 

Hadtörténelmi Levéltárban az 1848–49-es gy jtemény átnézésével, valamint a cs. kir. 

hadbíróságok vonatkozó iratainak kutatásával egészítettem ki. A másik három vármegye 

egykorú iratai a mai Ukrajna területén találhatóak, ahová a kutatási lehet ségek 

szabályozatlansága, valamint a tudományos kutatást hátráltató egyéb körülmények miatt nem 

juthattam el. Csatáry György fent említett fondlajstroma segítségével azonban 

megállapíthattam, hogy Bereg, Ung és Ugocsa vármegyék Beregszászon található iratai 

alighanem hasonlóak azon iratokhoz melyeket Máramaros megyére vonatkozóan az Országos 

Levéltár riz. Azok átnézése során pedig arra a következtetésre jutottam, hogy témám 

szempontjából kevés releváns információt tartalmaznak. Szerencsém volt abban is, hogy a 

számomra fontos 19. hadosztály szintén Beregszászon rzött irataihoz mikrofilm–másolatban 

az Országos Levéltárban hozzáférhettem. Hozzá kell azonban tenni azt is, hogy ez a 
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filmtekercs elég vegyes anyagot tartalmaz és az iratok egy része nem illeszthet  a fenti cím 

témakörébe. 

Az osztrák fél iratainak megismerése szempontjából elengedhetetlen volt, hogy a 

magyarországi levéltárak mellett az Osztrák Állami Levéltárban (Österreichisches 

Staatsarchiv), Bécsben rzött iratokat is áttekintsem, és olyan dokumentumokat keressek 

közöttük, melyek els sorban a másik fél szemszögéb l vizsgálják az eseményeket. Ehhez a 

munkához a bécsi magyar intézet, a Collegium Hungaricum ösztöndíját vettem igénybe. A 

bécsi Hadilevéltárban (Kriegsarchiv) els sorban a Hadügyminisztérium 

(Hofkriegsrat/Ministerium des Kriegswesens) és a Régi Tábori iratok (Alte Feldakten) 

fondjának iratait kutattam, de számos értékes információra bukkantam a kitüntetési iratok 

(Alte Belohnungs–Akten) és a személyi iratok (Personal–Akten) között is. 

A források egy másik, nem csekély jelent ség  részét képezik azok a 

visszaemlékezések, melyeket f leg a XIX. század utolsó harmadában az egykori események 

szemtanúi készítettek, illetve tettek közzé. Ezek egy része önálló kötetben jelent meg, mások 

folyóiratokban megtalálhatóak, vagy ma is kéziratban vannak, közgy jteményi rizetben. 

Ugyanakkor rengeteg forráskiadvány jelent meg a különböz  levéltárakban rzött 1848–49-es 

iratokból, amelyek mind jól hasznosíthatóak voltak. Fontos megemlíteni ezeken kívül az 

egykorú napi, vagy ritkább megjelenés  hírlapokat, els sorban a Közlöny számait, melyek 

tudósításait szintén felhasználtam munkám során. 

A téma feldolgozásánál nem annyira a kronologikus, mint inkább a tematikus 

rendszerezést helyezem el térbe. A bevezetés után külön fejezetben vizsgálom a négy 

vármegye közigazgatási, társadalmi, gazdasági, infrastrukturális helyzetét 1848-ban, majd a 

forradalom és az áprilisi törvények hatására bekövetkezett változásokat (új megyei 

közigazgatás, nemzet rség és honvédség szervezése). A következ  részben a kormánybiztosi 

rendszer és a biztosok tevékenységének bemutatása után a hadseregszervezés és a hadiipar 

helyi vonatkozásaival foglalkozom, majd bemutatom az itt állomásozó és bevetésre került 

alakulatok, valamint az ütközetek történetét. A térség egyetlen er dítménye, a munkácsi vár, 

valamint a legjelent sebb itt m köd  alakulat, a Kazinczy–hadosztály történetét külön–külön 

fejezetben mutatom be, ez utóbbi kapcsán a nyári hadjárat helyi vonatkozásait is igyekszem 

feltárni. Végül a befejezésben a dolgozat elején feltett kérdésekre igyekszem választ adni, és 

képet adok a szabadságharc utáni megtorlás által érintett legfontosabb helyi szerepl k 

sorsáról, valamint a szabadságharc mai emlékezetér l az adott régióban. 
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III. A kutatás eredményei 

A munkámat inspiráló motívumok, a hiánypótló, feltáró munka mellett az 

eseményekkel kapcsolatban felmerül  kérdések voltak. Három kérdés foglalkoztatott már a 

kezdetekt l. El ször is mi indokolja e terület (mellékhadszíntér) mell zöttségét az 1848–49-el 

foglalkozó irodalomban? Valóban jelentéktelen az itt tevékenyked  alakulatok teljesítménye, 

a f hadszíntéren folyó küzdelemhez képest? Ebb l a felvetésb l máris következik egy másik, 

miért volt gyengébb a Fels –Magyarországon, különösen annak keleti felén elhelyezett 

magyar hader  és mi miatt nem használták ki ezt a cs. kir. csapatok? Egyáltalán milyen er k 

állomásoztak a határ túloldalán? Erejükb l valóban csak a Barco tábornok vezette diverzióra 

tellett? 

A második kérdés, hogy Kazinczy ezredes, aki katonai rátermettségét — igaz kisebb 

er k élén — már a f hadszíntéren is bizonyította, miért nem használta fel az általa 

összegy jtött er ket valamilyen nagyobb vállalkozás véghezvitelére? Csak a szabadságharc 

gyors vége akadályozta meg ebben, vagy más tényez k is közrejátszottak? 

És végül, de nem utolsó sorban: hogyan viszonyultak az itt él  nemzetiségek a magyar 

forradalom és szabadságharc ügyéhez? Abban hogy komoly nemzetiségi mozgalmak nem 

alakultak ki a térségben, inkább a helyi kormányzat erélyes fellépésének, vagy a nemzetiségi 

lakosság lojalitásának volt-e szerepe? 

Az 1848–49-es szabadságharcot az egyesült orosz és osztrák hadak leverték. A harc 

azonban nem volt hiábavaló. A polgári átalakulás vívmányait nem lehetett többé semmissé 

tenni. Az Ung, Bereg, Máramaros és Ugocsa vármegyék területén él  soknemzetiség

lakosság ugyanúgy kivette a részét az önvédelmi háborúból, mint az ország más részein él k, 

annak ellenére, hogy a szabadságharc folyamán ez a terület végig háttérbe szorult, 

mellékhadszíntérként szerepelt, nagyobb összecsapásokat, megszállást nem élt át. A helyiek 

közül azonban sokan voltak — nem kevesen a f hadszíntéren —, akik nemzet rként, 

honvédként küzdötték végig a szabadságharcot, vagy adományaikkal, kezük munkájával 

igyekeztek el segíteni a „jó ügy” sikerét. A környéken m köd  vasgyárak egy csapásra 

hadiüzemekké váltak, ágyú– és golyóöntéssel foglalkoztak, másutt puskatöltényeket 

készítettek, l pormalmokat m ködtettek. Az itt állomásozó igen csekély létszámú hader

mindent megtett annak érdekében, hogy feladatát, a galíciai határ védelmét teljesítse. A 

Kárpátok átkelésre alkalmas szorosainak eltorlaszolásával, a határ túloldalán állomásozó cs. 

kir. alakulatok szemmel tartásával, valamint esetleges támadásuk megállításával, fontos 

szerepük volt. Feladatukat, véleményem szerint sikeresen megoldották, és a kritikus 



10

pillanatban, amikor megtörtént a Barco–dandár betörése, akadtak olyan higgadt 

parancsnokok, akik vezetésével sikerült megállítani, és visszavonulásra kényszeríteni az 

ellenséget. 

Munkács vára, amely ebben az id ben már nem tartozott a komoly er dítmények közé, 

megfelel  bázisul szolgált az itt állomásozó, határt véd  er knek, így a Kazinczy–

hadosztálynak is. A vár nem volt egy lapon említhet  a Közép–Európa egyik legnagyobb 

er djének számító Komárommal, de Péterváraddal sem. Nem volt mellékes azonban, hogy ki 

birtokolja, mivel az itt áthaladó er k a Tiszán átkelve Vásárosnaménynál könnyen kijuthattak 

az Alföldre, és Debrecent fenyegethették. Nem kell hangsúlyoznom ez utóbbi város és 

környéke jelent ségét, hiszen a Tiszántúl 1849 januárjától az ide szorult honvédség ellátó 

bázisa, Debrecen pedig az ország f városa, a kormány és az országgy lés székhelye volt 

egészen 1849 májusáig. 

Mindenképpen ki kell emelni, hogy e sok nemzetiség lakta vidéken a 

kormánybiztosoknak, a megyei hatóságoknak sikerült megakadályozniuk, hogy a különböz

nemzetiségek, vélt vagy valós sérelmeik miatt nagyobb létszámban a megyei kormányzat 

ellen forduljanak, és felkelésükkel fenyegessék a helyi hadiipart, a sóbányákat. S t azzal 

együtt, hogy a helyben sorozott honvédalakulatoknál gyakoriak voltak a szökések, a nem 

magyar anyanyelv ek a harcból is kivették a részüket. 

Összességében megállapítható, hogy a szabadságharc folyamán e négy megye nyugodt 

háttér volt a f hadszíntéren küzd  seregek számára és gyakorlatilag innen nem kellett 

számítani ellenséges támadásra. Persze ehhez az is kellett, hogy a határ túloldalán állomásozó 

cs. kir. csapatok sem voltak túlságosan er sek. Az itt szolgálók mégis ezzel a tettükkel — a 

hátország biztosításával — járultak hozzá leginkább az ország 1848–49-es páratlan 

teljesítményéhez. 

Dolgozatomban arra törekedtem, hogy az eddigieknél mélyebben feltárjam az 

Északkelet–Magyarországon lezajlott 1848–1849-es eseményeket és igyekeztem bemutatni 

mindazokat a tevékenységeket, melyeket e négy vármegye területén él k végeztek és adtak 

hozzá az ország teljesítményéhez. A dolgozat elején feltett kérdések véleményem szerint 

megfelel nek bizonyultak arra, hogy segítségükkel összefoglaljam munkám jelent ségét. 

Az els  kérdést részben már meg is válaszoltam. Az, hogy az északkeleti 

mellékhadszíntérrel eddig elég mostohán bánt a kutatás, nem meglep . A forradalom és 

szabadságharc dönt  jelent ség  eseményei, a hadjáratok sorsát, a háború kimenetelét eldönt

nagy csaták nem itt zajlottak. Érthet , hogy a történészek eddig ezekre a területekre nem 

fordítottak nagyobb figyelmet. Véleményem szerint eljött az id , amikor meg kell 
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vizsgálnunk 1848 helyi eseményeit, fel kell tárnunk, hogyan zajlott az egyes megyékben a 

közigazgatás, a hadseregszervezés, a hadianyaggyártás. Meg kell ismernünk az egyes 

alakulatok, várak történetét, hogy még többet és újabbat mondhassunk el az ország 

szabadságharcáról. A kérdést tehát nem úgy kell feltenni, miért volt gyengébb az északkeleti 

magyar hader , hanem azt kell feltárnunk, hogyan és miképp védte meg a határokat. 

A Galíciában és Bukovinában állomásozó császári csapatok erejér l osztrák levéltári 

forrásokból viszonylag pontos képet kapunk. Ebb l egyértelm en kiderül, hogy ezen a 

területen erejükb l nem tellett többre, mint a határok védelme és a helyi nemzetiségek, f ként 

a lengyelek féken tartása. Nem véletlen, hogy kihasználva a ruszin–lengyel ellentétet 

igyekeztek helyben is szövetségeseket szerezni, ahogy megtették ezt a magyarországi 

nemzetiségek esetében. Az 1848 decemberében Magyarországra érkez  Simunich és Schlik 

hadtestek, valamint két kisebb különítmény alakulatainak kiállítása is nagyrészt a lembergi 

f hadparancsnokságot terhelte. Ezért 1849 tavaszáig csak a határt véd  alakulatok 

állomásoztak Ung, Bereg, és Máramaros határvidékén. Kétségtelen az is, hogy a Barco 

tábornok által végrehajtott, egyetlen komoly er kkel támogatott betörés is sikertelen volt, de 

véleményem szerint egy tehetségesebb hadvezér több eredményt érhetett volna el ezzel a 

3600 f s dandárral. Összességében tehát nem meglep  az osztrák fél határvidéki passzivitása 

e három megye területén. 

A második kérdés, hogy Kazinczy ezredes mennyiben tehetett többet annál, mint 

amennyit elért. Erre felelhetünk a hadosztályparancsnok saját szavaival is, aki reménytelen 

helyzetét így mutatta be Görgeinek: „Hogy most mennyiben tudok e rendkívül fontos 

feladatoknak megfelelni, azt miniszter úr megtudhatja abból, ha azt mondom, hogy az egész 

er m egy rosszul felfegyverzett, szervezetlen embertömegb l áll. Ami energiával, emberi 

er vel teljesíthet , azt véghezviszem. Önnek azonban miniszter úr és a hazámnak nem szabad 

engem kárhoztatnia, ha egy er s támadás során kénytelen leszek e fontos állást és minden 

kincset feladni itt.” Amikor tehát Kazinczy megérkezett Munkácsra, távolról sem állt készen 

hadereje. A jórészt az északkeleti vármegyékben toborzott honvédzászlóaljak, vagy önkéntes 

nemzet r alakulatokból épp most regularizált zászlóaljak korábban egyáltalán nem tettek szert 

komoly harci tapasztalatokra. Felszerelésük hiányos volt, egyes századaik még 1849 nyarán 

sem voltak szuronyos puskákkal felfegyverezve. Eddigi feladatuk az rszolgálat, kisebb helyi 

jelleg  összecsapások „túlélése” volt és nem voltak alkalmasak komoly támadó feladatokra. 

Kazinczy látta ezt és nem akart hiú ábrándokat kelteni feletteseiben sem. A legtöbb, amit 

elérhetett — és ez kis híján sikerült is neki — a csapatok felfegyverzése, 

hadosztállyá/hadtestté szervezése és kivezetése a f hadszíntérre vagy Erdélybe, hogy az ott 
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harcoló csapatok segítségére legyenek. A háború sorsa nem ezen a területen fog eld lni, ezt 

jól tudta Kazinczy is. Ha azonban egyesíti er it egy nagyobb sereggel, esetleg segíthet az 

általa kit zött hadm veleti célok elérésében. 

Az északkeleti megyékben többségben lév  nemzetiségek helyi vezet  rétegei, a kevés 

román származású, de már elmagyarosodott megyei tisztvisel  és a ruszin papság kezdett l 

fogva támogatta a magyar polgári átalakulást és kés bb egyértelm en a szabadságharc 

oldalára állt. Ennek volt köszönhet , hogy az egyszer , tanulatlan nemzetiségi tömegek nem 

fordultak szembe a magyar kormányzattal. Kisebb lázadások, elégedetlenkedések csak ott 

fordultak el , ahol a helyi lakosokat a határ túloldaláról illetve 1848/49 fordulójáig az erdélyi 

17. (2. román) határ rezred területér l beszivárgott kémek, provokátorok félre tudták vezetni, 

vagy egyszer en csak nem értették a magyar tisztvisel k által kihirdetett új szabályokat és 

féltek a jöv t l. A határvidéken kitört felkelésekkel szemben minden alkalommal határozottan 

fellép  kormánybiztosok, nemzet rparancsnokok, megyei tisztvisel k nem hagyták elfajulni 

az eseményeket, így a kormánynak ezen a vidéken nem kellett tartani nemzetiségi 

konfliktusoktól. Mindenképpen meg kell említenünk a honvédseregbe besorozott nagy számú 

román, ruszin, vagy szlovák helyi honvédet, akik ugyancsak kivették részüket a háborúból. A 

probléma azokkal az alakulatokkal volt, melyek itt szervez dtek és helyben is maradtak. 

Ezeknél bizony gyakran el fordult, hogy a határ rizeti vagy más rségi szolgálatot éppen 

elunó katona egyszer en hazament, vagy épp a nyári munkák miatt volt „kénytelen” otthagyni 

a szolgálati helyét. Összességében azt mondhatjuk, hogy a négy vármegye nemzetiségi 

nyugalma egyszerre volt köszönhet  a helyi közigazgatás mindenkor erélyes fellépésének és a 

helyi nemzetiségek békés magatartásának. 

Ha arra a kérdésre szeretnénk válaszolni: mivel járult hozzá leginkább e négy fels –

magyarországi vármegye az ország szabadságharcához, a válasz egy mondatban 

összefoglalható. A munkácsi vár biztosítása, a határok védelme, a bels  nyugalom meg rzése 

és a hadianyaggyártás volt az a négy tényez , amely Ung, Bereg, Máramaros és Ugocsa 

területér l a legtöbb segítséget nyújtotta az országnak. Ezek sikeréhez azonban 

elengedhetetlenül szükség volt olyan emberekre, akik feln ttek feladatukhoz és 

„megcselekedték, amit megkövetelt a haza”. Ilyen volt Eötvös Tamás, Mihályi Gábor vagy 

Mez sy Pál. 
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