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,{ Karolyi családnak két tagja is erősen benne él ahazaí
k,Ózgondolkodásban' Egyikiik Károlyi Sándor, a szatrnári
béke aláírója, másikuk pedig Krárolyi Mihály, az első magyar
köztársaság elnöke volt. Kevésbéisrrrertazonban a család
mű|t századi tagjainak, s közül.i.ik is főleg a háronr
fiútestvérnek:István, Lajos és György grófoknak az é|ete.
Pedig mindhárman annak a reformkori arisztokrata
nemzedéknek voltak a tagjai, rnelyből a legisrnertebb név
kétségkívülés minden okkal Széchenyi Istváné,s amely
nemzedék,politikai nézetkÍilönbségeikellenére is, oly sokat
tett azért, hogy a nemzetet ráébressze az európai
s a
rnodernizációba való bekapcsolódás sztikségességére,

ltáliában. Fárizsban ismerte rneg első feleségétis, s ott házasodtak össze l820-ban. A következó év végénvisszatértek
Magyarországra' mivel Károlyi István elértenagykorrlságát, s
evvel feIelős gazdája lett a nagykiterjedésű Károlyíbirtoknak. Lakóhelyiil azanyja által még 1808-ban vásií.rolt
fóti uradalrnat választotta, s annak jelentős átalakítását ésfejkezdeményezte.Ez kiterjedt a ktilönféle gazdasági
xesztését
épületek és egyéb műtargyak rendbehozata|ára, va|arnint az

is. Ernexlett
új gazdálkodási környezet rnegtererntésére
jelentős kultúrapártoló szerepet is vállalt, mert eÍtőI az tj
eszrnékbefogadására alkalmas közösségek kialakulását
remélte Szernélyessorsa azonban tragédiákkal volt terhes:
számukra adott lehetőségekkel élve, tevékenyen, személyes enső feleségeutan 1844.ben elternette a másodikat is, tizenszo|gá|taéselősegítette nyolc éves leánya pedíg egy lovasbalesetben szörnyethalt
példávaléscselekedetekkelegyariíLrrt
azt. A három testvérközül tulajdonságai és cselekedetei, Rórnában, s őt magát is megtámadta egy nehezen
azonosítható,járását csak mankókkal lehetővétevő betegség,
gondolkodása és jelleme alapján az elsőszülött, Károlyi
Ami pedig a Íivérekkelaz l84E amelynek lefolyásába időről-időre rnegrnagyarázhatattr'an
volt a legértékesebb.
trstviíLrr
és 1850 közötti években megesett, olyan történet, melyet
Jókai Mór is kitalálhatott, megterernthetett volna, annak
bizonyságáu1, hogy a sokszor pejoratív hangsúllyal
(vad)romantikusnak aposztrofált írónak sokkal közvetlenebb
volt a kapcsolata a valósággaI, s az élő személyekkel,
mintsem azt az írásaival szernben elfogultak feltételeáették
volna: csakhogy ő író volt, aki nem kutatta, hanern folytatta
az éIettörténeteit.
Károlyi István |797-ben testvéreihezhasonlóan Eécsben
sz:ületett' Miután azonban néhány évvel később apjuk
tragikus körülmények között meghalt, az árvámmaradt család
l808-ban Pest-Budára költözött. A gyerekek születésüktől
fogva, a.bécsi tartózkodás ellenére, vagy éppen azért,
hazaftasneveléstkaptak, amely személyesválasztási ésdöntési lehetőSégeiketmeghagyta. A legidősebb fiú iskoliíáatása
még a birodalmi fővárosban kezdődött meg' magyar piarista
atyák felügyelete mellett. Ez foLytatódottPesten a piarista
gimnaziumban' majd a tudományegyetem jogi karan. 1816ban, zárővizsgájaután egy évetkirályi táb|ai jegzőként töltött el, a következő évben pedig a Liechtenstein-huszárok
közé lépett.Csapatszolgálatravalószínűlegsohasemosztották
be, 1818-tól pedig az osztrák birodalom párizsi
nagykövetségére került. Diplomataként megismerte a
korabeli francia szellemi áramlatokat, értékesbarátságokat
kötött, művészetszomjátkielégítendő,hossá utazásokat tett

jalulás álltbe.

Ilyen körülményekközött köszöntött be 1E4Ejanuárja,

amikor, ne felejtsük eI, Károxyí István nrár betöltötte az
ötvenedik évét.Az év etrsó napjaiban a felsőtábtra tagjaként
azonban ennek
NÍiutiírr
résá vett a pozsonyi országgy{ílésen.
kiegyensúlyoző szerepe az alsótábla ésa bécsi udvar között a
nyugat.európai forradalmak, s a nyomukban járó szellerni
eriedéskövetkeztében csökkenní kezdett, elhagyta a
koronázóvarost. Ezért aztán, arnkor rniíLrciuslO-én Széohenyi
István összehívott Pozsonyban egy követi konferenciát, az
elvártak névsorában csak a két fiatalabb testvér szerepelt'
Károlyi Istvánra' dacára a reformkori barátságnak, a
kezdeményezó nem is számított.A 15-i pesti forradalom
közrejátszott abban' hogy az udvar két nappal később
teljesítettea pozsonyi országgyűlés kÍildötteinek követelését:
V. Ferdiniínd István nádort királyi toljhatalornma|ruháztafel,
és hozzá1árult a külön magyar korrnány kinevezéséhez'a
nádor pedig Batthyány l-ajost bízta meg kormányalakítással.
|8-án az országgyu|és rrrindkét táb|ája elfogadta a
köáeherviselésről, valamint az úrbéresszolgáltatások, illetve
a papi tized megszüntetéséről szóló törvérrycikkelyeket;
ezeket Károlyi István is régóta,egyetértőlegsürgettemár,
noha őt magát is anyagi|agérzékenyenérintetteaz. Ápriiis
hetedikén a császár aláirta a jobbágyfeIszabadításról, s a
kormányról szóló törvényeket, valarnint megerősítette a

Intézet könyvÍórórualr vezetőie, a Í{óro&yixswónról
A szerző az Eötvös l.ortűnd Twdomónyegyetem Magyar Írodalon,aÍi}rténeti
késztik éIetraizi kötet szerzőie,
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miniszterelnök kinevezését.Tizennegyedikén megtörtént az
l848-as törvények szentesítése,
s. az utolsó rendi országgyűléstberekesztették,hárorn nappal később pedig az első
fele lős Ínagyat minisztérium Pozsonyból Pestre költözött.
Mivel az 1848-as törvények az ország lakosságát a
rendelkezésükreálló különféle tulajdonok a|apján eltérően
érintették,eltérő volt ezért a reakció is. Felerősítette ezek
hatását az ország lassúmilitarizá\ődása is. A soknemzetiségű
FTabsburg Birodalom vezetése ugyanis rafinált eszközökkel
szitotta éshasználta ki az eleve meglévő nemzeti ellentéteket,
Ínert így Iátta |egegy szenÍbben me gfeke zhet iinek az udvarral
szembeni ellenállást.
Ez utóbbi törekvés kellő alátámaszt.ást kapott április
közepén, amikor a Délvidéken elkezdődtek az első
nernzetiségimegmozdulások: a kartrócai szerbek különálló
s z e r b v a j d a s á g r n e g a l a k í t á s á tk ö v e t e l t é k . Y á | , a s z u | a z
országban nemzetőri választrnányok felállítását rendetrtékel.
Ennck egyik szépnyorna Béres János fóti foldműves cenzúra
nélkiil kinyomtatott versfiizére, a Szabadhangok. Ezek a
csoportosulások azonban meglehetősen esetlegesek voltak,
ezért a kormány április 21-én e]rendelte a nemzetőrséci'jjászervezését,26- án pe dig a rninisztertanács szükségesnek
tartotta az önkéntes őrsereg felállítását is. Egyébkéntmár a
l2 pont követelései köztitt szerepelt a nemzeti őrsereg
felállítására vonatkozó igény, s ebben tíz álIandó nemzetőr
zász|őa|j |étrehozásátvették tervbe. Evvel, s a magyar
kormány kinevezésének szentesítésévea
l hivatásos
hadseregrrek a császáfta felesküdött tagjai döntési kényszer
elé kerültek. Ezt mege|őzendő V. Ferdinánd a magy arországi
fohadparancsnokokat, köztiik a horvát Jellaöióot is a magyar
kormány iráLnti engedelmességre utasította. A zágrábi báni
értekezlet azanban május l i.én kinyilvánította, hogy a
horvátok nem vetik alá magukat a magyar kormánynak.
Ekkor a nádor királyi biztost, báró Hrabovszky János
altábornagyot kiildte Horvátországb a tárgy a|ní. Május l 6-án
a fennálló és egy.e súlyosbodó helyzetre való tekintettel az
országos Nemzetőrségi Haditanács parancSot adott ki a
toborzásra, s a rniniszterelnöki felhívás a tervezett tizá|landő
önkéntes zászlőa|jra szólt. Május 22-én Széchenyi trstván
többek között ezt jegyezte be naplójába: ,,Károlyi István
egészen i ó kedvű.,' Magy arázat'át megjegyzéséneknem adta,
de a szövegösszefuggések alapjan aá a következtetést lehet
tenni, hogy Károlyi Istviín öröme a hazát megvédeni kívrínó
akciók e|határozásának szólt. Ezt bizonyitja későbbi, az
osztrák hatóságoknak írt védekező levele is, valamint Pest
m e g y e m á j u s 3 1 - i é r t e s í t é sK
eossuth Lajos pénzügy-,
valamint Mészáros Lázár hadngyminiszternek. Ebben arról
tájékaztatták őket, hogy Károlyi trstván falaján|otta száz
önkéntes kiállítását, a szükséges száz |ova| és a megfelelő
fe1szereléssel. Mivel
pedig a fiiggetlen állam
megteremtéséneka nemzeti hadsereg mellett az iná||ő
pénzügypolitika a második, legfontosabb feItétele,Kossuth
I-ajos május l9-én adakozásra szólított fel a Mag5lar Nemzeti
Bank létrehozásához:Károlyi István erre a céIral0.000 forint

értékűeziistöt adományozott. A korabeli tudósítások más és
más összegről szólnak ugyan' de ez csupán abból adódott,
hory egyes források a felajánlott ezüst súlyát, mások viszont
pénzbeli értékét
közölték'
Június hatodikán a Radical Lap kishirben hozta az
olvasók tudomására, hogy Károlyi Istvánt a belügyminiszter
Pest megye főispánjává készül kinevezni' Az itj
államapparátus megyei vezetőit Szemere Bertalan április 16-i
rendelete alapján, április huszadikától folyamatosan nevezte
ki, egyben megszüntetve a bécsi udvar kívánalmai szerint
működő foispáni hely.tartóiladminisztrátori rendszert. Ekkor
sziínt meg Károlyi Lajos nyitrai főispánsága' Karolyi György
viszont az elsők között kapta meg ősi földjeik, Szatmár
rnegye főispáni tisztét. Hozzá képest bátyja kinevezése
későinek tűnik, s a június l5.i megbízatás is csak főispáni
helytartóságra sző|t. Vajon miért? A mar előbbiekben említett
igazo|ó irat szerint ugyanis: ,,fiatalkorom óta sem
hailandóságot, Sem elhivatottságot nem éreztem, hogy
közügyek irány ításáb an résztvegyet,,. Mivel mrár egyébként
is elmú1tötven éves,erre valószínűleg a minisztertanács vele
kapcsolatban á||ó tagjai sem gondoltak. Az á|ta|a nemzeti
gár dának n ev e zett nem z et ő rs ég l étreho za ta|át p árto|ő
c s e l e k e d e t e i a z o n b a n i s m e r t t é t e t t é k é s :, , H a m a r o s a n
bizalmat éstsszekittetéseketszereztem: igen rÖvid idő múlva
a publikumból tabben annak a kívánsógnak adtak hangot,
hogy engemet Pest megye főispáni adminisztrátoróvá
''
emelienek. A vezérmerye első tisztsége viszont örökösen a
nádoré volt' aki azonban ekkor ezt a feladatkörét már nem
tudta ellátni' ezért |ett Károlyi István, a többi kinevezettől
eltérően csak főispáni helytartó, felelősségben és
kötelességben viszont teljes jogu főispán. A kinevezés napja,
mely nem várt ésnem akart dicsőségethozott neki, egben az
elkövetkező két év utolsó békésnapja volt számiíra'
Krírolyi István személyénekelőtérbe kerüléséta fentieken
kívül elősegítettemégegy körülmény.Ezpedig furcsa módon
közvetlenül
a feudális viszonyokat megszüntető
törvényekkel, illetőleg az áprí|is végénelrendelt nemzetőri
toborzásokkaI á||t kapcsolatban. Az előbbiek hatására
ugyanis az országbut sokhelytitt azt l.itték, hogy a közteherviseléssel' az úrbériségés a papi tized eltörlésével más
kötelezettségek is megszűntek, s korábbi, vélt vagy valóságos
sérelmeiknek a szabadság és egyenlőség jelszavait
felhasználva kívántak elégtételtvenni. Befolyásolta a
parasztság egyes rétegeinekviselkedéséta köztiik lábrakapott
sokféle híresztelés.hamis hír is. Halász Boldizsár is már
április elsején a következő megállapítást tette: ,,Jelenthetem,
hogy a nép nincs oly rokonszerwyel a pesti mozgalmak iránt,
mint némelyek hiszik. KÖztök kt;lönc;s vélemények
keletkeznek. Milyenek, hogy az urak a ió császdr ellen
akariák őket felfegyverkeztetni, ki nekik ezen ió törvényeket
adta, hogy miért katonáskodianak, ha nekik földet nem
osztanak.', Zalában pedig junius végéna toborzások hatására
tettlegességigfajuló esetek is előfordultak, s az ellenszegülők
a következő nyilatkozatot tették:,,az őrseregbe egyhalálig fel
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nem dllunk, mert az nem is a király, hanem csak az urak
akaratia, kik a királyt letették s elfogták' vele csak úgy
bónnak, mint egy szolgóval, helyébe a főherceget, ki ott
keresztül utazott, akariók királynak tenni, De három kt;lső
királyság Qz urak ellen yan' lehetetlen, hogy
győzedelmeskedienek, mert pénzük nincs, azért nem tudnak
az őrseregnekfegyvert, ruhát éskosztpénztadni.,,
Az említettekhez hasonló rnegmozdulások áprilís végélr,
május elsó napjaiban Kókán is előfordultak. Ezen a területen,
mely Károlyi István fóti uradalmánakrésze volt, a parasztok
a rnajorsági kaszálót tetrjesenIelegeltették,s mivetr az ezért
járó büntetést a kerületi szolgabíró a zavatos idok
rnegszüntetéseutánra halasáotta' vérszernet kaptak. Május
végénmár egy rnásik kaszálón is legeltetni kezdtek, rnivel
szerintük az a föIdterület, jász mivoltuknál fogva, ősi
birtokuk volt. (1848 áprilisa előtt enől nern volt tudomásuk.)
A következő napokban a faiskolák és az ültetések
kivágásához fogtak, s az ekkor irrtézkednikívánó gazdatisztet
és bírót kigúnyolták' rnegvertékés elzavarták. A történtek
rniatt május 25-éna megyci kisgyíiés katonaságot kért a rend
helyreállításához. Hasontró kihágások, rendzavarások és
szerte az országban előfordultak, s az
erőszakos cselekedetetr<
előbb említett iratban Károlyi {stván éppen arró} adott
számot, hogy egyes Pest rnegzei nregmozdulásokon sikeresen
közvetített azíj vezetésésa régi alattvalók között. Ezek utiín
támadt egyesekben az a gondotrat,az ő akarata ellenére,hogy
nevezzékki az országvezérmegyéjébefo közvetítőül, arnit ő
esupán kötelességből és hazaszeretetből fogadott cl.
Védekező iratában erről a következők olvashatók:
,,Az úi törvények ugyanis elrendelték a nemzeti gárda
felállításdt. Hogy ezt a szokatlan és nálunk eddig ismeretlen
intézkedéstnémiképptámogassam, le kellett csillapítanom a
vidék népénekfélelmétés bdtortalanságát, iobbágyaimat a
mai napig erre bíztatom, fel kellett világosítanom az
embereket ennek dz intézménynek a céliáról é;
rendeltetéséről,- szóval éstettel támogatnom keltett őket',,
Valóban, az ország szempontjából rendkívül fontossá vált
a
önálló hadsereg szervezéséneklegnagyobb nehézségét
pénzhiány okozta. Emiatt június l6-án Batthyány Lajos
miniszterelnök arra kérte Károlyi Istvánt, hogy az á|ta|a
felajánlott, száz |ovas hadtestbeállításáraalkalmas összeget
lehessen inkább egy lovas ágyr-ltelep|étrehazata|árafordítani,
amire az adott körülmények között sokkal égetőbb szükség
volt. Á.z adaményoző természetesenbeleegyezett a cserébe'a
miniszterelnök ezért a KTzlöny július elsejei számában
mondott nyílt köszönetet neki.
A kinevezést követően Károlyi István helytartó főispani
beiktatását június 19-én tartották meg a Zitterbarth Mátyás
tervei alapján épült, ma is álló rnegyeházán (Városház u. 7.).
A sajtó ez alkalornból nern köznapi szavakkal rnutatta be a
grófot: ,,Károlyi Istvón egy arisztol{rata, kit a sors minden
előnyÓkkel halmozott, de kit az abszolutizmus cifrábbnál
cifrább színekbe öltÓztetett minden csdbÍai sern bírtak
leszédíteniaz igaz hazafiúság c)svényéről.Ő az dtalakulás
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dicső korszakit nem tűri, hanem szíve igaz Órömével élvezi.
Mit március ] 5-ke szült, az legforróbb hazafiúi vágyait
elégítéki. S ily ember kellett, ki Pest megye éléreállítanán,
vezériink legyen. Károlyi István kineveztetése a nép
bizodalmának kifotyasa, s áldás a belügyminiszterre, hogy a
közóhaitásnak megfelelni sietett. A beiktatás rövid, de
nagyszerű volt; a régi időknek ily alkalommal összehalmoztatni szokatt arartyos ruhdk gazdag zsinórzata helyett,
a szemekből kilovellő igaz c)röm swgarai csillogtak, mi
tette a napot, mintha az ország valamennyi
emlékezetesebbé
aranyos ruháia pompázott volna.,, A jelenlétébenlezajlott
elso megyegyűlésen184E nyarának egyik igen fontos
kérdéseitkellett megbeszélrri,s veItik kapcsolatos döntéseket
hozri. Károlyi István köszöntése után ugyanis felolvasták a
beIügyrninisztor, Szemere Bertalan levelét, mely a
nemzetiségi mozgolódásokra figyelm eztetett, s felhívta a
Ínegyevezetésétarra, hogy a toborzott nemzotőrökből 3.4
ezer főt tartsanak azonnali indulásra készen. Nyáry Fál első
alispán javaslatára l'500 főt a fcgyverekkel naár entrátott
kecskeméti,nagykőrösi ésceglédi nemzetőrök koziitrtartottak
a másik l.500.at pedig a Solti járásból. Mivel a
készenlétben,
megye lakossága néhány tót (szlovák) község kivételével
s egycs
nagy lelkesedésselkészült a haza megvédésére,
jelentésekszerínt voltak olyan ter.i'iletci'ahol 15.000 fő is
á||t az ellenséggel szcrnbeszálIni, a másodalispánt
tr<észen
avval kellett megbími, hogy a felesleget viszont rre engedje a
hadrnűveleti területre vonulni. Ennek az időszaknak a
lelkesedéses,euforikus hangunaúranagyon jellemztí az előbtl
idézettsajtócikk azon részlete,mely arról sziírnoltbe, hogyan
kértékfel Károlyi Istvánt a pesti rnegyei nemzetőrség
őrnagyának: ,,Fel levén szólína a hadügyminiszter által,
nemzetőrs égünkhiz megkívántató őr nagy, p ar anc sno knak
megyénk kebeléből leendő aiánlására, az aiánlottak közt első
helyen áll főispánunk, ki is, miután ifiabb éveit a katonai
pályán tölté, ez aiánlatot Örömmel elfogadta. S így Károlyi
Istvón nem csak a megyei élet, hanem a cs.ata mezeién is
vezérünk lesz s mi lelkesedve fogunk vívni, őseink árnyai
lebegvén előttunk, kiket szinte főispániaik vezeténeka
''
harcba. De ez a lelkesedés sem takarhatta eI az állami
adminisztráció nehezen indtiló, osikorgó működését,rrrelynek
lényoge, oka az volt, hogy a hivatalraokok (ahogy a hivatásos
katonák is) korábban mind a császárra esküdtek fel, s
nemzetiségük e hűséggel szernben másodlagos szerepet
játszott; az elsó felelős magyar korrnány rnegalakulása
viszont vá|asztás eléáxlítottaőket; kinek engedelrneskedjenek
tovább: a császámak-e avagy a magyar kormánynak, s ewel
kapcsolatos döntéseikbe már nemzeti idcntitásuk is szerepet
kapott' Bonyolította a helyzetet' hogy az új állami szervezet
megtestesítőinek egy része nem rendelkezett áliamirányítási
tapasztalatokkal, s így egyrnásnak ellentmondó, hatásköri
a sziikséges
azonosságokat mutató utasítások nehezítetté}c
intézkedésekvégrehajtását'F,zértkellett Fest rnegyénekaz
előbb említett három alföldi város irányítása ügyében
beadványt íntézniea belügynrin is ztériumhoz. Kecskemét,
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Narykőrös és Cegléd ugyan rendezettt tanáccsal bírt, s így a
belügynninisáérium közvetlenül adhatott volna vezetésiiknek
utasításokat,mivel azonban mindhármukat a megyei irányítás
alá rendelték,ezek az egyenes utasítások sok esetben csak
zavart okoztak.
Eeíktatása után Károlyi István legfontosabb feladatának a
nernzetőrségharcra való előkészítésttartotta. Ebben az
elhatiírozásábanazonban sok tényező hátáItatta. Már az első
megyegyűlésen indítványozta, hogy a hadügyminiszter a
nemzetőrségífegyelmi szabá|yzatakat bocsássa közre, mert
azok nélkül sem előljáró, sern beosztott neÍn tudta rnagát
naihez tartani, s minden hadvezetés első számú ellensóge,
sikerességének
legfőbb gátotrójaa fegyelmezetlen hadsereg.
Ez a probléma azonban látni fogjuk, Károlyi Istvánt egész
évben végigkíséfte,a későbbi hónapokban is, amikor miár a
Károlyi-huszárezredet Szervezte. Le kellett küzdenie
ezenkívül testi gyengeségét:rnár volt róla szó, hogy a
negyvenes évek egyes időszakában, s később is csak két
mankóval tudott járni. A haza védelrnérrek
kényszenisége
azonban legyőzte a fizikai fájdalmakat' Károlyi István
tevékenyen részt vett a F.ót környéki nemzetőrök
betanításábanés katonai gyakoroltatásában' A toborzások
kezdeténnagy hiány mutatkozott tapasáalatokkal rendelkező
előljárókban, ezt egyébkéntmár a május 16-i felhívás is
említette:,,Szül<séges,hogy e rendes nemzetőrség tisztekkel
elláttassék: e végett felhívatnak a rendes sorkatonaságban
szolgáló magyar hadi tisztek, és más tiszti fokozatra képes
hazafiak is, kik e rendes nemzetőrseregnél főtisztekül
alkalmaztatni kívánnak, hogy magukat a nemzeti őrsereg
alkotősaval ésrendezésévelmegbízott ideiglenes vólasztmány
elnÓkénél, báró Baldacci Manó, ezredesnél (Pesten István
főherceg című vendéglőben 74. sz. a.) ielentsék: ezennel
kiielentvén, hogy egy hadnagy 30, ffhadnagy 40, százados
B0, őrnagy és zaszlóaliparancsnok l30 pengő forintos havi
díit huzandnak,,'
Emiatt keriilt sor arra, hogy július 24-án a miniszterelnök
gróf Károlyi Edét, Károlyi István idősebb fiát Baldacci
ezrede mellé nemzetőri kapitánynak és segédtisztnek,díj
nélkül kinevezte' Károlyi Edének a szabadságharc alatti
szereplésemeglehetősen ellentmondásos volt, Degré Alajos
megemlékezett ugyan egy délvidéki hőstettéről, bár az is
lehet, hogy a történet csupán azapának szóló hódolat vo|t; az
mindenesetre igaz, hog Károlyi István egyik fiát sem kiildte
külföldre S nem óvta a harcoktól. Ahogyan azonban a
fegyelmezési ügyek, űgy a tiszttrkinevezésekkel kapcsolatos
nehézségekis végigkísérték
Károlyi Istvánnak ezt az évét.
Július elején még mindig nern kapta meg ő sem az őrnagyi
kinevezésről szóló iratot, amelynek hirínyában meglehetősen
nehézvolt a vezetésea|att ál-J'ócsapatok rendjétkialakítania.
Ezért kérvényt intézett a miniszterelnökhöz, melyben
segédtisztjekinevezésétis kérte. Július kilencedikén megszületett a díj nélküli, nemzetőrségi őrnaggyá és
parancsnokká való kinevezése, de l3-án ismét sürgetnie
kellett a segédtisztikinevezést. Két nappal később Batthyány

Lajos többek közt a következőket vá|aszo|ta: ,,ont Fóth és
kÓrnyékére Örnaggyá kinevezés végett csak kitűnő
hazafiságát tekintetbe v<hleteriesztettem a Ntidor Ö Fensége
eleibe, és különösen aralak ennek megerősitésén;de a Fóthi
őrnagyság n:em rendszeresített, és így a választott egyénnek
tiszti rangot adni egy percig sem vonakodok, de fizetéstaz
''
álladalmi kincstárból nem húzhat. Karolyi István másnapi
v á|aszában a miniszterelnök tudomás ára hozta, hogy segédtlszt1éttermészetesen ő maga fogja fizetni; evve| aztán
elharul minden akadály a kinevezés elől.
Végiil még egy tényezóÍ kellett figyelembe venni a
hadbaszállást illetően: ez pedig a mezőgazdasági munkák
idényjellegevolt. A nemzetőrségemiatt hathetes turnusokban
váltotta egymást a szerbek elleni harcokban, de még ez a
távollét is soknak bizonyult' habár az is nyilvánvaló, hogy a
gyors felkészítésóhatatlan hiányosságai miatt sem voltak
alkalmasak a csapatok a hosszabb ideig tartó részvételre.De
még ennek a hathetes intervallumnak is kény.telenvolt Pest
Ínegye a miniszterelnöktől négy hétre való csökkentését
kérni.
Júliusban az eseményekfelgyorsultak. otoaken sor került
az e|ső népképviseletiországgyűlés megnyitásara Pesten, 11én pedig Kossuth Lajos elmondta híres beszédét,a 200 ezer
újoncról és az ehhez szÍikségespénzrtgyikölcsönről. |4-én a
a Szerb
magyat csapatok első, sikertelen támadásukat inÍézték
felkelők szenttamási erőssége ellen. A Délvidékrefőleg
alft'ldi illetőségű csapatok vonultak be, Károlyi István is
megkezdte a Fest megyei nernzetőrök összegytíjtésétés a
hadműveleti területekre vezetését..Iúlius22-én a dányi
nemzetőrségkapitányának írott levelében örömmel nyuglázta
csatlakozási szándékukat, de ugyanakkor felhívta a
figyelmüket a törvények és a katonai fegyelmi szabályok
betartására és számonkérésére'csatolta is a fegyelmí
szabályok egy példányát. Ugyancsak elküldött egy mintafegyvert is, ez nem volt más' mint a régtől haszná|t,
kiegyenesítettkasza. A Károlyi István vezetése a|att á||ó
zász|óa|j egyesítéseGödöllőn volt' ahol július 30-án 10
órakor misét tartottak, S a nemzetőrök felesktidtek a magyar
zász|óra, A következő gyülekezési hely Nagykőrös volt,
ide vonultak' de például a dunakeszi nemzetőrök
Gödöllőről
hajóval mentek Foktőig, S onnan kocsival Kalocsán át
Nagykőrösig. Felszerelésük hiányos volt, szuronnyal nem
rendelkeztek, lőni sem igen tudtak, s Károlyi István
segédtisztjénekmég csak most, a tábotbaszállás napján
ajánlkozott egy újpesti szabó, nemzetőri eryenruh ák készité.
sére.A fentiek ismeretébenösszefoglalásul elmondható, hogy
a szerbek ellen vonuló nemzetőrök sem felszerelés'sem
katonai tudás és tapaszta|at szempontjából nem rendelkeáek
azokkal a tulajdonságokkal, melyek a huzamos hadviseléshez
sziikségesekvoltak'
Augusztus 7-én Széchenyi István zak|atott mondattal
emlékezett meg arról, hogy Károlyi István kétezer emberrel
elindult a szerbek ellen, augusztus 8-i dátummal pedig az
akkor már vaksága miatt magatehetetlen Wesselértyi Miklós
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nyílt ievelet tett kózzé Károlyi {stvánnak címezvo. Ebben
irta: ,,Halál vad keze tarolta le házi boldogságod legszebb
virágait. Szívrepesztő keserv feldúka kedélyedet s annak lőn
martaléka egészséged.Nyomorék lettél s pár éven át alig
valól kepes, addig erős és mozgékony, mankók segítségével
vánszorogni. Átfuvaltá világrészúnket a szabadság szelleme,
megrázta az önkény és rabság gőztorlatai alpesit. Honunk is
úi életre riada. De gonoszság nem akará, hogy békében
élvezhessük az úi életünket. Butasdgot s ellenszenveket
felhasználó órmány fegyverrel támadta meg. A megtámadt
hon minden híi íiót segítségérehívá fel' Te érteni tudád s
akarád a fethívás szent szavát. Áthatott téged a szabadság s
nemzeti érzetvillanyos ereie s bizonyságára annak, hogy ióra
terrnett kebelre a szabadság ügye minő varázserőt gyakorol s
hogy a megtámadott hon védelmérehívó szó igaz magyarnak
a halottakat álmaikból felrázó végtrombita harsogához
hasonló hatóssal bír. Veled csuda tcirtént.Elvetéd mankóidat
s kardot ragadtál: szabadsóg S honszeretet bűvÓs ereie
képessétett rég nyugvó paripád hdtán éléreállani általad
lelkesített zászlóaliadnak. Zászlód alá állítá dicső példád
házad s gazdaságod hivatalnokait: mindkét fiad kisér, a
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Számomra ismert volt, hogy tnennyire, ill. tulaidonképpen
mily kevésséképzettek és fegyelmezettek azok, akiknek a
háború színhelyérekell utazniuk, azt hittem ésgondoltam, ha
ezzel a néppel csak néhány dolgot is el kell érni abból, amit
célul tzíztek ki, ez csak példaadással és barátságos
buzdítással történhet. Ezért elhatdroztarn, hogy személyesen
kíséremel őket. Azért tettem, hogy befolyósommal az
esetleges kihágasokat megakadályozzam, és a csapatot
lehetőleg végig ió hangulatban együtt tartsam. Ez a
cselekedet, remélem, nem róható fel terhemre, mivel én a
dolgok akkori állása szerint helyesen és legiobb szándékkal
cselekedtem, és a kivezényelt megyei gárdát az odarendelt
c s á s z á r i é s k i r á l y i k a t o n a i p a r a n c s n o k v e z e t é s ea l á

állítottam'',
A szenttamási kudarc és az asztták csapatok itátriaí
a bécsi udvarnak
győzelrnei
megvá|toztatták
Magy ararszággal szembeni viselkedésétis; augusztus végén
az asztrák kormány emlékiratában korlátozta a rnárciusban
biztosított.kormányzati önátrlós ágot, szeptember elején V.
F.erdinánd Jellaöióot visszahelyezte báni tisztségébe,aki
szeptember trl.én csapataival átlépte aDráya vonalát. Ettől
kisebbiket azon boldogságban részesíted,hogy még Zsenge kezdve az eseményekviharos gyorsasággal követték egymást.
koróban hőskebl{Í atyia oldala mellett édes hona szent l0-ről 1 l-re virradó é1szaka,Szemerét kivéve a korrnány
ügyéér
t fegyverr el küz dhess en.,,
tagjai benyújtották lemondásukat. István nádor másnap az új
A fóti gróf által vezetett nernzetőrök a táborban a kormány megalakításaraismét Batthyány tr.ajostkértefel, aki
j obbszárnyon' Wolnhofer v ezérőrnagy dandárj ába kerültek, ezt csak avval a feltétellel fogadta el, hogy Jeilaöió ne
állonrásozási helyiik központja Verbász volt. A Pest rnegyei folytassa tovább invázióját, illetve a bécsi államkincstár
nernzetőrök néhány napi nyugalom.és pihenésután már részt folyósítson kölcsönt a magyar kormánynak. (Ez utóbbira
vettek Szenttamás sikertelen ostromában. A kudarcban nagy azért volt szükség,mert Kossuth Lajos pénzügyminisáerként
Szerepe \'oit a felkész{iletlenségnek
is. A sikertelen kísérlet fedezet nélküli pénzt kezdett kibocsátani.) A horvát sereg
zavart és kapkodást idézett elő a magyar kormány
azonban ezután is a magyar főváros felé tartott, ezért |6-án
munkájában, ezt többek között nyornon lehet követni
megalakult az arszílgos Honvédelmi tsizottrnány, S rnégezen
S z é c h e n y i I s t v á r r n a p l ó j á b ó l i s , a k i a u g u s z t u s 2 6 - á n a a napon a nádor átvette a durrántúlisereg vezérletét.21-én
kövctkezőket jegyezte fe|: ,,Már e pillanatban megkezdtéka
azonban hiába próbált meg személyesen is hatni a tsalaton
támadóst a szerbek a szekereikkel...látom futni a magyarokat; déli partján á||omásoző JellaÖióra' találkozásuk kudarcba
Károlyi István és tórsai elfogva...a reguláris csapatokat fulladt. ,d királyi család magyarországi képvise|őtre,a
szétszóródva,''talán az ellenséghez ótállva... !,, Erről persze legitimitás elvének megtestesítőjebelátta, hogy nincs rá
szó sem volt, csupán a naplóíró önvádjai sugalmazták nekí sziikség,személye az udvar elképzeléseiközött nem szerep€l,
ezt a lehetőséget;az erődítménl azonban csak a következő
feleslegessé váIt, ezért szeptember 23-án éjje|lemondott és
év áprilísának elején vette be Perczel Mór. Maga Károlyi
elhagy'ta az országot' Másnap Kossuth híres alftjldi toborzó
istván így foglalta össze a déli táborban történteket: ,,A Duna körutjára indult. A bécsi udvar a legfőbb közjogi méltóság
alsó szakaszán levő zavargások napról napra nagyobb
lemondása miatt gróf Lamberg Ferenc pozsonyi hadosztáIylázadássá nőttek, s pusztítottak országot és embert a parancsnokot neYezta ki katonai főparancsnokává s feladatául
polgárfuiború minden borzalmával. A szorult helyzetben levő a JellaÖió-csai és Batthyány I'ajossal valo tárgyalásokat
nép és a részuevő megyék iaikiáltasa éssegítségárése egyre jelölte meg. Lamberget azonban 28-án Pesten, brutális módon
- A meggyilkolták. Evvel a bécsi adminisáráció bizonyítottnak
sürgetőbben hangzott, egészen a kétségbeesésig.
megismételt legfelsőbb parancsok, a kormányzat
IátÍa azt, hogy a magyarokkal tárgyalni nem lehet, az
beqvatkozása és az ehhez alkalmazott kntonai hatalom nem alkotmányos élet törvénytelenségekre ragadtatja el magát,
voltak kipesek arra, hogy megszüntessék a bait. - Akkor
amit minden áron meg kell akadá|yozni. E döntés
elhatározták, a lrizadás további elteriedését mégis végrehajtása azonban egy időre elhalasztódott' mivel 29-ón
valamikepp megakadályozandó, mozgósíti ák a szomszédos Pákozdnál a magyar csapatok Legyőzték JellaÖióot, aki
területek nemzeti gárdáit és leküldik őket, Ilyen felhívás
fegyverszünetet kért' majd Eécs felé elmenekiilt. Ezt
érkezettPest megyébe is. Én voltam ott az adminisztrátor, én kihasználva amagyaÍ miniszterelnök még ery kísérletettett a
voltam a gárda őrnagya, s polgártársaim bizalmdt élveztem. megegyezésre,miután azonban ez is kudarcot vallott, október
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2-án vég|egesenlemondott. Másnap a bécsi udvar báró
R'écsey Ádámot a magyar nemesi testőrség alkapitányát
nevezte ki törvényellenesen miniszterelnökké, egy nap múlva
pedig a Bécsbe rnenekült horvát bánt Magyarország poigári
.és
katonai kormányzójává tették, V' Ferdinánd az
országgyűléstfeloszlatta és a nem szentesítetttörvényeket
érvény'telenítette.
A nregtorlásnak ekkor egy időre rneg kellett
fekeznie magát, hiszen október 6.án a császárvarosban újabb
felkelés tört ki' melynek hatására az udvar olm.ützbe
menekült. V. Ferdinánd egyik első itteni intézkedéseiközé
tartozot1,hogy Alfred Windischgrátzet neverte ki a császiíri
csapatok főparancsnokává.
Hogyan reagá|t a történtekre a három fiútestvér? Az
egymást váItó események szempontjából először Lajos
Szerepe trÍnik a legkönnyebbnek: nern meneki'ilt e| ugyut az
országból' de minden tisztségből visszahúzódott, s nem sok
rokonszenwel várta a dolgok végső kilrrenetelét.György és
István azonban részt vettek a politikában, igaz, nem az
országosban, hanem csupán a helyiben. október 9-énpéldául
a felsóház ülésén mindkettőjüket azon bizott.ság tagjává
választották, melynek ítéletetkellett hozni R'écseyÁaam
felett. Mivel azonban október első hetétől a döntéseket
illetően az Országgyűlés meglehetősen veszített súlyából,
Károlyi {stván új terepet keresett magának. Délvidéki
tapaszta|atai megerősítették abban a szándékában, hogy
felállítson egy lovasezredet. De rnégelőbb felterjesztette előléptetésrea táborozás ésa szenttamási srírrcokelőtt vitéZséget
tanúsító tisztjeit, valamint
utasítást adott a
F{ódmezővásárhely, orosháza, Nagykőrös közelében fekvő
birtokai feltigyelőjének, hogy az aradi táborba menők
ellátáSáról a birtok gondoskodjon. Örömme| nyugtázta
ugyanakkor azt ís, hogy hivatalnokai felfogása az ország
á|Iapatára vonatkozóan rnegegyezett az övével' November 2án ldyáry Fá| az oHts nevében,mint Post megye főispáni
helytartóját felszó1ította Eécs esetleges bevétele miatti
rnozgósítási parancsra. E levél mellett szerepel egy dátum
nélküli összesítés a hadbafoghatók számáról. Evvel az
intézkedésselazonban meglehetősen elkéstek, vagy nra1a a
hír ért késve Pestre, mivel október utolsó napján leverték a
bécsi forradalmat. November 6-án V. Ferdiniánd olmützben
tudtára adta a magyaroknak' hogy Bécs bevételeután Alfred
Wíndischgrátzet,, kt;ldi tik hasonló képpen a magyar pártütés
levívástira',, Felszólított tÖbbek között arra, hogy ,,a
népfel kel és nek fe l hívá sát, a nemzető r s égne k hadi szo l gál atr a
a l kal maz tat ás át az o nn al megs z ünt es s ék,', Kár o|yi trstván
ennek ellenére beváltotta korábbi e|határ ozását: október
végénfelajránlotta,hogy a neki járó urbéri kárpótlás fejében
kiállít egy l.800 fos lovasezredet. Ezt az ajánlatot az oHB
elfogadta, s a kincstár kiutalt részére250.000 forintot' Itt
azonban egy píllanatra érdemesmegállni. Ekkor ugyanis már
magyar miniszterek nem voltak, következésképpen
minisztériumok sem; a kényszerhelyzetben Kossuth Lajos
viszont folytatta a fedezet nélküli bankók forgalomba
hozatalát, mely ellen egyébkéntV. F.erdiniíndelőbb említett

szazata is erőteljesen tiltakozott. Kérdésesezért, hogy
Károlyi Istviín vaj on úgynevezett Kossuth-bankókat kapotte? A pontos vá|aszt elősegítheti annak tudata, hogy a
huszárezred felszereléserendkívül vontatottan haladt, többek
között a ruhafélék beszerzésének lassúsága miatt'
Elképzelhető, hogy ennek viszont az vo|t az oka, hogy a
mesteremberek a fedezet nélkiili pénzt vagy nem merték,
vagy nem akarták elfogadni. Szerencsére fennrnaradt a
huszárened kiállítáSának teljes elsziímolása, ennek részletes
elemzése ta|énvá|aszt fog adni a fenti kérdésreis' valamint
egy még nagyobb kérdéskör bevezetője is lehet, ez pedig a
következő: valójában mennyibe is kerülhetett az országnak a
szabadságharc?
A november elsejei alakuló értekezlet után a toborzás
Fóton és Rákospalotán kezdődött; más alakulatoktól is
lehetségesvo|t az átjelentkezés'November 7.én,8-án és9-én
Károlyi István személyesen is az alföldi toborzások
színhelyéreutazott' Első nap Ceglédre, majd másnap reggel
Narykőrösre, aznap délutránpedig Kecskemétre. Itt az utolsó
nap délelőttjéreCsiínyi Jrínosfőbíró népgníléstbívott össze,
melyen hirdetmény formájában közzétették az igerukedvező
feltételekkel járő toborzási felhívást. l1.én Kossuth Lajos
köszönetet mondott a felajánlásért ésa fóti grófot ezredesként
kinevezte a csapat vezénylésére.
Károlyi István erre így
válaszolt: ,,A bizalom, mellynél fogva a tisztelt honvédi
bizottmány engemet a felállitandó pestmegyei lovas-csapat
vezényletéreezredesi minőségben fÓlhivni méltóztatott,
mondhatlanúl drága ereklye nekem, s midőn ezért ezennel
hálakjszönetet mondok, egyszersmind szerencsésnekvallom
magamat, hogy kedves hazám nak, mellyne k ft ggetlens égeért,
ha kell, életemet s mindenemet fölóldozni kész vagyok,
hasznos szolgálatot tenni bő alkalmam leend.
De nem mulaszthatom el egy úttal azt is kiielenteni,
miszerint azt, mit én aiánlatom által tettem, nem óldozatnak,
haryempuszta honfiui köteles ségemnek tekinthetem egyed{Íl
;
imádott fekéges hazám tőn olly helyzetbe, hogy ezt tehessem,
a hazától nyertem, mivel birok, s így csak a hon irónti
tartozásomat róvom le, midőn azt, mit nélkt;laznc;mlehet, és
ielen súlyos kTrülmények kÖzt minden becsületes
honpolgórnak nélkülözni tudni k)telesség, elárult szegény
hazám védelmérefordíthatni szerencsés vagyok.', Eüő|
kezdve Károlyi István minden idejét ezrede felállításának
gondjai foglaltrik le' Az első nehézségaz vo|t, hogy az 1848as év végénmár távolról sem volt tapasztalbató az a
lelkesedés,ami még néhány hónappal korábban is élő erő
volt. Ennek oka volt a földeken végzendő őszi munka
kötelessége épp úgy, mint a Bécs felől közeledő
Windischgriitz sorozatos kiáltvrínyai. De szerepet kapott az a,
sokak által átélt felismerés is, hory csak lelkesedésből méga
katonai feladatok és kötelességek ellátása sem lehetséges;a
flíradalmakat és nélktilözéSeket nem vállaltrák annyian, mint
korábban. Ezért november |7-én Ceglédről újabb toborzási
felhívást kellett kibocsájtani: Károlyi Istvrínebben Nagykátát
nevezte ki alakulási helynek. rendelkezett a lovakról és a
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felszerelésről,,s egy hadosztály létszámát 400 főben, az
ezredet pedig négyhadosztályban jelölte ki. De azérta hónap
során folyamatosan érkeÍek a más csapatoktól átjelentkezrri'
i l l e t v e a z u j r a s z o l g á l n i k í v á n ó k k é r v é n y e is x z é r t a
lelkesedésnek sem voltak hiján: a Ceglédi Kör például a
ceglédi segédlelkésztajánlotta tábori papnak, aki a Maryar
Hon első polgárának nemzetori diszszalagját viselte. A
jelentkezők között olyanok is voltak, akik később, a grófról
is, a huszárenedrő| is megemlékeÍek, például Degré Alajos
és Fodmaniczky Frigyes. Sajnos Károlyí Istvánnak a
legénység fegyelméve1 á1landó bajai voltak, nagy
nehézségekbekerült köztitttlk igazságot tenni és rendet
tartani' November 2|-én péIdául a nagykőrösi fölszerelő
bizottmány kifogásolta a szabá|yzat 2. pontját, mely szerint
bizorryos esetekben a ló visszaszá||t a ál|amra: sokan ugyanis
az ingyen megtartható ló csáberejének engedve csaptak fel
huszárnak. Nehézségetokozott a tisztikar kinevezése is.
Egyfelől Károlyi trstván döntött nehezen, mert a nemzeti
ügynek elkötelezett személyeket akart tisztekül, másfelől a
hadügyminisztériumban elhúzódtak az ügyek. November 21énpéidául maga Kossuth utasítottaa hadügyminisztert, hogy
mégaznap legyenek nreg a Károlyi István által előterjesztett
tiszti kinevezések. 2B-án Karolyi az OF{ts-nek írt levelében
azt kérte, hogy az á|ta|a kinevezésre javasolt, de a
hadügymini sztérium által megváltoztatoti, személyek nevét
tudassák vele, hogy a módosításokkal kapcsolatos
észrevételeitmegtehesse.Másnap írt levelét egyenosena
hadügyminisztériumba címezte' s hadnagyi és főhadnagyi
kinevezéseket kért sürgősen. Mészáros Lázár még aznap
a|áLrta a kinevezéseket, s még századosokat is rendelt az
enedhez' De maga Károlyi István is csak december elsején
kapta meg ezredesi kinevezését.E nehézségekhátterébenaz
állt, hogy a szabadcsapatok felszerelése' tiszti állományának
kinevezése nem a hadügyminiszter, hanem az Országos
Nemzetőrségi Tanács hatáskörébe tartozott. Ennek elnöke
pedig ebben az időben Nádosy Sándor ezredes volt' aki a
országos Honvédelmi Bizottmánnyal állt kapcsolatban, nem
pedig a hadügyminisztériummal.A hatásköri azonosságok,
melyek ellentétesparancsokat és lassú ügyintézésthoztak
magukkal, akkor sziÍntekmeg' amikor a nemzetőrségi tanács
beolvadt a hadügyminisztériumba. A kinevezések
óvatosságában azonban az is szerepet játszhatott, hogy a
honvédseregek gyors alakulása miatt hirtelen nagyszámú
tisztre volt szüksé8, S a sietség következtében nem
válogathattak minden esetben elég körültekintően, emiatt a
hadügyi vezetésneksűrűn kellett rendeleteket kíbocsájtani,
figyetrmeztetvea kínevezetteket kötelességeikre. Nehézséget
okozott továbbá az egyenrubakérdéseis. A kirobbant harcok
kezdetén ugyanis támadó és megtámadott egyariínt a császári
s e r e g u n i f o r m i s á t v i s e l t e , a m i s o k f é l r e é r t é s r eé s
bizonytalanságra adott okot. Ezért decomber 7.én V{észáros
Lázár e|rendelte, hogy a sorállomány tísztjei is a magyar
honvédseregegyenruháját hordják. tsz az intézkedésazonban
az érintettekben aggodalmat és hiúságot egyaránt keltett,
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emiatt újabb rendeletekben nyilatkozni kellett arról, hogy a
sorezredek nem lesznek feloszlatva, aZ oÍnan a honvédseregekhez va|ő átvándorlást megtiltották, s a császári
meghagyták. Nehézséget
katonai törvények érvényességét
okozott vég1ll'az is' hogy, eleínte, persze éÍthetőokokból, a
honvédek zsotrdjamagasabb volt, mint a sorállományé, de
szerencséremar október 5-éna képviseIőhaz elrendelte ennek
egységesítését'
Hogy milyen jelentős súlyuak voltak a fenti problémák,
szervezésének körülményei is
azt a Károlyi-huszárezred
mutatják. Az ezred központja december elejénrnar Nagykáta
volt. Harmadikán Nádosy Sándor rendeletet bocsájtott ki az
ú j o n n a na l a k u l l o v a s e z r e d e k n e v é r ő l ' e t t ő l k e z d v e l e t t
hivataios a l6-os Károlyi-huszárezred elnevezés.E hónap
elején Fálinkás István lovezezredbeii őrnagy szorgaImazta
Kecskemét viírosát a lovas nernzetőrök ismételt toborzására.
7-én a kecskeméti toborzo tanács levélben tudatta Károlyi
Istviímnalaz oIt fenná|ló helyzetet. ,Az országos kormányzat
ugyanis nem nevezte ki a megajániott ttszteket, az
a|kalmazottakat pedig lefokozva sorozták be. Sőt' voltak
olyanok is, akiket Károlyi istván kinevezett és beiktatott, s
aztán az illető rangjához illő költségekbe verte magát, - de a
hadügyi vezetésnem erősítettemeg a kinevezését.Károlyi
trstván másnapi, a hadügyminisztériumnak cimzcIt levelében
a n o v e m b e r i n a g y k á t a i , s o k k a l s ú l y o s a b b ,b o t r á n n y a l
fenyegető eseményről is beszárnolt. Az ened alakulási helyén
ugyanis a legénységa kinevezett tiszteket megtámadta és
t i l d ö z ő b e v e t t e , m a j d a I á t z a d o ke l s z ö k t e k s a z á l l a m
tulajdonában lévő 1ovakat is magultkal vitték. Az
engedetlenségoka a kinevezett tisztikar volt, kiket a már
helyben lévők között kialakult hierarchia bizonyossága,
ismertsége és védelme miatt az érintettek nem fogadtak el,
sértegetvea kinevezetteket és elmérgesítvea helyzetet awal,
hogy német tisztek alatt szo|gáIni nem akarnak. Ebben a
az kétségkíviil
meggyőződésben a nagykátaikat
megerősíthette,hogy a kinevezettek között volt olyan, aki egy
szót sem tudott magyarul. Mindezek követkeáében Károlyi
Istvan siirgősen egy hadügyért is kért a minisztériumtól. Az
iigyintézésazonban továbbra is igen vontatottan haladt, mivel
ezt a kérést,immár néwel is jelezve az igénye|t hadbírót,
december 20-án megkellett ismételnie.
Pedig a súlyosbodó körülmények nem ttirtek halasztást.
December rnásodikán olrntitzben ugyanis az aszfták
B i r o d a l o m v e z e t é s é b e nv á I t o z á s k ö v e t k e z e t t b e : a
cselekvósre képtelen,könnyen befolyásolható V. Ferdinánd
lemondott a fiata| Ferenc Jőzsef javára. Ezze| az udvari adrninisztráció gyakorlatilag szabad kezet kapott, híszen az űj
uralkodót nem gátolták az e|ód á|ta| vá||a|t kötelezettségek.
Ezt a magyar országgyűlés is azonnal megértette,s ezért
hetedikénFerenc Józsefet trónbitorlónak nyilvánította. |3 -án
Windischgrátz Schönbrunnból Magyarország és Erdély
l ako s aiho z intézett ki áltványáb an tu domás ár a hozt'a
mindenkinek, hogy a törvények megvédésemiatt lép a két
ország földjére. |5-én az ifiú uralkodó a magyarországi
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szerbeknek,, nemzeti bel igazgatást,, ígért.Ery nappal később
a foparancsnok serege at|éptea magyar határt, s megindult a
fóváros e||en' 26-án, egy újabb kiáltványban mar statáriális
ítélkezéstvezettetettbe: ,,Minden egyén, ki akármilyen
fegyverrel kezében elfogatik, rögtc)n katél ákal kivégeztetik,,,
Gyors és fe|tartóztathatatlan közeledé sére az or szággyu|és
december 31-én elhatrározÍa,hogy az Országos Honvédelmi
Bizottmiírrnyal együtt Debrecenbe menekül, Windischgrátzhez pedig békekiildöttségetmeneszt, a volt miniszterelnök
vezetésével.Hogy a fbparancsnok miként bant el velük, az
meglehetősen közismert. Károlyi István azonban a
figyelmeztető jelek ellenéresem hagyta el Pestet, nem utazott
a távozókkal Debrecenbe. Viselkedése, a veszély tlrdatának
ennyire figyelmen kívül hagyása meglehetősen furcsa és
nehezen érthető.o védekező iratában így foglalta össze evvel
kapesolatos gondolatait..,,Mialatt én az utasítdsnak
megfelelően a kérdésessereggel néhány hetet Verbásznál
tóboroztam, megelégedettséggel tólt()tt el ugyan, hogy a
csapatban nem uralkodott el a fegyelmezetlenség, - amit
mindenesetre anélkül, hogy ezzel magamnak nagy érdemet
qkarnék szerezni, kitartó ielenlétemnek kcjszönhetek, mégis
ugyanakkor arrt a meggyőződésre iutottam, hogy nem csak
a
tökéletesen
haszontalan
a
fegyelmezetlen,
volt
népet,
amelynek
alig
fegyverforgatósban iáratlan
fogalma arról, hogy mit kellene tenni, ilyen ielentős
Mltségekkel és időveszteséggel a megszokott fóldmiiveléstől
és családi tuzhe|ytőI tóvoltartani, hanem az embereknek
ezenkívi)l alkalma van ebben az áÍlapotba a felbomtósa és
olyan életmód megszakására, amelyből előbb vagy utóbb
sokkal rosszabb származha| Ezért ébredt fel bennem
akkoriban a gondolat, hogy a nemzeti gárdák mozgósítása
helyett Íobb és célravezetőbb lenne szabadcsapatok
felállítása, - ezeket megbízható és a katonai szolgálatban
némileg iártas előliáró parancsrtoksága alá kell állítani,
megfelelően kikepezni és soraikban vasfegyelmet tartani: ezt
a csapatot külcjnösen annak a vidéknek megfelelően, figyelembe véllea sík talait ésa teliesítendőgyors szolgálatot
- kellene felszerelni, egy gyorsdn mozgatható lovas
hadtestet létrehozni'
Mikor ezekután hazatértem. a fent említett okok miatt
ezen expedíció sikertelenségét, és következésképp a nemzeti
gárda minden hasonló váIlalkozásának haszontalanságdt
kifeitettem, és a gárda oly költséges felhasználása helyett,
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következett, melynek fobb állomásai az a|ábbiak voltak.
Károlyi István, ahogy már volt róla szó, Festen maradt,
nem követte a kormányt Debrecenbe, hiszen ugy érezte,hogy
a bécsi udvar lépettle az alkofinányosság tttjáró|, először az
országgyillés berekesztésével,rnásodszor Ferenc .}ózsefkoronázás nélküli királyságáva|; ráadásul ő huszárzerede
létrehozásáva| hazaftas kötelességétteljeSítve védte és
védette meg az országot. Vele együtt Batthány T'ajos is aÍ
gondolta' hogy' mivel a két erő között' amíg erre lehetőség
nyí|t, a közvetítést és a békítéstis vállalta, baj tehát nem
érheti.
Mindketten csalódtak' 1849 január első napjaiban a
császári csapatok bevonultak a fővárosba, s vezértik a
Krírolyi-palo tát v áIasztotta lakhelyiil. ott tartózkodott ekkor
a voit miniszterelnök, továbbá Károlyi György, Károiyi
István, családtagjaikkal és barátaikkal, ismerőseikkel.
Kilencedikén este innen vitték el Eatthyány í-ajost, ellene a
vádirat összeállítását mar ekkor megkezdték, sőt, kiildetésük
kudarcaba fulladása után már sorsát is előre lehetett sejteni'
bár a fogságukat később felelevenítő emlékezésekarrói
szólnak, hogy kettőjük köZiil a súlyosabb biintetéstKárolyi
István viíLrta.Január végénJellaöió elhagrta a pa|otítt,néhány
nappal később azonban Károlyi István felszólítást kapott,
hogy igazolja magát az e|miilt év történéseífelől.
,,Eeszámolójál,, Eálrtfay Lász\ó szerkesztette meg' S a harom
testvérjóváhagyása után nyújtottákbe.Ez a védiratrendkívül
érdekes olvasmány. Károtryi István bűntelenségeteljes
fudatában' de nem kevés gyanakvással vetette papírra sorait,
melyekben semmit meg nem tagadott, csupán űgy ábrázo|ta
magát, mint aki az eseményekkel sodródott, - ahogy az
ország népe is. A beállítás nem hamis' de nem is a teljes
igazság: Károlyi István a fennmaradt iratok szerint
hlszárezredét kellő eréllyel, aktívan szervezte. (Ennek
beismerése azonban, abban a helyzetben felért volna az
öngyilkossággal.) Igen tanulságos, ahogyan a politikai és
törvényi változások nyomán kialakult tudati fordulatról
beszámolt. Védiratában érthetően arra helyeáe a hangsúlyt,
hogy egyszerre szolgált hazájának és királyának; csak arról
nem beszélt,hogy e kettős elkötelezettség szembekertilt egymással. Viszont ez az igazoIó írat is mutatja a tr'amberggyilkosság és Zichy Ödon kivégzésénekelrettentő hatását:
ezllténvonult vissza Deák is, ésmenekiilt külft'ldre Eötvös. S
az ezt követő hangulat riadalmát örökítette meg Károlyi

ugyanerre a célra egy lovascsapat feldllítáSát megemlítettem: ezt avéleménytnemcsak helyeselték,hanem ugyanakkor
azt is megígértettékvelem, hogy ennek az intézkedésneka
megvalósításához részemről minden lehetővel hozzáiárulok.',
Január elseje és ötödike között Pest-Budát kiürítették' s
hetedikén Windischgrátz újabb proklamáciőjában

Istvián is' De az ő szempontjából fontos lehetett még Róma
vélernényeis. A kérdéslényege az vo|t, hogy a katolikus
egyház feje éssziíkebb környezete azitá|iai ésrnagyarországi
szabads ágharcot egyarán t a kato|tcízmus el leni háborúnak
fogta fel. Ez konfliktust idézett e|ő a bazájához, uralkodój ához és vallásához egyaránt ragaszkodókban; másfelől

bejelentette: ,,Egy hív és vitéz sereg élén,mely előtt a
lázadó k csoporti a, miután tetemes c s apás okat szenvedtek,
mindenütt megfutamodtak, Magyarorszóg fővárosát
megszállottam',,
Evvel a három testvér káIváriájának újabb fejezete

Ausztria számára megkönnyítette az orosz intervenció
kérését
és igénylését.
,,A szándékom, ismétlem,a legiobb,
legőszintébb volt, részemről az áldozatot tiszta szívvel az
esetleges
és adtam:
az
szántam
oltórnak
miután az dldozatot teli es ítettem,
megszentségtelenítésért,
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Sem aZ isteni igazságosság nem fog megbiintetni, sem
embertársaim méltányoló érzülete nem fog vádolni,,, - ezek
Károlyi Istvan védiratának szavai. A bécsi udvamak azanban,
amelyben 1848 végéretúlsúlyba kerültek a magyarországi
eseménye}etbrírmilyen áron |ezétrnikíviíLrrók,ez is sok volt'
é s a h h o z k é p e s t ,h o g y K á r o l y i I s t v á n 1 8 4 7 - b e n m é g a
K o s s u t h k é p v is e l ő v é v á | a s z t á s á t m e g a k a d á l y o z a n d ő
személyek listáján szerepelt; bizony nagy volt számuba az
elmozdulás. Emiatt február végénKárolyi István a Budán
székelő vizsgálóbizottság előtt személyesenis kénytelen volt
megjelenni, mivel a szóbeli kiegészítésekreis kiváncsiak
voltak. De ekkor még nem voltak ellene megfo galmazott,
konkrétvádak. Néhany nap múlva ismét szóbeli kihallgatásra
rendeltók, s újabb védelmező irat készítését
kívánta meg a
vízsgálóbizottság, amely ekkor mar elfogatását is sziikségesnek látta. Ene április harmadikán kertilt sor, tsudara vitték a
Helytartóság épületébe(Táncsics u. 9.), ahol Batthyány
n-ajost is fogva tartották. Látogatásuk szabad volt, testvérei
igyekeztek közbenjárni kiszabadulása ügyében.
Közben a Debrecenbe menekült országos Honvédelmi
Bizottmány sem tétlenkedett.Valószínűsíthető' hogy a
számta|an megoldásra váró kérdésmellett Károlyi István
elfogatásiíraválaszult rendelte e| a hazaaruIónak nyilviírrított
Károlyi Lajos Békésmegyei birtokainak zár a|á vételét.
Mivel azonban a három testvérnek közös birtokrészeik is
voltak még ekkor, s azok kormányzója a legfiatalabb testvér
volt, a pénzüryminiszteri biztos tő|e firtatta azok jövedelemmegosztását. Károlyi György kitérő választ adott, hiszen a
családi tulajdont nyilvánvalóan ő is védeni kívánta, s a
h a d i h e l y z e t ú j b ó l i v á | t o z á s a r n e g h i ú s í t o t t aa z e v v e |
kapcsoIatosvizsgálatot.
A tavaszi hadjárat során ugyanis a magyar csapatok
á p r i l i s v é g é nk ö z e l j u t o t t a k F e s t h e z , a h o l a z o s z t r á k
katonaság csomagolni kezdett, - a foglyokat pedig elvitték
nyugat fe|é.Az általános felelem légkörérejellemző, hogy az
elszállításukkal megbízott csapat kapitánya indulás előtt a
lelktikre kötötte: ha utazás közben a Iázadók megtárnadnák
őket, megölhetík ugyan a kísérőket' de azok először a
rabokkal fogrrak v égen.j.
Ausztria felé tartó útjukon, János|tázán valóban ki akartrák
szabadítani őket, de Batthyány lebeszéléséreaz akciót nem
hajtották végre' Kótheti utazás végénmájus 5-én érkeztek
meg Laibachba, ahol a többi fogolytól elktilönítve helyeáék
el a három grófot. A fennmaradt leírások és iratok a|apján
tudjuk' hogy a varbeli szemé|yzetméltányosan bánt veliik,
ellátásukat pedig saját költségi'ikön tehettékmeg' S inasaikat
is megtarthattak.A helyi újságból még a legfontosabb híreket
is megtudhatták, - persze csak azokat, amelyek ott megjelenhettek. Ezek a kedvezések azonban nem arattak sikert a
bécsi hadügyminisztériumban, így aztán a minisztertanács
szigorításokat rendelt el, melyeket a vár parancsnokának
végre kellett hajtania. Kéthónapos ittlétük alatt
kihallgatásukra nem került sor' Augusztus elején Pozsonyba
szá||itották őket. Ez a város viszont túlságosan közel volt
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Komáromhoz, me|ybőL Klapka kitörései veszé|yeztettéka
környéket, ezért aztán augusztus 11-énéjjel Pozsonyból
tovább vitték őket Olmützbe' ahol a körülmények sokkal
rosszabbak voltak. E helyen értea rabokat a világosi fegyverletételhíre is. Az oszhák katonai vezetés,a főhadparancsnok
Ha1mauval az é|enekkor már csak Komárom bevételérevárt,
miközben előkészítette a paragrafusokat az íté|etre.
Szeptember 8-rínéjjel a foglyokat Pestre vitték, ahol |2-étőIa
Újeputet rabjai lettek' A Károlyi-pálota újabb lakója ekkor
Haynau volt, aki itt irta alá halálos ítéleteit, miközben
Károlyi György, a palota gazdája is vizsgálati fogságban volt.
Ó azért került oda, mert április végón, Pest.Buda
visszafoglalásakor hintót ktildött Kossuth l-ajosért,s az ó
legényeiálltak sorfalat a városba való bevonulásakor' Miutrín
azonban a ciíLricsapatok június közepén átléptéka magyar
határt, a honvédseregekhelyzete reménytelennévált, s hiába
költözött vissza az országgyűlésmég a hónap elején
Debrecenből Pest-Budiíra, junius végéna kormánynak ismét
menekülnie kellett: Szegedre tette át székhelyét.Az itjbő|
bevonuló császári csapatok és hadvezetés ekkor vonta
Károlyi Györgyöt is vizsgálat alá, s Kossuth díszes
fogadásának me gszervezéséértbátyj ának ideszállítása előtt
már heteket töltött az Újépuletben. Szerencséjére
vele
gyorsan végeáek: pénzb|rsággal és Fehérvárcsurgóra való
száműzetésselmegúsáa. A bossá azonban minden várható
mértéketmeghaladott, még Krárolyi Laj os Hódme zőv ásárhe|y
közelében lévő birtokait is kifosztották a győztesek. o
azonban.nem törődött evvel, ahogy lehetősége nyí|t rá,
azonna| Bécsbe készülődött, hogy a legidősebb testvér
szabadonbocsájtását kieszközölhesse. Csakhogy Komárom
alatt Klapka György ki-kicsapó előőrsei elfogták, s az
erődítménybe száI|ították, immár ők kívánva vele kiváltani az
osztrák fogságba esetteket. Erre azonban a kapitulációig
hátralévő rövid időben már nem kerülhetett sor' Amikor
szeptember végénvisszanyerte a szabadságát, arról értesiilt,
hogy ismét fordult a kocka; ezuÍta|Káro1yi István Csongrád,
Csanád ésBékésmegyei birtokait, ahogyan korábban az övét
az Országos Honvédelni Bizottmány, vette zár a|á az tj
közigazgatás, s ziírgondnokul őt jelölték ki'
Eza|alt azviepulet foglyait, Károlyi Istviínt és Batthyány
Lajost nem választották el egymástól, lakószobáik
összeköttetésben állva, megoszthatták egymással sorsukra
vonatkozó érzéseiket.Szeptember végénazonbinnKomárom
kapitulált, védőinek mentességet biztositva, de másokra
semmilyen hatással. október 5-énmár ki is hírdették
mindkettőjiik számfua az ité|etet:Batthyány Lajos kötél általi
halált, Károlyi Istviín pedig kétévibörtönt és pénzbüntetést
érdemelt ki magának. ottiditen éjszaka Batthyány Lajos
öngyilkossági szándékkal felvágta ereit' a kést állítólag
Károlyi István gyóntatőjától kapta. Tettét hamarabb
felfedeÍék' mint hory e|vérzeItvolna, de az akasztást így is
ftibelövésre kellett váltoáatni.
Károlyi Istvánra' miután már április eleje óta vizsgálati
fogságban Volt, másfél év börtön várt, mel1mek letöltésére
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Theresienstadtbaszállították.A Károlyi Istvánról idős pedig csökkenteni fogja, - viszont kéri a néIktile elkezdett,
hogy a költséges összeírások leállítáSát, mivel az uradalmi tisztek
egy részemegemlítette,
korábankésziiltemlékezések
Felix Schwarzenberghercegrekköszönhette, avval már rendelkeznek. Ezután pedig ő utasította Burg
súlyosbtintetést
ki ekkor osztrák miniszterelnök volt' s akivel Károlyt a fentiekre, de összeírás helyett csupán kimutatást
Franciaországbana diplomáciaíszo|gá|atéveibenbarátságot kért.Mikor Károlyi István volt jobbágyai meghallották, hogy
kötöttek ugyan' ez az érzésazonban l849 októberére a s z a b a d s á g h a r c e s e m é n y e i m i a t t p a t r ó n u s u k a t
felaj ánIották, hogy összegyűjtik a
lehetettvalóságos alapja, pénzbüntetésreítélték,.
szertefoszlott.Az értesülésnek
hory biányzo öSszeget: ezt egykori uruk meghatódottan utasította
hiszen magaBatthyányLajosnéírtale emlékezéseiben,
Schwarzenberg vissza. Ellenben ebben az időben megélénkültekaz újpesti
férjenéhányévreterjedő büntetését
módosítottaazza|, hogy majd a bíróságkérjenkegyelmet parcellázások, ez a jövedelem növelésének akaratát mutatja'
Károlyi Istvánnak a szabadságharcban való részvétele,
FerencJózseftől. Csakhory ebbenaz időben a teljhatalommal
fe|ruhánottHaynau kezébenvolt minden döntés,akit csupan inkább példaadásbanés anyagi áIdozatokban nyilvánult meg,
mint a csatamezőn való vitézkedésben,de erre már kora miatt
a bosszúvágyhajtott.
A fegyverletétel
után hamar felváltottáka szabadságharc sem volt nagy lehetősége. Hogy azonban ezt a ,,b1lntettet,,
eszméihezhű adminiszttáció embereit a császárbű legalább olyan súlyosnak ítéltékmeg, mint a fegyveres
hivatalnokok:szeptemberl l-én Gaál Eduárd, Békés, ellenállást, azt a bécsi udvar, még egy, az adoÍIhelyzetben
a némileg humoros mellékbüntetéseis bizonyítja: 1850 január
Csongrád ésCsanád megyékkirályi főbiztosa értesítette
megyei biáosokat ésKárolyi Lajost, hogy bátyjánaka fenti elején ugyanis visszakértéka btintetéséttöltő Kiárolyi István
megyékbenfekvő birtokait zár a\á kell venni a büntetés kamaráskulcsát s az erről szóló oklevelet is, amit még az
összegénekkifizetéséigs zárgondokulKárolyi Lajos van l820-as években az osztrák Birodalom diplomatájaként
kijelölve. Utóbbi azonban ekkor mégKlapka fogságában kapott. S bár a három testvér életétvégül megkíméltéka
volt, csak szeptemberharmadikhetébenszabadults azonnal szembenálló er<ik,kedvező mérleg megvonására nem volt
Pestre ltazott, ahol igyekezettmenteni a menthetőt: lehetőségük; István börtönben, György fehérvárcsurgói
kierőltette az utolsó találkozást a volt miniszterelnök és száműzetésben,s ahazai állapotokat látva Lajos is külftldre
feleségeközött. Közbenjárt Haynaunális ídősebbtestvére utazott, annak ellenére, hogy a fivérek közül ő állt
érdekében:
a fennmaradtfogaImazványokszövege, a végső legszorosabb kapcsolatban az udvari körökkel, s semmiféle
vá|tozat kíalakulásának folyarnata érdekesLenyomataaz k ö z ö s s é g e t n e m v á l l a l t a z | 8 4 8 - 4 9 - e s e s e m é n y e k k e l .
Majd kérvényt M i n d e z e k é r t a z ó j u t a l m a i s c s u p á n a n n y i v o l t , h o g y
október 6-a utáni kételyeknekésféI'elmeknek.
intézettGaál Eduárdhoz: a bátyjára kirótt büntetés szabadon elutazhatott szülőföldiéről, ahol csak ,,télvan és
a jövedelmeket növelni, a kiadásokat csend éshó ésha1á1.''
összegénekfedezésére

Dokumentunrok
SZÉCHENYI ISTVÁN: NAPLó
(Részlet)
1848.május22.
jókedvti.
Károlyi Istvánegészen
KISHÍREK I.
GR. KÁROLYI ISTVÁNT a belügyministerpestmegyeifőispránnakfogja- mint értesülvevagyunk- ajánlani'
s tiszta politikai jellemétvéveHelyes vá|asztás.Pestmegyeközönsége ennekcsak örvendemi fog' A gróf _ értelmiségét
osáatlan népszeníségre
sziímolhat.
MINISTERI RENDELET
A beliig5rminister
előterjesztésére
rendelem,a mint következik:
nevezemki.
l.) Pest,Pilis, Solt vármerye helytartó-főispénjává
Gr. Károlyi Istviírrt
2.) Jelenrendeletvégrehajtásával
a belügminister bizatik meg.
Budapest,jun 15-én1848.
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Szemere Bertalan
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KoSSUTH I-AJoS-MÉSZÁROS rÁzÁnNax

Budapest'1848.június16.
A pénztiryiministertol-Hadüryi Minister MészárosLázár urmak
Budán
F{adügyiMinister MészárosLázár urnak.
Gróf Károlyi István urnak honvédelminemes ajátn|atára
vonatkozó felterjesáését
Pest megye kö.zönségének,
mint
minister.urhivatalosköréheztartozőt
szerencsém
ezennelteliestisztelettelmellékletbenáttenni.
Pénztigyministerur meghag1rtából
Rákóczy János
ministerititoknok

tsATTmYÁNY LAJoS-PEST

MEGYE rÖzonsÉcÉNpr
Pest,1848.jnnius16.

A megyénekmult hó 31kénkelt hivatalos levele folytán' mellyből tudtomraesett.hogy Érkövi Adolf ur Gróf Károlyi
Istvánnevébena középpontiajanlatokkezelésibizottrnányelőtt úgynyilatkozottvolna, hory a netalánfelállitandó lovasságrnégpedig kizarólag Palota ésFóth helységekben
önkéntesvállalkozandók - sziímiíra
száz darablovat a megkivántatónyereg
szerszámokkal felszerelvekrírpótlásnélkiilkiállitand - válaszolnomkell, hory miután ery felől a magyathadseregmostani
alkotásahadműveletiszempontbólvéveinkább gyalogságéstiizérség
mint lovasságrrakszaporitásátigény|i;másfelöl pedig a
lovasság felállitására szÍ.ikséges
tetemesköltségek,azá|lada|om pénztehetségein
kivül esnek, e végettjelenleg semmi az
állandó nemzetőrségilovasokon kivül rnás csapatoknern állitandanak fel; azonbanhálás köszönettel volna ahaza ésa
nrinisteriumgróf Karolyi István úririínt,ha ezen naw lelkü ajanlatátoda módositaná hogy az aján|ottlovakat ery álgru telep
(6 áLgyí)nrellyhez a takarrnány: lőszer : á|gyűszeréskovács szekerek elvontatásiíra64 orősebb alkatú
felszereléséhez
előfogatló és36 nyeregló az a|tisztésttizérekszámfuamegkivarrtatik,
kiállitani sziveskednék
mely esetbenazok ide Pestrea
honvédtanácselnökének.minéleIőbb.habárrészletenkint
átadandókvolnrírrak.

rrnósÍrÁs

PEST MEGYE HELYTAR.Tó-p.ŐIspÁNJÁNAKI{IvATALBarÉpÉsÉnŐl

Pest megyéből.Július l-én 1848.Utolsó bizottmányi ülésiinkmúlthó 19-kéntartatott,s hogy tudósításommaleddig
késtem,okaaz, mert- mint a magyarmondja- egy fust alatta megválasztottkövetek névsorátis óhajtottamközleni.
Pestben'július 19-keörömiinnep volt, melyen- neln úry,mint eddig-' kevésvolt a cikomya éspompa,de annál több
az igaz,a valódi öröm. - Gr. Károlyi Istvránhelyartó főispán, elnöki székét
foglalá e|, s ez szJrlteaz örömöt, melyetminden
meryei polgár sietettélvezrri.KrírolyiIstviínery arisáokrata,kit a sors mindenelőnyökkel halmozott,dekitazabszolutiznus
cifrábbnál cifrább színekbeöltöztetettminden csábjai sem bírtakleszédíteniazigazhazafitság ösvényéről.Ó azáta|aku|ás
dicső korszakátnem tűri, hanem szíveigaz örömével é|vezi'Mit március l5-ke szült, az legfonóbb hazafiuivágyaitelégíté
ki.
S ily emberkellett, ki Pest megye éléreállítatván'vezérünklegyen.Károlyi István kineveztetése
a népbizodalmának
kifolyása, s áldás a belügyminisáerre,hogy a közóhajtásnak rnegfelelnisietett.A beiktatásrövid, de naryszerii volt; a régi
idők nern ily alkalommal összehalmaztatni szokoff aranyos rúllák gazdagzsinótzata helyett, a szernekből kilövellő igaz öröm
sugaraicsillogtak,mi emlékezetesebbé
tettea napot,rninthaaz arszágvalamennyiaranyosruhájapompiízottvolna.
Főjegyzőnkneka főispánhozintézett, s ezá|ta|ismétaz erybesereglettekhez
mondottbeszédeután napirendretérvéna
tanácskozás,a beliiryrniniszterlevele olvastatottfel, rnelybena környező veszedelmekrefiryelmeáetvén,oda utasít,hogy
nemzetőrségünkből
mindenpercbenritnakíndítható3 vary 4 ezeremberttartsunkkészen.Fest rnegyenépe,kivévenéhánytót
ajkri községeket,legrragyobblelkesedéssel
fogadtaa nemzetőrség
eszrnéjét,
s ennek a legszigorubbanmegfelelniis, hivatva
érzi magát.Első alispánunk indítványáraa Kecskernét,Kőrös s ceglédifegyverekkelmár ellátott nemzetőrséglesz
felszólítandó,hogy köréből l.500 tartsonhadi lábon,a többi 1'500a Solti jrárásbólkerÍilvén
ki. - E részbenmásodalispánunk
blzatottmeg' nem azért,hogya nemzetőrséget
az önfenntartáskötelességére
lelkesítse,sőt inkább, hogy a felesleg szárnotaz
elindulástólvisszatartsa,mert tisztviselőinkjelentéseszerintmegyénkalsó vidékeinnem 3 vagy 4, de l5.000 ernberáll
készen,alig váwa, hogy szembeszállhasson
az ellenséggel.
Pest megyébená nernzetőrség
rendezésegyorsanhalad, s ha a szükségkivánandja27.aO0(ennyi van a megyében,
Budapestetkivéve)feryverrel,s kasziíkkalellátottnemzetőrszá,llanda síkra.-
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E tárgy után Maros merye levele olvastatott, meiyben megkeresi Fest megyét' hogy a Galíciából átcsapott würtenbergi
huszárok megkegyelmeztetése tárgyában legyen a minisztériumnál közbenjáró. Igen jól tudja a bizottmány miként a
subordinationak, - különösen ily körülmények köái -megvetése a iegszomorubb követkemrényeket vonhatjamaga után' de
tudja egyszersmind, hogy a Ltazaszeretetkitöró nyilvánításából eredt kihágás némi beszámítást mindenesetre igényel;
ugyanezértfelirand a minisáériumhoz, s kinyilatkoztatandja, miképp hiszi és varja is, hogy a minisztérium e tárgyban oly
intézkedéseketteend, melyek a baza várakozásának meg fognak felelni.
Fel levén szólítva a hadügyminisúer á|tal, nemzetőrségiiLrrkhözmegkíváLrrtatőőmagy, parancsnoknak megyénk kebeléből
leendő aján|ására, az aján|ottak köá első helyen áll főispanunk, ki is, miután ifiabb éveit a katonai pá|yántöIlé, ez ajánlatot
örörnmel elfogadta. S így Karolyi István nem csak a megyei élet,hanem a csata mezején is vezérünk lesz s mi lelkesedve
fogunk vívni, őseink árnyai lebegvénelőttiink, kiket szinte főispanjaik vezeténeka harcba.
Megkerestetni batároztatott a minisáérium, hogy Kecskemét' Kőrős és Cegléd varosokkal, mindameilett, hogy rendezett
tanáccsal bírnak' miután adminisztrácionális tekintetben mégis a megye alá rendelvék, ne Ieve|ezzen közvetlen, mert ebből a
legnaryobb zavarok követkeáebrek.
Főispánunk indítványára meg fog kéretni a hadügyminiszter, hogy a nemzetőrségi fegyelmi szabályokat minél elébb
bocsássaközre.
Ezek utiíLrr
több magan trírgyakkerülvén szőnyegre a több napig tartott bizottmányi ülésnek végelőn.A követválasztások kezelésévelmegbízott központi vá|asztmány azon okból, nehogy egy egyén két kertiletből is
elválasztassék,a megyei l0 választókerületben két különböző napon rendelte tartani avá|asrtás| - éspedigm. hó 25-kén a
váci, gedellői, szendrei, ráckevei ésmonori' 28-kánpedig abonyi, dabasi, vecsei, pataji éskeceli tr<erÍiletekben.
A választások következő eredménytszültek: Vácon felkiáltással Hajnik Pál (tiszta jellemű erényesember), Gedellőn 400
szavazat többséggel Fényes Elek ellen, Beniczki odtin (csinos fiú, nagy arszlán, politikai hitvallása ismeretlen)' Sz.-Endrén
Eckstein Rudolf főszolgabíró (derék és szorgalmas tisztviselő), Ráckeviben Nyári Pál első alispiín, Monoron Fatai József,
Abonyban Teleki l.ászló (gyökeres radikálok, mind felkiáltással), Dabason Halász Bódi (táblabíró) Körmöczi Imre kanonok
ellen szavazattöbbséggel, Vecsén Hajós József főjegyző (bíáatni benne), Patajon Szeles Lajos ügywédNagy Ignác (de nem az
író) ellen szavazattöbbséggel'Kecelen ugyanezen Nagy lgnác (igrota qualitas) Ujvríri Lász|ó szolgabíró.ellen.

.

KÁRoLYI

ISTVÁN-ISN4ERETLENNEK

Kapitríny úr|
Dány helységben alakult nemzet-örsereg nevében bozzétrnintézet felszolitása s személyem eránt viseltetö bizodalma
kellemesen meglepet; - jelentse önn ki rnegbizojainak: miként én örömmel fogadom zászlóm a|áDány helységrreknemzet
őrseregét,de egyszersmint tudassa az illetökkel: miként aznemzeti örseregnek magasztos hivatásánál fogva, az törvények és
katonai feryelmi szabályok értelmétszigoruan megtartatni kivánom, - csak ezá|taI érhetÍinkczélt, ez által felelhet meg az
nemzeti őrsereg hivatásának ésahaza várakozásainak!.
Kapitany úrnak szép tér nyujtatott a nemzet örsereg körül magát kiti'intetni, s nékem tökéletes reményem, miként ön
századát nem sokára azon pontra áLitandja, mellyet a haza érdeke önntÍil kivan; Ez uÍ1a|a következendö utasitásaimat veszi kapitány ur:
1örAfegyelmiszabá|yakegypéldányátazzalcsatolomide:miként
közöltessen. -

azoktartalmaaznemzetiörsereggelmielöbb

2or ÍLazánk mostani körüIményei között nem lehetvén arra bizakodni' hogy a nemzetörsereg fegyverekkel ellátassék,
gondolkomunk kelletet. hogy a ne talá'rrbékövetkezhetö esetekbenaz|:bel u[nd] ktil :|ellenségvaratlanúlmeg ne lepjen,
ennek fol1'tán zász|o a|Iyarn valamennyi századjaibart Kaszak készitésétterveztem, mi el is fogadtatván, erre kapitány urat s
áIta|aaz nemzetörsereget is felszólitom, egy kasza példanytez alkalommal ktildök.3or A zász|ó aly egybevon ását s ez alkalommal az zászlo felszentelésétfolyó hó 30n Gödöllö mezö varossában reggeli l0
órárahatároztam, - eZ alkalommal fogaz felesketés az Isteni szoitgáJrat
megtartása utiín megtétetni.- Ezekre nézvetehát
tessékkapitany úrnak az helybeli körülményelrtrez képest legczélszerübb intézkedésekettenni, és annak kivitelét szigoruart
sikeresiteni. Foth Julius 22et 1848.
GKI
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SZECHENYI ISTVAN: NAPLO
(Részlet)
1848.augusztus7.
Rémületeséjszaka.Ébrenfelrebeszéltem.
Gr Károlyi István2000 emberrelle a szerbekellen!

WESSELÉNYI MIKLóS NYÍLT LEVELE xÁnolyl

ISTVÁNHoZ
Pest, 1848. augusztus8.

Halál vad keze tarolta |e házi boldogságod legszebb vkágait' Szíwepesztő keserv feldúlta kedélyedets annak lő martaléka
egészséged.Nyomorék lettél s pár éven áta|ig valál képes, addig erős és mozgékony, mankók segítségévelviínszorogni'
Átfuvaila világrészünket a szabadság szelleme, megráúaaz önkény ésrabság gőztor|ataialpesit. Honunk is új életreriada. De
gonoszság nem akará' hogy békébenélveáessük az új életiinket.Butaságot s ellenszenveket felhaszráló rírmrányfegyvenel
támadta meg. A megtámadt hon minden hrí fiát segítségére
hívá fel. Te értenitudád s akarád a felhívás szent szavát, Áthatott
téged a szabadság s nemzeti érzet villanyos ereje s bizonyságrírraannak, hogy jóra termett kebelre a szabadság ügye minő
varázserőt gyakorol s hory a megtámadott hon védelmérehívó szó igaz magyamtrk a halottakat álrnaikból fekázó végtrombita

II
L

h*sogához hasonló hatiíssal bÍr. Veled csuda történt. Elvetéd mankóidat s kardot ragadtál: szabadság s honszeretet biivös
ereje képessétett régnyugvó paripád hátan éléreá||atti álta|adlelkesített zász|óa|jadnak. Zász|őd' a|á á||itá dicső példád házad
s gazdaságod hivatalnokait: mindkét fiad kisér, a kisebbiket azon boldogságbarr részesíted,hogy mégzsenge korában hőskeblű

l

.

atyja oldala mellett édeshona szent ügyéértfeg1rverrelki'izdhessen.
Boldog te, hogy így és ily czélra mehess. Üdvezel tégeds á|dását mondja rád egy régi barátod a gyámoltalan tehetlenség
azon éjje|éből,melybe sorsa bilincselve tartja. Évek óta csendesen tűröm a keserves nélkiilözések ha\mazát, zúgolódást, mint
vétkest s gya|ázót kerültem, de kitör aZ most azon sóhajjal; hogy bár a világrrak csak annyi sugara hatna éjjemenát, mely
képessétenne rnenni honomért,ha nem sikerrel vírmi s győmi, de legalább annak haszrálva halni meg.
Nállam százszor boldogabb barátom! Szép példád hasson honosinkra tiindérerővel' ne legyen vén' ne ifiú, ki henyélve
nézte,hogy honát ellenség dúlja, véreit öldösi; lássa minden azt,hogy most városban járdát taposni vagy faluhelyt
gyönyöreinek s még gazdaságának is élni bíín is, szégyen is, mert minden, ki nem teljes nyomorék, kit hona iriínti szent

'

kötelesség nem |ánczo| helyéhez, s itt vagy másutt |ézeng,bar legyen az nagy úr vagy szegény, megérdemli, hogy újjal
mutassanak reá, mint gávára s kötelességről elfelejtkezettre.
WesselényiMiklós.

SZÉCHENYI ISTVÁN: NAPLó
(Részlet)
1848.Augusztus 2ó.
Már e pillanatban megkezdtéka támadást a szerbek a szekereikkel...látom futni a magyarokat; Krárolyi István éstarsai
elfo gva...a regul áris c sapatokat szétszőrodv a.'.ta|án az ellenséghez átá||va.,.I

xÁnolyl

IsTVÁN-A

HoNVÉDELMI BIZoTTMÁNyNar
Fót, 1848.október23.

Alólirott ezennelbizonyságotteszekarról, mikéntJauszAlbert úra párttitö ráczokelleni háboruzásaka|máva|,mitÍYátzi
nemzetörségíszázados űgy a reábizott csapat,czé|szeri begyakorlásaésfegyelme tartásaköriil,. <ugy>mint a minden
jo péIdaadásáltal magát annyira kitüntetteéppen,miszerint öt, <mint>ki külömben is katonai
esetekbentanúsított
szolgálatbanszerzeÍt
ismereteinél
fogva szakértöegyén,nem csak fennebbitekéntetekből,
de kiilönösenazaugtlsztús l9(?)kén
<történt>SzTamási ostromnál ugyancsaka SzTamási szöllökben történt ?tirozás alkalmával fényesenbebizonyított
rendithetlen bátorságánál fogva, mint a t. honvédi bizotmány <figyelmére>pártfogására érdemestbárkinek is bizton
ajánlhatoms ezennelajánlanikedveskötelességemnek
ismerem.
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ISTVÁN-ÉRKoVY ADoLFNAK
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Fót. 1848'október29.

Különös örömömre, s megelégedésemreszolgál arról értestilni, hogy alft'ldi uradalmarn gazdatisztjel s családjai olly
jelentékenyszámmal mentek azaraditáborba. Kisérje szerencse minden lépteiket!
Mi a pártiitő ráczok ellen meginditott Szegvríriak részérefelugyelő úr általtörtént 200. d. kenyér és 100. ? szalonnának
kiosáását illeti, ezt ezennel jóváharyom, - s általában nem kivánom, hogy a táborban álló cselédeim számára kiadatni keltrö
élelmiszerek bériikbe számitassanak, söt meddig az istentelenül elárult Haza körülmérryei ott létiiket szükségelik, ezután is
felüryelö ur gondoskodjékellátásukról, minden nékiek teendő beszámitás nélkiil.
Nem titkolhatom el egyszersmind ez iútal a feletti örömömet, hogy felügyelö urnak a fentebbiekre vonatkozó nézeteiaz
enyimekével találkoáak, s mivel meggyözödve vagyok, hogy az illetök fellelkesitésében önnek foérdeme van, tökélletes
jelentem ki azon igen helyes eljárás eránt, mellyet ön e dolog körül ismert jó tapintatánál fogva tanr.lsitott.
megelégedésemet
Kelt mint fent
GKI

FELHIVAS
Minthogy az ellenség,mely a magyarnemzetetÍrtóháboruvalfenyegeti,oly nagysziímú
lovassággalbír,hory ez a mi vitéz
huszárjaink számát többezerrel meghaladja,e végettaz orczágos HonvédelmiBizotfmrínye|határoúa,hogy azonnal több
huszárezredekállíttassanakfel, nevezetesena 16-dikhuszarezrednek
e
magából Pest megyébőlleendő aIakitását,ésvezérletét
megyelelkes főispanja,gr. Kiírolyi Istvánúrhazafiúibuzgósággalmagénavá||alta,
s e végettjelenlegvarosunkbanmegjelent;
ugyanezértaz ő nevébenfelszólíttatnakmindazon polgárok, kik a veszedelemmelfenyegetett|tazát, mint lovas vitézek
szolgálnihajlandók,hogy magukatjelentsékbe, - a feltételeke következők:
l-ször. A válallkozó esak a háboruvégéig
kötelezi magátszo|gá|atra.
2-szor'Fegyverts lovat ád az ország,úry,hogy akineklova van ás sajátlovan áll ki, annak árábankap 300 váltóforíntotés
a lószersziímhozzab|át,akinek lova nincs, lóvételreszinte 300 váltóforintotkap, de a lónak haszonvehetőnekésszo|gá\a1ra
alkalmasnakkell lenni, s ert a helyten a végettkinevezendőbizottmányfogja megítélni:
háboru végévela ló' kinek-kinek
sajátjamarad.
jelenleg ki-ki maga fog szerezni,úgy,hogy a módosak ezt sajátköltségükön
3-szor. Ruházatot ésnyeregszerszifunokat
állítják ki, a siegényebbekpedig felsegíttetnifognak az o|yan vagyonosbpolgárok által, kik maguk személyesenel nern
mennek,vagy a fegyverviselésretehetetlenek;ezen ruházat azonbankevésbekeriii, ugyanis amint a szemlérekiállítandó
példánymutatja;á|| az egy magosassfeketebrárránybőr
süvegből verestollal' setétkék
újjasfelöltő, melyet a most szokásban
lévő újjasbólkevéspótlékkal ki lehet állítáni, veres zsinórral ésfeketebárányprémme!,té|i
bélésre,sziirke nadrág bőnel
borítva;de ha időközb en az ö|tözet elviseltetik'azt is az álladalomfogjahelyreállítani.
4.szer.Aki magaszemélyesen
ki nem áll, de alkalmaslova varyon' tartozkaztazaÉnak lefizetésernellettáltaladni.
5.ször. A vállalkozók naponkéntnyolc pengő krajcár rendesftzetésthúZnakazonnaptol,melyen felcsapnak;a tisáek és
altisaek fokonkéntűgy díjaztatnak,mint a rendeshadseregnél.
6.szor.Háboru végével'
he ezenhadseregfeloszlattatnék'
hajlandó lészen,ugyantvonrangban
aki mégtovábbi szo|gáIatra
a rendeshadseregrélfelvétetnifog; akik pedig elnyomorodnak,vagy veszé|yessebbeesnek,holtuk napjáig az ország áiltal
nyugdíjj al elláttatni fogrrak.
Fel tehátKecskemétlelkes fiai! ne várjuk hazátlk keblébeellenségeinket,
hanemőseink dicső példájátkövetve, mutassuk
meg édeshazánknak,dölyfts ellenségeinknek,
ésaz egészvi|ágnak'
hogy a magyar,ha felkél,meggyőzhetetlen.
Fel! Fel! lóra ésfegyverre!
Kelt Kecskeméten,
november8-kán 1848.
Csánvi János
fobfuó.

AZ ORSZÁGoS HoNVÉDELMI BIZoTTMÁNY-GRoF

KÁRoLYI IsTVÁN PESTMEGYEI FoISPÁNNAK.

2.775SzlE.
Bizottmányítag NyríryPál eléadáönnek a felállitandó l.800 főnyi lovas sereg kántihazafiasajránlatát.
Ahazára ez időben nehezültviszontagságokközepette nem nyújthatszerencsés
kiemelkedésiinkre
misem biztosabb
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reményt,
mint az olly hazaÍiasáldozatkézség,
mellyel ön, ki a hazánakbékés
napjaibanszerénymagánybavonulva élt,a vész
első napján daczáratesti szenvedéseinek,
síkra szállt polgári s katonai pá|yán egyiránt megkisérlettehazájának
megmentésében
előljárni, s most ís felhaszrálvamegyéjefiainak lelkesedésre
készbuzgóságátilly nevezeteserő kiállitásában
fáradozk.
Midőn ezértanemzet nevébenelismerő teljes méltánlásunkatkifejezziik, úgyhissáik, hazfuIknaktesziink vele
szolgálatot,ha önt ezen seregvezényletére
eaedesi minőségbenfelhívjuk'
Kijelentve,miszeréntmi minden feltételeket,
mellyeketön egyediila seregtekintetében
kötött, örömmel
aján|atáltoz
elfogadjuk'utasítottuka pénziigyrninisteriumot,
miszerénta kiállitandó seregkőltségeinekfedezésére
megkiviíntatő250 ezer
pftot a szűkségeltrészletekbenőnnel egyetértvefizetesseki. Egyuttal felhiwk a hadügyministertis, miszerint az aján|ott
tisztek kinevezését
tegye meg, egyszersminda seregnekmielőbbi rendezésére
őnnel egyetértvetőbb tiszteketa már
szolgálatbanlevő ezredekbő|helyezzen át ezenfelállitandó lovas-csapathoz.
Fogadjaön mégegyszerőszinteméltránylásunkat,
éshazaftűdvőzleíínket.
Pestennovembr12. 1848.
az országoshonvédelmibizottrnrány
KossuthLajos
elnök
;

I
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oR.SZÁGoS HoNVÉDELMI BIZoTTMÁNYNAK
[Fót' 1848' november l3.]

Mélyen tisztelt honvédi bizottmány I
A bizalom, melly szerint a tisáelt honvédi bizotmány engemet a felállítandó Pest meryei lovas csapat vezényletére
ezredesi minőségben fdlhívni mé|tőztatott, mondhatlanul drága ereklye nekem s midön ezért ezenne| hálaköszönetet mondok
<szent fogadást teszek egyszersmind, hogy e magas bizalomnak erömhöz képest megfelelni fö törekvésem leend.>
|:
egyszersmind igen szerencsésnekvallom magamat, hogy kedves hazámnak, mellynek ffiggetlenségéért,hakell, életemet,s
mindenemet feláldozni kész vagyok' hasznos szolgálatot lenni bö alkalma leend, s ezért:|
De nem mulaszthatom eL ez ifttal azt is kijelenteni' miszerint azt mit én ajánlatom által tettem, nem áldozatnak,
hanem pusáa hazafiii kötelességrek tekinthetem egyedül; - imádott felségeshazám tön olly helyezetbe, hogy ezt tehessem'
ahazáto| nyertem, mivel birok s igy csak a hon iránti tartozásomat rovom le midön azt, mit nélkiilömöm lehet ésjelen súlyos
körülmények köá minden becsületes honpolgiírnak nélkiilözrri tudni kötelesség, elárult szegényhazám vódelmére fordÍthatni
szerencsésvagyok.
Eryéberránt <magamat> hazaflas szeretetiikbe ajánlottan, nékem felette drága bizalmukat továbbra is kikérve varyok
a t. honvédi bizottmránynak a|ázatos szo|gája

A PEST MEGYEI HUSZÁR EZRED ÁlarurÁsÁVAl. MEGBIZ}TT
vÁlaszruÁNYoKNAK
KIADoTT UTASITÁS
1ör Az önkéntesen beálló háboru végéigszolgál, ha azonban illyetén önkénytesekböl a sziikségelttujonczok sziírnaki
nem te|nék,az ország törvénye értelmébenmegtett összeirás szerint sorshuzás uttyán fog a kellö szám kiállitatni, ezen
ujonizok négyévig kötelesek katonáskodni.
2ör Akik az ezredben állanak, és magok gondoskodnak lorol a lo háboru végévelsajátyok marad; megjegyeáetvén
hogy a 1o arát meg halado pénz öszveg, a felszrelésre lesz forditandó, és ez egy külön pénztárba jö, a |ó azomban |20
pengöftnál drágább ne legyen,- miután pedig tapasztaltatott,hogy kiváltképpen a nagyobb községek' önkéntes adakozás uttyán
hazafiui lelkesedésböl a szebényebbsorsuak felszereléséhezjárulni ajánlkoztak' ezen adományok és a fent érintettpénztárba
tétetvéns felszerelésre fognak fordittatni,. azon ujjonczok azonban kik magok számÍra sem keritettek, s kiknek e szerénta
bizotmiíny, vagy az ezred alakito választmánya által szervett lovak fogrrak kiadatni, ezen lovak háboru végévelaz á||oda|om
tulajdonai leszrek,- ugy azon legények lovai is, kik sors huzás uttyán állittattak - s kik e szeréntkatonáskodni kötelesek, az
álladalom sajátjai maradnak.
3or A felszerelés a ló arának l20 pengőftig értettfeleslegéböl s hazafiui ajránlatokbolkeletkezett pénzen,s ha ebböl
nem telnék, szinte az álladalom költségén fog eszközöltetni'
4er A kellö csin, s egyenlöség tekintetéböl az öszves legénységfelszereléséröl, egy e végre kinevezendö blzoÍniíny

18

1998.július

Ujpesti He|yttirténetiErtesítő

gondoskodandik, s egy ha találkozrék ki magát saját költségén felszerelni ohajtaná, ezt csak a bizotmány bele egyezésévels e
a meg határozott mtntához alkalmazkodva teendő
5. Addig még a kellö számmal meg alakult elsö had osztály |: divisio :|tökélletesen el nem készülend, a másik had
osztá|y nem fog alakittatni, ehhez képpestaddig mégaz ujonczok száma a 400at meg nem üti, rninyajan Nagykátiíra, mint a
had osáályok alakitási helyére fograk szálásoltatni, az ezután beállott egyének a 4O0 szémig szinte NagyKátára kiildetnek,
olly formán, hory a NagyKátán már megalakult s helÉöl ki mozditott had osztált ugyan ott, a másik alakulásba levö had
osztá|y fogja felváltani s igy tovább - még a négy hadoszály, vagyis az egész ezred egészenmeg nem alakuland. .
Czegléden november l7én 1848.
Pestmeryei fiiisprín éshuszárezredes
Gr. Károlyi István.

KOSSUTH LAJOS-MESZAROS

LAZARNAK
Pest,1848.november
21.

Gr. Karolyi István ezredesésfőispán úrnakáldozat készségéből
alakulásbanlévő huszár ezred minélelőbbi
kiállíthatásaésfelszerelhetése
végettGr. Eaedes úrnakszemélyesen
tett előterjesáéseszerintmúlhatatlanul
sziikségeslévén
SalamonEleknek aleaedessé,Pálinkás Siámuelőmaggyá,Yosztricz ésSzef Lajosnak kapitányokkákineveztetésiik
- annáI
fogva ezennelhivatalosanfelhívoma hadügy ministeriumot,hogy a fehnebbmegnevezetturakat mégma kinevezni s
kinevezésiokirataikat a|áirás végetthozzám megkiildeni ne terheltessék.
Mit okvetlenül elvárok, merÍ'az ezred,a|akitása
kiilönben hátramaradástszenved.

A NAGYKoRoSI

FoLSZERELo B IZoTTMÁNY-KÁRoLYI

ISTVÁNNAK
Nagykőrös' 1848.november2 l.

MéltóságosGrófl s EzredegUr!
A pest meryei husziírezred ftllszerelésére
kiktildött Nagy Kőrösi bizottmány,a neki kiadott utasítás2k pontjának
ezen szakaszát:azon ujjonczok azonban kik magok sziímáralovat nem kerítettek's kiknek e szerénta bizottmiín}'.vagv az
ezredalakítóvalasztmányáltal szerzettlovak fognakkiadatrri.ezen lovak a háboruvégével
az álladalomtulajdonailesarek.nary megiitközésselvette:mert a toborzásmegryitásakorezenkedvező feltétellévénköáÍrré téve;ahaza szeretetenkivül ez
is serkenlptteifiainkat azljonczokközé á|Iásra,s valóban ezen ft)ltételalatt is állottak be, melly ftltételha vissza vonaürék,
csalatottifiaink bizonyosanjogosanvissza léptetnének,
s a foglalkozó bizottmányis - illy igéretekkeljarvánel megbízásában,
ha az aján|ottpénzösszeg némellyektölmegtagadtatnék,
nem csak hogy nemkényszeríthetné
őket a maradásra,hanemmagais
kéntelenlemondani,mivel könnyen csalárdsággalvádoltathatnék.Azérta|ázaltal s teljes bizalommal kéri a választmány nagy Méltóságodat,méltoÍassékaz irt utasítássalemlített
czikkét a szeréntmódosítani:azon ujjonczoknak azonban kik magok lovat nem kerítettekvag}ua bizottmán}záltal nem
kerittettek. az ezred alakító válasamány által szerzett lovak fogrrak adaüri s azt annyival is inkáb, mivel méga lovat nem
szerzettifiak a bizottmanytkértékmeg|ószerzésre,mit Nary Méltóságodis mé|tóztatoÍthelybe
hagyni.Melly kérésünkteljesítését
annyival is inkább reményljük,mivel már Nagy Méltóságod az Abonyi bizottmány
hasonló kérését
mé|tóztatot|meg adni.
Kik eryébirántteljestisztelettelvagrunk Méltóságodnak

aftilszerelő,,"m;i";
KÁRoLYI ISTVÁN-A

HoNVÉDELMI BIZoTTrraÁNyNar
Pest,1848.november23.

Mélyentisztelthonvédelmi
bizotmány!
Ery alakitandó lovas ezred <felállitásfua>iránt tett ajiánlatom<at>
méltiínylattalfogadtawana t. honvédibizotmány
által' miután az erre vonatkozólag kelt határozatnyomán a tisztikar felterjesztésére
is felhivattam, legszentebbhazafiú
<hittem>hívéne magasbizalomnaklehetöleg megfelelveolly egyéneket
kötelességemnek
ajánlani fel, kikröl meggyözödve
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vagyok, hogy jó és rossz napokban eryaránt rendületlen hűséggel védelmezendik istentelenül elrírult hazánk szent ügyét' s
mivel jelen nyomasztó körülményeink között, hol minden hejen árulással találkozunk, érezéma felelösséget, <melly
mindenben az ujabb felterjesztendő> melly az i||ető tiszti egyénekáltalam <történt>Ieendő aján|ásaá|ta|reámnehezül, múlni
hagytam az üdöt, hogy szigorú körültekintéssel választhassam meg aZ embereket, kiknek kezébe teendem azon úgy
elősegéllését'
mellynél igazságosabbat nem mutathat fel a világtörténet, s igy ezen alapelv nyomiín indúlva csak most lehetek
szerencsésa m. t. h. bizotmán1.rrak.l. a|att felterjesaeni a pestmegyei husziíreaed <sas> <hitem> minden alakoskodástól s
veszélyes iranytól mentt, s mondhatom tisztánmaÜ|ar érzelmíitisztkarát |: mely<nek ery> részben harczedzelt férfiakból'
szolgálatban lévő <kedves> sorkatonákból, és <már> az ellenséggelmiír mérközött nemzetőrőkből áll' :I honfiúi bizalommal
kérvéna t. h. bizotmányt, hogy ezeket <megerösiteni> kinevezrri méltoztassék.|:kÍilönös<en betses>firyelmiik <be ajánlvríLrr>
esedezve az á|ta|amt. örnaggyá ajrínlottSzilassy György<öt> iránt, ki az ezredmegalakításakörül oly sikerdúsanfaradozék'
G. Károlyi István

KÁRoLYI ISTVÁN-AZ

oRSZÁGoS HoNVÉDELMI BIZoTTMÁNYNAK
Pest,1848.november28.

Mélyentisztelthonvédelmibizottmríny!
Hiteles kútfökböl arról értesiilvén,
hogy az á|ta|amfelterjesztettpest megyei hlszár ezredtiszti karának név
jegyzékében
az ezeketkinevezendö had ügy ministerségáltal jelentékenyváltozás tétetett;miután a tisztelt honvédelmi
bizottmánynékemfelettebecsesbizalmábó|az illetö tisái egyénekkijeletésére
ftilhivattam,de méginkább azon okból: hogy
tiszta honfiut érze|miiegyénekbőlóhajtom az egészen
újdonszületettezrednektisüknátmegalakitani, nem fogja a tisztelt
honvédelmibizotmányszerénytelenségnek
tekinteniha azon hazaflui kérelemmelállok elö, hory a megváltoztatott
tiszti név
jegyzéketvélemközölni méltóztassék,
miszerinterre nézvemint ezen eaednek szeretetthazám ésnemzetemelött is felelős
ezredesene talán lehetö észrevételeimet
megtehessem.
G' K. I.

rÁRolu

ISTVÁN-A

HADÜGYMINISZTÉRIUMNAK
Pest.1848.december8.

Tisztelthadügyministerium
!
A 16ik számű huszárezred alakulási helyénNagykátán midön a hadügyminiszter úr á|ta| kinevezetttisztikar
köztudomásra jött, némelytán reményükbencsalódott egyénekbujtogatásakövetkeztébena legénység
olly vakmeröségre
vetemedett,hogy kijelentve azt, miszerint ök illy tisztek alatt nem szolgálnak elöbb az ott megjelentSzilassy örnagy,
Thuránszky [?]s B. Tháday f2) századosurakal lóháton mintegy iizöbe vette' s csak a most nevezettekéberségének
tulajdonítható,
hogy a dolognakkomolyabbkövetkezrrényenem lett..Késöbb pedigu$lan ezenfe|lázadtlegényrek
Czeg|édre,
Körösre éstöbb helyekre szöktek az á||adalomtúlnyert lovakat is elvívénmagokkal, hivatalosan megkeresemtehát a
hadügyministeriumot:hogy addig is, míg az ezrednekrendes hadügyészeleend, ideiglenesen,és a botrány további
fejlödésének
megakadályozásavégeÍt
rögtön egy hadügyértNKátára kiküldeni méltóztassék'
hogy a szükségesvisgákat
megejtetvén
a bünösök érdemükszerintlakolianak.

xÁnolyt

ISTVÁN-A

I{ADÜGYMINISZTÉRruMNAK
Budapest, 1848. december 13.

Minden hadseregtek éltetö lelke az egyetértés,
s hol ez felbomlik, veszve van azügy, mellyet illy hadsereg támogat;e vezérelvböl kiindulva kéntelen vagyok elöterjeszteni: miként az ezred,alakulási helyén NagyKátrín múlt hó folytában
elköVetett botrrány alkalmával, midön ti: a hadüg)rminister ur által kinevezett tisztikar kÖzzététe|ekora legénység
bujtogatás
által annyira tévútravezettetettt, hogy állítólag német tisztek a|att szo|gálni nem akarviín, álladalmi lovakon születése
helyére
megszökött. Pálinkás Samu örnagy úr, ki a körülmények helyes felfogása' s jó taplntattal irányzoÍt fellépésá1tal s
dolgot talan
oda vihette volna, hogy a bűnténynem úry követtessék el, miként az elkövettetett, kétségtelenbizonyitványát
adá annak, hogy
a legénységkormányzásétranem bír kellö tapintattal;- de ktilömben is az o11megielenttiszturakat' sértő és
őket jellemiikben
ryanúsítgatókifejezései által annyira elkeseríté,miszerint ezek vélle örömest szolgálni nem fognak, - ehez képestoda járulok
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kérelmemmel, hogy az ezredben annyira sziikséges egyetértéshelyreállitása tekintetéböl örnagy urat máshová aLkaImazni
méltóztassék'Továbbá
Andreae százados urat, ki magyarul nem tudván képes nem leend a tisztán magyar ajkú legénységetoktatni' s
vezényleni, már csak a tekintetből is, mert a fenemlitett bünténytleginkább a némettisztek a|atti szo|gá|attól való vonakodás
idézteelő, szinte más he|yt a|ka|maztatni;|:s helyébe Tzig|er 9k huszar ezred főhadnagyot kinevezni :Ivégre
G. Karolyi Siándor 13ik honvédzászlóaljbeli hadnagyot hadnagyi minöségben ezredemhez áttétetnikérem.

MÁTR'AY

cÁgoR: NAPLo
(Részletek)

Januarius 9-én
Ma
híreszteIik, hogy gróf Batthyány tr'ajos, gróf Károlyí nstván, Deák Ferenc (errőlmások elIenkezőt mondanak) és
[...]
gróf Andrássy Gyula elfogattak'
Januarius l9-ki hírek
[...] Festtel szomszédosRákospalota tele van császári katonákkal, úgyhogy egy-egy házban 20 ember is van, kik helyszűke
miatt éjjelle sem fekhetnek, hanem csak ülve alszanak'
Aprilis 4-kén
t...] Úgy beszélik, hogy gróf Károlyi István[t] tegnap vitték fogva Budára. Némelyek szerint a Budán volt statusfoglyok
nagy részemiír Pozsonyba kiildetett.
Aprilis lO-kén.
A maryar seregek Rákos Palotát, Káposztás Megyert, ésaz itteni szigetet miír tegrrapelfoglaltak.
Aprilis ll-kén.
Mai napon több ízbeli rövid összecsapások történtek Csömör' Fót ésFalota közötti téreken.
Aprilis 12-kén
[...] Beszélé,hogy Cinkota, Fót, Dunakesz vidékénmagyarok vannak [...]
Aprilis 23-kán
[...] Reggel Budáról kocsikon (lovas ésökrös szekereken) Promontor felé vitettek el katonakíséretmellett a statusfoglyok.
Ezek között volt gróf Karolyi István Pest megyei főispán (saját hintójában, György testvéreés ennek nejétől kísérve)és
Szilágy István pesti gombkotő egyedül ülve egy ökrös szekeren. Leghátul ment Kosálko pesti ügyvéd, egyik tagja a vizsgáló
központi biáossághak.
Majus 7-kén
[...] Igen sok ember hordozkodík e Pestről, de kivált a zsidók. A káposáás megyeri, palotai vasút indóházi épületek,
palotai, fóti, mogyoródi, péceli, sat. szomszédhelybéli házakte\e vannak pesti vándorokkal [...]
Julius l2-kén
A fóti levélpostama azonhírt hozta, hogy az oroszok tegnap délutánGödöllőről Fótra izentek zabértés szénáért.
Julius l3-krán.
Az orosz előőrsök tegrrapmrírRákos-Palotán is száguldon.ak éstudakoziík' melTe Yan a magyar Sereg.
Julius 17-kén
Rríkos-Palotán
tegnap a Rákoson tanyázott osztrákok requirálgattak, a bírót elfogtak és a szántófiildeken learatott és
[...]
künnfekvő gabonakereszteket (kepéket) széthordani, elrablarri kezdték, mi okból a falu népe seregestől kiment a foldekre,
hogy a kepéket behordhassa. [...] Palotrín túl a káposztásmegyeri sző|őbázakbó|ugyanazon osztrákok hasonlag, mi nekik
tetszett,elhordották.
Julius l8-kan
Biztos
hírek szerint 3 nap előtt osárákok Uj Pesten (Káposztás Megyeren), ezek minden házat, a szőleinkben levő
[...]
préshazakatis kikutatták, éshol feg'vereket, nemzeti zász|ókat leltek' magukkal vitték.
Julius 22-kén
Palotáról
is elmentek a császiri katonák' de elóbb hánőIhánajártak,
és mindenütt a lisáet, vajat, zsirt, szalonnát
[...]
elvitték, ezen tul minden hának kellett számukra két kenyeret sütni ésaz egészfaluból kellett nekik 6 ökröt adni. Ha ezmég
sokáig így tart, mi lesz szegény hazárkbó| és népéből? [...] orosz katonák a káposztásmegyeri szőlőkben [...] az oroszok
szo|gá|atárakirendelt parasztok lovait leöldösték, aparasztokra fegyverrel támadtak.
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Nag,tekintélyíi császariés királyi horrvédelmipolitikai Központi Bizottságrrak
tsudiíra
Nagrtekintélyi császári-királyi honvédelmi-politikai Központi Bizottság!
A részemree hó 8-an érkezettfelszólítás értelmébentisztelettel előadom a nagyekintéIyíi császari-királyi Központi
Bizottságnak a következőket az elmúlt időszak folyamán tanúsítottmagatartásomról meglehetős rövidséggel,, de teljes
hűséggelésnyíltsággal.
Biír nem |ehet az énfeladatom, hogy a márciusi napok váratlan, ésóriási megmozdulását, s ezá|ta| az egészországban
többé-kevésbémindenkinél jelentkező megránkődtatását onök előtt teljes terjedelmébenvázo|1arn,de magamra nézve annyit
meg kell említenem,hory én a csendes, vidéki magányomban, ahol családi körben kötelességeimnek és emlékeimnek éltenr,
nem maradtam érintetlena beköszöntöff eseményekforgatagától.
Először minden, ami körülöttÍink történt, hihetetlennek, szinte egy álomtörténethez hasonlónak trín! de hamarosan,
m1kor az emberek felocsúdtak a meglepetésből, - mikor látták, hogy ezek a röviddel eze|őtt még alig sejtett változások,
amelyek az ország intézményétegészen az alapokig támadták, országgyűlési határozat útján törvénnyé emelkedtek, és
amelyeket Öfelsége szentesített,kötelezve érenékmagukat, hogy az új törvényes rendet, aze|őidézetthatalmas áldozatok
ellenéreannál inkább betartsák, mert csak ezen a módon lehetett reménykedni a mindenekfelett szükségesnyugalom ésbéke
- másrésá pedig a viíratlan és nyomasáó hatásúvagyoni veszteségekpótlásában vary megmentésében'már ami
elérésében,
mégmenthetővolt.
Igen, bizonyosan' . nyugalom' béke és rend, beestiletes érzelmek és őszinte igyekezet, nyi|t ragaszkodás a
főméltóságúuralkodóhááoz, - ésnem kevésbélojális, baÉti kötődés a többoldalról fenyegetett össz-rnonarchiéttoz,. ezteIte
rnindenütt sziikségessé,hogy az új intézményekcélszerű fejlődésével a kívánt Szerencse és boldogulás jöjjön létre,. nem
pedig szerencsétlenségésromlás. Eá gondoltam, ezthittem, . s ez azőta mégjobban mlnt aze\őtt szilárd megglőződéssé vált
bennem.
Az elmondottakból és a következőkben tárgyalandókból világossáváLik, hogy engem, aki fiatalkorom óta sem
hajlandóságot, sem elhivatottságot nem éreztem,hogy közüglek irányításában résztvegyek' - engem, aki évek óta levertséggel
éstesti panaszokkal kiiszködtem, visszavonultságomból miértragadtak ki.
Az új ttirvények uryanis elrendelték a nemzeti grírda felállítását' Hogy ert a szokat|ian és nálunk eddig ismeretlen
intézkedéstnémiképptárnogassam, le kellett csillapítanom a vidék népéri'ék
félelmétés bátortalanságát, jobbágyaimat a mai
napig erre biztatom, fel kellett világosítanom az embereket ennek az ntézrnényneka céljríról és rendeltetéséről'- szóval és
tettel támogatnom kellett őket.
Ez a természetes,aZ akkori viszonyok között bizonyosan elkerülhetetlen részvételkapcsolatba |tozott a megyei
hatósággal. Érdemesnek és alkalrnasnak találtak, betegeskedésemetfigyelmen kívül hagyva, hogy a megyei gárda őmagyi
tisáét betöltsem, aminek al<koraz lett isméta következrnénye, hogy gyakrabban kellett látogatnom a meryei tanácskozásokat.
Hamarosan biza|mat és összeköttetéseket szereúemi igen, rövid idő múlva a publikumból többen annak a kíviínságnakadtak
hangot, hogy engemet Pest megye főispríni adminisztrátorává emeljenek' Az esedékes indítvány, hogy én kormányozzak,
valóban megtörtént, s én elvállaltam a tisztséget' - nem mintha erre a hivatalra annyira törekedtem volna, mintha nem
tartottam volna masokat inkább alkalmasnak a tisztségre, hanem abiza|mat, mellyel íg ta|ákonam, úgy tekintettem, mint aki
többre hivatott, s hory tegyek néhanyjó dolgot, hassak abban a tiszta a|apértelembenésazza| az eróve|, hory nekem királyom
és hazám eIváIaszthatatlanfogalom: következésképpen,ha én az egyilctek hűségesenésmegbíáatóan szolgálok, ha én uram
éskirályom javát segítem' akkor bazÁm legjobb sorsáértdolgozom, továbbá, hory Őcsászári Fensége,a helfartó-foherceg, s
ugyanüry ifelsége minisaériumiínak közelében tevékenykedjek. - S valójában brármily kevés és jelentéktelen lehet is az,
ame|y igazgatásom alatt létrejött, de nyugodt lekiismerettel állíthatom ember és isten előtt, hogy előljáróságom alatt semmi
olyat nem határoztunk, ami miatt pirulnom kellene.
De sajnos igen hamar e|jÓtt hozzánk a nyugtalanság, sanyarúság' szerencsétlenségidőszaka, s nehéz felhőkkel és
sötétséggel vonult végighazánkon. A Duna alsó szakaszán |evó zavargások napról napra nagyobb |ázadássá nőttek, s
pusáítottak országot és embert a polgárháboru minden borza|máva|. A szorult helyzetben levő nép és a részÍvevőmegyék
jajkiáltása és segítségkérése
- A megismételt legfelsőbb parancsok, a
egyre stiLrgetőbben|tangzoIt,egészena kétségbeesésig.
kormányzat beavatkozása és az ehbez a|kaknazott katonai hatalom nem voltak képesek arra, |togy megsztintessék a bajt. .
Akkor e|határozták, a|ázadás további elterjedésétmégis valamiképp megakadá|yozandó, mozgósítjak a szomszédosterületek
nemzeti gárdáit és lektildik őket. Ilyen felhívás érkezettPest megyébeis. Én voltam ott az adminisztrátor, én voltam a gfuda
őmagya, s polgiírtársaim bizalmát élveáem. Számomra ismert volt, hogy mennyire, ill. tulajdonképpenmily kevésséképzettek
és fegyelmezettek azok, akiknek a háboru színhelyérekell utazriuk, azthiÍtem és gondoltam ha ezze| a néppel csak néhány
,
dolgot is el kell érni abból, amit célul tiíáek ki, ez csak példaadássalésbarátságos buzdítással történhet. Ezért e|határoztam,
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hogy személyesen kísérem el őket' Azért tettern, hogy befolyásommal az esetleges kihágásokat megakadá|yozzam, és a
csapatot lehetőleg végig jó hangulatban eg1ri'itttartsarn.Ez a cselekedet, rernélem,nem róható fel terhemre, mivel éna dolgok
akkori állása szerint helyesen és legjobb szandékkal cselekedtem, és a kivezényelt megyei gárdát az odarendelt császiíri és
királyi katonai parancsnok vezetésea|á á||ítattarn.
Mialatt én az utasításnakmegfelelően a kérdésessereggel néhány hetet VerbásnÁ| táboroztam, megelégedettséggel
töltött el ugyan' hogy a csapatban nem uralkodott el a fegyelmezetlenség,- amit mindenesetre anélkiil, hory ezze|magamnak
nagy érdemetakarnék szerezni, kitartó jelenlétemnek köszönhetek, mégis ugyanakkor urra a meggyőződésre jutottam, hogy
nem csak tökéletesen haszontalan a f,egyelmezetlen, a fegyverforgatásban jiíratlan népet, arnelynek alig volt fogalrna arról,
hogy mit kellene tenni, ilyen jelentős költségekkel és időveszteséggeia megszokott ftildműveléstől és családi tűzhelytől
táVoltartani, hanem az embereknek ezenkívül alkalma van ebben az á||apotba a felbomlása és olyan életmód megszokásiíra,
amelyből előbb vary utóbb sokkal rosszabb származbat. Ezért ébredtfel bennem akkoriban a gondolat, hogy a nemzeti grárdak
mozgósítása helyett jobb és célravezetőbb lenne szabadcsapatok felállítása,. ezeket megbizÁatő és a katonai szolgálatban
némileg jártas előljárók parancsnoksága alá kell á||ítani, megfelelően kiképezni és soraikban vasfegyelmet tartani: ezt a
csapatot kiilönösen annak a vidéknek megfelelően, - figyelembe véve a sík talajt és a teljesítendő gyors szolgálatot - kellene
felszerelni' egy gyorsan mozgatható lovas hadtestetlétrehozri.
Mikor ezek ltánhazatértern, a fent említett okok miatt ezen expedíció sikertelenségét,éskövetkezésképp a nernzeti
giárdaminden hasonló vállalkozásának haszontalanságát kifejtettem, ésa grírdaoly költséges felhaszrálása helyett, ugyanelTea
céka egy lovascsapat felállítását megemlítettemiezt a véleménytnemcsak helyeselték,hanem ugyanakkor azt is megígértették
velem, hogy enrrek az intézkedésneka megvalósításához részemről minden lehetővel hozzájáruIok.
Hivatalomnak megfelelően a megyei hatóság é|éná||va ez a|ól a megbizatás alól annál kevésbétudtam magam
kivonni, mivel szándékom valóban a legőszintébb volt, mivel nekem soha eszembe nem jutott, hogy ezt az önkényesen
toborzott csapatot akár csak a legkisebb mértékbenis más célokra lehetne, illetve szabadna felhasználni' mint a veszély
elharítása és a békeszerető állampolgárok jogos o|taknazása, akiknek a reguláris császári királyi katonaság is védelmetnyújt,
továbbá azértsern tudtam magam kivonní, mert fiatal ésöreg' gazdag ésszegény,közel éstávol versengve hordta össze a köz
javátra p énzéI'ékszerét,ho zzájáru|ását
Adódott azonban még egy másik fontos indok is. Naponta érkeztekeryre gyakoribb vészjósló hírek a havasalfoldiek
felkelésérőImind Erdélyben mind a hatátron innen. E hírek szerint, amelyek szavahihetőségétsenki Sem vonta kétségbe,
r€ngeteg felnőttet és gyereket mésiaroltak le a legborzasztóbb módon, egész családokat irtottak ki könyörtelenül, házakat,
egészfalvakat, vidékeket pusztítottak e|' -Ez a szörnyű állapot fenyegette Magyarország szomszédos vidékeit is. Ezért ha a
kötelező emberiesség és felebaráti Szeretet nem is írná elő szentlil, hogy segítsünk azokon, akik ott véremek: nrár a saját
tulajdon megtartása is siirgősen követelte, hogy védekezzJnk arablás ellen. S birtokaim egy jelentős részeközel fekszik ehlrez
a borzongató színhelyhez'
Mindamellett egy ideig elhúzódott ennek a dolognak a megvalósítása főként azért, mert egy lovas hadtest
felállításrához legénységés lovak, - aztán mindkettő felszerelése szükséges. Amit idő, fiíradság, éspénz nélkül nem lehet
létrehozrri.
Eközben dolgaink ésviszonyaink egyre inkább összezavarodott, szerencsétlen,fenyegető fordulatot vettek. Úgy nínt,
mintha a társadalom minden kötelékét erőszakkal szét kellene tépni. A lelkesedés ellenséges indulattá fajult, ez gyÍílöletté
egészenaz őt'ljlretig.Ami ezutiín a két viíLrosutcáin, isten napja a|att, az emberek között végbement,alkalmas volt rá, hog a
békéslelket félelemmel és iszonyattal töltse el. A szenvedély fektelen kitörése szörnyű módon ontotta a vért.Másutt' de elég
közel Jhhoz, hogy borzalmat keltsen' a második áIdozatot akasáottiík fel. Mint gonosz végzetterjedt a terrorimtus. Nem
szabadott, nem merte senki eltérő véleményétbarl,goztatni.Boldogok voltak a félelemmel telve átkínlódott nap utiín,hogy a
szomorú estékenmegtalálták egymást és hozzátartozóikx. A gyanúsítgatásoknaknagy hatalrna volt. Veszély fenyegeÍIeazt,
aki a közüryekben részt vett, s azt, aki visszavonult' ,d sajtó bevonása az embereket családi köriikbe llrte, rangra, áIlásra,
érdemrevaló tekintet nélkiil. A plakát-ügy, amellyel az aljasok valóságos kereskedelmet uúek, a nép között diihöt ésmérget
terjesÍett. Naponta, sőt órrínkéntlehetett ert vagy art i|y módon megpillantani az utcasarkokon, mintegy pellengéne á||ítva,
kigúnyolva. . De nem sziikségeseztazá||apotot tovább ecsetelnem, mivel eléggéismert.
Ilyen köriilmények között nem volt már sziárnomra hely és hatáskör. Nézeteim és alapelveim nem illettek ebbe a
nlrzavarba, mert minden, ami ott történt, azza| fenyegetett, hogy magáva| riírrtésromlásba dönt. Mindenesetre napok éshetek
teltek el, míg alkalmam nyílt visszavonulni. Végre valóságosan is letettem adminiszhátori hivatalomat' minekután egyébként
is hónapok óta alig viseltem e hivatali nevet.
Ami a fentemlítettlovassereg felállítását illeti, szavamat adtam,ezt - mint tisztességesember . nem vonhattam vissza,
annál inkább, meÍt ez résáen miír összegyiílt és fel volt szerelve. . A szándékom, ismétlem' a legjobb, legőszintébb volt,
részemről az á|dozatot tiszta sziwe| az o|támak szántarn és adtam: az esetleges megszentségtelenítésért,
miutan az á|dozatot
teljesítettem,sem az isteni igazságosság nem fog megbiintefoii,sem embertársaim méltányoló érni\etenem fog vádolni'
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Körvonalaztam magatartásomat abban az időszakban, amelyben annyi sok szerencsétlenségetmegengedtünk.
Igyekeztem egruttal viselkedésem lényegéttisztán és szabadon visszaadni, az indítékokkaleryütt, amelyekre tevékenységem
támaszkodott. Ez a szellem, ezek az indítékok tarta\mazzák az én igazo|ásomat' És ha igaz, hogy minden tett értékét
illetve
értéktelenséget
az érze|emhatározza meg: akkor nyugodt lelkiismerettel emelem fel fejemet, mert a múltbarrnincs sernmi'
arnely miatt a legcsekélyebb szemrehányás illethetne engem, ebben a závaros jelenben csak a szívnek van oka, habár
iártatlanul,véremi, - nem kevésbémerem állítani, hogy Őfelsege' uram és királyom, és amely számomra eIvá|aszthatat|an,a
bazám bizakodva szílmitbatésépíthethií odaadásornra, a|atlva|ői- éspolgári kötelességeim mindig lojális teljesítésére,
a jövő
azonban Isten kezébenvan.
Kiváló tisztelettel:

gr. KrírolyiIstván

Fest' 1849.február13.

BÁRTFAY tesztö:NAPLó
(RészIetek)
Február
l4d átvitteart g.IstYán Tabódyval BudríraTrattnerKaroly ezedeshez.
22d mondágr. György' hogy gr. IstvanhihetőlegBudríraIesz idézve,magéú
a vizsgáló-bizottmríny
előtt szóval bővebben
igazo|andó;igy hát benyújtott
védiratanemtaláltatikelégségesnek:
mit sajnálok.
Március
l 1 Röviden köz|é gr.Istviína bizottményelőtt kikérdeáetését;
úgy|átszik,nincs ellene elhatározoltkarhoztatás.
20kán ismétadott ki a budai vizsgáló bizottmínygr. K. istviínnakirásbarrikérdést,
illetőleg rendeIetet,melyet Tabódy
24kénadottkezembe,feleletkészitése
végett.
25kénelkészitém
azt,26kán leiratott.27kénátvitteazt T. s 28kanbeadta.
Április
3kán vitetettBudára Gr. K. Istvándélután6-] araközött [.'.]jött ki a kapuna gróf batardja,melybenő i|t az egyik tiszttel,
a bakonpedig Gr. Györry a kocsis mellett;[...]a Helytartóságiépületbevitetett,hol gr' B' Lajos tartatikfogva ésott kétkis
szobábatették.Járni szabadhozzá, gyermekei,Gy. naponként
meglátogatjiík,
sőt tisztviselői is voltak már nála.Gr' Lajos ápr.
5 éjjeljtittÁcsról, hogyő ésGy. közben járjanak[...]
20 Ma meglátogatvángr. Istvántbudai fogságában;elégvidámnak taláItam.
22 Rendelésjött, hogy gr. IstviírrBudáról elvitetik Sopronba.Estve felémeglátogatiírn
éselbúcsúáam.
23 Nőm reggeli 4 után Budára ment' gr. Istvántelvitetéseelőtt láthatni.Mondá: 6 óra tájbana Gener. Commandó
épületébe
mentekgyalog(a prófosz kiséretében)
ti. gr. István,Györry, Sándor,Geraldine,az Abbé,octavie k. a', nőm; s ott az
escartirozó kapitány azt mondá Gr. Istvánnak'Gr. BatthyánynakésZselinszlqmek ha katonai kiséretök a rebellisek által
megtámadtatik,ők ugyan egyig mind meghalnak'de elébbmaguk a foglyok végeztetnekki. t...] 8 óra körül elindittattak
FejérvarfeIé(teháta bicskei útsem lehet már biaos); ta|ántiznapig lesznekúton,mert 10 lovas ésgyalog katonaságkíséri
elől-hátul.Gr. Istvánmagakocsiján megyenJózsef komornyikkal(tsudránmagáÍlozültetvén
Zelnszkyt is), gr. B. szinte saját
kocsiján.
Május
5 Délutána gról grófrrés naryobb fiúkFótra mentekki.
la.[...]a gróf mindenbecsesebbet
Fótra vitetett
21 |...]a budai varfokon magyurzászló leng ['..]Bejöttek Fótrul, a gróf [...]A budai nádori lakbanköáir szerinthiárom
órai rablás engedtetett
a győúeshonvédeknek;
magam|áttam,hogy egy vadász(tiroli) képets könyvet iírulgatott,
az otttörtént
fosáásból, másokmást láttak'25 A gr. Sándorház is, ugy a g.Telekieké (s benneb. Vayék)kiraboltatott,á|ta|ábana honvédekzsákmányoltak- bár ne
engedtetett
volna nekik amag;',arbecsülets erkölcsiségmiatt.
Jú|ius
30kanHelmeczy olvasottelőttem a Wandererből,hogy gr. IstvrínésB. ésZ. mindössze vagt színanPozsonybahozattak
szállitattak[...]
[Laibachból]ésa Wasser-Kaserne-ba
Szeptember
13 NB tegnaphozták Pestre gr. K. Istviínt,gr. B. Lajost ésáltalában azon politikai foglyokat,kik apr.23kránBudaról
- s kiket most szintea Neugeb(ubahelyeáettek.
elvitetének,
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az ÚrÉpÜt.ETBEN.

(R.észlet)
Szeptember közepe táján beszá|Lítottákaztélnaz addig rrrindig Theresienstadtban tartott Batthyány Lajost Ís' azon
húsz-harminc fogolytársával együtt, kiket a múlt télen Windisohgr(tz fogatott el Pesten s vidékén.Gróf Károiyi xstván s
Batthyányn kívülnem volt köztök a jelentékenyebbhazaf,rakközül [...] ,Alrnásy.tólnehezen esett az elválás, de tsalassával is
ki
örömest laktam, amellett kettős szobánk s közös ajtónk volt gróf Káro1yi Istvánnal, a gazdagjeles magyar f,őúrratr,
szabadságharcunk idején egy egész ezredhuszárt állított ki a Károiyi-huszarokat, amaga költségén, s vele megisrnerkedni
szerencsésvalék. Azonban az öreg Károlyi-gróf csak pár napon által volt szomszéd laktars. Egy reggel megjelent nála Folák
főprofász kétközkatonával, összecsomagoltatta a gróf ágy6t, poggyászait.,s rnás lakást rendeit szánnára,úgyjut eszembe, hogy
Rudnyánszky ésJekelfalussy püspökökh óZ teÍtelakótársul.

MADARÁSZ lózsnr.: GYÁSZNAPoK 1E49-tsEN.
(Rész1et)
Az Ujépületben másnap a tr,etartóztatottakkalkimentem sétálni. hallom, lerrn őriztetnek Csányi, Szacsvay; f,enn az
emeletben gr. Batthyány x.ajos ésgr. Károlyi Istvrín[...] Amint egyík-másik fogoly beszélhettsatthyány Í,ajossal,elmondja aá
nekiink sétáinkon.Igy tudjuk megatt. is, hogy Karolyi trstvánnalők egyiitt lévén,sokszor enyelegnek, hogy rnetryikmiként lesz
terhelve. Károlyi arthiszi, hogy őt az ened áI|ításáértftíbelövik, éshogy Batthyány csak pár évetkap.

KEMPEN

VON F.ICHTENSTAMM,

JOHANN FRANZ: AZ OSTORSUHOGTATO
(Részlet)

október 4. Krírolyi Lajos gróf, akit az inszurgensek végre szabadon bocsátottak' meglátogatott, s köszönetet mondott
Minden nehézségnélkül megtudtam, hogy vizsgálati fogságban lévő fivére, György inkább a börtönt
a segítségemért.
választja, mint a pénzbiintetést,Károlyi István azonban felkészült az 500 000 Ft pénzbüntetéSre,és boldog lenne' ha
kivándorolhatna.

ITELET
Gróf Károlyi István, bécsi születés,52 éves özvegy, cs. k. kamarás, ésutóbbí időkben pestmegyei foispáni helyettes
bevallván,:hogy a múlt évi oct. 3-án kibocsájtott legfelsőbb manifestumnak kibocsájtása után, az ő neyét viselő lovas
csapafnak, már az előtt megkezdett felállításátfo|ytatta, és azt mint apárfrfiő kormány á|ta|klnevezett ezredes vezényelte,
ennélfogva mint pártütő, rangjának elvesztéseés a fentebbi végre felvett pénzeknek kárpótlása fejében 150.000 pengő
foríntoknak büntetéseképpenleendő lefizetésemellett 2 évi várfogs ágra itéItetett'
Pest, oct. 6.1849.

BÁRTFAY tesztő

NAPLó

(Részlet)

október
3l Gr. Istvántcsakugyanma vittéke| gőzhajón'[...]reggeli6kor hoaak be a bombatérres ott ültettékegy negyednyolcig,
egy csinos fiatalemberéskétközönséges rab társaságában:a három vasbanvolt' gr. Istviínvas nélkiil,éscabinja is volt a
gőzösön, de ajtajaeléőr állitatott;József komornyikjais vele ment.

HAYNALD LAJoS-HoLI,Ő

MIHÁLYNAK

[?] MERICZAI ANTALNAK [?]
Esztergom,l850. február7.

o Herczegsége
folyamodványátGróf Karolyi István o Méltóságafudvalevőüryébenmaga idejénelkiildte Szajbély

l998.július

UjpestiHelytörténetiErtesítő

25

kanonoknak, ki azonban Sub 3. num. Gróf Lajos o ExcellentiájakivÍnatőra arra kéri Ő Herczegségét,hory
a folyamodványnak azofl része, mellyben nem csak a 250.000 forintnak az Urbériségekkárpótlása összegébe
betudatása,hanem az 50.000 ft lefizetésehatráridejének4 éwe elhalasáása is kéretik,. változtassékmeg olly módon,
hogy csak a 250.000 ft. iránt történjék a folyamodás, az 50.000ről pedig az mondassék:hogy Gróf Károlyi trstvánhabár nyomasztó pénzüryi helyzetben Yafl. az említett 50.000 forintot (konvencionális érme)az elkövetkező május hónapban
kifizeti.
Mielőtt o Herczegsége ezenvá|tozást megtegye (nem fudviírrvalljon az Gróf István o vtettosagrinak beegyezésével
sürgettetik-e) ezkárlti nyilatkozatát - onnek szíves közbenjarása á|ta| - akarja megtudni.
Mielőbbi feleletétvárva, egyébkint pedig arról értesitveont, hogy azon más (köztiink szóba jött) ügyben Ő Hgsége
oda méItőztatottnyilatkozni' miként ha templom lesz, ennek díszévelösszhangzásba kell homi papjanak kiilső állását is; egyébkint
mély tiszteletemet üzenve o ueltosagának,. ki iránt kitünő pietásal viseltetem, s magas családja egyéb ismert
tagjainak, ont barátilag ölelem s vagyok megkiilönböztetett tisztelettel Uraságodn ak a!éuatosszo|gét1a
éstisztelő barátja
Haynald
hgprímás. irodaigazgató

rór nóual KAToLIKUSKÖZÖNsÉGE-ApnÍnnÁsxar
Fót' 1E50'április3.
Fö Méltóságus Fö Tisáeletii F{erceg,országunkFrimása,KegyelmesUrunk!
Átdaskentadta a jó IstenhazánknakÍ{ercegségedet'
e nehézidokben,hory Nentöje legyen a hitnek ésnépnek,szent
törekvéseiországszertetudvbák, s hozzánk az utolsó rétegekbeis áldva jutának;azértrnegismervebár a nagy Üreget'
mélységiinkből
emeljükMagasságodhozkiá|tőesdeklésiinket,
mire Hercegséged
határta|ankegyelmenyujtabátorságot,hogy
egyedüliNemtönkhöz, közös atyátt7<hoz
folyamodjunkszorongatottügytinkben;ugyanis:
emlékezetet
tőlhaladó idökben sohajtánakatyáink ésmiismétlök az ö sohajaikat,hogy e [?] környékben,fökép
helységiinkben
kath. lelkipásztortbirhatnrínk.
Végrekönyöt'u| azÉg, ésada egy ftldes urat, Vagy is nem urat,hanernaQlát,
kinek tisaa lelke az Úr dicsoségét
szomjazá.ki minket nem tsak ft}ldiképboldogitani,de alegftbb jóra segitenitörekcdv/ne
azza|boldogita'mit soviírlelki'ink,mit atyáink óhajtananak,uryan is, mi itt soha nem létezett,roppantköltséggelPlebániát
alapita,hory mind ez ideig pásrtornélkiili nyáj, szenthite s koronájáhozhüven,s tiíntoritatlanutr
oktattassék,
sött e jó atyárrak
elö hite méginkább lángolva Istennek dicsö házat épitenikezde, - azonbanaz épitésközepette tettszetta véghetetlen
bölcsességiiIstenneka nagyférfiút
újpróba köze tenni,s ő ki egyedülIstennek,ésa szenvedö emberiségnek
boldogitására é|t,
maga szenvedö lett - a nagy mű, melybe már száz ezrek fekszenek,tetö nélül áll, oriásilag emelkedö puszta falait sirva
könnyezi a nép,keseni zokogássalrimánkodviínvissza attyát,s jó tevőjét.-nem egyedtilmi, az ö jobbágyai,hanemEécsés
Roma szegényeizokogjak az ö sorsát,nem is ő, a nemeslélek,hanema szegényekezrei kik öt nélkiilözrii kéntelenek,
. a
- Azértis e plebaniríh
biintettettek.
oz tarÍozókétezer kath. lélekleborulvakériHercegségedet,
miképfenséges
Méltóságánál
fogvamint ország Primása,a katholicizrrusVédpaisa,a népősi fogalmaként
Király- ésország közvetitöje, tegyelegrnélyebb
a|ázaÍta|
irt kérésünket
felségesfejefdelmiinktrónja zsámolyához,ésminthogy a leg ujabbankiadott rendeletGr. Károlyi
István kegyes atyánkatévenkintimajus hó 1ö napjára száz ezer pengö forint birság letételére
utalja, s ez á|ta|,az tryy is
roppantveszteségetszenvedöt, szent céljaléttesitésére,
az Istenházaépitésére
képteleniti;- oda terjed azértlegmélyebb
aláz[at]oskérésÍink,
miképFö MéltóságosHercegségedmagas közbevetéseáltal e birságbol jelen évbentsak annyit
kieszközleni mé|tórtatna,
hogy a Templom teto a|á vétethetnék,
s igy a roppantköltségbekerült falak, ésépitrnények
meg
mentethetnének.e mennyiség,mint az ide mellékeltépitésziszámitásbolki tettszikoly összeg, mely a Királyi Kincstárban
annyi, mint ery csepp viz a tengerben,eredmények...mind
e mellett valamint anyagi,úgya néplelkébenez á|ta|okozott
megnyugtatás,mérhetlen,mert ajó fold népeiffiú fejedelménekromlatlanérzetéta Vallás kegyeletébiilmérlegeli,s xelki
örömmel látná, ha az, kit sz. István dicsö tronján hodolva tisztel, mint apostoli utódját, annak bölcsességében
is követöjét
szemlélhetia fejedelmikegyelemáltal be végzettTemplombana királyok kirá|yáthálásatossanimádhatná,-készenáhitattal
if{uu fejedelmiinkboldogságáértesdekelve;-erös ami hittink, miképfo MéltóságosHercegségedálta| tárnogatottügyiink
FelségesUrunk elött, kit tsak jonak s kegyesnekhisziink, ohajtottsikert aratand;mi áldva azlJrat, ki oly kegyesfejedelernmel
boldogita,örökségül menedékiinknek
is a tántorithatlanhűségzálogáthagyjuk,ki fo MéltósádosF{ercegségednek
magasatyaí
kegyelmébeismétleveügyünket és magunkathódolattal aján|ván,legmélyebbalázaÍta|vagyunk Fö V{éltóságos
Hercegségednek
legkisebbszolgái
Fóth R.eath.közönsége.
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BÁRTFAY reszto: NAPLó
(R.ész1et)

nyilvánitva.
2akán, miír estveli 9 őratőjban óNgatot hallám' hogy Gr.
István csakuryan Teresienstadtból kiszabadulviín, C sákviíron
van: egyik |ovászát elküldte Fóthra s általa mankóit, oly
üzenettel, hory paripáit kÍildi előre
26kán Az a tudósítás iött, miszerint a Gróf ma Festre

Aprilis
29kéna Gróf jött meg Csehországi tltjábóI. Szegénygr.
Istvánmankónjár, de eryébiránt elégkimélvebánnakvele.
Majus
9. 10.llkén
érkezik.
jött Bécsen
E napokbanBurg' ki Theresienstadtból
28kán Várjuk gr' Istvánt, de ide a házhoz nem tértbe.
keresztiil,nálam megfordulván,azon hírthozta,hogy kilátás
3Okán Heller átvevé tőlern gr István kis casettáját a
van,a jó Gróflstvánt egy hónap alattFóhton láthatni.
k u l c s o k k a l , p e c s é t n y o m ó k k a l s e g y é bb e n n e l e v ő k k e l .
20kénestefeléa Gróf érkezett
meg Csurgóról váratlanul, K i m e n é n k F ó t h r a , n ő m s T a b ó d y t á r s a s á g á b a n a j ó
leginkábbGróf István kiszabaditásairánt Eécsbenbeadott n e m e z l e l k ű G r ó f I s t v á n t i l d v ö z ö l n i , k i f o g s á g á b ó l
folyamodáselómozditásavégett,mely onnanvéleményadásrakiszabadulván, most először tartózkodik házánáI, néhánynap
ide utasittatott.
Még aznap szó|ottőnagyságaF{aynauval,ki e múlva megint Csákvárra rnenondő. Szívesen látott, jó kedvű
tárgybanajánló előterjesztést
tőn s az rnár expediáltatottis' volt. Áldja megazég s tartsa sokáig'
hála istennek!E szerintnemsokáratán örvendhetünka derék
jó úrhazajöttén.
tumcrBcyzÉs:
a dokumentumok kizlése sorifu a kÓvetkező jeleket haszráltuk:
Julius
( ) = a sztvegben eredetileg is megtalálható ziírójelek;
9kénNagy örömet gerjesztettmindnyájunkbana bécsi
=a szerkesáókiegészítései;
[ ]
< > = áthúzott szÖveg az eredetiben:
hivataloslap azon híre'miszerint l-10 évi fogságraelítéltek
|: :]: utólag beillesztett, beszúrt sztveg az eredetiben.
(egyháziak ésvilágiak) közbocsánatot nyernek:mert így
A dollmentumok
1előhelyeinek jegyzéke megtalálhatl Károlyi István
szegényGr. Károlyi István is valahára Theresienstadtból é|etÍajzában, itt helykímélés miatt nem hozzuk újra azokat. Ugyanezen ok miatt
jegyzeteket sem adunk. A szovegktzlés az eredeti írásmódot krveti, krvéve néhiíLtty
hazakerü1.
magiinhangzó írását. Ká'rolyi István védekező iratát, mely eredetileg németül íródott,
16kán Burg is megírta,hogy Gr. István szabadnakvan Eredlcs Anita fordította.)
-{.-
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S+t rá*okatelÍogá*ok't{ekkóx vsb Roít.
A lóxdÓk' vezéreis, ntve Stanimirovits.
}iexr mellízbercfi dn &iat*rsáti:tEt g$.&,
&*ag }cván,épp*rr
*kko*tgrtgmrx köxt az*rll*t,
Í{*f6e *trú tübb ki} goty*krepükek eI köriiltf,
Yirszalbrfu}t asx*ii*hü'' é*úk.tti'svctt€'
T#ai:Ií* a**tiea*{*' nosél{o' bogy a az*sar*L
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cél'ÜÍÉi
Lön*ce\ de írrég
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se e Ferdiráurl hrrsr&ro*{gyúrelcseihe
s'sü rii!*lés*edÜdöÍt' *ittügy a vitézrkrc'
Bechto]r|tchÁt szgxtamári Tmmer ág$natá,
Mai*r n*.{iaas.9itsk Trxi{t m*gtámdá'
őtnxgy *t a saryci. ffi;latokü eÍtá fe}j
L*'Íett öráe ir.rin: c nÉpköriÍlbelöl t{ftx*r.
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mbdent fehrkan,
vitÉze}*k ömmeijBe{t
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GWbÖ. hadnágyÓ(crotyj)a]meM$y
ésők* uéjjc}vctrét kadoi.}c|;
vif*lfafdut}}'
Ig7 a l*nd*lt belyciürc ryy{Itt mry{rk**trttk'

Á lá'sdók Állásáról vr!5ben {:y*rac&.
Áré* is B{cbtold tdbornug'@f Klmtyi EdQ
16o. A bzdiigrrriniarterdhce kuldéfuqÚ*ffiiét'
Hogy ágplh{ítsbb cníbiÍ* kt{d€s*cüC* av€Í'Í:
H{ggcbb {fsf*l tBfhessét!n€ c fell&dr n{p*t.
J{Jalue }g}ré6eapéra*har*vtryo$aj*kttx
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It.
ágycrÉlj#r*J
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Áldott l*5pn a }ha$al
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tséres.{únosféltetkesgazda versei, a iobblÍgyfelszabadítóstÍltal a p&r&sztsógkörében lceltettkezdetí
teÍlcesedés
kífefezői
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taírek...

IIeJ-y'Lörtéta'eü'i
e Helytörténészek taIá|kozőjaÚjpesten.
október végénaz Újpesti Flelytörténeti
Alapítvány rendezésébenkerül sor aZ országban
működő helytörténeti klubok' egyesületek,
alapítványok és rnás szervezetek vezetőinek
talá|kozőj éra. Az egésznapo s rendezvény kerctében bemutatjuk Újpest értékeit,rrrajd előadások
során információkat kapnak a résztvevők a hely-

e Aiapítványunk 2000-ben könyv alakban
tewezí rnegjelentetni azokat.az írásokat. amelyek
újpestiek visszaernlékezéseit,élményeittartalmazzák szünővárosukról Újpestrol. Ezúton is
kérjiik kedves olvasóin}<at, ha kedvet éreznek
élményeik,családjuk vagy régi újpesti események
rnegírására - terjedelmi korlátozás
t<jrténetének

_, visszaenrlékezéseiket
küldjék el szertörténeti kutatások, kiadványok helyzetéről, nélkül
egyesiiletek, klubok és alapítványok tevékeny- kesztőségtink címére0a47 Eudapest, Eródy irnre
ségéről.Az e|őzetes tervek szerint neves előadók, utca 1.) 1999. június l-jéie'.F,zek az írások, ha
a helytörténeti kutatás és oktatás országos hírtí
képviselői vesznek résztezen a találkozón.
R.eményekszerint a konferencia nregszervezése
tovább erősíti a helytörténettel foglalkozó
szakemberek kapesolatait és Újpest jó hírét.,{
találkozóra közel 150 szervezet képviselőjejelezte
részvételét.

megütik a közölhetőség színvona|át, szerkesztett
formában kerülnek közlésre. Kérdéseikkel forduljanak a Helytörténeti Értesítőszerkesztojéheza
233-I976 telefonszánron. Kérjtik, hívják fex
barátaik, isrrrerőseik figyelmét is a lehetőségre!
e Felhívjuk az újpcsti helytorténetikutatók

xsmétrnegrendezlk az újpesti átrtalárros figyelmét, hogy a korábban már jeIzett Károlyi
i s k o l á s o k h e i y t ö r t é n e t i v e t é t r k e d ő j éAt .l a p í t - él,etrajzikötetek - díjmentesen - átvehetők a
ványurrk kuratóriurna úgy drintött, leogy 1999 szer}<e
sztő ségtinkben. Előzete s j elentkezéstkéríink
február végénmegrendezi az á|t'alánosiskolások a 233-I97 6-os telefonszámon.
xV. helytörténeti vetélkedőjét.Szeptember első
e

napjaiban kapják meg az iskolák a vetélkedőre
@ Nyári szünet az IJjpesti Helyt<1rténeti
h í v ó é r t e s í t é s ta, j e l e n t k e z ő c s a p a t o k p e d i g
Gyííjteményben!Július ésaugusztus hónapokban a
októbertől készülnek a versenyre. A felkészítést
szakmailag HIRMANN
LASZLo
igazgatő- gyűj temény nem láto gatható. Nyitás auguszttrs
vésénlesz.
helyettes ur irányitja majd.

Az alapítvány tánnogatói:
ASCI{I{ER LIPóT. Aí'APÍT.VÁNY.
,,AR'ANY HOR.G0NY' GYOGVSZ&R'TÁR"
nponc RT., HANZL{K PÁ{4 X{ox'LosI GV&R'GV,

rvÁnynsÉ KorvR'ÁDGIZELT-A,{VÁNY{JÁNos,
DR. KÁPOLYI LÁsZLo. KOZMA sÁnmoxxa"
Ú.rpnsr oruNox'nnÁNYZ.AT.A.
Úrpnsm v.AGYCINKEZtr{.őR.T..

Kíadja: az {JjpestíHelytörténetiAlapítvámy
Blnök: Dr. Siposn,ajos
Szerkesztő:KadlecovítsGéza
1047&ródy {warew.1. Te|.:233-x976
szerkesztőség:
Tipográfia;WagmerAttila
Készítette:
a SpáciwrnBt"
Koós Gáhon
F.ele{ős:
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